
 
 

Avspärrningar i den digitala 
världen 
Om användandet av filtrering och blockering för att 
förhindra upphovsrättsintrång på internet 

Emil Öhlén 

HT 2014 
Examensarbete, 30 hp 
Juristprogrammet, 270 hp 
Handledare: Markus Naarttijärvi 



2 

 

Innehållsförteckning 
 

Förkortningar ................................................................................................................................ 4 

1 Utgångspunkter ...................................................................................................................... 5 

1.1 Inledning ......................................................................................................................... 5 

1.2 Syfte ................................................................................................................................ 6 

1.3 Begreppsförklaring ......................................................................................................... 7 

1.3.1 Filtrering och blockering .................................................................................. 7 

1.3.2 Illegal fildelning ............................................................................................... 7 

1.4 Metod och material ......................................................................................................... 8 

1.5 Rättighetsperspektiv ..................................................................................................... 10 

1.6 Disposition .................................................................................................................... 11 

2 Teknisk och teoretisk bakgrund ......................................................................................... 12 

2.1 Fyra faktorer för reglering i fysisk och digital värld .................................................... 12 

2.2 Arkitektur på internet .................................................................................................... 13 

2.3 Upphovsrätt, internet och arkitektonisk styrning .......................................................... 14 

2.4 Arkitektur som lösning och problem ............................................................................ 16 

3 Realisering av filtrering och blockering inom EU ............................................................ 17 

3.1 Mellanhänder som arkitekter på internet ...................................................................... 17 

3.2 Mellanhänders ansvar i tre EU-direktiv ........................................................................ 19 

3.2.1 E-handelsdirektivet ......................................................................................... 19 

3.2.2 Infosoc- och Ipred-direktiven ......................................................................... 20 

3.3 Nationell tolkning och mänskliga rättigheter ............................................................... 21 

4 Tillgänglig teknik ................................................................................................................. 23 

4.1 IP-, DNS- och URL-baserad blockering ....................................................................... 23 

4.2 DPI-baserade filter- och blockeringsprogram............................................................... 25 

4.3 Exkluderingslistor och information vid blockeringen .................................................. 26 

4.4 Fyra tekniker, gemensamma problem ........................................................................... 27 

5 Teknikerna och yttrandefrihet i rättslig bemärkelse ........................................................ 27 

5.1 Yttrandefrihetens innebörd och skyddsområde ............................................................ 27 

5.2 Trestegstestet - att inskränka yttrandefrihet .................................................................. 29 

5.2.1 Inskränkning som är föreskriven i lag ............................................................ 30 

5.2.2 Legitimt intresse ............................................................................................. 33 



3 

 

5.2.3 Nödvändighet i ett demokratiskt samhälle ..................................................... 33 

5.2.3.1 The margin of appreciation........................................................................ 33 

5.2.3.2 Betydelsen av internets arkitektoniska värden: En smal diskretionär 

prövningsrätt vid inskränkningar på internet? .............................................................. 34 

5.2.3.3 Närmare om proportionalitet ..................................................................... 36 

5.3 Betydelsefulla huvuddrag utifrån praxis ....................................................................... 39 

6 Filtrering och blockering i EU-domstolens praxis ............................................................ 40 

6.1 Scarlet mot SABAM ..................................................................................................... 41 

6.1.1 Aktuella fundamentala rättigheter .................................................................. 42 

6.1.2 En närmare analys över yttrandefrihetens tillämpning ................................... 43 

6.2 Netlog mot SABAM ..................................................................................................... 46 

6.3 UPC Telekabel mot Constantin Film och Wega ........................................................... 46 

6.3.1 Balansering av fundamentala rättigheter ........................................................ 47 

6.3.2 Särskilt om internetanvändarnas yttrandefrihet .............................................. 48 

6.3.3 Ospecificerade teknikers förhållande till yttrandefrihet ................................. 49 

7 Ett mer rättighetsvänligt förfarande .................................................................................. 51 

7.1 Behovet av tydliga riktlinjer ......................................................................................... 51 

7.2 Problem och lösningar .................................................................................................. 53 

7.2.1 Ett allmänt krav på domstolsprövning ............................................................ 54 

7.2.2 Transparens som förutsättning till domstolsprövning .................................... 55 

7.2.3 Fortlöpande kontroll av aktiva filter eller blockeringar ................................. 56 

7.3 Från soft law till hard law ............................................................................................. 56 

8 Avslutande synpunkter ........................................................................................................ 58 

Källförteckning ............................................................................................................................ 59 

Offentligt tryck från EU ......................................................................................................... 59 

Offentligt tryck från människorättsliga institut ...................................................................... 59 

Rättspraxis .............................................................................................................................. 60 

Avgöranden från Storbritannien ................................................................................... 60 

Pågående rättsfall och avgöranden från Sverige ........................................................... 60 

Avgöranden från EU-domstolen ................................................................................... 60 

Avgöranden från Europadomstolen .............................................................................. 60 

Litteratur ................................................................................................................................. 61 

Övriga källor .......................................................................................................................... 64 

 

 



4 

 

Förkortningar 
 

GA  Generaladvokat 

DNS-adress  Domännamnssystemadress 

DPI  Deep packet inspection 

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna 

EU  Europeiska Unionen 

FEU  Fördraget om Europeiska Unionen 

FN  Förenta Nationerna 

IFPI  International Federation of the Phonographic Industry 

IP-adress  Internetprotokolladress 

IT  Informationsteknologi 

P2P  Peer-to-peer 

EU:s rättighetsstadga Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

TPB  The pirate bay 

URL-adress  Uniform Resource Locator adress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1 Utgångspunkter 
1.1 Inledning 

Sedan dess intåg i gemene persons hem har internet kommit att bli ett viktigt instrument för 

förverkligandet av enskildas yttrande- och informationsfrihet genom att ha revolutionerat det 

sätt på vilket enskilda kommunicerar med varandra.
1
 Genom internet är enskilda inte längre 

passiva mottagare av information, så som är fallet i t.ex. TV- och radiosändningar, utan 

internet erbjuder en möjlighet för den enskilde att själv delta i informationsutbytet.
2
 

Information kan genom internet tas emot, spridas och mångfaldigas på ett sätt som aldrig 

tidigare skådats.
3
 Utan att överdriva kan av sådana anledningar sägas att internet har ett 

betydande allmänintresse för rättsstatliga värdegrunder genom sitt förverkligande av 

yttrandefriheten.
4
 

 

Tyvärr utgör internet samtidigt en grogrund för illegal verksamhet. Bland annat har 

upphovsrättsintrång visat sig vara svårt att handskas med i den digitala världen, och 

traditionell lagstiftning har visat sig föga effektiv för att förhindra att intrång sker.
5
 

Europeiska Unionen (EU), som försökt harmonisera den immaterialrättsliga marknaden, har 

inte varit sen att uppmärksamma problemet. Som en effekt av ett antal direktiv har internets 

mellanhänder, bl.a. internetleverantörer och sociala medier, i utökande utsträckning blivit 

måltavla för förelägganden som kräver att de genom användning av tekniska metoder 

kontrollerar och förhindrar intrång som sker genom utnyttjande av deras tjänster.
6
 

 

Användningen av sådana tekniska metoder, s.k. filtrering och blockering, är dock ingen 

självklarhet rättsligt sett. Metodernas användning kan, även om dess syfte är gott, ur ett 

rättighetsperspektiv medföra potentiella problem. I syftet att förhindra enskilda från att begå 

olagligt upphovsrättsintrång kan metoderna samtidigt komma att påverka enskilda som helt 

lagligt använder internet.
7
 På grund av internets särskilda karaktär som ett viktigt instrument 

för enskildas yttrandefrihet väcks därför frågor om och i så fall hur teknikerna får eller bör 

användas och vilket ansvar stat respektive den privata sektorn bör ha för att se till så 

                                                 
1
 Se Murray, 2013, s. 108-109. Även La Rue, 2011, § 19. 

2
 La Rue, 2011, s. 19. Se även Benkler, 2000, s. 562 som påtalat att teknologi, inbegripet internet, gjort enskilda 

till användare snarare än konsumenter. 
3
 Smith, 2013, s. 305. 

4
 Se bl.a. allmänt Declaration CM(2005)56 of the Committee of Ministers on human rights and the rule of law in 

the Information Society. 
5
 Se Rantou, 2012, s. 2. 

6
 Wesselingh s. 63. 

7
 För en utförlig utredning i detta avseende se kapitel 4. 
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förfarandet inte inskränker enskildas grundläggande mänskliga rättigheter. Frågan ställs 

särskilt på sin spets vid metodernas användning inom Europa, där de europeiska staterna är 

bundna att respektera yttrandefriheten mot bakgrund av både den Europeiska konventionen 

för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter (EKMR) och EU:s egen stadga om de 

grundläggande rättigheterna (EU:s rättighetsstadga).  

 

Hur användningen av metoder som filtrering och blockering förhåller sig till yttrandefriheten 

som är garanterad i dessa rättsakter tycks vara en komplicerad fråga. Som en relativt ny 

företeelse i upphovsrättsliga sammanhang har nämligen användandet av metoderna hittills fått 

en relativ sparsam behandling i praxis. Även om både EU- och Europadomstolen fått chans 

att dra principer kring metodernas användning finns fortfarande många obesvarade frågor. 

Som i uppsatsens fortsättning kommer tydliggöras finns behov av ytterligare ledning för att 

säkerställa en rättssäker användning av teknikerna; en användning som respekterar de värden 

som internet inneburit för enskilda ur yttrandefrihetssynpunkt och som samtidigt är 

respektfull mot upphovsrättsinnehavare. 

 

1.2 Syfte 

Uppsatsen syftar till att, utifrån ett rättighetsperspektiv, analysera användningen av filtrering 

och blockering som metoder för att förhindra illegalt spridande av upphovsrättsligt skyddade 

alster inom EU. Uppsatsen syftar även till att diskutera hur användandet av metoderna kan ske 

på ett ur rättighetssynpunkt lämpligt sätt. 

 

För att närmare precisera syftet kommer i uppsatsen att utifrån ett rättighetsperspektiv;  

 

1) i både teknisk och rättslig kontext utreda användandet av filtrering och blockering som 

metoder för att förhindra upphovsrättsintrång inom EU, 

2) analysera i vilket utsträckning enskildas yttrandefrihet, garanterad i både EKMR och 

EU:s rättighetsstadga, kan utmanas och utgöra hinder för metodernas användning, 

samt 

3) diskutera de lege ferenda hur metoderna lämpligast kan användas för att inte onödigt 

inskränka enskildas yttrandefrihet samt vara mer i linje med viktiga värden som 

internet inneburit. 
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1.3 Begreppsförklaring 

1.3.1 Filtrering och blockering 

Uppsatsen berör filtrering och blockering som metoder för att skydda upphovsrätt genom att 

stoppa och förhindra intrång. Någon klar och allmängiltig definition på begreppen tycks inte 

finnas.
8
 Inom den rättsvetenskapliga litteraturen används begreppen på varierande om än 

mycket lika sätt.
9
 I allmänhet menas med filtrering och blockering olika tekniker för att 

kontrollera och begränsa tillgången till information på internet.
10

 Metoderna brukar i 

allmänhet skiljas åt. Med filtrering menas ett förfarande där viss information i internettrafik 

analyseras och urskiljs för att därefter blockeras. Med blockering avses endast att blockera 

vissa specifika webbplatser, innehåll på webbplatser eller tjänster utan föregående analys av 

informationen.
11

 Vad som är viktigt att tydliggöra redan nu är att filtrering och blockering kan 

sägas vara överordnade samlingsbegrepp över flertalet olika tekniker som kan användas för 

att stoppa och förhindra tillgång till information. Hur dessa tekniker fungerar kommer 

förklaras närmare nedan.
12

 För att först dock definiera begreppens användning i uppsatsen 

menas med filtrering och blockering härmed att en aktör genom tekniska metoder analyserar 

och/eller blockerar åtkomst till viss information eller till webbplatser och tjänster som 

innehåller olagligt, skadligt eller oönskat innehåll alternativt som möjliggör spridandet av 

sådant innehåll.
13

 

 

1.3.2 Illegal fildelning 

Ett annat centralt begrepp i uppsatsen är s.k. illegal fildelning. Det sätt på vilket 

upphovsrättsligt skyddat material sprids via internet varierar. Den grundläggande tekniken 

som används sker genom s.k. peer to peer nätverk (P2P) som sedan utvecklats i olika 

generationer.
14

 För att undvika användningen av alltför många begrepp används i uppsatsen 

den övergripande termen illegal fildelning som huvudbenämning på alla de sätt på vilket 

upphovsrättsligt material olagligt sprids över internet.
15

 

                                                 
8
 Olsson, JT 2006/07, s. 472. 

9
 Jfr definitioner i La Rue, 2011, § 29 och Deibert & Villeneuve, 2005, s. 112 samt Olsson, JT 2006/07, s. 472. 

10
 Deibert & Villeneuve, 2005, s. 112. Se även CM(2008)37: Report by the Group of Specialists on human rights 

in the information society (MC-S-IS) on the use and impact of technical filtering measures for various types of 

content in the online environment,§ 6. 
11

 Se Report by the Group of Specialists CM(2008)37, § 21. Även Deibert & Villeneuve, 2005, s. 112. Se även 

Angelopoulos, 2014, s. 814-815. 
12

 Se nedan kapitel 4. 
13

 Jfr liknande definitioner i Olsson, JT 2006/07, s. 472 och Deibert & Villeneuve, 2005, s. 112-113. 
14

 Murray, 2013, s. 263. 
15

 Se liknande definitioner i Rantou, 2012, s. 3. 
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1.4 Metod och material 

För att möta uppsatsens syfte används en rättsvetenskaplig metod. Någon allmängiltig 

definition på vad en sådan metod innebär tycks inte finnas. Vad som allmänt sett brukar 

framhållas som utmärkande för en sådan metod är att den, förutom att följa traditionell 

rättskällelära innebärande en utredning av lag, förarbeten, praxis och doktrin för att fastställa 

gällande rätt, även använder sig av annat material.
16

 Uppsatsens utgångspunkt är att besvara 

syftet utifrån de traditionella rättskällorna, men därutöver även i begränsad mån använda 

empiriskt material som rapporter, undersökningar samt därutöver deklarationer och 

rekommendationer från människorättsliga institut.
17

 För att närmare beskriva den metod och 

det material som i uppsatsen används delas metodavsnittet upp av de delsyften som 

presenterats ovan. 

 

Uppsatsens första delsyfte avser att i både teknisk och rättslig kontext utreda användandet av 

filtrering och blockering för förhindrandet av upphovsrättsintrång inom EU. Detta förutsätter 

en utredning över dels gällande teknik, dels relevanta EU-rättsakter. För att besvara syftet 

används framförallt doktrin från forskare och författare inom IT-rätt, men även rapporter, 

deklarationer och undersökningar från bl.a. Europarådet som tagit sikte på användningen av 

sådan teknik som är av intresse. För att utreda de tekniska metodernas användning mot 

bakgrund av EU-rätt utreds framförallt relevanta direktiv då dessa är vad som i praktiken varit 

styrande för de tekniska metodernas användning. Därutöver används även belysande praxis 

från EU-domstolen. I viss mån används i denna del även doktrin där det får anses lämpligt att 

förtydliga t.ex. en EU-rättsakts tillämpning. 

 

Uppsatsens andra delsyfte avser att utreda i vilken omfattning yttrandefriheten, så som den är 

garanterad i EKMR och EU:s rättighetsstadga, kan utgöra hinder för användandet av filtrering 

och blockering. Det ska framhållas att rättsläget i denna del är aningen osäkert men 

framförallt Europadomstolen har en förhållandevis rik praxis över yttrandefrihetens 

tillämpning i allmänhet, av vilka viktiga principer kan uttydas. Denna praxis, mot bakgrund 

av EKMR, utgör därför den huvudsakliga grunden för utredningen i denna del. Eftersom 

denna fråga även utreds utifrån EU:s egen rättighetsstadga utreds naturligtvis även denna 

tillsammans med praxis från EU-domstolen. För att ge en mer komplett bild över rättsläget, 

                                                 
16

 Se bl.a. Sandgren, 2007, s. 36 ff. Även Sandgren i JT 1995/96 s. 734. 
17

 Stundtals framhålls sådana rekommendationer och s.k. soft law som inbegripet i traditionell rättskällelära, men 

inte alltid. Se Sandgren, 2007, s. 37. 
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och för att belysa vissa tolkningar av rättsläget som inte alltid tydligt kan utläsas från praxis, 

används i denna del därför även relevant doktrin huvudsakligen i form av artiklar från såväl 

praktiskt verksamma jurister som forskare. För att belysa frågor som inte alltid berörs i praxis, 

men som kan komma att uppstå i framtiden, används även i begränsad utsträckning förslag till 

avgöranden från EU:s generaladvokat. Därutöver används i samma syfte även skiljaktiga och 

instämmande meningar i Europadomstolens praxis där vissa viktiga rättsfrågor behandlats 

men som nödvändigtvis inte kom till uttryck i aktuella domar. 

 

Slutligen, för uppsatsens tredje och sista delsyfte och därmed diskussionen de lege ferenda, 

får doktrin och rekommendationer från människorättsliga institutioner en något överordnad 

position i förhållande till andra rättskällor. Dessa källor, som belyser flera problemområden 

som följer av de tekniska metodernas användning, utgör ett bra diskussionsunderlag för en 

eventuell framtida reglering av filtrerings- och blockeringsteknikers användning. I denna del 

av uppsatsen sker även vissa komparativa inslag genom att exempel ges på filtrerings- och 

blockeringsverksamhet inom EU:s medlemsstater för att exemplifiera hur de tekniska 

metoderna på lämpligt vis kan användas. Urvalet av sådan nationell praxis har skett utifrån 

dess relevans för den diskussion som förs, dvs. där nationell praxis t.ex. försökt lösa sådana 

problem som varken EU- eller Europadomstolen närmre berört. 

 

Något ska till sist sägas övergripande angående det material som används i uppsatsen. På 

grund av den snabba tekniska och rättsliga utvecklingen på området är den använda doktrinen, 

med några få undantag, förhållandevis ny. Rapporter och rekommendationer från 

människorättsliga institut som FN och Europarådet får som sagt betydelse i uppsatsens delar, 

och detta med anledning av att, som tydliggörs längre fram i uppsatsen, ett tydligt regelverk i 

nuläget saknas i förhållande till metoder som filtrering och blockering. Dessa 

rekommendationer har en relativt hög status även om de inte är rättsligt bindande då dessa 

stundtals fått genomslag i Europadomstolens praxis.
18

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Benedek & Ketteman s. 56 med hänvisning till Europadomstolens praxis. Mer om detta i kapitel 5. 
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1.5 Rättighetsperspektiv 

Mot bakgrund av den i avsnitt 1.3 angivna begreppsförklaring följer att filtrering och 

blockering alltså är tekniska metoder som kan används för att styra och kontrollera internet, 

dess informationsflöden samt begränsa åtkomst till viss information. Anledningen till varför 

dessa tekniska metoder studeras i ett rättsvetenskapligt arbete ligger i de många rättsliga 

frågor som metoderna ger upphov till. De rättsfrågor som analyseras i uppsatsen rör i 

synnerhet internets betydelse för och metodernas förhållande till yttrandefriheten. Som nämnt 

ovan i syftet analyseras dessa rättsfrågor och tekniska metoder utifrån ett rättighetsperspektiv. 

Av denna anledning bör i korthet därför det rättighetsperspektiv som används i uppsatsen 

närmre förklaras. 

 

Som Sandgren framhåller kan ett perspektiv användas för att utreda en fråga, inte bara utifrån 

gällande rätt, utan även från andra synvinklar, t.ex. hur gällande rättsläge påverkar eller kan 

påverka en viss grupp enskilda.
19

 Detta är i huvudsak även vad som i denna uppsats avses 

med ett rättighetsperspektiv. För att vara mer precis är vad som i uppsatsen avses med 

rättighetsperspektiv ett perspektiv där enskilda internetanvändares rättigheter står i fokus. 

Som kommer tydliggöras i uppsatsens fortsättning har internet ett betydande värde sett ur den 

enskildes perspektiv och dennes möjlighet att åtnjuta yttrandefrihet.
20

 Användandet av, och 

rättsläget kring, metoder som filtrering och blockering analyseras mot bakgrund av dessa 

metoders inverkan på enskildas yttrandefrihet och statens ansvar att inte kränka denna 

rättighet. Detta perspektiv genomsyrar hela uppsatsen, men framträder särskilt i uppsatsens 

kapitel 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Sandgren, JT 1995/96, s. 726. 
20

 Se nedan kapitel 2 och 5. 
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1.6 Disposition 

Uppsatsen omfattar totalt åtta kapitel. Vid ett arbete av sådan omfattning kan det vara 

lämpligt att närmare beskriva upplägget och vad som presenteras i dessa kapitel. Kapitel 1 

behöver knappast någon introduktion då detta lider mot sitt slut. I kapitlet har behandlats 

uppsatsens inledning, syfte, metod och definitionen av dess rättighetsperspektiv. 

 

Kapitel 2 består av uppsatsens tekniska och teoretiska bakgrund. I kapitlet ges en kort 

introduktion över internets tekniska egenskaper och hur dessa påverkar både mänskliga 

rättigheter och upphovsrätt. I kapitlet presenteras även hur styrning av internet kan ske, hur 

metoder som filtrering och blockering förhåller sig till detta och hur sådan styrning kan 

påverka såväl upphovsrätt som mänskliga rättigheter. 

 

Kapitel 3 behandlar det EU-rättsliga regelverk som för uppsatsens syfte är av intresse. I 

samma kapitel utreder även mänskliga rättigheters ställning inom EU. Kapitlet är därigenom 

tänkt att mer konkret tydliggöra hur sådan teknik och teori som framhålls i kapitel 2 övergått 

till praktik inom EU. 

 

Kapitel 4 övergår till att mer detaljerat utreda de tekniker som idag huvudsakligen används för 

att filtrera och blockera information; närmare bestämt hur de fungerar och vilka potentiella 

problem som kan följa av dess användning. 

 

Kapitel 5 och kapitel 6 tar vid den tekniska utredningen i kapitel 4 och utreder de olika 

teknikernas förhållande till yttrandefriheten i rättslig bemärkelse sett mot bakgrund av både 

EKMR och EU:s rättighetsstadga. Tanken är att ge en närmare bild över den rättsliga 

problematik som uppstår när teknik möter juridik, samt om och hur yttrandefriheten kan 

utgöra hinder mot teknikernas användning. 

 

Kapitel 7 och kapitel 8 utgör uppsatsens diskussion de lege ferenda, där slutsatser dras från de 

tidigare kapitlen och där förslag presenteras till hur sådana tekniska metoder som filtrering 

och blockering, med dess respektive problem, kan användas på ett ur rättighetsperspektiv 

lämpligt sätt. I kapitlen sammanfattas och knyts även uppsatsens delar kort ihop. 
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2 Teknisk och teoretisk bakgrund 

För att sätta tekniska metoder som filtrering och blockering i en tydligare rättslig kontext ska i 

det följande en teknisk och teoretisk bakgrund presenteras. Genom en sådan bakgrund ska 

tydliggöras varför sådana metoder idag kan tänkas vara och i framtiden lär fortsätta vara 

aktuella metoder för styrning av internet i upphovsrättsliga sammanhang och hur detta på ett 

allmänt plan kan innebära problem ur ett rättighetsperspektiv. Uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt i detta sammanhang är Lawrence Lessigs teori The modalities of regulation.
21

 I 

huvudsak behandlar teorin, som sedermera använts och utökats av andra författare inom IT-

rätt, styrning av internet i största allmänhet och hur vissa faktorer kan fungera och styra 

enskildas beteende i såväl fysisk som digital värld. Teorin kan dock med fördel appliceras på 

specifika rättsområden med anknytning till internet, t.ex. upphovsrätt och däri framför allt 

dess problem med hänsyn till illegal fildelning på internet. 

 

2.1 Fyra faktorer för reglering i fysisk och digital värld 

I sin teori framställer och förklarar Lessig hur lag, sociala normer, marknadskrafter och 

arkitektur kan fungera preventivt och sätta gränser för enskildas beteende i såväl den fysiska 

som den digitala världen.
22

 Den första faktorn, lagen, innebär att enskildas beteende kan 

begränsas av de ramar som lagen fastställer. Lagen följs bl.a. för att enskilda räds de 

sanktioner lagen innebär vid överträdelse.
23

 Den andra faktorn, sociala normer, är å andra 

sidan en form av oskriven lag. Enskilda kan begränsas av normer på så vis att de avhåller sig 

från vissa moraliskt förkastliga handlingar i samhället, fastän de kan vara lagliga, eftersom de 

riskerar att mötas av kritik från andra om de skulle fullfölja dem.
24

 Den tredje faktorn, 

marknadskrafterna, kan också begränsa enskilda genom t.ex. prissättningar och åtkomlighet 

av varor. Högt pris och dålig åtkomlighet gör att enskilda inte utan vidare kan ta del av 

varan.
25

 Den fjärde och sista faktorn är arkitektur, och är för uppsatsens syfte den viktigaste. 

Arkitektur kan begränsa enskilda genom uppställandet av fysiska hinder, t.ex. en låst dörr 

eller ett avspärrat område, som rent fysiskt hindrar den enskilde från att beträda ett visst 

område.
26

 

 

                                                 
21

 Teorin är utförligt förklarad i Lessigs bok Code Version 2.0. 
22

 Lessig, 2006, s. 124. 
23

 Ibid. 
24

 Ibid. 
25

 Ibid. 
26

 Ibid. 
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I huvudsak handlar ett användande av arkitekturen alltså om att utnyttja de grundläggande 

fysiska reglerna i den värld som den enskilde rör sig i för att styra dennes beteende.
27

 

Arkitektonisk styrning kan på så vis fungera som komplement där t.ex. lagen inte tillräckligt 

effektivt avhåller den enskilde från vissa handlingar. Ett ofta använt exempel i detta 

sammanhang är hastighetsbegränsningar i kombination med ett farthinder på en vägsträcka. 

Hastighetsbegränsningen, dvs. lagen, anger i sådant fall en maximal hastighet på en 

vägsträcka med efterföljande sanktion vid överträdelse. Lagen avhåller dock inte alltid 

enskilda från köra för fort. Ett farthinder, dvs. arkitektur, kan däremot effektivt hindra sådan 

fortkörning genom att agera som ett fysiskt hinder.
28

 Medan lagen ger enskilda ett val att 

antingen följa lagen eller inte finns inget sådant val när arkitekturen utnyttjas. Enskilda är på 

så vis tvingade att följa de regler som arkitekturen ställer upp.
29

 

 

2.2 Arkitektur på internet 

Likt asfalten i vägen och farthindret ovan består även internet av byggstenar, arkitektur, som 

kan användas för reglering. I oreglerad form kan, för att hålla oss till den ovannämnda 

liknelsen, den arkitektur som internet bygger på beskrivas som en höghastighetsväg utan 

identitetskontroll eller farthinder. Internet är nämligen designat specifikt för att överföra 

information från en punkt till en annan utan hinder eller ingrepp i informationsbytet. Enligt 

denna grundläggande princip som internet bygger på, den s.k. end to end-principen, tas ingen 

hänsyn till vem som sänder informationen eller vad informationen avser.
30

 Genom principen, 

som ofta framhålls som en förutsättning för ett öppet och fritt internet, erbjuds anonymitet till 

internetanvändaren samtidigt som den effektiviserar utbyte av information.
31

 

 

I reglerad form kan dock arkitekturen, på liknande sätt som i farthindersexemplet, utgöra 

hinder för att komma åt viss information på internet genom implementering av olika tekniska 

medel. Faktum är att internets arkitektur ger mycket stora möjligheter för sådan reglering. 

Internet beskrivs vanligen vara uppbyggt kring tre skikt som alla kan manipuleras.
32

 Det 

första är det fysiska skiktet med vilket avses själva hårdvaran, alltså de ledningar, servrar och 

routrar som behövs för internettillgång. Det andra är det logiska skiktet, vilket är den 

mjukvara, dvs. operativsystem, webbläsare och andra program som behövs för att nyttja 

                                                 
27

 Ibid. s. 82. 
28

 Olsson, JT 2006/7, s. 471. 
29

 Se Lessig, 2006, s. 82. Även Bing, 2005, s. 208. 
30

 Se bl.a. Sluijs, 2012, s. 513. Bendrath & Mueller, 2011, s. 1147. 
31

 Lessig, 2006, s. 44-45. Se även Karanasiou, 2012, s. 9-10. 
32

 Benkler, 2000, s. 568. 
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hårdvaran. Det tredje och sista skiktet, innehållsskiktet, hör till själva innehållet på internet 

som enskilda med hjälp av hård- och mjukvara kommer åt.
33

 Konfigureringar i det fysiska 

eller logiska skiktet kan påverka innehållsskiktet och därmed möjligheten att komma åt den 

information som finns på internet.
34

 

 

Två av många sådana konfigureringar är metoder som filtrering och blockering. Genom 

användandet av sådana metoder kan arkitektonisk styrning i teorin vara än mer effektivt än 

lag genom att framtvinga efterlevnad av önskat beteende automatiskt.
35

 Likt en avspärrning i 

den fysiska världen blir den enskilde genom metodernas användning förhindrad inträde eller 

tillgången till ett visst område.
36

 Arkitekturen blir särskilt i internetsammanhang därmed en 

egen form av lagstiftning då den grundläggande hård- och mjukvara som internet bygger på 

bara fungerar om de tekniska regler som uppställs följs.
37

 Sådan styrning lämpar sig även i 

den digitala världen då internet, som säkerligen är bekant, medfört en mängd 

problemområden där traditionellt tänkande om lag och rätt utmanats ordentligt; där lagen kan 

komma att behöva kompletteras. Ett sådant särskilt utsatt område är, som kommer tydliggöras 

närmre, upphovsrätten. 

 

2.3 Upphovsrätt, internet och arkitektonisk styrning 

För att sätta Lessigs teori i en för uppsatsen tydligare praktisk kontext kan hänvisning ske till 

upphovsrättens område i internetsammanhang. Även på internet styr självklart lag och sociala 

normer den enskildes beteende, men tydligt blir att dessa faktorer inte styr beteende lika väl 

på internet som i den fysiska världen. Internet, som beskrivits som världens främsta 

kopieringsmaskin, har möjliggjort ett massivt kopierande av upphovsrättsskyddade verk.
38

 En 

enda kopia av ett verk som görs tillgänglig via internet kan kostnadsfritt kopieras ett 

obegränsat antal gånger och på så vis tillgodose hela världens efterfrågan.
39

 Genom internets 

design och dess end to end-princip ges internetanvändaren vidare skydd i form av anonymitet 

och räds därför inte lagens sanktioner, samtidigt som det ohindrade flödet av information 

underlättar den illegala fildelningen som dagligen sker.
40

 Lagen tycks mot bakgrund av detta 

                                                 
33

 Ibid. Även Murray, 2013, s. 33. 
34

 Murray, 2013, s. 33. 
35

 Se bl.a. Breindl & Wright, 2013, s. 8. 
36

 Jfr Lessig, 2006, s. 82 som jämför arkitektursutnyttjande med en låst dörr. 
37

 Se Bing, 2005, s. 208. 
38

 Murray, 2013, s. 263. 
39

 Eklöf, JT Jubileumsutgåva 2007, s. 14. 
40

 Se Murray, 2013, s. 263. Lessig, 2006, s. 38. Rantou, 2012, s. 2. Se även Declaration CM(2005)56 of the 

Committee of Ministers on human rights and the rule of law in the Information Society, p. 6. 
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inte fungera särskilt preventivt alls i en digital och anonymiserad värld. Dess oförmåga att 

avhålla den enskilde från illegal fildelning kan bl.a. ses tydligt i en undersökning från Lunds 

Universitets Internetinstitut där enskildas inställning till illegal fildelning undersöktes. 

Resultaten av undersökningen visade i korthet att 75 % av de 1 000 tillfrågade personerna inte 

ansåg att det faktum att lagen förbjöd fildelning av upphovsrättsligt skyddade verk som ett 

skäl att avstå.
41

 Inte heller sociala normer föreföll ha någon preventiv effekt i detta 

avseende.
42

 Varken lag eller sociala normer tycks således ha någon större preventiv effekt vid 

upphovsrättsintrång på internet. 

 

Lagen verkar vidare även ha en tydlig oförmåga på det reparativa planet. På grund av 

internets design har upphovsrättsinnehavare haft svårt att genom traditionell lagstiftning och 

processer stävja den illegala fildelningen. När t.ex. den långdragna processen mot grundarna 

till den kanske mest notoriska fildelningswebbplatsen The Pirate Bay
43

 (TPB) kom till sitt slut 

dömdes grundarna visserligen till fängelse, men detta innebar inte slutet för själva 

webbplatsen i fråga.
44

  TPB levde kvar därefter och gör så än idag även efter senare tids 

försök att stänga ner webbplatsen.
45

 Faktum är att webbplatsen under 2013 var världens 73:e 

mest besökta webbplats, med ca 27 miljoner unika besökare per dag.
46

 Webbtrafik visar även 

att webbplatsen de senaste tre månaderna varit världens 90:e mest besökta webbplats.
47

 

 

Kort sagt har processer mot internetanvändare eller de som tillhandahåller mjukvara för att 

begå upphovsrättsintrång visat sig kostsamma, svårutredda och i de flesta fall ineffektiva.
48

 

Även om således intrång i upphovsrätt är sanktionerat genom lag, både straffrättsligt och 

skadeståndsrättsligt, kan sammanfattningsvis sägas att traditionell lagstiftning och sociala 

normer i själva verket inte fungerar effektivt alls för att avhålla den enskilde från att begå 

upphovsrättsintrång eller för att reparera skadan som intrånget orsakar. Det kan mot denna 

bakgrund vara naturligt att den fjärde faktorn i Lessigs teori, arkitekturen, därför får spela en 

allt större roll för framtida reglering vid upphovsrättsintrång på internet. Den digitala världen 

                                                 
41

 Svensson & Larsson, 2009, s. 59. 
42

 Ibid. s. 45. 
43

 En webbplats som enligt egen utsago är världens största bittorrent-webbplats. 
44

 Svea hovrätts dom den 26 november 2010 i mål B 4041-09. Se vidare Murray, 2013, s. 279. 
45

 Webbplatsen var nyligen i ett par dagar oåtkomlig efter ett tillslag av polis. Med hjälp av ett annat 

fildelningsnätverk återuppstod dock webbplatsen några dagar senare, se 

http://www.idg.se/2.1085/1.602051/the-pirate-bay-tillbaka--aterupplivad-av-isohunt, besökt 2014-12-13. 
46

 Murray, 2013, s. 278-279. 
47

 http://www.alexa.com/siteinfo/www.thepiratebay.se, besökt 2014-09-29. 
48

 Rantuo, 2012, s. 2. 

http://www.idg.se/2.1085/1.602051/the-pirate-bay-tillbaka--aterupplivad-av-isohunt
http://www.alexa.com/siteinfo/www.thepiratebay.se
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kan alltså innebära problem, men den är vad vi gör den till. Lika som internet kan designas för 

att effektivisera informationsutbyte, lika så kan det designas för att förhindra det.
49

 

 

Genom att förlita sig på justeringar av de fysiska och digitala förutsättningarna som styr 

internet, och särskilt i form av metoder som filtrering och blockering, kan rättsinnehavare i 

teorin få till en bättre effekt än vad andra faktorer som lag, sociala normer och 

marknadskrafterna kan åstadkomma.
50

 Lagen och de sociala normernas preventiva funktion 

kan således ersättas eller åtminstone kompletteras med hjälp av tekniska medel, arkitektur, 

som förhindrar intrång från första början, vilket kan anses klart mer effektivt än att med 

kostsamma processer försöka sanktionera ett intrång efter att det skett.
51

 I sammanhanget får 

lagens reparativa funktion därmed samtidigt mindre relevans. Allt detta genom en de facto 

teknisk lagstiftning som inte följer det traditionella sätten lagstiftning kommer till. 

Arkitektonisk styrning, särskilt i form av filtrering och blockering, framhålls därför stundtals 

som den perfekta lösningen för förhindrandet av upphovsrättsintrång på internet.
52

 

 

2.4 Arkitektur som lösning och problem 

Ingrepp och styrning genom arkitekturen lämnar dock vissa betänkligheter ur ett 

rättighetsperspektiv. Genom vad som sagts om bl.a. end to end-principen är det tydligt att 

internet har vissa tekniska aspekter som främjar ett fritt flöde av information. Sådana aspekter 

kan svara mot rättsliga värden varav det kanske allra tydligaste är yttrandefriheten, som 

garanterar rätten till åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan 

offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser samt med hjälp av 

alla uttrycksmedel.
53

 Faktum är att internets särskilda karaktärsdrag; dess hastighet, 

åtkomlighet, anonymitet, och globala räckvidd framhållits av människorättsliga institut som 

moderna förverkligare av enskildas yttrandefrihet.
54

 Genom att vara ett instrument där 

enskilda både kan ta emot och sprida åsikter, tankar och information med några få 

knapptryck, har internet främjat möjligheterna för enskilda världen över att åtnjuta rätten. 

Internet har med andra ord ett tydligt värde sett ur rättighetssynpunkt.
55

 

                                                 
49

 Se Lessig, 2006, s. 83 och 237. 
50

 Se Olsson, JT 2006/07, s. 471 för liknande resonemang. 
51

 Meale, 2012, s. 431. 
52

 Ibid. 
53

 Jfr definitionen i artikel 10.1 EKMR och artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 
54

 Se t.ex. Declaration CM(2005)56 of the Committee of Ministers on human rights and the rule of law in the 

Information Society. Se även La Rue, 2011, § 2. 
55

 Se bl.a. EU-parlamentets rekommendation 2008/2160(INI) punkt C. Även Benedek & Ketteman, 2013, s. 58. 
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Med anledning av detta kan vissa risker och potentiella rättsliga problem därför uppstå när 

arkitekturen som främjar sådana värden modifieras.
56

 Det finns kort sagt en tydlig 

intressekonflikt när sådana regleringsmetoder som filtrering och blockering övervägs. Ur ett 

upphovsrättsligt perspektiv utgör metoderna alltså perfekta lösningar samtidigt som de ur ett 

rättighetsperspektiv utgör ett potentiellt problem. Detta är essensen av frågan om 

användningen av sådana tekniska metoder och utgör en god grund för uppsatsens fortsättning. 

Från att nu ha belyst frågan om arkitektonisk styrning på ett översiktligt tekniskt och 

teoretiskt plan ska i uppsatsens fortsättning övergås till att mer detaljerat utreda hur filtrering 

och blockering inom EU kommit att användas, var metoderna implementerats, dess rättsliga 

grund och mer detaljerat hur dessa tekniska metoder förhåller sig till enskildas yttrandefrihet i 

rättslig bemärkelse. 

 

 

3 Realisering av filtrering och blockering inom EU 
3.1 Mellanhänder som arkitekter på internet 

Det är kanske ingen förvåning mot bakgrund av kapitel 2 ovan att upphovsrättsinnehavare har 

ett intresse i att metoder som filtrering och blockering kommer till användning. Viljan att 

använda sådana lösningar tydliggörs bl.a. i en nyligen släppt rapport från International 

Federation of the Phonographic Industry (IFPI), en stor intresseorganisation för upphovsrätt. I 

rapporten framhålls bl.a. att webbplatsblockering är ett effektivt verktyg för att tackla illegal 

fildelning och som borde finnas tillgängligt i fler länder världen över.
57

 Den hänvisningen 

som i rapporten görs till fler länder världen över hänvisar till den trend som kan uttydas inom 

flertalet EU-medlemsstater där de tekniska metoderna kommit att bli en realitet. Teori har 

inom EU övergått till praktik genom ett förfarande där internets mellanhänder
58

, särskilt 

internetleverantörer, genom domstolsförelägganden görs skyldiga att tillämpa metoderna för 

att stoppa och förhindra deras kunder, internetanvändarna, från att begå upphovsrättsintrång.
59

 

 

                                                 
56

 Se Lessig, 2006, s. 136. Även Sluijs, 2012, s. 514. Se vidare Europarådets Ministerkommittés 

Recommendation CM/Rec(2011)8 on the protection and the promotion of the universality, integrity and 

openness of the Internet, p. 5. 
57

 Digital Music Report, 2014, s. 41. 
58

 Mellanhänder anses allmänt sett vara internetleverantörer och andra tjänsteleverantörer, sökmotorer, 

plattformar för bloggar och andra sociala medier. Se La Rue, 2011, § 39. 
59

 Wesselingh, 2014, s. 64. 
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Ovannämnda filtrerings- och blockeringstrend kan sägas ha möjliggjorts genom en 

kombination av praktiska och rättsliga skäl. På det praktiska planet är mellanhänder, för att 

sätta deras funktion i förhållande till kapitel 2, de arkitekter som måste utföra de nödvändiga 

justeringarna i den hårdvara som internet bygger på för att metoder som filtrering eller 

blockering ska övergå från teori till praktik.
60

 Internets infrastruktur, som är vad som 

konfigureras vid filtrering och blockering, ägs nämligen av dessa mellanhänder.
61

 Av detta 

infrastruktursägande följer även att enskilda som söker tillgång till internet är beroende av en 

mellanhands tjänster; internettillgång kräver t.ex. uppkoppling av en internetleverantör.
62

 

Mellanhänderna kan således agera som grindvakter på internet och själva bestämma vilken 

information deras kunder får ta del av. Av dessa anledningar är ett synsätt som ofta 

förespråkas av upphovsrättsindustrin att mellanhänderna, vars tjänster är en förutsättning för 

enskildas möjlighet att dela information, bör ta ett visst ansvar för de kostnader som den 

illegala fildelningen orsakar.
63

 I kontrast är ett annat synsätt att dessa mellanhänder, likt end-

to-end principen som internet bygger på, bör vara neutrala i förhållande till den information 

som deras kunder söker och sprider.
64

 

 

Frågan om vilket ansvar mellanhänder bör ha i förhållande till deras kunders intrång har varit 

föremål för stor diskussion inom EU vilket resulterat i ett antal direktiv där mellanhändernas 

ansvar försökt bestämmas. Direktiven och dess faktiska innebörd är dock, som kommer 

tydliggöras, aningen komplicerat. Rättsläget i denna del har beskrivits som ett lapptäcke där 

en mellanhands ansvar i en given situation ofta inte kan bestämmas utifrån endast ett direktiv 

utan kräver en utredning av flera olika direktiv som alla hänvisar till varandra i varierande 

omfattning.
65

 Som nedan kommer tydliggöras har mellanhändernas ansvar i dessa direktiv i 

många fall även lämnats öppet för tolkning. Detta har resulterat i en inte okontroversiell 

tolkning av direktiven som inneburit att mellanhänder ålagts skyldigheten att filtrera och 

blockera information som passerar genom deras tjänster.
66

 I det följande ska dessa direktiv 

översiktligt utredas för att tydliggöra denna tolkning. 

 

 

                                                 
60

 Se Murray, 2013, s. 70 och s. 71. Se även Olsson, JT 2006/07, s. 484. 
61

 Se Sluijs, 2012, s. 510. Även Murray, 2013, s. 71. 
62

 Ibid. 
63

 Headdon, 2012, s. 137. Se även Digital Music Report, 2014, s. 40. 
64

 Se bl.a. Sluijs, 2012, s. 510. Se även allmänt Olsson, JT 2006/07, s. 489 f. 
65

 Kulk & Borghesi, 2012, s. 792. 
66

 Se Wesselingh, 2014, s. 61 och 63. Även Angelopolous, 2014, s. 812. 
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3.2 Mellanhänders ansvar i tre EU-direktiv 

3.2.1 E-handelsdirektivet 

Under tidigt 2000-tal utfärdades Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/31/EG om 

vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den 

inre marknaden (e-handelsdirektivet). Genom direktivet avsågs den inre marknaden för 

informationssamhällets tjänster att harmoniseras och skapa en balans mellan olika berörda 

intressen som kunde tänkas påverkas av tjänster på internet.
67

 I direktivet framhålls bl.a. att 

den fria rörligheten för sådana internettjänster är ett uttryck för en mer allmän princip inom 

EU, nämligen yttrandefriheten.
68

 För att inte motverka utvecklandet och erbjudandet av 

sådana tjänster, särskilt sådana sociala medier med huvudsyfte att enskilda aktivt ska kunna 

sprida och ta emot information, har mellanhänder genom direktivet erhållit ett visst skydd mot 

olika former av ekonomiskt ansvar för deras kunders informationsutbyten.
69

 Detta skydd 

kommer till uttryck i artiklarna 12-14 och innebär allmänt att en mellanhand, t.ex. en 

internetleverantör, inte kan hållas ekonomiskt ansvarig för en kunds intrång i fall där 

mellanhanden endast bidrar med och förhåller sig till en tjänsts tekniska drift och därmed är 

passiv i förhållande till informationen som deras kunder initierar.
70

 En mellanhand utan 

faktisk vetskap om eller inblandning i t.ex. illegal fildelning ska inte kunna hållas ansvarig på 

skadeståndsrättslig väg.
71

 

 

Inte heller får en mellanhand enligt e-handelsdirektivets artikel 15 åläggas en allmän 

övervakningsskyldighet för att eftersöka illegal information som passerar genom deras 

tjänster. Detta skydd ger ett visst uttryck för vad som brukar benämnas som principen om 

nätverksneutralitet innebärande att, likt den ovannämnda end to end-principen, mellanhänder 

ska förhålla sig neutrala och inte prioritera eller diskriminera viss delning av information, utan 

ska i största allmänhet bara låta informationen passera.
72

 I direktivet uppmärksammas dock att 

andra intressen kan bli lidande genom internetanvändarnas bruk av de tjänster som 

mellanhänder erbjuder. Som den balansgång som direktivet är medges i artikel 12.3, 13.3 och 

14.2 att domstol eller administrativ myndighet utfärdar förelägganden mot en mellanhand 

                                                 
67

 E-handelsdirektivets ingress § 41. 
68

 Ibid. § 9. 
69

 Montero & Van Enis, 2011, s. 22. Se även allmänt Bendrath & Mueller, 2011, s. 1147-1148. 
70

 E-handelsdirektivets ingress §§ 42-46. 
71

 Se Angelopoulos, 2014, s. 813. 
72

 Se Murray, 2013, s. 25 angående innebörden av och sambandet mellan nätverksneutralitet och end to end-

principen. 
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vilka kan innebära krav på att överträdelser ska upphöra eller förhindras, inbegripet, som 

förklaras i ingressen, att olaglig information avlägsnas eller görs oåtkomlig.
73

 

 

I direktivet förbjuds därmed t.ex. skadeståndsanspråk mot mellanhänder, men öppnar 

samtidigt upp för förelägganden, vilka potentiellt kan innebära att de åläggs att filtrera och 

blockera åtkomst till viss information.
74

 Denna möjlighet till förelägganden mot mellanhänder 

har sedermera fått uttryck mer specifikt i immaterialrättsliga sammanhang genom två andra 

direktiv; Europaparlamentets och Rådets direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa 

aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (Infosoc-

direktivet) och Europaparlamentet och Rådets direktiv 2004/48/EG om säkerställande av 

skyddet för immateriella rättigheter (Ipred-direktivet). 

 

3.2.2 Infosoc- och Ipred-direktiven 

Genom Infosoc- och Ipred-direktivet har EU försökt harmonisera den immaterialrättsliga 

marknaden inom Europa. Bägge direktiven syftar till att ge en hög skyddsnivå för såväl 

upphovsrätt som immaterialrätt i sin helhet.
75

 Utgångspunkten som kommer till uttryck i 

direktivens ingresser reflekterar det ovannämnda synsättet att mellanhänder har största och 

bästa möjligheterna att stoppa intrång som sker genom användandet av deras tjänster. I 

Infosoc-direktivets ingress anges bl.a. att den digitala miljön och de tjänster som 

mellanhänder erbjuder i ökande grad utnyttjas av tredje part för att göra intrång. Av denna 

anledning bör upphovsrättsinnehavare ha möjlighet att begära förelägganden mot dessa 

mellanhänder som i ett nät förmedlar en tredje mans intrång i ett skyddat verk eller annat 

alster i ett nät.
76

 Detta kommer vidare till uttryck i Infosoc-direktivets artikel 8.3 och Ipred-

direktivets artikel 11. 

 

Förelägganden enligt ovannämnda artiklar måste enligt Ipred-direktivets artikel 3 vara 

effektiva, proportionerliga och avskräckande. De får vidare inte vara oförenliga med de 

ovannämnda artiklarna 12-15 i e-handelsdirektivet. Föreläggandena får alltså inte innebära att 

ekonomiska sanktioner åläggs mellanhanden när denne endast förhåller sig till tjänstens 

tekniska drift, och får inte heller innebära att denne åläggs en allmän 
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övervakningsskyldighet.
77

 Utöver detta ges i direktiven inga vidare begränsningar eller någon 

ledning över den närmare innebörden av föreläggandena. Detta är dock inget förbiseende utan 

helt avsiktligt. Medlemsstaterna ges ett relativt brett handlingsutrymme vid implementering 

och tolkning av föreläggandebestämmelserna i nationell rätt. I både Infosoc- och Ipred-

direktiven anges nämligen uttryckligen att medlemsstaterna själva bör besluta om villkoren 

och de närmare bestämmelserna angående föreläggandena.
78

 

 

3.3 Nationell tolkning och mänskliga rättigheter 

Sammanfattningsvis ger de tre ovannämnda direktiven, lästa tillsammans, uttryck för att vissa 

former av ansvar inte får åläggas en mellanhand. Skadeståndsanspråk mot en mellanhand för 

deras kunders intrång tycks i de flesta fall alltså vara uteslutet. Samtliga direktiv möjliggör 

dock för att rikta förelägganden mot mellanhänderna där de närmare föreskrifterna får 

bestämmas av EU:s medlemsstater själva. Detta handlingsutrymme har sedermera lett till en 

sådan tolkning av direktiven som inneburit att metoder som filtrering och blockering fått ett 

stort genomslag i ett flertal medlemsstater.
79

 En sådan tolkning och användning av direktiven 

är mot bakgrund av kapitel 2 kanske inte särskilt förvånande. Som framhållits kan filtrering 

och blockering, likt många fall av arkitektonisk styrning, bli en självreglerande lag. Genom att 

mellanhänder åläggs utföra styrningen omfattas, beroende på en mellanhands kundkrets, 

potentiellt även hundratusentals eller miljontals internetanvändare samtidigt. I jakten på ett 

effektivt skydd för upphovsrätten, så som Infosoc- och Ipred-direktiven syftar till att ge, 

förefaller sådana tekniska metoder mycket fördelaktiga i kontrast till att identifiera och 

stämma enstaka illegala fildelare.
80

 

 

Som tydliggjorts ger användningen av tekniska metoder som filtrering och blockering upphov 

till vissa betänkligheter ur ett rättighetsperspektiv. En fråga som ofta uppkommer är om 

användningen av filtrering och blockering är förenlig med mänskliga rättigheter och där 

särskilt yttrandefriheten.
81

 Detta är en fråga som inte bara är teoretiskt intressant att utreda, 

utan är även av praktiskt intresse sett mot bakgrund av EU-medlemsstaternas förpliktelser 

enligt såväl EKMR som EU:s egen rättighetsstadga. Som Europadomstolen framhållit i bl.a. 

Matthews mot Storbritannien kan inte en konventionsstat åsidosätta EKMR på grund av 
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åtaganden på basis av t.ex. EU-rätt.
82

 EU:s medlemsstater måste alltså alltid ta hänsyn till 

EKMR, även när de agerar i enlighet med EU-rätt. Så torde särskilt gälla när stater, som i 

fallet med Infosoc- och Ipred-direktiven, ges ett brett handlingsutrymme när de implementerar 

och tolkar direktiven i nationell rätt.
83

 EKMR ingår vidare enligt artikel 6.3 i Fördraget om 

Europeiska Unionen (FEU) i unionsrätten som allmänna rättsprinciper. Detta innebär att om 

ett direktiv eller en nationell implementering och tolkning av ett direktiv står i konflikt med 

allmänna rättsprinciper är det direktivet, eller tolkningen av det, som får ge vika.
84

 

 

Förutom EKMR måste hänsyn tas även till EU:s egen rättighetsstadga. Denna ska enligt FEU 

artikel 6.2 ha samma rättsliga ställning som fördragen. Rättighetsstadgan hör därmed till de 

allra högsta rättskällorna i EU:s rättskällehierarki vilken, likt EKMR, binder medlemsstaterna 

när de agerar på basis av EU-rätt.
85

 Rättighetsstadgan ger vidare uttryck för ett samspel 

mellan EU och EKMR. Av artikel 52.3 framgår att i den mån rättighetsstadgan och EKMR 

garanterar samma rättighet ska rättighetsstadgan anses ha samma innebörd som EKMR dock 

utan hinder för unionsrätten att tillförsäkra rättigheterna ett mer långtgående skydd. Vid 

tolkning av rättighetsstadgan utgör EKMR alltså miniminivån, men rättighetsstadgan ger även 

utrymme att gå steget längre och ge en högre skyddsnivå för rättigheterna än vad EKMR 

innebär. 

 

Mänskliga rättigheter inom Europa har alltså en stark ställning båda sett utifrån EKMR och 

rättighetsstadgan. Hänsyn måste därmed tas till bl.a. yttrandefriheten, som garanteras i båda 

dessa, när tolkning av de ovannämnda Infosoc- och Ipred-direktiven sker. Utgångspunkten 

vid potentiella konflikter mellan direktiven och mänskliga rättigheter framhölls av EU-

domstolen i Productores de Música de España mot Telefónica de España SAU 

(Promusicae)
86

, ett mål som rörde utlämnande av personuppgifter vid upphovsrättsintrång. I 

målet framhölls bl.a. att medlemsstaterna vid tolkning av direktiven visserligen måste se till 

så att direktivens syften uppfylls, dvs. att immaterialrätt ges ett effektivt skydd, men samtidigt 

får tolkningen inte innebära att allmänna principer och fundamentala rättigheter åsidosätts.
87
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När mänskliga rättigheter så som yttrandefrihet riskerar att påverkas av tolkningen av ett 

direktiv är i många fall huvudfrågan att försöka finna en rimlig balans mellan rättigheten och 

andra berörda intressen.
88

 Denna balansering ska dock inte föregripas utan att först ha en 

stadig grundförståelse för yttrandefrihetens skyddsområde och hur filtrering och blockering 

kan utmana denna rättighet mer konkret. För att få en så klar bild över detta som möjligt finns 

anledning att närmare utreda de närmre teknikerna som finns tillgängliga för en mellanhand 

att använda för att filtrera eller blockera information, och därefter koppla dessa till 

yttrandefriheten i rättslig bemärkelse. 

 

 

4 Tillgänglig teknik 

Som framhållits ovan är filtrering och blockering överordnade samlingsbegrepp för ett antal 

olika tekniker för att stoppa och förhindra upphovsrättsintrång på internet.
89

 Det finns 

visserligen ingen uttömmande lista över samtliga de filtrerings- och blockeringstekniker som 

kan användas, men framförallt fyra tekniker brukar framhållas som särskilt vanliga och 

användbara, och är allmänt sett de tekniker som mellanhänder inom EU föreläggs att använda. 

Dessa tekniker filtrerar och blockerar på basis av IP-, DNS- och URL-adresser; de adresser 

som, enkelt uttryckt, utgör delar av internets uppbyggnad.
90

 Utöver dessa tekniker brukar 

fokus även fästas vid en särskilt avancerad teknik benämnd Deep Packet Inspection (DPI).
91

 

Hur dessa tekniker närmare fungerar varierar, och så gör även de potentiella problem och den 

inverkan på yttrandefriheten som kan följa av dess användning. 

 

4.1 IP-, DNS- och URL-baserad blockering 

Den första tekniken, IP-blockering, innebär som namnet avslöjar att åtkomsten till en viss IP-

adress blockeras.
92

 En IP-adress tilldelas de servrar som lagrar det innehåll enskilda kan 

komma åt genom att besöka en webbplats via internet. En och samma server kan innehålla 

stora mängder information och från ett flertal olika webbplatser. IP-adressblockering, som 

alltså blockerar åtkomst till en viss IP-adress, kan därför få både önskade och oönskade 

konsekvenser. Dels kan metoden blockera precis vad som avsetts att blockera, t.ex. en 

webbplats som på ett eller annat sätt gör intrång i upphovsrätt. Dels kan dock metoden även 

                                                 
88

 Jfr Ibid. 
89

 Se avsnitt 1.3. 
90

 Se Lessig, 2006, s. 43. 
91

 Se bl.a. Report by the Group of Specialists CM(2008)37, § 21. 
92

 Ibid § 23. 



24 

 

komma att blockera sådant innehåll som inte avsetts genom att andra webbplatser ryms inom 

en och samma server och således delar samma IP-adress.
93

 Om det t.ex. antas att webbplatsen 

TPB och Umeå Universitetsbiblioteks webbplats båda delar server skulle en blockering av 

TPB:s IP-adress även medföra att den senare blockeras. Detta är vad som brukar benämnas 

överblockering eller indirekt blockering och illustrerar tydligt de problem som kan uppstå när 

ingrepp sker i internets arkitektur. Överblockeringsproblemet anses även vara det mest 

graverande sett ur rättighetssynpunkt, vilket ska tydliggöras närmre längre fram i uppsatsen.
94

 

 

Sådana problem som kan uppstå vid IP-blockering kan även uppstå vid DNS-baserad 

blockering. DNS-baserad blockering innebär att en webbplats DNS-adress blir blockerad. 

Alla webbplatser har, förutom en IP-adress som är numerisk, en alfabetisk DNS-adress som är 

en del av den adress som internetanvändare skriver in i en webbläsares adressfält, t.ex. 

domänadress.se.
95

 En webbplats har dock ofta flertalet undersidor, t.ex. 

domänadress.se/undersida eller domänadress.se/undersida/filmklipp. I det fall DNS-

blockering används blockeras även dessa underliggande sidor och tekniken riskerar därför att 

träffa sådant innehåll som inte avses att blockeras.
96

 Om t.ex. DNS-blockering används för att 

blockera ett visst upphovsrättskränkande videoklipp som cirkulerar på sociala medier skulle 

videoklippet visserligen blockeras, men detsamma skulle gälla hela det sociala mediet.
97

  

 

URL-baserad blockering är en teknik som liknar DNS-baserad blockering. Istället för att vara 

inriktad på den numeriska IP-adressen inriktar sig URL-baserad blockering på adressen som 

skrivs in i webbläsaren. URL-baserad blockering inkluderar dock, till skillnad från DNS-

blockering, hela den adress som skrivs in i webbläsaren. Istället för att blockera DNS-

adressen domännamn.se kan URL-baserad blockering även blockera adressträngen som anges 

både före och efter domännamnet, t.ex. https://www.domännamn.se/undersida/filmklipp.
98

 

URL-baserad blockering kan därmed vara något mer precis i att specifikt blockera åtkomst till 

en viss undersida på en webbplats. Även vid URL-baserad blockering kan dock 

överblockering ske då t.ex. även en undersida kan innehålla både laglig och olaglig 

                                                 
93

 Ibid. 
94

 Ibid § 46. 
95

 [2011] EWHC 1981 (Ch) § 71. 
96

 Headdon, 2012, s. 142. 
97

 En sådan liknande incident skedde 2011 då Turkiet blockerade en internetanvändares personliga sida på 

Google Sites pga. påstått lagbrott. DNS-baserad blockering användes vilket resulterade i att ingen turkisk 

internetanvändare hade tillgång till webbplatsen. Fallet har prövats av Europadomstolen vilket ska analyseras 

mer i kapitel 5. 
98

 [2011] EWHC 1981 (Ch) § 71 (iii). Se vidare Wang, 2014, s. 1. 



25 

 

information. Tydligt är dock att metoden är mindre utsatt för detta problem och brukar 

framhållas som lämplig om endast en enda undersida på en webbplats ska blockeras.
99

 URL-

baserad blockering kräver dock mycket av den som har att tillämpa metoden och kan innebära 

en stor kostnad. Eftersom varje enskild sida på en webbplats måste blockeras krävs för det 

första en grundlig analys över vilka sidor på en webbplats som ska blockeras och 

genomgående uppdateringar i att inkludera nya undersidor i blockeringen.
100

 Detta har 

resulterat i URL-blockering sällan blir föremål för diskussion och att istället DNS- och IP-

blockering blivit standardtekniken för blockering, oavsett syfte.
101

 

 

4.2 DPI-baserade filter- och blockeringsprogram 

Filtrering och blockering kan även ske genom s.k. DPI vilket är en mer avancerad teknik än 

de ovannämnda blockeringsteknikerna. Tekniken kan sägas kretsa kring två huvudfunktioner; 

identifikation och manipulation.
102

 Identifieringsfunktionen innebär en automatisk analys av 

internettrafik i realtid för att identifiera och filtrera ut en viss typ av information ur en större 

massa. Manipulationsfunktionen innebär att vissa åtgärder efter sådan identifikation vidtas, 

vilket t.ex. kan innebära att informationen blockeras.
103

 Programmet kan ställas in i att t.ex. 

identifiera och blockera viss specifik internettrafik, t.ex. fildelning av olika slag, eller fungera 

mer likt de ovannämnda blockeringsmetoderna genom att upptäcka när en internetanvändare 

begär åtkomst till en viss webbplats för sedan blockera åtkomst till den.
104

 Tekniken brukar 

framhållas som särskilt effektiv i upphovsrättsliga sammanhang då den automatiskt kan 

filtrera ut och blockera den trafik som innebär t.ex. en olaglig spridning av upphovsrättsligt 

skyddade verk.
105

 

 

DPI behöver därmed nödvändigtvis inte innebära att information överblockeras i samma 

utsträckning som IP- eller DNS-blockering då DPI effektivt kan filtrera ut just illegal 

fildelning av upphovsrättsligt skyddade verk. DPI blockerar alltså inte bara en webbplats i sig, 

även om tekniken kan fungera på det viset, utan tekniken kan även stoppa en 

internetanvändare från att dela information med andra genom olika P2P-tekniker. Med detta 

sagt är överblockering dock inte uteslutet även vid avancerade metoder som DPI. Även om 
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tekniken visserligen är lämpligast ur överblockeringssynpunkt kan tekniken ändå ha 

svårigheter att skilja på illegal och laglig fildelning, t.ex. delning av icke-upphovsrättsligt 

skyddade verk, verk som inte skyddas av upphovsrätt inom en viss region, parodier på verk, 

eller verk som delas med tillåtelse av upphovsrättsinnehavaren.
106

 

 

4.3 Exkluderingslistor och information vid blockeringen 

Gemensamt för användningen av de ovannämnda teknikerna är att de allt som oftast blockerar 

på basis av exkluderingslistor, även kallade svarta listor. Dessa listor innehåller anvisningar 

om den information och de IP-, DNS- eller URL-adresser som ska blockeras. En vanlig 

företeelse är att dessa listor hålls hemliga av den som använder teknikerna. Det anses i regel 

inte lämpligt att ge internetanvändarna en utförlig lista på adresser till webbplatser med 

illegalt innehåll.
107

 När en internetanvändare begär åtkomst till en webbplats eller viss 

information på en webbplats jämförs dennes åtkomstbegäran med dessa exkluderingslistor. 

Om begäran matchar information som finns angiven på exkluderingslistan blockeras 

internetanvändaren från att ta del av informationen.
108

 När en webbplats blockeras på detta vis 

sker vidare oftast en omdirigering av internetanvändarens åtkomstbegäran till en annan 

webbplats, antingen en informativ stoppsida eller till en blank sida.
109

 

 

På en stoppsida kan internetanvändaren informeras om varför en viss webbplats blockerats, av 

vem den blockerats och vem som internetanvändaren bör vända sig till om denne inte anser 

att webbplatsen bör vara blockerad. Ett annat förfarande, vilket länge varit vanligt i bl.a. 

Storbritannien, är att filtrerings- och blockeringstekniker begagnar s.k. tyst blockering varpå 

internetanvändarens begäran omdirigeras till en tom sida eller en webbplats som endast visar 

ett felmeddelande i stil med Error 404 page not found.
110

 Används det sistnämnda förfarandet 

vet alltså internetanvändaren inte om denna stöter på ett filter eller en blockering. Denne 

kanske därför inte vet varför en viss webbplats inte kan besökas och kan bli ledd att tro att 

webbplatsen i fråga har tekniska problem även om den i själva verket är blockerad. Detta kan 

försvåra kontrollen av att överblockering inte sker eller åtminstone rättas till skyndsamt.
111
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4.4 Fyra tekniker, gemensamma problem 

Tydligt är alltså att teknikerna kan uppnå syftet att förhindra upphovsrättsintrång genom att 

filtrera ut och blockera hela webbplatser, delar av webbplatser eller viss fildelning. Hur väl 

teknikerna dock skiljer på sådan information som det avser att blockera medan det samtidigt 

tillåter lagligt informationsutbyte har diskuterats flitigt inom litteraturen.
112

 Detta kan 

innebära betydande problem sett ur ett rättighetsperspektiv genom att åtkomsten till helt laglig 

information oavsiktligt kan förhindras. Detta problem kan vidare förvärras beroende på den 

information som ges när internetanvändaren stöter på filtret eller blockeringen. Val av teknik 

och implementeringssätt kan med andra ord ha en betydande inverkan på enskildas 

möjligheter att sprida och ta emot information. 

 

 

5 Teknikerna och yttrandefrihet i rättslig bemärkelse 

Mot bakgrund av den tekniska utredningen i kapitel 4 ska i det följande utredas hur de 

ovannämnda filtrerings- och blockeringsteknikerna och dess potentiella problemområden 

förhåller sig till yttrandefriheten i rättslig bemärkelse. Detta för att tydliggöra kopplingen 

mellan teknik och juridik samt den bedömning som måste göras när teknikerna övervägs på 

basis av Infosoc- och Ipred-direktiven. Utgångspunkten i denna utredning är yttrandefriheten 

som den garanteras i EKMR, då Europadomstolen har en omfattande praxis kring dess 

omfattning och skyddsnivå, samt då EKMR som sagt utgör den miniminivån vilken EU och 

medlemsstaterna är skyldig att respektera. Hänvisning sker dock även för tydlighetens skull 

till hur rätten och dess innebörd kommer till uttryck inom EU:s rättighetsstadga där så är 

lämpligt, särskilt i fall där skillnader eller stora likheter finns i hur bedömningen sker utifrån 

de båda rättsakterna. 

 

5.1 Yttrandefrihetens innebörd och skyddsområde 

Frågan är alltså om metoder som filtrering och blockering, med de idag tillgängliga 

teknikerna, kan vara förenlig med yttrandefriheten. Vid besvarandet av denna fråga ska 

inledningsvis nämnas att yttrandefriheten, så som den garanteras enligt både EKMR artikel 10 

och rättighetsstadgan artikel 11, omfattar rätten till åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och 

sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av 
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territoriella gränser. Enligt Europadomstolens praxis omfattas alla av rätten.
113

 Alla har 

således rätten att sprida information, och alla har rätt att ta emot den.
114

 Någon särskild 

uppdelning i vilken typ av information eller yttranden som åtnjuter skydd finns heller inte, 

utan yttrandefriheten omfattar alla former av information och yttranden oberoende formslag, 

dvs. vare sig den är i skriftlig form, muntlig, eller utgör konst av något slag.
115

 

Yttrandefriheten anses även vara teknikneutral. Som ofta framhålls tolkar Europadomstolen 

EKMR in light of present-day conditions.
116

 Europadomstolen tar därmed hänsyn till bl.a. 

teknikutvecklingen och yttrandefriheten omfattar därför yttranden och informationsspridning 

oavsett medium och däribland även internet.
117

 

 

Skyddsområdet omfattar vidare inte bara sådan information eller sådana yttranden som tas 

emot positivt av stat och allmänhet utan även kränkande, chockerande eller störande 

information skyddas.
118

 Det spelar alltså ingen roll vilken typ av information som sprids utan 

även t.ex. upphovsrättskränkande spridningar omfattas av yttrandefrihetens skyddsområde.
119

 

Som exempel i detta hänseende kan nämnas Europadomstolens dom i Ashby Donald och 

andra mot Frankrike där domstolen fann att fotografier tagna vid en modevisning och sedan 

uppladdade på internet i strid med upphovsrätt föll inom yttrandefrihetens skyddsområde.
120

 

Kort sagt är skyddet som yttrandefriheten innebär mycket långtgående. Genom att skydda 

rätten att fritt yttra sig, sprida och ta emot information i alla möjliga spörsmål anses 

yttrandefriheten utgöra grunden i det demokratiska samhället.
121

 

 

Yttrandefriheten innebär vidare att inte bara informationen i sig omfattas av skyddet, utan 

även de medel som används för att sprida informationen. Detta eftersom varje restriktion på 

medlen att sprida information är en inskränkning i rätten att ta emot den.
122

 Här blir internets 

roll väldigt central då, som tydliggjorts, detta i praktiken endast är ett medel för 
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kommunikation.
123

 Som Europadomstolen framhöll i Times Newspaper Ltd mot 

Storbritannien spelar internet i dagens samhälle en viktig roll i att förbättra allmänhetens 

tillgång till nyheter och information i allmänhet.
124

 Europadomstolen framhöll vidare i 

Yildirim mot Turkiet att internet i dagens samhälle blivit ett av de huvudsakliga medlen som 

enskilda kan använda sig av för att nyttja sin rätt till yttrandefrihet.
125

 Detta torde naturligtvis 

inte komma som någon egentlig nyhet i ljuset av vad som redan framhållits i kapitel 2, men 

dessa uttalanden i praxis är rättsligt sett av stor vikt. Mot bakgrund av uttalandena anses 

nämligen både internet och användandet av de webbplatser som finns där omfattas av det 

skydd som yttrandefriheten innebär.
126

 

 

Sammanfattningsvis, genom att skydda både information i digital form samt användandet av 

internet som ett medel för att sprida eller komma åt sådan information, följer att metoder som 

filtrering och blockering, oavsett vilken teknik som används, prima facie utgör inskränkningar 

i yttrandefriheten på två sätt; dels kan metoderna genom att blockera en viss webbplats 

inskränka användningen av de medel som används för att sprida och ta emot information via 

internet; dels kan metoderna inskränka tillgången till själva information genom att t.ex. viss 

information på en webbplats filtreras ut och blockeras.
127

 

 

5.2 Trestegstestet - att inskränka yttrandefrihet 

Det råder således sällan några tvivel att arkitektonisk styrning genom metoder som filtrering 

och blockering som åläggs mellanhänder att utföra kan inskränka och påverka enskildas 

yttrandefrihet på ett eller annat sätt. Detta oavsett i vilket syfte rätten utövas, om det så är 

genom informationsspridning av egna eller andras texter, åsikter eller verk. Frågan brukar 

istället fokuseras vid om denna inskränkning kan rättfärdigas. Yttrandefriheten är nämligen 

inte en absolut rättighet, utan kan enligt artikel 10.2 i EKMR underkastas restriktioner som är 

föreskrivna i lag, har ett legitimt ändamål och är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle för 

att uppnå detta ändamål. Ett liknande test gäller enligt artikel 52 i rättighetsstadgan, där det 

framgår att inskränkningar ska vara föreskrivna i lag, proportionerliga, nödvändiga och svara 

mot det ändamål av samhällsintresse som avses eller för behov av andra människors 

rättigheter och friheter. Nedan ska utredas hur detta test går till för att utreda minimikraven 
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för inskränkningar, och vad detta kan tänkas innebära för användandet av filtrering och 

blockering, särskilt den nationella trenden som är tydlig inom EU:s medlemsstater idag. 

  

5.2.1 Inskränkning som är föreskriven i lag 

Det första kravet, att en inskränkning ska vara föreskriven i lag, innebär att det måste finnas 

någon form av rättslig grund, en regel eller norm, som föreskriver en möjlig inskränkning. 

Förutom detta måste regeln i fråga även ha en viss kvalitet.
128

 Europadomstolen brukar 

allmänt ställa två krav för att en regel ska anses vara lag i konventionens mening.
129

 För det 

första gäller lagen måste ge en indikation på vilka situationer den kan tillämpas på samt vara 

förutsebar på så vis att den enskilde kan förutse konsekvenserna av en viss handling.
130

 För 

det andra får lagen inte inbjuda till för stort handlingsutrymme till den som ska tillämpa den 

utan måste genom tillräcklig tydlighet föreskriva omfattningen av det handlingsutrymme som 

t.ex. en domstol eller myndighet har.
131

 Dessa krav ska inte förstås som krav på fullständig 

precision i lagstiftningen, men användandet av filtrering och blockering måste ske mot 

bakgrund av ett tillräckligt klart och tydligt lagstöd som gör det möjligt att bl.a. förutse när 

och hur metoderna kommer användas.
132

 

 

Förutom dessa två allmänna kraven på tydlighet och förutsebarhet har Europadomstolen på 

senare tid gett uttryck för ett tredje krav vid bedömningen om en inskränkning är föreskriven i 

lag. Kravet brukar betecknas som adequate safeguards against abuse dvs. lämpliga garantier 

mot missbruk.
133

 Särskilt viktiga tycks sådana garantier vara vid övervägande av filtrering och 

blockering då dessa metoder kan utgöra vad som brukar benämnas som prior restraints.
134

 

Med detta avses att viss information görs förbjuden eller otillgänglig utan att dess olagliga 

karaktär fastställts på förhand.
135

 I förhållande till filtrering och blockering har redan 

tydliggjorts att dessa kan användas, inte bara för att stoppa ett pågående intrång, utan även för 

att förhindra ett potentiellt framtida från att ske. När sådana framtida och eventuella intrång 

blockeras kan, särskilt vid fall av överblockering, metoderna utgöra sådana inskränkning att 
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dela information vars olagliga karaktär inte fastställts på förhand.
136

 Även i andra fall är 

tydligt att så kan bli fallet, t.ex. om viss olaglig information på en webbplats som blivit 

blockerad tas bort, men blockeringen av webbplatsen därefter inte lyfts. Sådana 

inskränkningar behöver nödvändigtvis inte vara förbjudna, men ställer desto högre krav på 

lagen som möjliggör inskränkningen.
137

 Vid prior restraints måste det finnas en möjlighet till 

rättslig prövning som effektivt ger garantier för att staten och dess myndigheter inte går 

utöver de ramar som lagen fastställer eller godtyckligt applicerar vaga och oprecisa rättsregler 

för att inskränka enskildas rättigheter.
138

 

 

Det kan här vara värt att särskilt nämna Europadomstolens dom i Yildirim. I fallet fann 

Europadomstolen att en inskränkning i yttrandefriheten hade skett efter att Turkiet, i syfte att 

blockera en potentiellt olaglig undersida på webbplatsen Google Sites, använt DNS-

blockering vilket resulterade i att hela Google Sites blockerades. Angående kravet på att en 

inskränkning måste vara föreskriven i lag och åtföljas av lämpliga garantier uttalades bl.a. att: 

"a legal framework is required, ensuring both tight control over the scope of bans and effective 

judicial review to prevent any abuse of power. In that regard, the judicial review of such a 

measure, based on a weighing-up of the competing interests at stake and designed to strike a 

balance between them, is inconceivable without a framework establishing precise and specific 

rules regarding the application of preventive restrictions on freedom of expression."139 Det ska 

tydliggöras att rättsfallet inte behandlade frågan om blockering av en upphovsrättskränkande 

webbplats på basis av EU-rätt, men fallet ger likväl en indikation på hur sådana åtgärder kan 

komma att bedömas i framtida praxis.
140

 

 

En fråga som stundtals framförs mot bakgrund av dessa lagkrav är om de EU-rättsliga 

direktiven som användandet av filtrering och blockering stödjer sig på verkligen uppfyller 

sådana krav som ställs på precision och förutsebarhet, särskilt vid beaktande av de flertal 

tekniker som kan tänkas komma till användning med dess respektive problem.
141

 De aktuella 

Infosoc- och Ipred-direktivens föreläggandebestämmelser är som tydliggjorts i kapitel 3 

mycket allmänt hållna. Direktivens föreläggandebestämmelser nämner endast möjligheterna 

att begära föreläggande mot mellanhänder vars tjänster används av tredje man för att begå 
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intrång i upphovsrätt. Dessa föreskriver alltså varken om föreläggandena kan innebära 

filtrering eller blockering, eller för den delen vilka tekniker som får användas.
142

 Det kan 

därmed ifrågasättas om enskilda mot bakgrund av direktiven kan förutse med sådan precision 

som krävs att webbplatser de använder för att ena dagen dela med sig av och ta emot 

information nästa dag blir blockerade på basis av mycket allmänt hållna rättsregler.
143

 Det ska 

visserligen påminnas i detta avseende att direktiven avsiktligt lämnats öppna för närmare 

precisering i medlemsstaternas nationella rätt.
144

 Däremot torde en ren överföring av 

direktivets artiklar i nationell rätt, mot bakgrund av Europadomstolens praxis, utgöra en 

tveksam rättslig grund för filtrering och blockering. 

 

Av intresse i detta sammanhang är även domare Pinto de Albequerque instämmande mening i 

det ovannämnda rättsfallet Yildirim. Albequerque utökade den argumentation som förts av 

Europadomstolen i ett eget icke-bindande inlägg vari han bl.a. uttryckligen underkände de 

aktuella EU-direktiven som rättslig grund för användandet av blockering, och sammanfattade 

hela 11 punkter över vad han ansåg vara minimikrav på hur en lag som tillåter blockering 

måste vara utformad.
145

 På grund av internets betydelse för yttrandefriheten ansåg 

Albequerque att den lag som möjliggör blockering måste ange vilka som kan få sina 

publikationer blockerade, vilka tekniker som får användas, vem som ska implementera 

teknikerna, en fastslagen tidsgräns över blockeringen samt vilka intressen som får ligga 

bakom blockeringen. Därutöver måste lagen ge utrymme för respekt av 

proportionalitetsprincipen, inbegripet en bedömning om nödvändighet och om inskränkningen 

lämpligt främjar skyddsintresset, ange vilken institution som får ge föreläggande om 

blockering, en fastlagt procedur, och slutligen, notifikation om blockeringen samt möjlighet 

till rättslig prövning av den.
146

 Det bör åter igen framhållas att Albequerques krav inte är 

rättligt bindande, men ger likväl uttryck för den noggranna övervägning som trots allt krävs 

när en eventuell lag som tillåter teknikerna utformas. 
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5.2.2 Legitimt intresse 

Förutom krav på tydligt stöd i lag måste en inskränkning vara motiverad mot bakgrund av ett 

legitimt intresse. Frågan om legitimt intresse ger sällan upphov till några större funderingar då 

flertalet sådana intressen tillåts att hänvisas till enligt konventionen.
147

 Som legitima mål att 

inskränka yttrandefrihet anges i EKMR artikel 10.2 bl.a. skyddet för andra människors fri- 

och rättigheter, vilket alltså även kommer till uttryck i EU:s rättighetsstadga artikel 52. Enligt 

Europadomstolens praxis utgör upphovsrätt en mänsklig rättighet, tolkat mot bakgrund av 

rätten till egendom artikel 1 i första tilläggsprotokollet till EKMR.
148

 Upphovsrätten är också 

en uttryckligen skyddad rättighet enligt EU:s rättighetsstadga artikel 17.2. Det framstår mot 

denna bakgrund relativt klart att filtrering och blockering kan ha ett tydligt legitimt intresse. 

 

5.2.3 Nödvändighet i ett demokratiskt samhälle 

Prövningen angående legitima intressen leder alltså sällan till några större betänkligheter. 

Detsamma gäller dock inte för det sistnämnda kravet för inskränkningar, att en inskränkning 

måste vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle, vilket är en mer besvärlig prövning. I 

prövningen ingår allmänt sett en bedömning om inskränkningen är proportionerlig i 

förhållande till det legitima målet som eftersträvas.
149

 Yttrandefriheten anses av naturliga skäl 

ha ett betydande demokratiskt värde, och inskränkningarna i rätten har därför tolkats 

restriktivt och måste vara uttryck för ett pressing social need för att anses vara i proportion till 

det intresse som ska skyddas.
150

 

 

5.2.3.1 The margin of appreciation 

När prövning ska göras om en inskränkning uppfyller kravet på nödvändighet i ett 

demokratiskt samhälle, inbegripet dess proportionalitet, åtnjuter stater en viss s.k. diskretionär 

prövningsrätt, av Europadomstolen kallad the margin of appreciation. Detta innebär att stater 

själva anses vara i bäst position att bedöma om en inskränkning i en rättighet möter 

konventionskravet.
151

 Prövningsrätten kan antingen vara bred eller smal beroende på graden 

av konsensus i Europas stater. Finns t.ex. en stor konsensus i flera europeiska stater som talar 

mot en viss inskränknings tillåtlighet är diskretionen typiskt sett smal och i motsatt fall 
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bred.
152

 Finns ingen konsensus alls över tillåtligheten av en viss inskränkning blir 

prövningsrätten typiskt sett bred.
153

 Bedömandet av staters diskretionära prövningsrätt är 

viktig, då detta i många fall får en avgörande betydelse för utgången i ett visst fall. När stater 

anses ha en bred prövningsrätt avstår t.ex. Europadomstolen från att företa en egen 

bedömning av proportionalitet, och lägger istället avgörande vikt vid statens egna 

proportionalitetsbedömning.
154

 

 

I bedömandet om en bred eller smal prövningsrätt föreligger spelar, förutom europeiskt 

konsensus, även kontexten in, dvs. de omständigheter som motiverar en inskränkning, där 

bl.a. informationstypen kan få avgörande betydelse.
155

 Yttrandefriheten skyddar som nämnt 

all typ av information, men vissa informationstyper anses förtjäna mindre skydd än andra. 

Politiska uttryck och debatt t.ex., vars nödvändighet i ett demokratiskt samhälle är stor, måste 

i regel åtnjuta ett starkare skydd än andra former av uttryck och information. Som 

Europadomstolen framhöll i sitt beslut i Neij och Sunde Kolmisoppi mot Sverige kan 

inskränkningar i möjligheten att sprida och ta emot t.ex. upphovsrättsligt skyddat material inte 

anses förtjäna samma skyddsnivå som politiskt uttryck, och som en effekt ökar statens 

diskretionära prövningsrätt.
156

 Beslutet i fallet gällde dock inskränkningar i form av 

straffrättsliga och civilrättsliga sanktioner, fängelsestraff respektive skadestånd, för intrång i 

upphovsrätt. Staters diskretionära prövningsrätt torde i jämförelse inte kunna anses vara fullt 

lika bred, även vid yttrandefrihet som utövas som ett led i en upphovsrättskränkning, i fall där 

blockering eller filtrering implementeras.
157

 Detta framförallt då sådana metoder på grund av 

dess tekniska begränsningar inte bara skulle riskera att påverka illegala fildelare, utan 

därutöver genom överblockering riskera att kränka yttrandefriheten för internetanvändare som 

helt lagligt försöker sprida och inhämta information.
158

 

 

5.2.3.2 Betydelsen av internets arkitektoniska värden: En smal diskretionär 
prövningsrätt vid inskränkningar på internet? 

En fråga som i internetsammanhang ibland även kan uppstå är om stater, när de överväger 

inskränkningar i yttrandefrihet på internet, måste ta i beaktande internets särskilda karaktär 
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och värden, något som eventuellt skulle kunna tala för en mer strikt bedömning över tillåtna 

inskränkningar. Som nämnt i kapitel 2 bygger internet på en arkitektur som kan jämföras med 

en höghastighetsväg utan fart- eller identitetskontroller. Genom dess uppbyggnad via end to 

end-principen har visserligen upphovsrättsintrång förenklats i jämförelse med den fysiska 

världen, men principen framhålls alltså även som en förutsättning för ett fritt och öppet 

internet.
159

 Ofta framhålls därför att yttrandefrihet på internet inte bara skyddas genom 

garantier i EKMR och liknande, utan alltså även genom grunden för internets uppbyggnad.
160

 

 

Att sådana värdefulla tekniska aspekter skulle kunna leda till en striktare bedömning över 

möjliga inskränkningar har inte fått klart stöd i praxis men det kan vara värt att nämna 

minoritetens bedömning i Europadomstolens dom i Mouvement Raëlien Suisse mot Schweiz. 

Minoriteten menade i skiljaktig mening bl.a. att enskilda måste tillåtas ha största möjliga 

tillgången till information på internet och att eftersom internet blivit det huvudsakliga 

kommunikationsmedlet i dagens samhälle bör inskränkningar som tar sikte på detta medel, 

och statens diskretionära prövningsrätt, tolkas strikt.
161

 Domare Pinto de Albequerque tog 

sedan steget längre i det ovannämnda rättsfallet Yildirim och menade att en sådan smal och 

strikt tolkad prövningsrätt blir än smalare när inskränkningen på internet utgörs av preventiva 

blockeringsåtgärder.
162

 

 

Viss osäkerhet tycks därmed råda angående staters diskretionära prövningsrätt när 

inskränkningar på internet övervägs, särskilt när inskränkningen utgör filtrering eller 

blockering. Någon enhetlig praxis finns ännu inte utan domstolens bedömning tycks variera 

beroende på såväl informationstyp som skyddsintresse.
163

 Vad som dock alltid gäller är att 

den diskretionära prövningsrätten går hand i hand med Europadomstolens översyn, vilken 

omfattar både staten, lagen och den som tillämpar lagen, även alltså domstolarnas domar och 

beslut.
164

 Europadomstolen framhåller ofta i sin praxis att den ser till fallet som en helhet för 

att bedöma om en viss åtgärd var proportionerlig till det legitima målet som eftersträvades och 
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om skälen för åtgärden var relevanta och tillräckliga.
165

 Om en åtgärd vid en sammantagen 

bedömning inte anses falla inom statens diskretionära prövningsrätt faller det på 

Europadomstolen att själv pröva proportionaliteten och ge sin slutliga ståndpunkt över en 

inskränkning.
166

 Oaktat staters diskretionära prövninsrätt bör proportionalitetstestet därför 

utredas närmre. 

 

5.2.3.3 Närmare om proportionalitet 

Proportionalitetstestet ter sig aningen komplicerat och särskilt så vid filtrering och blockering. 

Testet kan i allmänhet inte uttryckas i absoluta termer utan måste ta i beaktande olika faktorer, 

t.ex. de intressen som står på spel i fallet, och vilken skyddsgrad dessa intressen kräver sett 

mot bakgrunden av förhållandena i det enskilda fallet.
167

 Det framstår mot bakgrund av detta, 

och har även framhållits inom litteraturen, att testet är mångfasetterat.
168

 Till detta tillkommer 

att Europadomstolen inte haft tillfälle att företa någon proportionalitetsbedömning specifikt 

vid filtrering och blockering, åtminstone inte i upphovsrättsliga sammanhang.
169

 I största 

allmänhet framhålls dock att ingreppet i den enskildes rätt ska stå i rimlig relation till det 

intresse som ska tillgodoses.
170

 Mer preciserat innebär Europadomstolens 

proportionalitetsbedömning i realiteten tre typer av test om en inskränknings nödvändighet, 

lämplighet och dess proportionalitet i strikt bemärkelse.
171

 Detta proportionalitetstest har även 

inspirerat och legat till grund för EU-domstolens bedömning av proportionalitet utifrån 

rättighetsstadgan.
172

 

 

Vad testet innebär är att det bl.a. ska finnas ett samspel mellan inskränkningen och det 

legitima intresset genom att inskränkningen ska vara både lämplig och nödvändig för att 

främja det intresse som eftersträvas.
173

 Med lämplighet avses ett relativt direkt test om en 

åtgärd rent faktiskt kan uppnå det mål som avses.
174

 Med nödvändighet avses vidare att en 

åtgärd ska inskränka en rättighet så lite som möjligt, inbegripet en prövning om andra mindre 
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ingripande åtgärder kan vidtas för att lika effektivt uppnå intresset.
175

 Detta innebär inte ett 

strikt krav på att den absolut minst ingripande åtgärden måste vidtas men stater ska likväl 

avhålla sig från alltför långtgående åtgärder.
176

 Som exempel kan nämnas Europadomstolens 

dom i Ürper och andra mot Turkiet, där ett mediebolag helt hade förbjudits att ge ut tidningar 

pga. att vissa utgåvor innehållit illegal information. I domen framhölls att mindre ingripande 

åtgärder borde ha vidtagits, t.ex. beslagtagande av just sådana nummer av tidningen som 

bedömdes vara olagliga.
177

 Slutligen, efter testen om nödvändighet och lämplighet, bedöms 

proportionaliteten av en åtgärd i strikt bemärkelse vilket innebär en balanseringen av två 

intressen ställda mot varandra. Inskränkningen i en rättighet måste vägas mot den fördel som 

inskränkningen innebär för det legitima intresset.
178

 

 

Frågan blir då hur det ovannämnda proportionalitetstestet får genomslag vid filtrering och 

blockering. Europadomstolens uppfattning sett mot bakgrund av deras dom i Yildirim är alltså 

att alla former av prior restraints, så som filtrering och blockering kan utgöra, är en ur 

yttrandefrihetssynpunkt långtgående åtgärd. Detta behöver däremot inte innebära att filtrering 

eller blockering per automatik är oförenligt med yttrandefriheten.
179

 Vad som dock torde vara 

klart, och vad som ofta framhålls inom litteraturen, är att proportionalitetstestet noggrant 

måste väga samman flertalet faktorer, dels effektiviteten i de tekniker som avses användas, 

dels de konsekvenser för yttrandefriheten i form av t.ex. överblockering som varje enskild 

teknik kan innebära.
180

 Det gör sig med andra ord inte lämpligt att enbart se på filtrering och 

blockering som metoder för att begränsa information i sig, utan prövningen måste ta hänsyn 

till de särskilda egenskaperna i de olika teknikerna som kan användas, alltså IP-, DNS-, URL- 

och DPI-teknikerna, samt deras respektive inverkan på yttrandefriheten. 

 

Sett utifrån kraven på nödvändighet blir överblockeringsproblematiken oundvikligen viktig 

att se till.
181

 Även om det antas att vissa tekniker för filtrering och blockering av klart 

upphovsrättskränkande information skulle kunna rättfärdigas, skulle tekniker som samtidigt 

blockerar laglig information kunna utgöra en onödig inskränkning i yttrandefriheten.
182

 Som 

tydliggjorts i kapitel 4 kan vissa tekniker ge upphov till en större grad av överblockering än 
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andra. Särskilt är så fallet vid vanliga metoder som IP- och DNS-baserade 

blockeringstekniker. Dessa tekniker blockerar alltså all information på en webbplats, även om 

endast en  proportion av webbplatsen innehåller olaglig information, och ibland alltså även 

helt lagliga webbplatser när en olaglig webbplats delar IP-adress med en laglig.
183

 Att 

överblockering därmed blir viktigt att ta i beaktande har även fått stöd i praxis. 

Europadomstolen tycks i Yildirim krävt att nationella domstolar, när blockeringar övervägs 

som kan inskränka internetanvändares rättigheter, måste överväga bl.a. en åtgärds collateral 

effect, dvs. dess överblockering, och välja en teknik som minimerar sådan.
184

 

Blockeringstekniker som därmed förhindrar hela webbplatser från att besökas även om endast 

en proportion är illegal, torde därför inte möta kravet på nödvändighet. 

 

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är som sagt effektiviteten i teknikerna.
185

 Trots vad 

som framhållits i kapitel 2 om arkitektonisk styrnings effektivitet ifrågasätts stundtals om 

filtrering eller blockering verkligen är lämpliga metoder för att på ett adekvat sätt främja det 

intresse som avses, dvs. att stoppa och förhindra upphovsrättsintrång.
186

 Effektiviteten 

ifrågasätts med anledning av att det finns flertalet möjligheter att kringgå de idag tillgängliga 

teknikerna.
187

 När teknik uppställer hinder tycks svaret från internetanvändarnas sida vara att 

utveckla annan teknik för att kringgå hindret, vilket resulterat i att ett flertal program som är 

designade för att ta sig runt filtrerings- och blockeringstekniker finns tillgängliga på 

internet.
188

 Även utan sådana program tycks teknikerna relativt enkelt kunna kringgås, och 

detta gäller särskilt de vanliga IP-, DNS- och URL-teknikerna, där DNS-blockering tycks vara 

den minst effektiva av dem.
189

 DNS-blockering, som ofta är på tal när en webbplats ska 

blockeras, kan t.ex. kringgås mycket enkelt genom att bara skriva in en webbplats numeriska 

IP-adress i webbläsarens adressfält istället för att som i vanliga fall skriva domänadressen.
190

 

 

Det ska dock framhållas att teknikerna ändå kan fungera effektivt och vara lämpliga, även om 

internetanvändare kan kringgå ett filter eller en blockering, om teknikerna åtminstone avhåller 
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en viss del av potentiella illegala fildelare från att göra intrång.
191

 Som framhållits inom 

litteraturen tycks kringgående av teknikerna kräva något mer kunskap än den typiske 

internetanvändaren besitter.
192

 Vidare rapporterades i en utvärdering i samband med att TPB 

blev blockerad i Storbritannien att internettrafik till webbplatsen hade minskat med 75 %.
193

 I 

en nyligen släppt rapport från IFPI rapporteras även att illegal fildelning tycks ha minskat 

även i andra länder som infört någon form av filtrering eller blockering i jämförelse med 

länder som inte gjort det.
194

 Någon djupare empirisk undersökning ska inte vidtas här men det 

bör nämnas att det, mot bakgrund av sådana rapporteringar, verkar som att teknikerna trots 

allt har en påtaglig effekt.
195

 Sådant resultat står även i linje med den i kapitel 2 framförda 

teoretiska bakgrunden, av vilken slutsatsen kan dras att arkitektonisk styrning i form av 

filtrering och blockering kan vara mer effektivt än mer traditionella alternativ, t.ex. processer 

mot enstaka illegala fildelare, något som visat sig mycket ineffektivt i det stora hela.
196

 Om 

den rapporterade effektivitet räcker för att anses svara mot konventionskravet på att en 

inskränkning ska vara lämplig för att främja det legitima intresset att skydda upphovsrätt är 

dock något som framtida praxis kommer måsta besvara. 

 

5.3 Betydelsefulla huvuddrag utifrån praxis 

I detta kapitel har Europadomstolens praxis analyserats för att försöka utreda hur metoder 

som filtrering och blockering förhåller sig till yttrandefriheten som garanteras i EKMR, och 

därutöver även EU:s rättighetsstadga, vars tolkning och tillämpning måste stå i 

överrensstämmelse med EKMR. Nuvarande rättsläge tycks inte ge något helt tydligt svar på 

frågan men några betydelsefulla huvuddrag kan sammanfattas. Det framstår mot bakgrund av 

Europadomstolens praxis som tydligt att metoderna, oavsett vilken teknik som används, utgör 

inskränkningar i yttrandefriheten. Sådana inskränkningar innebär nödvändigtvis inte att 

teknikerna är förbjudna att använda. Frågan tycks huvudsakligen alltså inte vara om, utan hur 

och med vilka specifika tekniker sådan blockering eller filtrering får ske, samt vilket skydd, 

safeguards, som måste garanteras enskilda om teknikerna används. 
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Vad som är tydligt utifrån praxis i detta hänseende är att en grundlig prövning måste göras 

innan en implementering av metoderna sker. Prövningen måste omfatta både den lag som 

möjliggör metoderna och den teknik som används. Lagen måste tydligt visa i vilka situationer 

den kan tillämpas genom att vara förutsebar både till text och tillämpning. Den måste vidare 

erbjuda garantier mot godtycklighet, inbegripet möjlighet till rättslig prövning. Användandet 

av teknikerna måste därutöver alltså uppfylla kravet på nödvändighet i ett demokratiskt 

samhälle, inbegripet en prövning om dess lämplighet, nödvändighet och proportionalitet i 

strikt bemärkelse för att uppnå det legitima målet. Denna bedömning måste ta hänsyn till både 

teknikernas överblockeringsproblematik samt de möjligheter som finns att kringgå teknikerna. 

 

Frågan som skulle behöva besvaras av framtida praxis från Europadomstolen är vilken 

effektivitetsnivå som ska krävas samt vilken eller vilka tekniker som, pga. överblockering, 

kan anses proportionerliga för att svara mot intresset av att skydda upphovsrätt. I brist på 

sådan praxis från Europadomstolen finns lyckligtvis ett fåtal EU-rättsfall som behandlat bl.a. 

denna fråga. I det följande ska därför dessa rättsfall kritiskt analyseras närmre för att se hur 

yttrandefrihetsfrågan behandlats av EU-domstolen, som alltså oundvikligen måste förhålla sig 

till de huvuddrag som framhållits i detta kapitel. 

 

 

6 Filtrering och blockering i EU-domstolens praxis 

Tre nationella rättsfall där filtrering och blockering har använts på basis av 

föreläggandebestämmelserna i Infosoc- och Ipred-direktiven har hittills varit föremål för 

förhandsavgörande varpå EU-domstolen haft möjlighet att pröva lagligheten i sådana 

förelägganden. De tekniker som övervägts i dessa fall varierar även vilket ger en bra 

möjlighet att analysera yttrandefrihetsfrågans behandling närmre i förhållande till både 

filtrerings- och blockeringstekniker. Som däremot kommer tydliggöras är den ledning som 

ges för yttrandefrihetens tillämpning relativt liten. Detta pga. att, förutom yttrandefrihet, även 

andra rättigheter och EU-rättsregler kommit på tal i fallen, vilket gör att yttrandefrihetens 

relevans inte helt kan urskiljas i bedömandet. Vid analys av fallen ska dock frågan om 

internetanvändarnas yttrandefrihet få särskild uppmärksamhet för att så nära som möjligt 

försöka utröna i vilken omfattning denna rättighet kan utgöra hinder för metodernas 
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användning, samt om, när och hur metoderna kan användas och samtidigt vara förenliga med 

yttrandefriheten. 

 

6.1 Scarlet mot SABAM197 

Det första rättsfallet angående möjligheten att använda filtrering mot bakgrund av Infosoc- 

och Ipred-direktivet, Scarlet mot SABAM (hädanefter Scarlet), var en begäran om 

förhandsavgörande från Belgisk domstol. I målet uppmärksammades att Belgien hade 

implementerat de aktuella föreläggandebestämmelserna i Infosoc- och Ipred-direktiven 

genom en lag som i princip bara upprepade vad direktiven föreskrev. Enligt lagen tilläts 

domstol utfärda föreläggande om upphörande mot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av 

tredje man för att begå intrång i en upphovsrätt eller närstående rättighet.
198

 Mot bakgrund av 

denna lag hade en upphovsrättsorganisation, SABAM, sökt få en internetleverantör, Scarlet 

Extended SA, att i förebyggande syfte och på egen bekostnad införa ett system för filtrering 

av all elektronisk kommunikation som passerade via deras tjänster. Detta system avsågs att 

upptäcka fildelning framförallt med hjälp av P2P-program. Systemet skulle vidare övervaka 

samtliga internetleverantörens kunders internettrafik, utan begränsning i tiden, och skulle 

kunna upptäcka och blockera sådan internettrafik som innebar en överföring av 

upphovsrättsligt skyddade verk.
199

 Med andra ord innebär fallet en prövning om filtrering 

genom DPI-teknik kunde anses vara förenlig med EU-rätten, däribland yttrandefriheten som 

garanterad i rättighetsstadgan.
200

 

 

Innan frågan om internetanvändarnas yttrandefrihet behandlades konstaterades att det aktuella 

föreläggandet för det första behövde uppfylla kraven som följer av både Infosoc- och Ipred-

direktiven, som bl.a. föreskriver att föreläggandena inte får stå i konflikt med e-

handelsdirektivet.
201

 Som tydliggjorts i kapitel 3 ovan innebär e-handelsdirektivet ett visst 

uttryck för yttrandefrihet inom EU genom det skydd som direktivet innebär för mellanhänder. 

Direktivets artikel 15 innebär alltså ett förbud mot att ålägga mellanhänder en allmän 

övervakningsskyldighet för den information som passerar genom deras tjänster.
202

 DPI-

teknik, som genom övervakning av samtliga internetanvändare skulle urskilja och förhindra 
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sådan internettrafik som innebar illegal fildelning, var enligt EU-domstolen inte förenligt med 

detta förbud.
203

 Fallet fick därmed ett snabbt slut innan frågan om yttrandefrihet enligt 

rättighetsstadgan ens hade behandlats. Lyckligtvis valde EU-domstolen ändå att gå vidare och 

även att utreda frågan om fundamentala rättigheter som kunde tänkas påverkas av det aktuella 

föreläggandet.
204

 

 

6.1.1 Aktuella fundamentala rättigheter 

EU-domstolen var snabb att konstatera att upphovsrätten skyddas enligt artikel 17.2 i 

rättighetsstadgan, men att detta inte innebar ett undantagslöst skydd. I enlighet med EU-

domstolens tidigare praxis i Promusicae och kraven på proportionalitet ansågs en rimlig 

avvägning måsta göras mellan skyddet av immaterialrätten och andra fundamentala rättigheter 

som garanterades av rättighetsstadgan.
205

 De andra fundamentala rättigheterna, förutom 

immaterialrätt, som ansågs bli aktuella mot bakgrund av föreläggandet var naturligtvis 

internetanvändarnas yttrandefrihet men därutöver även deras rätt till skydd av personuppgifter 

samt internetleverantörens egen näringsfrihet, bägge garanterade i rättighetsstadgan artikel 8 

respektive 16.
206

 Analysen av dessa rättigheter var dock, som kommer tydliggöras, sparsam.  

 

EU-domstolen inledde prövningen enligt rättighetsstadgan med att konstatera att det aktuella 

föreläggandet med DPI-teknik var mycket långtgående. Tekniken skulle alltså övervaka all 

elektronisk kommunikation utan begränsning i tiden och betalas uteslutande av 

internetleverantören i syfte att förhindra alla potentiella upphovsrättsintrång av dels redan 

skapade verk, dels verk som ännu inte skapats vid tiden för teknikens implementering.
207

 Ett 

sådant teknisk komplicerat filtreringssystem skulle enligt EU-domstolen vara mycket 

kostsamt för internetleverantören att implementera. EU-domstolen var i denna del mycket 

tydlig med att ett sådant kostsamt föreläggande skulle innebära en allvarlig kränkning av 

internetleverantörens rätt till näringsfrihet.
208

 

 

EU-domstolen var betydligt vagare när internetanvändarnas rättigheter behandlades. Enligt 

domstolen kunde den aktuella DPI-tekniken innebära en kränkning av internetanvändarnas 

rätt till skydd för personuppgifter med anledning av den övervakning av deras IP-adresser 
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som tekniken innebar.
209

 Vidare kunde DPI-tekniken ha svårt att skilja på lagligt och olagligt 

informationsbyte, dvs. att den kunde potentiellt lida av överblockering, vilket därmed kunde 

riskera att kränka internetanvändarnas yttrandefrihet. Som exempel nämndes att berörda 

upphovsmän kunde ha lagt ut verk för gratis användning på internet samt att vissa verk inte 

heller är skyddade i vissa EU-medlemsstater, något som filtreringsteknik kunde ha svårt att 

skilja på i förhållande till verk som faktiskt är skyddade.
210

 

 

6.1.2 En närmare analys över yttrandefrihetens tillämpning 

Filtrering genom DPI-teknik ansågs sammanfattningsvis alltså inte förenlig med e-

handelsdirektivet och inte heller en rimlig avvägning mellan samtliga de i fallet berörda 

fundamentala rättigheterna, däribland yttrandefriheten.
211

 Som gjorts gällande i efterföljande 

litteratur ger dock fallet, trots att domen kan sägas vara till yttrandefrihetens favör, ingen 

större ledning för hur yttrandefrihetsfrågan kommer behandlas i framtida liknande fall där 

mindre ingripande tekniker övervägs, t.ex. DPI-teknik som enbart används på en viss 

avgränsad krets internetanvändare, eller som har en begränsning i tiden, eller för den delen 

inte betalas uteslutande av mellanhanden.
212

 EU-domstolen tycks fästa stor vikt vid det 

aktuella föreläggandets kostnad utifrån internetleverantörens synvinkel. Föreläggandet 

utgjorde alltså en allvarlig kränkning av internetleverantörens näringsfrihet, medan det i 

kontrast endast potentiellt kunde innebära en kränkning av internetanvändarnas rättigheter. 

Det kan därför frågas hur utfallet hade blivit om tekniken hade varit billigare att 

implementera, eller delfinansierats av upphovsrättsorganisationen.
213

 

 

EU-domstolen framhåller visserligen vikten av att fastställa en rimlig avvägning mellan 

berörda intressen, men utvecklar inte närmre hur sådan avvägning eller balansering ska ske. I 

förhållande till internetanvändarnas rättigheter tycks EU-domstolen vara mer intresserad av 

att allmänt beskriva potentiella problem med tekniken, och sedan direkt hoppa till slutsatsen 

att dessa problem utgör hinder för teknikens användning, utan att mer detaljerat beröra frågan 

om varför.
214

 För yttrandefrihetens del går domstolen alltså inte längre än att framhålla 

teknikens potentiella överblockeringsproblem vilket skulle kunna innebära en kränkning av 

yttrandefriheten. Vad som här torde avses är att, även om EU-domstolen inte hänvisar till 
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sådana termer som redogjorts för i kapitel 5, en sådan överblockering eventuellt inte skulle 

svara mot nödvändighetskravet i proportionalitetsbedömningen.
215

 

 

Trots det korta utlägget i denna del ska dock inte värdet av hänvisningen till teknikens 

begränsningar förringas. EU-domstolen ger åtminstone uttryck för en förståelse och respekt 

för internets grundläggande arkitektur, och problemen som kan uppstå när ingrepp sker i 

den.
216

 Hänvisningen till överblockeringsproblem visar också på ett samspel i bedömningen 

mellan EU- och Europadomstolen, särskilt Yildirim, även om EU-domstolen inte uttryckligen 

tar Europadomstolens praxis i beaktande.
217

 Än mer värdefullt hade dock varit om EU-

domstolen, istället för att nöja sig med att diskutera eventuella följder av potentiella problem, 

hade gått steget längre och tydliggjort vad ett sådant faktiskt problem skulle innebära för 

balanseringen av de fundamentala rättigheterna.
218

 Detta genom att antingen fastställa att 

sådan överblockering per automatik skulle innebära att filtrering inte borde övervägas, att 

tekniken därmed skulle utgöra en onödig och olämplig inskränkning sett utifrån kraven om 

proportionalitet, alternativt ge riktlinjer om hur sådan överblockering kan hanteras och ändå 

vara förenlig med yttrandefriheten. 

 

Vidare ges ingen ledning överhuvudtaget vad gäller laglighetskravet för inskränkningar i 

yttrandefriheten vilket kan tyckas tveksamt mot bakgrund av Europadomstolens praxis när 

inskränkningar övervägs. Europadomstolen tycks alltså fästa stor betydelse vid lagens 

precision och förutsebarhet.
219

 EU-domstolen berörde dock varken den frågan eller 

Europadomstolens praxis i sin dom. En utförligare analys utfördes däremot i detta hänseende 

av Generaladvokat (GA) Pedro Cruz Villanón i ett relativt långt förslag till avgörande. Även 

om detta inte kom till uttryck i EU-domstolens avgörande, och i sig inte har någon rättslig 

verkan, kan vissa delar vara värda att återges för vidare diskussion sett mot bakgrund av 

kapitel 5 ovan. 

 

GA ifrågasatte bl.a. om det ens var möjligt att mot bakgrund av den generella utformningen 

av den belgiska lagen som implementerat Infosoc- och Ipred-direktiven att kräva avancerade 

tekniska åtgärder innebärande filtrering genom DPI. Enligt GA:s uppfattning var inte 
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laglighetskravet uppfyllt då den belgiska lagen var för generell och inte gav någon 

förutsebarhet i tillämpningen.
220

 Inte heller ansåg GA att direktiven och nationella 

införlivanden skulle tolkas dynamiskt, dvs. i linje med teknikutvecklingen.
221

 En alltför vag 

och oförutsebar lag som var tal om i fallet skulle alltså inte kunna räddas pga. en domstols 

tolkning av den. GA:s bedömning ligger alltså i linje med Europadomstolens praxis, särskilt 

deras dom i Yildirim som alltså berörde webbplatsblockering fast utan koppling till EU-rätten. 

Varken GA:s bedömning eller Europadomstolens praxis kom dock till uttryck i domen 

överhuvudtaget. Det kan här frågas om EU-domstolen, till skillnad från GA, inte ansåg att den 

belgiska lag som var tal om i fallet utgjorde något problem för föreläggandet i fråga, eller om 

domstolen helt enkelt inte ansåg det nödvändig att utreda frågan då den redan slagit fast att 

föreläggandet inte var förenligt med EU-rätten på andra grunder, bl.a. e-handelsdirektivet. 

 

Sammanfattningsvis tycks filtrering genom DPI vara förbjudet främst med hänvisning till e-

handelsdirektivets förbud mot att ålägga mellanhänder allmänna övervakningsskyldigheter. 

Genom detta förbud behölls internets arkitektur intakt, dess end to end-princip tilläts fortleva, 

och internetleverantören fick fortsätta vara neutral i förhållande till den information som 

passerade genom dess tjänster. Som nu tydliggjorts lämnas dock mycket osagt vilket ur ett 

rättighetsperspektiv är besvärande. Vad som förblir osäkert är bl.a. vilka krav som ställs på 

den lag som ligger till grund för förelägganden innebärande filtrering, samt om filtrering, trots 

utfallet i målet, ändå kan bli aktuellt med mindre ingripande åtgärder, t.ex. vid DPI som inte 

övervakar samtliga en internetleverantörs kunder, utan enbart ett visst urval av misstänkta 

illegala fildelare.
222

 Som framhållits i litteraturen är filtreringsfrågan inte död, den är bara 

vilande i väntan på att upphovsrättsinnehavare försöker igen.
223

 

 

För ledning av yttrandefrihetsfrågan hade varit lämpligare med en utökad analys för att ge 

närmare riktlinjer i framtida fall. Den aktuella DPI-tekniken var helt enkelt en allt för 

långtgående åtgärd som alltså inte bara påverkade internetanvändarnas yttrandefrihet, utan 

även andra rättigheter.
224

 Det framstår mot bakgrund av fallet som osäkert i vilken omfattning 

enskildas yttrandefrihet egentligen utgjorde hinder för teknikens användning. Det enda som 

rent krasst kan tas med från domen för bedömande av yttrandefrihetens tillämpning är alltså 
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att överblockering kan vara ett problem som möjligen gör filtreringstekniker onödiga att 

använda, även om sådana tekniker skulle kunna stoppa och förhindra intrång i upphovsrätten, 

både nutida och framtida. 

 

6.2 Netlog mot SABAM225 

I princip samma fråga som prövades av EU-domstolen i Scarlet prövades även i Netlog mot 

SABAM (Netlog). Den enda reella skillnaden var adressaten för föreläggandet. I Netlog sökte 

SABAM få ägaren av ett socialt medium att installera ett sådant DPI-filter som var tal om i 

Scarlet. Netlog är, som EU-domstolen förklarar i målet, ett socialt nätverk med flera miljoner 

användare, där huvudsyftet med plattformen är att skapa vänskapsband och kommunicera 

med andra människor. Genom nätverket möjliggjordes även utbyte av filer, inbegripet illegalt 

utbyte av sådana verk som SABAM hade upphovsrätt till.
226

 EU-domstolen upprepade sitt 

ställningstagande i Scarlet och kom fram till att det aktuella föreläggandet, inbegripet 

användandet av DPI-teknik, varken var förenligt med e-handelsdirektivet eller uppfyllde 

kravet på en rimlig avvägning mellan samtliga berörda intressen, dvs. upphovsrätt, 

näringsfrihet, skydd för personuppgifter samt yttrandefriheten.
227

 Vad som dock kan tas med 

från domen är att även ägaren av ett socialt medium kan åberopa skyddet enligt e-

handelsdirektivet. Sociala medier anses alltså, likt internetleverantörer, inte behöva företa 

övervakning av sina tjänster i syfte att spåra illegal aktivitet, vilket av naturliga skäl är 

fördelaktigt ur yttrandefrihetssynpunkt.
228

 Utöver detta gavs dock inte någon vidare ledning 

för yttrandefrihetens tillämpning och potentiella hinder för tekniken utöver vad som redan 

hade framhållits i Scarlet. 

 

6.3 UPC Telekabel mot Constantin Film och Wega229 

Filtrering genom DPI ansågs alltså inte lämpligt i Scarlet och Netlog men lämnade mycket 

osagt kring internetanvändarnas yttrandefrihet. EU-domstolen fick dock i rättsfallet UPC 

Telekabel Wien GmbH mot Constantin Film Verleih GmbH och Wega 

Filmproduktionsgesellschaft GmbH (UPC Telekabel) möjlighet att närmare tydliggöra var 

balansen mellan yttrandefrihet och andra intressen skulle ligga vid användandet av liknande 

tekniska metoder. I målet hade en Österrikisk domstol begärt förhandsavgörande för att pröva 
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frågan om webbplatsblockering kunde anses förenligt med EU-rätten. Österrikes 

implementering av Infosoc- och Ipred-direktivens föreläggandebestämmelser har, likt den 

belgiska som det var tal om i Scarlet och Netlog, i stort sett inneburit att direktivets text 

överförts i nationell rätt utan att närmare specificera vad förelägganden kan innebära. Sådana 

förelägganden kan även förenas med viten.
 230

 Mot bakgrund av detta sökte Constantin Film 

och Wega Filmproduktionsgesellschaft, två filmbolag, att få internetleverantören UPC 

Telekabel GmbH att förhindra sina kunder tillgång till webbplatsen Kino.to, en webbplats 

som möjliggjorde olaglig streaming och nedladdning av filmverk som Constantin och Wega 

ägde upphovsrätt till.
231

 

 

Målet och dess aktuella föreläggande skiljde sig stort från Scarlet och Netlog, där 

föreläggandena i detalj hade föreskrivit vilka tekniska åtgärder mellanhänderna skulle vidta 

för att filtrera ut och blockera den information som innebar otillåten delning av 

upphovsrättsligt skyddade alster. Det i målet aktuella föreläggandet var istället ett s.k. 

resultatsföreläggande, dvs. ett föreläggande som inte angav några som helst konkreta åtgärder 

för internetleverantören att vidta. Denne skulle på valfritt sätt förhindra åtkomst för sina 

kunder till en viss webbplats som identifierats som upphovsrättskränkande.
232

 Målet 

koncentrerades därför till stor del till frågan om ett sådant resultatsföreläggande kunde anses 

vara förenligt med de fundamentala rättigheterna som garanteras såväl 

upphovsrättsinnehavare, internetleverantörer och internetanvändare.
233

 Frågan som skulle 

prövas hade således ingen anknytning till specifika blockeringstekniker till skillnad från 

Scarlet och Netlog där frågan alltså hade avgränsats till DPI-teknik. 

 

6.3.1 Balansering av fundamentala rättigheter 

EU-domstolen framhöll inledningsvis att tre grundläggande rättigheter ställdes mot varandra i 

fallet; upphovsrätt, näringsfrihet och yttrandefrihet.
234

 I sådana fall måste alltså, i enlighet 

med tidigare praxis i Promusicae, en rimlig balansering av dessa rättigheter ske med hänsyn 

tagen till rättighetsstadgan och proportionalitetsprincipen.
235

 Angående internetleverantörens 

näringsfrihet konstaterade EU-domstolen att föreläggandet begränsade denna frihet eftersom 

föreläggandet kunde innebära betydande kostnader för företaget, ha en betydande inverkan på 
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hur företaget organiserade sin verksamhet eller kunde kräva avancerade och komplicerade 

tekniska lösningar.
236

 Begränsningen som föreläggandet innebar berörde dock inte själva 

kärnan i rättigheten. Detta eftersom det aktuella föreläggandet alltså inte föreskrev några 

specifika åtgärder som skulle vidtas för att förhindra tillgång till webbplatsen i fråga. 

Internetleverantören var fri att själv bestämma över sådana tekniska åtgärder och kunde 

således bäst anpassa åtgärderna utefter sin verksamhet.
237

 

 

6.3.2 Särskilt om internetanvändarnas yttrandefrihet 

Efter att ha konstaterat att näringsfriheten inte utgjorde hinder för föreläggandet gick EU-

domstolen vidare till frågan om internetanvändarnas yttrandefrihet, och behandlade denna 

fråga i något större utsträckning än i Scarlet och Netlog. På grund av det aktuella 

föreläggandets karaktär blev dock yttrandefrihetsfrågans behandling aningen komplicerad. 

Föreläggandet var alltså ett rent resultatsföreläggande som gav internetleverantören en stor 

valfrihet över vilka blockeringstekniker denne ansåg lämpliga att använda. EU-domstolen 

framhöll därför att internetanvändarnas yttrandefriheten måste respekteras av mottagaren av 

föreläggandet.
238

 Internetleverantören ansågs alltså själv måsta företa en prövning om dennes 

användning av olika blockeringstekniker är förenligt med bl.a. yttrandefriheten. De tekniker 

som internetleverantören väljer måste enligt EU-domstolen vara välriktade, dvs. de måste 

vara ägnade till att stoppa en tredje part från att göra intrång i upphovsrätten, samtidigt som 

de inte påverkar internetanvändare som nyttjar internetleverantörens tjänster för att på ett 

tillåtet sätt få tillgång till information.
239

 Som en säkerhetsventil måste även medlemsstaternas 

nationella processregler, om de ska tillåta resultatsförelägganden, möjliggöra för 

internetanvändarna att få sina rättigheter prövade inför domstol efter det att en 

internetleverantör implementerat vad denne anser vara en lämplig blockeringsteknik.
240

 

 

EU-domstolen menade vidare att de tekniker som väljs av en mellanhand måste hindra, eller 

åtminstone göra det svårt att få, otillåten tillgång till upphovsrättsligt skyddade alster och i 

betydande utsträckning avhålla illegala fildelare från att få sådan tillgång.
241

 EU-domstolen 

uppmärksammade även att det förmodligen inte finns någon teknik som helt effektivt kan 

                                                 
236

 Mål C-314/12 UPC Telekabel, §§ 48-50. 
237

 Ibid. §§ 51-53. 
238

 Ibid. § 55. 
239

 Ibid. § 56. 
240

 Ibid. § 57. 
241

 Ibid. § 62. 



49 

 

förhindra intrång, eftersom samtliga tekniker kan kringgås på ett eller annat sätt.
242

 EU-

domstolen ansåg dock inte att en eventuell ineffektivitet skulle utgöra hinder för att tillämpa 

teknikerna, om de åtminstone gör processen att få tillgång till upphovsrättsligt skyddade alster 

svårare för illegala fildelarna. Enligt EU-domstolen kan därmed blockeringstekniker, även om 

det inte helt får ett intrång att upphöra, teoretiskt sett ändå vara förenligt med kravet på en 

rättvis avvägning mellan samtliga tillämpliga grundläggande rättigheter.
243

 Slutsatsen i målet 

blev att en webbplatsblockering inte nödvändigtvis är otillåtet, förutsatt att teknikerna inte 

onödigt överblockerar information samtidigt som blockeringen är effektiv så till vida att den 

hindrar, eller åtminstone gör det svårare att få otillåten tillgång till upphovsrättsligt skyddade 

alster.
244

 

 

6.3.3 Ospecificerade teknikers förhållande till yttrandefrihet  

EU-domstolen gav i fallet alltså viss ledning för hur frågan om internetanvändarnas 

yttrandefrihet ska behandlas, men gör tyvärr så utan att koppla frågan till specifika 

blockeringstekniker. Det spelar enligt EU-domstolen alltså ingen större roll hur effektiv en 

viss teknik är. Så länge teknikens användning medför problem för illegala fildelare att komma 

åt upphovsrättsligt skyddade alster kan tekniken ur proportionalitetssynpunkt anses vara både 

lämplig och nödvändig att använda. EU-domstolen tycks således vara av uppfattningen att 

arkitektonisk styrning genom blockering trots allt kan fungera mer effektivt än andra, mindre 

ingripande åtgärder. Även om alla tekniker kan kringgås är alltså inte säkert att så sker, och 

teknikerna torde därmed kunna ha en betydande effekt på tillgången och åtkomsten till 

upphovsrättskränkande webbplatser.
245

 Det kan därmed tänkas att t.ex. både DNS- och IP-

blockering är tillåtna tekniker sett utifrån domens krav på effektivitet i de tekniker som 

används.
246

 

 

Att dra några generella slutsatser över vilka tekniker som får användas försvåras dock av EU-

domstolens hänvisning att tekniken inte får leda till onödig överblockering. Exakt vad som 

menas med detta är aningen oklart eftersom samtliga tekniker som finns tillgängliga som sagt 

lider av överblockeringsproblem i större eller mindre utsträckning.
247

 Viss överblockering, 
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upp till en ospecificerad grad, tycks däremot vara tillåten.
248

 Hur detta dock skulle förhålla sig 

till en oavsiktlig blockering av en helt laglig webbplats, eller blockering av en stor proportion 

av lagligt innehåll på en webbplats, är något som lämnats obesvarat. EU-domstolen förklarar 

inte, likt Scarlet och Netlog, mer allmänt hur en sådan eventuell överblockering bör hanteras 

för att vara förenlig med internetanvändarnas yttrandefrihet. 

 

EU-domstolen anser visserligen att yttrandefriheten ställer krav på möjlighet till 

domstolsprövning när internetanvändare påverkas av internetleverantörens val av 

blockeringsteknik, som en säkerhetsventil för enskilda som onödigt påverkas av t.ex. en 

överblockering. Möjlighet till domstolsprövning tycks enligt EU-domstolen däremot inte 

krävas allmänt i samtliga fall av webbplatsblockering, utan alltså endast vid 

resultatsförelägganden där ingen förhandskontroll av domstol sker innan tekniken 

implementeras.
249

 Det faktum att det prövade föreläggandet var av just sådan resultatskaraktär 

har beskrivits som domens största svaghet vad gäller dess ledning för framtida fall. Istället för 

en prövning om vissa blockeringstekniker kan vara förenliga med fundamentala rättigheter, 

och hur en implementering av dem i så fall får ske, blev i realiteten fallet en fråga om 

Österrikisk processrätts överrensstämmande med Infosoc- och Ipred-direktivens 

föreläggandebestämmelser.
250

 

 

Även om viss ledning för yttrandefriheten ges i domen lämnas många frågor obesvarade. Det 

framstår osäkert bl.a. vilka specifika tekniker som klarar proportionalitetsbedömningen, vilka 

tekniker som gör det svårt för illegala fildelare att komma åt information samtidigt som de 

inte onödigt påverkar lagliga fildelare; närmare bestämt vilka tekniker som är onödiga och 

olämpliga, vilka som inte är det samt vilka garantier som rent allmänt ska finnas för att inte 

onödig överblockering sker.
251

 Varken internetleverantörer eller nationella domstolar har 

alltså i realiteten fått någon större ledning över hur balansen mellan internetanvändarnas 

yttrandefrihet och andra fundamentala rättigheter som upphovsrätt ska finnas i ljuset av 

blockeringsförelägganden.
252
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7 Ett mer rättighetsvänligt förfarande 
7.1 Behovet av tydliga riktlinjer 

Mot bakgrund av kapitel 5 och 6 är tydligt att internets värden och internetanvändarnas 

yttrandefrihet skyddas av den allmänna prövningen som alltid måste göras när inskränkningar 

i yttrandefrihet sker. Det förefaller dock finnas vissa utmaningar i att överföra de allmänna 

principerna om inskränkningar i yttrandefriheten till internet, och mer specifikt till de tekniker 

som kan användas för att filtrera och blockera den information som finns där.
253

 I brist på 

klargörande praxis från både EU- och Europadomstolen råder osäkerhet kring exakt hur 

skyddsvärd internetanvändarnas yttrandefrihet är, vilka krav som ställs på sådan lag som 

möjliggör olika teknikers användning och hur de problem som följer av teknikerna ska 

behandlas för att fastställa en rimlig balans mellan internetanvändarnas och 

upphovsrättsinnehavarnas rättigheter. Mot bakgrund av att både EU- och Europadomstolens 

praxis är t.ex. tydligt att teknikernas tendenser att överblockera är ett problem som visserligen 

måste tas i beaktande, men ingen domstol har alltså närmare framhållit var gränsen går för 

onödig respektive tillåten överblockering.
254

 I ljuset av detta uppstår svårigheter att avgöra 

vilka tekniker som ur yttrandefrihetssynpunkt får eller bör användas samt hur 

internetanvändarnas yttrandefrihet ska skyddas vid användandet av sådana tekniker som i hög 

grad riskerar att överblockera information. 

 

Som en effekt av nuvarande rättsläge torde nationella domstolar få en svår uppgift när de 

ställs inför bedömandet av sådana krav från upphovsrättsinnehavare som innebär filtrering 

eller blockering.
255

 Även om många nationella fall inneburit att filtrerings- eller 

blockeringsförelägganden godkänts syns en tydlig fragmentering inom medlemsstaterna, där 

olika tekniker används i olika medlemsstater.
256

 I t.ex. det brittiska rättsfallet Twentieth 

Century Fox och andra mot British Telecommunications, beordrades en ledande 

internetleverantör att blockera åtkomst till en upphovsrättskränkande webbplats genom en 

kombination av DPI-filtrering och URL-blockering.
257

 I ett annat brittiskt rättsfall, Dramatico 

och andra mot British Sky Broadcasting, användes istället IP-baserad blockering.
258

 I en 

pågående process i Sverige försöker upphovsrättsinnehavare få internetleverantören B2 
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Bredband AB att använda en kombination av IP- och DNS-blockering för att blockera 

åtkomst till TPB och Swefilmer.
259

 Vidare finns, som illustreras i UPC Telekabel, 

medlemsstater vars domstolar varken föreskriver eller prövar någon särskild teknik, utan låter 

privata aktörer bestämma lämplig teknik själva. 

 

Som framhållits inom litteraturen skulle det därför vara värdefullt om EU-domstolen, 

alternativt EU som institution, fastställer tydligare riktlinjer kring teknikernas användning 

antingen i framtida praxis eller genom nya direktiv eller förordningar.
260

 Vad som framförallt 

skulle vara viktigt är att sådana riktlinjer förtydligar hur proportionaliteten i teknikerna bör 

bedömas genom att bygga vidare på Europadomstolens praxis som redogjorts för ovan, samt 

EU-domstolens resonemang i UPC Telekabel, och knyta an detta till specifika tekniker. 

Frågor som i detta hänseende skulle behöva besvaras är t.ex. om DNS-blockering, som alltså 

blockerar hela webbplatser, någonsin ska kunna bli aktuellt i fall där en webbplats innehåller 

både stora mängder upphovsrättskränkande information och samtidigt stora mängder laglig 

information, eller om t.ex. IP-blockering någonsin bör övervägas i fall där en 

upphovsrättskränkande webbplats delar IP-adress med en laglig webbplats. 

 

Utöver sådana teknikvalsfrågor är dock kanske än mer viktigt att vägledning ges kring hur 

teknikernas problemområden ska hanteras. Som tydliggjorts kan, oavsett vilken teknik som 

väljs, överblockering uppstå i större eller mindre utsträckning. Det är därför viktigt att sådana 

problem i efterhand kan hanteras på ett ur yttrandefrihetssynpunkt lämpligt sätt. I realiteten 

torde det nämligen bli mycket svårt att tala om en rimlig balans mellan yttrandefrihet och 

upphovsrätt om inte sådana frågor behandlas när teknikerna implementeras.
261

 Vad som dock 

är ett lämpligt sätt att hantera sådana problem tycks vara oklart i EU- och Europadomstolens 

praxis. Det framstår som att enskilda, mot bakgrund av Europadomstolens dom i Yildirim, vid 

webbplatsblockering måste ha en allmän möjlighet till domstolsprövning som bygger på 

tydliga och precisa rättsregler, för att säkerställa att missbruk inte sker. I kontrast har EU-

domstolen hittills inte berört frågan om förutsebarhet i lagstiftning och tycks endast kräva  

möjlighet till domstolsprövning vid resultatsförelägganden, dvs. där domstol inte gör någon 

förhandskontroll över en viss tekniks proportionalitet.
262
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Behov av tydligare riktlinjer torde med detta sagt framstå som tämligen uppenbart. För att 

vara något mer konstruktiv än att enbart efterfråga sådana riktlinjer ska i det följande 

diskuteras närmre hur teknikerna ur yttrandefrihetssynpunkt borde användas. Avsikten i 

denna del är inte att uttömmande diskutera hur en ny lag över filtrering eller blockering ska 

utformas, utan snarare att knyta an till den problematik som redogjorts för ovan och 

presentera ett par rimliga förslag kring hur teknikernas mer kritiska problemområden bör 

hanteras. Detta på ett sätt som mer tydligt balanserar de intressen som står på spel, är mer 

rättighetsvänligt ur internetanvändarnas perspektiv och som samtidigt inte förringar 

upphovsrättsinnehavarnas rätt till ett effektivt skydd. 

 

7.2 Problem och lösningar 

Filtrerings- och blockeringsteknikers problemområden har genomgående framhållits i 

uppsatsen. Det huvudsakliga problemet är alltså överblockering men för att kort sammanfatta 

andra problemområden ska även nämnas teknikernas bristande insyn och transparens. Som 

framhållits i kapitel 4 kan åtkomst till upphovsrättskränkande information förhindras genom 

tyst filtrering eller tyst blockering, där internetanvändaren omdirigeras till en tom webbplats 

eller möts av ett enkelt felmeddelande. I sådana fall är internetanvändare inte medvetna om att 

vissa webbplatser, eller visst innehåll på internet, filtreras ut och blockeras. Särskilt 

problematisk blir sådan bristande insyn när den kombineras med överblockering. I sådant fall 

finns risk att en överblockering av laglig information inte rättas till då ingen överhuvudtaget 

är medveten om att viss information blockeras.
263

 Detta är inte bara ett problem för 

internetanvändare som söker information, utan även för de som genom webbplatser försöker 

sprida information. Utöver dessa problemområden kan, som nämnts i kapitel 5, även bristande 

anpassningsbarhet tillföras. Ett filter eller en blockering av en viss webbplats torde t.ex. inte 

kunna motiveras om olaglig information sedan länge tagits bort från en webbplats.
264

 

 

Vissa av de ovannämnda problemområdena, framförallt överblockering, har alltså 

uppmärksammats i praxis utan att någon närmre förklaring givits över hur dessa ska hanteras. 

Däremot har samtliga de ovannämnda problemen uppmärksammats av ett antal 

människorättsliga institut, däribland både FN och Europarådet. Dessa institutioner har i 

rapporter och rekommendationer mer konkret försökt få stater som använder eller tillåter 

filtrerings- och blockeringstekniker att använda dessa på ett ur yttrandefrihetssynpunkt säkert 
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sätt. Bland sådana rapporter och rekommendationer kan särskilt nämnas FN:s särskilda 

rapportör för yttrandefriheten, Frank La Rue, som 2011 presenterade sin rapport över 

yttrandefrihet på internet.
265

 Inom Europarådet har framförallt dess ministerkommitté varit 

aktiv och gav 2008 ut en rekommendation specifikt adresserad till användningen av 

filtreringstekniker inom Europa.
266

 Rekommendationerna har ingen bindande rättslig verkan i 

sig, de utgör s.k. soft law, men dess relevans framhålls inom litteraturen som hög och även 

Europadomstolen tycks stödja sig på dessa rekommendationer i fall som rör yttrandefrihet på 

internet.
267

 Dessa utgör därigenom en god grund för diskussion om ett rättighetssäkert 

användande av metoderna. 

 

7.2.1 Ett allmänt krav på domstolsprövning 

Vad som i rekommendationer ofta framhålls som viktigt för ett säkert användande av 

filtrerings- och blockeringstekniker är möjligheten för enskilda att begära prövning av 

teknikernas lämplighet och nödvändighet inför domstol.
268

 Detta har alltså även framhållits 

som krav av Europadomstolen själv, men har ännu inte fått fullt genomslag i EU-domstolens 

praxis, där sådan domstolsprövning endast tycks krävas i fall där nationella domstolar inte gör 

någon förhandskontroll över en viss tekniks användning. Det bör dock framhållas att, även 

om domstol gör en förhandskontroll över proportionaliteten i en viss tekniks användning, en 

sådan kontroll inte ger någon garanti för att överblockering inte sker. Sådana problem kan 

visa sig först efter ett filter eller en blockering implementeras. Som nämnt finns inte heller 

någon anledning till att en blockering fortlöper om den olagliga informationen som 

motiverade blockeringen sedan länge tagits bort. Sådana blockeringar, även om de en gång i 

tiden bedömts proportionerliga av domstol, lär inte fortsätta vara så om den olagliga 

informationen på en webbplats till övervägande del ersatts av laglig information.
269

 

 

Det finns därför anledning att alltid kräva att enskilda erkänns en möjlighet till prövning över 

teknikernas fortsatta nödvändighet och lämplighet, även i fall då en domstol gör en initial 

prövning vid implementeringen. Detta för att undvika och rätta till potentiella 
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överblockeringsproblem som kan visa sig först efter att teknikerna implementerats.
270

 Sådana 

överklagandemöjligheter är särskilt viktigt när enklare blockeringstekniker används, t.ex. IP- 

och DNS-blockering som inte tar hänsyn till och skiljer på den information som finns på en 

webbplats. 

 

7.2.2 Transparens som förutsättning till domstolsprövning 

För att möjligheten till domstolsprövning inte ska bli en illusion är vidare av stor vikt att 

användningen av filtrering eller blockering sker på ett transparent sätt.
271

 Som framhålls av 

Europarådets Ministerkommitté är bl.a. internetanvändarens medvetenhet om och förståelse 

för aktiva filter eller blockeringar förutsättningar för deras åtnjutande av yttrandefrihet.
272

 

FN:s särskilda rapportör över yttrandefrihet rekommenderade vidare i sin rapport att stater 

och andra privata aktörer som filtrerar och blockerar information ska offentliggöra detta dels 

genom att publicera de exkluderingslistor över information och webbplatser som blockeras, 

dels offentliggöra skälen och kriterierna för dess blockering.
273

 

 

Sådana rekommendationer är i förhållande till blockeringsförelägganden inom EU till viss del 

redan tillgodosedda genom att föreläggandena döms ut i offentliga domstolsprocesser. Det ska 

dock framhållas att dessa processer inte är någon garanti för att enskilda internetanvändare 

faktiskt blir varse om blockeringen. Enskilda som inte följt dessa processer riskerar 

fortfarande att vara ovetandes om ett aktivt filter eller en blockering. Den information som 

ges när en internetanvändare stöter på ett filter eller en blockering är därför av stor vikt, vare 

sig det är i samband med att den enskilde försöker komma åt olaglig information eller när 

denne träffas av oavsiktlig överblockering.
274

 S.k. tysta filter eller tyst blockering är inte alls 

adekvata ur ett rättighetsperspektiv, och omöjliggör i praktiken domstolsprövning då den 

enskilde inte lär förstå att denne påträffat ett filter eller en blockering överhuvudtaget.
275

 

 

Internetanvändaren bör, som en förutsättning för att kunna få prövat om dennes yttrandefrihet 

inte onödigt inskränks, vid åtkomstbegäran till en blockerad webbplats lämpligtvis 

omdirigeras till en stoppsida med information om vem som ansvarar för ett filter eller en 
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blockering, skälen för webbplatsens blockerande, och hur internetanvändaren ska gå till väga 

för att överklaga blockeringen.
276

 Ett sådant förfarande med full information om aktiva filter 

eller blockeringar utgör en viktig del i att bibehålla internets värden ur 

yttrandefrihetssynpunkt genom att låta internetanvändarna, som ett komplement till statens 

egna ansvar, själva fungera som ett kontrollinstrument.
277

 

 

7.2.3 Fortlöpande kontroll av aktiva filter eller blockeringar 

Förutom de två ovannämnda skyddsgarantierna, som koncentreras på internetanvändarnas 

möjligheter att kontrollera användningen av filtrerings- eller blockeringstekniker, kommer 

även en tredje ofta på tal. En fortlöpande kontroll av teknikernas användning av stater själva 

anses vara ett minst lika viktigt element i att säkerställa att laglig information inte onödigt 

blockeras. Webbplatsblockeringar eller filter som används utan tidsgräns och utan översyn 

torde nämligen få svårt att motiveras utifrån proportionalitetssynpunkt då detta i det närmaste 

skulle innebära ren censur.
278

 Europarådets ministerkommitté rekommenderar därför 

medlemsstater att utvärdera filter både innan de implementeras och även därefter för att 

säkerställa att effekterna av tekniken är proportionerlig i förhållande till dess mål, att laglig 

information inte onödigt överblockeras, och att användningen av filter därmed är nödvändig i 

ett demokratiskt samhälle.
279

 

 

7.3 Från soft law till hard law 

För att användningen av metoder som filtrering och blockering ska ligga mer i linje med de ur 

yttrandefrihetssynpunkt viktiga värden som internet inneburit och effektivt skydda 

internetanvändarnas rättigheter, krävs att metodernas användning åtföljs av framförallt tre 

huvuddelar; information, prövningsmöjligheter och utvärdering.
280

 Dessa tre delar är de krav 

som bör ställas för att en i realiteten rimlig balans ska uppnås mellan internetanvändarnas 

yttrandefrihet och upphovsrättsinnehavarnas rätt till effektivt skydd vid användandet av 

filtrerings- och blockeringstekniker.
281

 Det kan i detta hänseende vara värt att notera att vissa 

nationella domstolar, i brist på tydlig praxis från EU- och Europadomstolen, på eget initiativ 

börjat se till sådana proportionalitetskrav.  
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I Storbritannien, där filtrering och blockering blivit ett vanligt inslag, tycks praxis på senare 

tid ha ställt tydliga krav på garantier mot missbruk. I dom den 17 oktober 2014 fastställdes 

t.ex. i rättsfallet Cartier International AG och andra mot British Sky Broadcasting vad som 

fortsättningsvis skulle anses vara lämpliga skyddsgarantier vid användning av 

blockeringstekniker. I fallet, där flertalet webbplatser som sålde piratkopierade varor skulle 

blockeras med en kombination av IP- och URL-blockering, ansågs skyddet för 

internetanvändares yttrandefrihet kräva tre delmoment; information till internetanvändare som 

träffades av blockeringen, en möjlighet till rättslig prövning av blockeringen samt en 

tidsgräns på blockeringen.
282

 

 

Det är naturligtvis positivt att sådana initiativ sker på nationell nivå. För att sådan ur 

rättighetssynpunkt viktig praxis dock inte ska isoleras till en enskild medlemsstat krävs även 

ett proaktivt agerande på internationell nivå. Tydlig vägledning finns i dagsläget endast i form 

av rekommendationer, deklarationer och dylikt, s.k. soft law. Dessa är visserligen mycket 

värdefulla sett ur ett rättighetsperspektiv och ger de facto god vägledning för hur vissa kritiska 

problemområden som följer av metodernas användning bör behandlas, men de är som sagt 

inte rättsligt bindande. För att undvika fragmentering och variationer i internetanvändarnas 

skyddsnivå bör dock sådan soft law-vägledning som ovan framhållits kodifieras i hard law 

antingen genom EU-domstolens framtida praxis, alternativt genom ny EU-lagstiftning, t.ex. i 

form av en förordning eller ett direktiv.
283

 Detta för att säkerställa ett framtida internet vars 

arkitektoniska värden för enskilda ur yttrandefrihetssynpunkt tillåts fortleva. 
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8 Avslutande synpunkter 

Från att en gång i tiden ha ansetts vara ett medel som inte kunde regleras effektivt på grund av 

sin arkitektur, tycks reglering av internet, åtminstone i upphovsrättsliga sammanhang, idag 

ske huvudsakligen med hjälp av arkitekturen och närmare bestämt med metoder som filtrering 

eller blockering.
284

 Metoder som filtrering och blockering som åläggs mellanhänder att utföra 

tycks vara det mest effektiva och självklaraste valet utifrån upphovsrättsinnehavarnas ögon.
285

 

Precis som Lessig framhöll lär internet fortsätta att regleras genom sådana tekniska lösningar, 

kod, istället för traditionella alternativ.
286

 När så sker kan dock, som nu tydliggjorts, vissa 

rättsliga problem uppstå. Metoder som filtrering och blockering är två stora ingrepp i internets 

arkitektur som förändrar förutsättningarna som sedan länge styrt dess användning, och som 

riskerar att urholka de värden som internet inneburit i yttrandefrihetshänseende.
287

 Med detta 

ska naturligtvis inte förstås ett förbud mot tekniker som modifierar arkitekturen. Teknikerna 

bör kunna användas till skydd för upphovsrätten, men så måste tillåtas ske under väl 

kontrollerade former för att minimera de problem som kan följa av dess användning. 

 

EU- och Europadomstolen har hittills inte utförligt förklarat de rättsliga förutsättningarna för 

användandet av sådana tekniker, men lär oundvikligen få nya chanser att dra närmare 

principer sett mot bakgrund av den breda användning som sker i medlemsstaterna idag.
288

 

Förhoppningsvis fastslås i sådan praxis, alternativt genom nya rättsakter, tydligare riktlinjer 

för ett ur yttrandefrihetssynpunkt säkrare förfarande. Som ovan framhållits finns vissa 

lösningar som mer tydligt kan förena både internetanvändarnas rätt till yttrandefrihet, och 

upphovsrättsinnehavarnas rätt till effektivt skydd. Det finns alltså ett tydligt val i detta 

hänseende. Som avslutning, och för att med ett lämpligt citat förtydliga detta val, kan som 

Lessig framhåller; 

 

"We […] build, or architect, or code cyberspace to protect values that we 

believe are fundamental, or we can build, or architect, or code cyberspace to 

allow those values to disappear."
289
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