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Abstrakt 
 

Denna uppsats ämnar behandla de tillkomna lagarna kring internanvändningen i Sverige, hur 

de har påverkat användarnas beteenden samt vilka åtgärder de har vidtagit för att säkra sin 

integritet. Samt att öka förståendet kring lagarna och vad de innebär för gemene man.  
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Syfte 
 

Vi vill undersöka hur lagarna som uppkommit och förändrats har påverkat våra internetvanor. 

Hypotesen är att de senaste åren har en mängd lagar och lagförslag tillkommit som har påverkat 

användningen av internet. Vi vill undersöka hur lagarna har påverkat internetanvändningen.  

Presentera och förklara de internetspecifika lagarna som har påverkat internetanvändningen.  

I enkätform på internet ta reda på hur internetanvändningen förändrats för olika användare som en 

följd av lagarna.  

Vår tanke är att dels göra en undersökning av lagtexter och förarbete och förklara vad dessa lagar 

innebär för användaren och dels göra en enkätundersökning för att se hur beteendet på internet har 

ändrats till följd av dessa nya lagar. 

 

 

Avgränsningar 
Vi har i det här arbetet avgränsat oss till de tre mest kända lagarna nämligen FRA-lagen, Ipred-Lagen 

och Datalagringsdirektivet. Vi gjorde den här avgränsningen främst för att det är de som har fått 

mycket utrymme i media men samtidigt är det inte så många vanliga internetanvändare som 

egentligen vet exakt vad dessa lagar säger och hur det påverkar dem.   
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FRA-Lagen - Lagen om signalspaning 
 

FRA eller Försvarets radioanstalt är en svensk civil myndighet1 som agerar under 

försvarsdepartementet. Deras två huvuduppgifter är att bedriva signalunderrättelsetjänst 

samt stödja informationssäkerhetsarbetet hos myndigheter och statligt ägda bolag. Inriktas 

såväl mot civil som militär telefoni och datakommunikation 

FRA-lagen2 är något som man kallar de lagändringar och införsel av: (2008:717)om 

signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Dessa förändringar mötte stor kritik och 

protest ifrån allmänheten och röstades igenom 18 juni 2008 klockan 21:21. I stort sett innebär 

lagen två saker3 : 

 Att all signalspaning blir lagreglerad. Detta gör att försvarets radioanstalt inte längre 

kan lyssna av privat kommunikation som de själva behagar. Denna del innebär ett 

stärkande av integritetsskyddet. 

 Försvarets radioanstalt ges möjlighet att signalspana i kabel och söka igenom all trafik 

som passerar landets gränser genom speciellt utformade sökkriterier, ord, tekniska 

detaljer och mönster. Det som fastnar i filtret sparas för manuell granskning. En 

datalagring kommer också att ske, inte på trafiken men om vem som kontaktar vem vid 

vilka tidpunkter osv. Kabelburen trafik innefattar telefoni, både fast och mobil, sms, 

mms samt alla former av internettrafik.  

Som många vet så rör sig internettrafik fritt över gränserna och utan påverkan från 

användaren. I många fall kan den närmsta vägen till en slutanvändare inom landet vara 

utanför landets gränser. 

Om vi vänder oss till lagrum, uppger 1 § i Lag (2008:717) om signalspaning i 

försvarsunderrättelseverksamhet ställer den ett antal parametrar för när signalspaning får ske 

dessa är som följer4  

1. Yttre militära hot mot landet 

2. förutsättningar för svenskt deltagande i fredsfrämjande och humanitära internationella 

insatser eller hot mot säkerheten för svenska intressen vid genomförandet av sådana 

insatser, 

                                                           
1 http://www.fra.se/verksamhet.4.html 
2 http://sv.wikipedia.org/wiki/FRA-lagen 
3 http://centeruppropet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=56 

4 https://lagen.nu/2008:717 § 1 – 2 stycket tom. 3stycket. 

 

http://www.fra.se/verksamhet.4.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/FRA-lagen
http://centeruppropet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=56
https://lagen.nu/2008:717
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3. strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan grov 

gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen, 

4. strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan grov 

gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen, 

5. allvarliga yttre hot mot samhällets infrastrukturer, 

6. konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet, 

7. främmande underrättelseverksamhet mot svenska intressen, eller 

8. främmande makts agerande eller avsikter av väsentlig betydelse för svensk utrikes-, 

säkerhets- eller försvarspolitik. 

 

 

 

Om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten får signaler i elektronisk form 

inhämtas vid signalspaning även för att 

1. följa förändringar i signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen och 

signalskyddet, samt 

2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva verksamhet 

enligt denna lag. Lag (2009:967).” 

Första paragrafen säger här då alltså att signalspaning endast får ske mot yttre hot emot 

landet såsom främmande makt, nation, organisation, terrorism eller övriga allvarliga hot 

emot nationens intresse och samhällets infrastruktur.  

För sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person säger 5 § 3 ”att de får 

användas om det är av synnerlig vikt för verksamheten.”   

Signalspaning får då alltså inte användas i spaningssyfte mot personer som eller kan ha 

genomfört olagligt agerande på internet. Detta stärks i § 4 där det står skrivet att 6 ”En 

inriktning av signalspaningen får inte avse endast en viss fysisk person. Lag (2009:967).” 

samt i § 5 om tillstånd får lämnas endast om 7 ”5. ansökan inte avser endast en viss fysisk 

person. Lag (2009:967).” 

8 § 4a säger att Signalspaning får också endast ske när tillstånd har givits från 

Försvarsunderrättelsedomstolen för signalspaning enligt § 1. 

                                                           
5 https://lagen.nu/2008:717 § 3 – 2 stycket. 
6 https://lagen.nu/2008:717 § 4 – 3 stycket. 
7 https://lagen.nu/2008:717 § 5 – 5 punkten. 
8 https://lagen.nu/2008:717 § 4a 

https://lagen.nu/2008:717
https://lagen.nu/2008:717
https://lagen.nu/2008:717
https://lagen.nu/2008:717
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För att ytterligare stärka personskyddet och integriteten så har myndigheten något som 

kallas för Förstöringsskyldighet 9 detta står skrivet i § 7 ” Upptagning eller uppteckning av 

uppgifter som inhämtats enligt denna lag ska omgående förstöras om innehållet 

1. berör en viss fysisk person och har bedömts sakna betydelse för verksamhet som avses 

i § 1” 

10 Rapportering skall ske till myndighet i enligt vad som skrivs i lagen (2000:130) om 

försvarsunderrättelseverksamhet. Om uppgifterna berör en viss fysisk person, får 

rapporteringen endast avse förhållanden som är av betydelse i de hänseenden som anges i 

1 § den lagen. Lag (2009:967). 

Om underrättelse till en viss person berör 11 § 11a samt § 11b. Här står skrivet att ”om det 

vid signalspaning enligt denna lag har använts sökbegrepp som är direkt hänförliga till en 

viss fysisk person, ska personen underrättas om detta, om inte annat följer av § 11b. 

Underrättelsen ska innehålla uppgift om när inhämtningen skett och syftet med 

inhämtningen.” 

§ 11b ”underrättelse enligt § 1a får skjutas upp, om sekretess hindrar att underrättelsen 

lämnas. Har det på grund av sekretess inte kunnat lämnas någon underrättelse inom ett år 

från det att inhämtningsuppdraget avslutades, behöver någon underrättelse inte lämnas. ” 

Sista paragrafen i lagtexten lyder ”Beslut enligt denna lag får inte överklagas.”  

Av denna lagtext att döma så har enskilda personer ingenting att frukta, skulle det dyka 

upp något i sökkriterierna vid signalspaning som kan härledas till en viss fysisk person så 

finns det flera paragrafer som styrker att detta inte får användas emot en. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 https://lagen.nu/2008:717 § 7 
10 https://lagen.nu/2008:717 § 8 
11 https://lagen.nu/2008:717 § 11a-b 

https://lagen.nu/2008:717
https://lagen.nu/2008:717
https://lagen.nu/2008:717
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IPRED-Lagen 
 

 

Ipred-lagen har fått en hel del uppmärksamhet i media, både innan den röstades igenom (25 

februari 2009) och efter på grund av de uppmärksammade fallen som togs upp direkt efter 

lagen hade trätt i kraft (1 april 2009). En snabb Google sökning ger över 68 000 träffar och 

svenska tidningar har skrivit mängder med artiklar om den trots det är det inte alla som vet 

exakt vad den betyder eller vad den innebär mer exakt för gemene man.   

Ipred-lagen kommer från ett EU-direktiv som heter just IPRED 12 vilket är en akronym för 

Intellectual Property Rights Enforcement Directive.  

Redan 2003 presenterades den första versionen av IPRED för Europaparlamentet, lagen var då 

inriktad främst på piratkopierade märkeskläder, väskor osv. Den 29 april 2004 utökades 

förslaget med inriktning på fildelning och möjligheten att begära utlämnande av IP-adresser 

från internetleverantörer. Europaparlamentet röstade igenom förslaget den 20 maj 2004 och 

sedan tog det alltså nästan fem år innan Sverige antog direktivet som lag.13  

 

Ipred-lagen eller i folkmun piratjägarlagen eller bara fildelningslagen heter egentligen officiellt 

på svenska Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område vilket inte är det lättaste att 

komma ihåg och inte alls rubrikvänligt för tidningarna så där fastnade namnet Ipred istället.  

Tyvärr går det inte bara att slå upp Ipred-lagen i en lagbok för att läsa sig till vad den innebär 

då Ipred-lagen egentligen är en samling tillägg och ändringar i redan befintliga lagar.  

Upphovsrättslagen har fått en del tillägg som bland annat ger upphovsrättsinnehavarna rätt 

att gå till en domstol och begära ut uppgifter, informationsföreläggande enligt § 53c 

upphovsrättslagen14 om IP-adresser och vilket internetabonnemang som är knutet till den 

adressen. Proportionalitetsprincipen gäller här och abonnentens integritet måste ställas mot 

upphovsrättsinnehavarens intresse för att få ut uppgifterna, intrånget i upphovsrätten måste 

även vara av en viss omfattning för att informationen skall delas ut. Problemet med en så löst 

formulerad lag är att det ger utrymme för tolkningar om vad som är omfattande och även om 

man bara fildelar ett litet antal filmer och skivor så kan det ses som omfattande.  

Tidigare fildelningsprotokoll som till exempel Direct Connect 15 fungerade så att man sökte och 

laddade hem det som andra användare hade på sin hårddisk för att få vara med kunde man 

vara tvungen att dela ut 10,20, 50 eller över 100GB filmer, program eller musikfiler. I det fallet 

skulle alla användare av Direct Connect åka dit enligt Ipred-lagen då en sådan samling filer är 

att betrakta som omfattande.  

Moderata ungdomsförbundets ordförande Niklas Wykman var en av de som protesterade mot 

Ipred-lagen redan innan den röstades igenom, han tyckte inte det var rimligt att kriminalisera 

                                                           
12 Direktiv 2004/48/EC 
13 http://sv.wikipedia.org/wiki/Ipred-lagen 
14 https://lagen.nu/1960:729 
15 http://sv.wikipedia.org/wiki/Direct_Connect 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ipred-lagen
https://lagen.nu/1960:729
http://sv.wikipedia.org/wiki/Direct_Connect
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en hel generation 16, han ansåg att de äldre politikerna inte förstod vad det var de röstade 

igenom.  En undersökning i den misstänktes hem, en så kallad intrångsundersökning eller 

husrannsakan får numera göras enligt § 56a upphovsrättslagen 17. Det behöver dock inte vara i 

den misstänktes hem utan även där denne har placerat sin utrustning. Det här är tack vare 

Ipred-lagen och avsett för att underlätta vid jakt på piratkopiering. Intrångsundersökning eller 

husrannsakan kräver annars misstanke om brott som ger fängelse i två år enligt RB 28 kap 1 § 
18 medan de brott mot upphovsrättslagen som Ipred-lagen används för att lösa oftast bara ger 

böter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/muf-uppmanar-till-lagbrott_2148935.svd 
17 https://lagen.nu/1960:729 
18 https://lagen.nu/1942:740 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/muf-uppmanar-till-lagbrott_2148935.svd
https://lagen.nu/1960:729
https://lagen.nu/1942:740
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Datalagringsdirektivet 
 

Datalagringsdirektivet eller direktiv om lagring av elektronisk data 2006/24/EG röstades 

igenom den 15 mars 2006 och trädde i kraft den 3 maj 2006.   

Direktivet kom fram som en reaktion på bombdåden i Madrid 2004 och bombdåden i London 

2005. 

Syftet med lagen är att kunna arbeta preventivt mot brott och genom att analysera trafikdata 

kunna kartlägga var en person befinner sig, vilken umgängeskrets hen har. Det kan ju röra sig 

om terrorgrupper eller bara kriminella gäng då direktivet inte föreskriver några speciella brott 

utan det är upp till den som tolkar det. 

Förslagen har fått kritik redan från början från telefonoperatörer och medborgare som anser 

att lagring av trafikuppgifter är ett hot mot den personliga integriteten. Tele och 

internetoperatörerna har genom direktivets införande blivit skyldiga att lagra trafikdata i 

minst sex månader men högst två år. Trafikdata är information om varifrån, när och till vem 

ett samtal går eller vilken IP-adress en viss abonnent har haft eller från vem och till vem ett e-

postmeddelande går.  

Flera länder däribland Sverige dröjde med att implementera direktivet och EU-domstolen 

fastställde den 4 februari 2010 att det var ett brott mot fördraget att direktivet inte 

implementerats inom utsatt tid då medlemsstaterna hade fram till 15 september 2006 på sig 

att implementera direktivet i nationell lag. Konungariket Sverige dömdes till att betala 

rättegångskostnaderna. Riksdagen röstade till slut igenom direktivet den 21 mars 2012 och 

lagändringarna började gälla den 1 maj 2012. 

Då det här är en sådan ny lag så har ingen dom fallit där man har använt lagen utan hur den 

här lagen kommer att påverka oss är inte helt klart ännu. 
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Enkätundersökning 
 

En enkätundersökning genomfördes i syftet att kontrollera hur väl personer känner till lagarna 

som vi går igenom, hur deras beteende på internet förändrats och vilka åtgärder de tagit eller 

kommer att vidta. 

Enkätundersökningen fick ett deltagarantal på 70 individer. Av dessa 70 är åldern på 

deltagarna utspridd mellan 16 till 63 men med största delen av deltagarna i åldern mellan 20 

och 30. Sysselsättning och intresse är väl varierat inom samhällets olika yrken men största 

delen är sysselsatta inom IT-sektorn med intresse för teknik och IT.  

Enkätsammanfattning presenteras med antal, procent samt grafiskt för att göra det 

lättöverskådligt. 
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Hur väl känner du till de nyare delarna av upphovsrättslagen (IPRED) 

Väl  15 21% 

Mindre väl  45 64% 

Inte alls  10 14% 

 

 

 

 

 

Hur väl känner du till lagen om signalspaning (FRA) 

Väl  22 31% 

Mindre väl  38 54% 

Inte alls  10 14% 
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Hur väl känner du till datalagringsdirektivet 

Väl  21 30% 

Mindre väl  37 53% 

Inte alls  12 17% 

 

 

 

Sedan tillämpning av IPRED/FRA/Datalagringsdirektivet, har din rädsla för att 

"åka fast" ökat? 

Ja  27 39% 

Nej  43 61% 
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Förändrades ditt beteende på internet vid tillämpning av: 

 

IPRED 

Ja  20 29% 

Nej  50 71% 

 

FRA 

Ja  9 13% 

Nej  61 87% 

 

Datalagringsdirektivet 

Ja  14 20% 

Nej  56 80% 
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Om ja på någon eller flera. På vilket sätt förändrades ditt beteende 

Här uppger 34 % av deltagarna att deras beteende förändrades efter implementering av 

någon eller flera av lagarna rörande anonymitet och integritet på internet. 24 % av deltagarna 

medger att deras beteendeförändring har varit att minska ner fildelning. Av dessa uppger en 

femtedel att de nu är tillbaka på samma nivå som tidigare med fildelningen 

Utöver en minskning av fildelning uppger deltagare att deras beteendeförändring involverar 

undvikandet utav särskilda sidor, förändrade sökmönster samt utökande av 

anonymitetstjänst. 

46 personer uppger att de inte förändrat sitt beteende på intern, detta visar att 66 % av 

undersökningsgruppen inte förändrat sitt beteende.   

 

 

Vilka åtgärder har du tagit sedan tillämpning av samtliga eller någon av dessa 

lagar? 

17 personer uppger att de börjat använda sig av eller sedan tidigare använt utav någon form 

av anonymitetslösning (VPN, Proxy mm). Detta innebär att ca 24 % av deltagarna vidtagit 

åtgärder för att värna om sin integritet och fortgå med anonymitet över internet 

4 personer uppger att de har eller kommer att byta operatör, 1 av dessa uppger uttryckligen 

att anledningen är att viss operatör värnar mer om användarens integritet 

3 personer uppger att de helt enkelt bara minskat eller slutat med fildelning 
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Har du fått tillräcklig information om hur IPRED, FRA eller datalagringsdirektivet 

kan påverka dig? 

Ja  21 30% 

Nej  49 70%

 

 

Har din internetoperatör informerat dig att dem numera loggar din aktivitet på 

internet som en del av datalagringsdirektivet 

Ja  5 7% 

Nej  65 93% 
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Resultat/Diskussion  
 

Vi har under arbetets gång fått mer förståelse för de valda lagarna och har insett att all hysteri 

angående FRA-lagen var överdriven. I själva verket medförde FRA-lagen begränsningar till hur 

signalspaning får användas och att paragraferna i lagtexten medförde särskilt skydd för den 

enskilde internetanvändaren.  

Ipred däremot ger i stort sett myndighetsbefogenhet till upphovsrättsmännen och gör det 

enklare för dem att söka bevisning mot enskilda fildelare. Även i fallet med Ipred-lagen var 

många kritiska mot den när den kom. Man ansåg att lagen kriminaliserade en hel generation 

och även om förespråkarna sade att lagen inte skulle användas på det viset, fick kritikerna rätt. 

Det tog inte många timmar från det att lagen trädde i kraft till att det första målet kom upp i 

rätten.19 Det var det så kallade Ephone fallet där ett antal upphovsrättsinnehavare krävde att 

få ut abonnentuppgifter för ett antal IP-adresser.  

Datalagringsdirektivet är till viss del som en utökning av Ipred-lagen då den tvingar 

internetleverantörer att spara trafikdata som upphovsrättsmännen senare med hjälp av Ipred-

lagen kan begära ut. I och med datalagringsdirektivets införande tycker vi att 

övervakningssamhället har gått väldigt långt och det är numera möjligt att följa 

kommunikation mellan medborgare, vem man pratade med, hur länge, var man befann sig när 

samtalet ägde rum mm.  Surfvanor, vilken sida man besöker, när man besökte den och 

mailkorrespondens loggas också. 

I vår enkätundersökning har vi fått fram att över 50 % av respondenterna har dålig kännedom 

om vad lagarna vi tog upp verkligen innebär. Detta trots att media skrivit väldigt mycket om 

just sagda lagar. Det här kanske pekar ut att media koncentrerat sig på att skriva om 

reaktionerna kring lagarna och inte så mycket om vad lagarna egentligen betyder. Den viktiga 

informationen har alltså inte nått ut till internetanvändarna i så stor grad som man skulle vilja.                                                                    

Nästan 40 % av de tillfrågade hyser större rädsla att åka fast nu än innan nämnda lagar kom 

till, det är kanske till stor del på grund av just mediernas sensationsskriveri och inte på grund 

av lagarna i sig. Men trots detta har under 30 % uppgivit att deras beteende aktivt har 

förändrats på grund av denna rädsla. Kanske känner man att det inte är så stor risk att man 

själv åker dit, det här är dock något som kan ändras nu när Datalagringsdirektivet gått igenom 

och kanske får vi se en stor ökning av fällande domar vilket kan påverka användarnas 

beteende. Eller så gjorde man helt enkelt inget olagligt från början och har ingen anledning att 

ändra sitt beteende.  

Fildelningen minskade vid införandet av dessa lagar men ett antal svarade att efter ett tag gick 

den upp till samma nivå som tidigare, man såg helt enkelt ingen effekt av lagarna och tänkte 

                                                           
19 https://lagen.nu/dom/nja/2010s609 



 17 

att risken att själv åka dit var inte så stor, hade det däremot kommit upp historier i tidningarna 

om vanliga användare som fått höga straff för fildelning så hade förmodligen rädslan stannat 

kvar längre. Grafen nedan visar den minskning av internettrafiken i Sverige vid införsel av 

Ipred. Här kan man också se att endast ett halvår senare så var den totala internettrafiken 

uppe på samma nivå och till och med högre än innan Ipred. 
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De åtgärder användarna uppger att de har börjat använda är olika typer av 

anonymiseringstjänster till exempel VPN eller att surfa via en Proxy-server vilket helt enkelt 

tunnlar din trafik genom en annan IP-adress och därmed försvårar en spårning till rätt 

användare. 

Att så många som upp till 65 % uppger att de har dålig kännedom om lagar som påverkar dem 

och att 70 % tycker att de har fått för dåligt med information är inte bra. Bättre och mer 

korrekt information hade nog varit på sin plats innan en sådan här lag går igenom. I Sverige 

kan man inte skylla på att man inte har kännedom om en viss lag, bryter man den så får man 

ändå det straff som är tillämpbart så om ens målgrupp är människor som är på internet varför 

har man då inte gjort en kampanj med information på internet?  

Över 90 % uppger att de inte blivit informerade av sin internetleverantör om att de numera 

sparar såpass mycket information om användarna. Vi tycker att sådan information skulle gå ut 

från leverantören då det är de som lagrar informationen även om de själva är tvingade att 

göra detta.  
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2 http://sv.wikipedia.org/wiki/FRA-lagen 

3 http://centeruppropet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=56 

4 https://lagen.nu/2008:717 FRA-lagen i fulltext 

5 http://sv.wikipedia.org/wiki/Ipred-lagen 

6 https://lagen.nu/1960:729 Upphovsrättslagen i fulltext 

7 http://sv.wikipedia.org/wiki/Direct_Connect 

8 http://www.svd.se/  

9 https://lagen.nu/1942:740 Rättegångsbalken i fulltext 

10 http://eur-lex.europa.eu EU-fördrag och direktiv i fulltext 

11 http://christianengstrom.files.wordpress.com/2010/01/all_year_sum.png 
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