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1. SAMMANFATTNING 

Denna uppsats har till syfte att utreda huruvida olika typer av länknings-

åtgärder kan anses innebära upphovsrättsliga förfoganden. Frågan är om länk-

ning till upphovsrättsligt skyddade verk faller under den EU-harmoniserade 

ensamrätten att överföra ett skyddat verk till allmänheten. Det pågår en intensiv 

offentlig debatt om länkning såväl i Sverige som utomlands. Ambitionen är att 

ge en så heltäckande bild som möjligt utav rättsläget (främst nationellt) gäl-

lande länkningsåtgärder och huruvida sådana åtgärder kan anses innebära upp-

hovsrättsliga förfoganden som faller in under ensamrätten. Uppsatsen fokuserar 

på den strikt juridiska och helt principiellt anlagda tolkningen av överförings-

begreppet i upphovsrättslagen. EU-domstolen har ännu inte prövat hur länk-

ningsåtgärder förhåller sig till direktivets överföringsrätt. Svea hovrätt och 

Högsta domstolen har dock beslutat att inhämta förhandsbesked av EU-

domstolen för tolkning av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa 

aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället 

(infosocdirektivet). 

Det görs ofta gällande att en länknings upphovsrättsliga betydelse som ett för-

fogande, en överföring, är beroende av dess konstruktion. Jag anser dock att 

länkens tekniska konstruktion inte är relevant för bedömningen om det är ett 

förfogande som faller under ensamrätten och begreppet överföring till allmän-

heten. Det relevanta för bedömning är om länken hänvisar direkt till ett upp-

hovsrättsligt skyddat material på ett sätt som gör det möjligt för en allmänhet 

att ta del av skyddat material. Man bör därför se till effekten av länkningen.   

Det finns ett behov inom hela EU av ett förtydligande från EU-domstolen utav 

artikel 3.1 i infosocdirektivet för ett principiellt resonemang kring hur begrep-

pet överföring till allmänheten förhåller sig till länkningsåtgärder.  
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2. INTRODUKTION 

2.1 Inledning 

Länkning är en teknik för kommunikation i nätmiljöer som är vanligt före-

kommande. Det är en grundläggande funktion som möjliggör för användare att 

enkelt och snabbt hänvisa och förflytta sig i den globala nätmiljön. Det finns 

dock flera intressen att ta hänsyn till när tillvaron i nätmiljöer diskuteras. 

Immaterialrättsligt skydd för verk, med de individuella ensamrättigheterna, 

gäller i nätmiljö i samma mån som i den analoga världen. Upphovsmän/rätts-

innehavare som väljer att publicera sina verk på internet måste därmed erhålla 

ett adekvat skydd, liksom i den analoga världen. Idag råder en allmän debatt 

om huruvida länkning är överföring till allmänheten i upphovsrättslig mening 

och därmed ett upphovsrättsligt förfogande inom ensamrätten. 

 

2.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att försöka klarlägga det svenska rättsläget gällande 

olika typer av länkningsåtgärder och att utreda huruvida sådana åtgärder kan 

anses vara upphovsrättsliga förfoganden. Härvid ska lyftas fram en problematik 

som i flera fall prövats i svenska domstolar men som inte fått något definitivt 

svar ännu – såväl Svea hovrätt som Högsta domstolen har helt nyligen ställt 

frågor till EU-domstolen med begäran om förhandsbesked om just länknings-

åtgärders upphovsrättsliga status. För närvarande pågår en intensiv offentlig 

debatt om länkning i Sverige och utomlands. Det är symptomatiskt att även den 

tyska Högsta domstolen, Bundesgerichtshof, inkommit till EU-domstolen med 

begäran om förhandsbesked med samma frågeställningar, vilket skedde den 16 

maj i år.1 I framställningen kommer också lyfta fram viktiga punkter ur direktiv 

och förarbeten för tolkning av lagtexten, och ett försök att analysera hur EU-

domstolen kan komma att svara på de frågor som de svenska domstolarna ställt 

i begäran om förhandsbesked gällande tolkning av begreppet ”överföring till 

                                                           
1 Tyska högsta domstolens hemsida, mål nr: I ZR 46/ 12 
http://www.bundesgerichtshof.de/DE/Presse/Terminhinweise/terminhinweise_node.html 
(2013-05-23). För engelska se http://ipkitten.blogspot.se/2013/05/framing-of-videos-court-of-
justice-to.html?m=1 (2013-05-23). 
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allmänheten” i artikel 3.1 i direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa 

aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället 

(infosocdirektivet). Med hänsyn till syftet är min frågeställning den följande: 

Utgör länkning en självständig överföring till allmänheten? 

 

2.3 Metod och material 

I min uppsats använder jag en rättsdogmatisk och traditionell juridisk metod. 

För mitt arbete innebär det att infosocdirektivet och den svenska propositionen 

för dess förverkligande används flitigt för att tolka och rätt förstå den svenska 

upphovsrättslagen med fokus på länkningsproblematiken, framförallt när det 

gäller tolkning av överföringsbegreppet i upphovsrättslagens. Rättspraxis på 

området har jag också gett relativt stort utrymme eftersom jag vill belysa de 

tolkningsproblem som de svenska domstolarna står inför och diskutera de rätts-

fall som har lett till begärda förhandsbesked av EU-domstolen beträffande 

tolkning av infosocdirektivet. Även doktrin i form av artiklar och yttranden 

främst gällande aktuella rättsfall kommer att användas som underlag för fram-

ställningen. Slutligen ska poängteras att, eftersom rättsläget är osäkert och de 

svenska domstolarna därför inväntar svar på begärda förhandsbesked, det inte 

är säkert att alla frågor som uppkommer får ett slutligt svar i denna uppsats. 

Den kanske rentav väcker fler frågor än den ger svar. Min ambition är dock att 

ge en så heltäckande bild som möjligt av rättsläget våren 2013, med fokus på 

hur överföringsbegreppet ska tolkas.   

 

2.4 Avgränsning 

Min uppsats kommer, ämnet till trots, inte att vara särdeles tekniskt präglad. 

Det finns därför inte anledning att presentera någon djupare redogörelse för de 

rent tekniska frågeställningarna angående länkning eller de tekniska skydds-

åtgärder som finns att tillgå. De tekniska baskunskaperna och förklaringar som 

krävs för att underlätta läsningen kan inhämtas från de beskrivningar som finns 

i praxis, förarbeten och i viss mån doktrin. Det ska poängteras att det finns en 

del artiklar och avhandlingar i vilka jurister, som är aktiva i debatten om länk-

ning på upphovsrättsliga området, går betydligt djupare in på de tekniska 
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delarna än vad jag gör i denna uppsats. Det beror dels på den begränsning jag 

har i omfånget hos uppsatsen, och dels för att jag valt att fokusera på den strikt 

juridiska och helt principiellt anlagda tolkningen av överföringsbegreppet i 

upphovsrättslagen. Av detta följer därmed att jag inte kommer gå in på länk-

ningsproblematiken i förhållande till exempelvis exemplarframställning i upp-

hovsrättslagen. Jag har inte heller uttömmande tagit upp alla tänkbara former 

av länkning, då tekniken utvecklas ständigt, utan valt ut sådana länknings-

former som jag funnit mest betydelsefulla för förståelsen av min framställning.  

Rättsliga frågor som rör länkning aktualiserar en mängd rättsområden utöver 

upphovsrätten. Det finns konflikter med till exempel varumärkesrätten och 

marknadsrätten. Detta har dock helt lämnats därhän. Eftersom problematiken 

rör frågan om upphovsrättsintrång aktualiseras också straffrättsliga spörsmål 

men även dessa har jag, på grund av utrymmesskäl, lämnat utanför min fram-

ställning liksom frågan om betydelsen av att länkning rör lovligt eller olovligt 

material. Min framställning är endast inriktad på civilrättsliga aspekter av upp-

hovsrätten. 

Gällande den geografiska avgränsningen är mitt syfte att utreda svensk rätt på 

området, vilket av naturliga skäl betyder att även EU-rättslig upphovsrätt är 

viktig för framställningen. Det är för begrundande och tolkning av det svenska 

rättsläget på området som EU-rätten är aktuell i min uppsats. Frågor kring lag-

val, domsrätt eller andra länders tolkning och implementering av direktiv och 

liknande lämnas därhän.  

 

3. SKYDDET FÖR UPPHOVSRÄTT I SVERIGE 

3.1 Upphovsrättslagen idag 

3.1.1 Allmänt 

Skyddet för upphovsrätt i Sverige regleras i lag (1960:729) om upphovsrätt till 

litterära och konstnärliga verk, URL, upphovsrättslagen. I lagens 1§ stadgas att 

den som skapat ett verk har upphovsrätt till detsamma, varpå följer en lista på 
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sådant som kan anses som verk2. I 2 § URL anges förfoganderätten som också 

kallas den ekonomiska delen av upphovsrätten. Av 3§ URL framgår vad som 

kallas den ideella delen av upphovsrätten.3  

3.1.2 Ekonomisk del 

Den som skapat ett verk har upphovsrätt till verket. Upphovsrätten gäller under 

hela upphovsmannens liv samt i 70 år efter dennes död eftersom den går i arv. 

Upphovsrätt innebär en ensamrätt att förfoga över verket genom att framställa 

exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i 

ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan littera-

tur- eller konstart eller i annan teknik. Framställning av exemplar innefattar 

varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exem-

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

oavsett om den sker helt eller delvis. Detta är vad som kallas den ekonomiska 

delen av upphovsrätten.4 I upphovsrättslagen 2 § 3st stadgas i punktform i vilka 

fall ett verk görs tillgängligt för allmänheten. Enligt första punkten, som är 

mest intressant för denna framställning, görs verket tillgängligt när det överförs 

till allmänheten. Detta sker när verket på trådbundet eller trådlös väg görs till-

gängligt från en annan plats än den där allmänheten kan ta del av verket. I detta 

innefattas också överföring som sker på ett sådant sätt att allmänheten kan ta 

del av verket på en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer. Ett verk 

anses också tillgängligt för allmänheten när det har framförts offentligt, när 

exemplar har visats offentligt eller när verk på annat sätt spridits. 

3.1.3 Ideell del 

Den ideella delen av upphovsrätten säger att, då ett exemplar av ett verk fram-

ställs eller görs tillgängligt för allmänheten (med upphovsmannens tillstånd), 

upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver. 

Ändringar i ett verk får inte göras på ett sådant sätt att upphovsmannens litte-

rära eller konstnärliga anseende eller egenart kränks. Verket får inte heller 

                                                           
2 Läs vidare om verksbegreppet och originalitet i Eidsvold Tøien, Originalitetskriteriet i EU-

retten – ny kurs?, NIR 2012 s.403. Se kort beskrivning av verksbegreppet i kommentaren till 
URL 1§ https://lagen.nu/1960:729 (2013-05-20).  
3 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 
4 Avsikten var att täcka in samtliga förfoganden av ekonomisk betydelse, se prop. 1960:17 s. 
53. 
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göras tillgängligt för allmänheten i en form eller i sammanhang som på angivet 

sätt är kränkande för upphovsmannen.5 

 

3.2 Digitaliseringen 

Till följd av digitaliseringen har det öppnats upp nya möjligheter att tillgäng-

liggöra upphovsrättsligt skyddade verk samt nya möjligheter till nyttjanden av 

dessa verk. I och med internet och dess snabba utveckling finns numera 

enorma möjligheter till kopiering, lagring, spridning, visning, överföring, fram-

förande och framställning av digitala verk. Denna utveckling går också väldigt 

fort framåt, betydligt snabbare än vad lagstiftningsprocessen i varje skede 

förmår omfatta, varför vi får anledning att återkomma till diskussionen bland 

annat om lagens teknikneutralitet. Utgångspunkten måste vara, att upphovsmän 

och deras rättsinnehavares upphovsrättsliga skydd upprätthålls även om ny 

teknik tillkommer.6 Det ligger dock inte inom ramen för denna framställning 

hur man lagtekniskt ska lösa problemet med teknik som kan sägas ligga steget 

före lagen i utvecklingen, men det är definitivt en problematik man bör ha i 

åtanke när man betraktar den upphovsrättsliga regleringen.   

 

4. LÄNKNING 

4.1 Något om länkning 

Länkning är ett mycket vanlig och grundläggande sätt att navigera på internet. 

Genom länkar är det enkelt att hänvisa användare till olika webbsidor eller 

direkt till ett visst material. Det finns en mängd olika typer av länk-

ningsmetoder, av vilka jag kortfattat kommer att ta upp de vanligaste nedan för 

förståelse av min vidare framställning. 

 

4.2 Hypertextlänk 

En hyperlänk är enkelt uttryckt en kodad text som, genom denna kodning, blir 

en klickbar länktext.  Om en användare klickar på länken kan webbläsaren 

                                                           
5 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 3§. 
6 Rosén, Framtida svenska lagstiftningslösningar, NIR 2009 s. 595, på s. 596. 
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tolka denna kod och leda till den URL7 (webbadress) som länkläggaren har 

angett. Vid användandet av länken sker alltså en kommunikation mellan länk-

användarens dator och den webbserver som tillhandahåller en webbsida eller fil 

(beroende på vad länkläggaren angett). Man kan säga att det är en instruktion 

som webbläsaren kan läsa av och utföra åt användaren. Hypertextlänk under-

lättar många gånger för användaren. Istället för att kopiera textangiven 

webbadress och klistra in, respektive skriva, i adressfältet kan användaren 

alltså endast klicka på länken.8 Detta kan vara intressant för den upphovs-

rättsliga bedömningen om det ska göra någon skillnad när användaren i båda 

fallen kan komma till den webbadress som avses. I debatten menar somliga att 

den som skapar en klickbar länk till ett upphovsrättsligt skyddat verk därmed 

gör det tillgängligt för allmänheten på ett sätt som omfattas av upphovs-

mannens ensamrätt enligt 2§ URL.9 Andra menar att tillgängliggörandet ligger 

i tillhandahållandet av själva adressen, inte i den tekniska anpassningen för att 

göra den klickbar.10 Vi får anledning att återkomma i denna diskussion, men 

först följer en kort redovisning av de vanligaste typerna av länkar.  

4.2.1 Referenslänk 

En vanlig typ av hypertextlänk kallas referenslänk. Man brukar tala om refe-

renslänkning som den enklaste formen av länkning, och de som kallar den för 

referenslänkning menar att det är detsamma som att hänvisa till en bok som 

man hämtat information ifrån. En webbplats är oftast hierarkiskt uppbyggd 

med en ingångssida och sedan kan besökare på webbplatsen navigera sig 

vidare på en eller fler undersidor. Med referenslänk avses en hypertextlänk till 

en webbplats ingångssida.11  

4.2.2 Djuplänk 

Vidare finns det något som kallas djuplänkning. Det som avses med djup-

länkning är länkning till annan sida än webbplatsens ingångssida, till exempel 

direkt till ett visst klipp på SVT play, en artikel i en nättidning eller till en fils 

                                                           
7 Ej att förväxla med upphovsrättslagen. Förkortning för Uniform Resource Locator, eller 
webbadress, och är en den teckensträng som identifierar en webbplats 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator (2013-05-21). 
8 Westman, Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten?, SvJT 2012 s. 800, på 
s. 3. 
9 Rosén, Medie- och upphovsrätt, s. 163. Jfr Prop 2004/05:110 s.70 f. 
10 Westman, SvJT 2012 s. 800 på s. 4. 
11 Westman, SvJT 2012 s.800, på s.6. 
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specifika URL. En viktig aspekt av djuplänkning, ur upphovsrättslig aspekt, är 

att det inte alltid framgår tydligt för användaren vem det är som tillhandahåller 

innehållet man fått åtkomst till genom att klicka på länken.12 Vid djuplänkning 

till en undersida på en webbplats är det oftast enklare för en användare att se att 

man förflyttats från den sidan som tillhandahöll länken eftersom en undersida 

oftast har samma utseende som dess ingångssida. Den kan därför sägas mer 

likna en referenslänkning. Om en djupläkning däremot länkar direkt till en fil, 

till exempel ett videoklipp, är det svårare för användaren att veta vem som till-

handahåller filen. Den visas ofta i ett nytt fönster medan den webbplats som 

tillhandahöll länken finns kvar i bakgrunden vilket gör att användaren kan få 

uppfattningen att den webbplatsen aldrig lämnats.13  

Djuplänkningen kan alltså klassificeras och definieras väldigt olika i doktrin 

vilket gör den rättsliga bedömningen desto svårare. Somliga menar att det fak-

tum att en djuplänk tar användaren direkt till en specifik URL (till skillnad från 

referenslänkning som länkar till en ingångssida) är det avgörande momentet.14 

Andra menar på att det är huruvida användaren uppfattar en förflyttning, eller 

inte, som är avgörande.15 Mer om detta nedan.   

4.2.3 Framinglänk 

Ytterligare en variant av länkning kallas framing. Denna typ av länkning inne-

bär att materialet man länkar till visas inramat på den sida som tillhandahöll 

länken. Visuellt sätt framstår det länkade materialet integrerat på samma webb-

sida som tillhandahöll länken, vilket också innebär att det är den ursprungliga 

webbsidans webbadress som syns i adressfältet.  Därmed är det, även här, svårt 

för användaren att uppfatta innehållets faktiska ursprung.   

 

4.3 Inlinelänk 

Inlinelänkning kan på många sätt fungera likadant som en djuplänkning men 

med vissa viktiga skillnader. Genom en speciell kodning för inlinelänk kan 

man länka till bildfiler och filer som innehåller video på ett sätt som gör att 

                                                           
12 Prop. 2004/05:110 s. 70. 
13 Rosén, Medie- och upphovsrätt, s. 163. 
14 Rosén, Medie- och upphovsrätt, s. 163. Läs vidare prop. 2004/05:110 s.70 f. 
15 Prop. 2004/05:110 s.70. 
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innehållet framstår som integrerat på den webbplats som man befinner sig på 

och som innehar länken. Den viktigaste skillnaden från ovan presenterade 

länkningstyper, är att en inlinelänk automatiskt laddas hem utav standard-

webbläsare, och materialet syns tillsammans med övrigt material på webb-

sidan. Den här länkningen kan användas för att länka in annonser och för att 

”bädda in” diverse videoklipp, till exempel från Youtube, på en hemsida. I 

denna länkningssituation märker ofta inte användaren att det rör sig om en 

länk, och adressen i användarens fönster ändras inte som när man skickas 

vidare via en klickbar länk.16 

Denna typ av länkning faller, enligt de flesta, utanför gråzonen eftersom det är 

uppenbart att tillhandahållandet av länken är direkt tillhandahållandet av 

materialet.17 Därmed hamnar vi i det närmaste i diskussionen kring exemplar-

framställning vilket faller utanför denna framställning. Fortsättningsvis är det 

framförallt klickbara länkar som analyseras.   

 

4.4 Är skillnaden mellan olika typer av länkning upphovsrättsligt 
relevant? 

4.4.1 Gränsdragning 

Det finns som sagt en mängd olika typer av länkningar och upphovsrättsjurister 

har en tendens att tycka olika om var gränserna går och vilka begrepp som ska 

användas. En generell och övergripande skillnad som de flesta gör, gällande 

länkning, är mellan referenslänkning och djuplänkning. De största skillnader 

dem emellan tycks vara att djuplänkning innebär länkar på en webbplats som, 

när de aktiveras, länkar till en webbsida på en annan webbplats men att använ-

daren många gånger inte märker att han eller hon förflyttas till en annan webb-

plats. När länken aktiveras kommer man nämligen direkt till en fil, eller under-

sida, en specifik URL.18 Vid referenslänkning framgår det däremot klart och 

tydligt att man vid användningen av länken hamnar på en annan webbplats. 

Uppfattningen har framförts att endast så kallad djuplänkning skulle omfattas 

av begreppet överföring till allmänheten medan referenslänkning faller utanför. 

                                                           
16 Westman, SvJT s. 800, på s. 4. 
17 Lindberg och Westman, Praktisk IT-rätt, s. 280. 
18 Läs vidare Westman, SvJT 2012 s.800 f. Rosén, Medie- och upphovsrätt, s. 163. 
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Det upphovsrättsligt meningsfulla i att göra någon rent teknisk skillnad fram-

står idag dock som tveksamt, vilket fortsatt framställning kommer att visa.19  

4.4.2 Länkning som ett upphovsrättsligt förfogande 

Huruvida en länk som sådan bör anses utgöra ett tillgängliggörande eller inte, 

har att göra med om länken i grunden ger tillgång till det verk som länken refe-

rerar till. En länk som endast ger information om var ett verk som någon annan 

gjort tillgängligt kan hittas, alltså till en ingångssida, kan ses som en genväg till 

ett eventuellt upphovsrättsligt skyddat material och torde därmed inte ses som 

ett upphovsrättsligt relevant förfogande. Mot bakgrund av länknings-

diskussionen måste man komma ihåg att länkning generellt är ett grund-

läggande sätt att nyttja internet. Om länken ses som ren information håller inte 

synen på länkningen som ett tillgängliggörande som faller under överförings-

begreppet.20  

Det görs ofta gällande att en länknings upphovsrättsliga betydelse som ett för-

fogande, en överföring, är beroende av dess konstruktion. Därför leder en dis-

kussion om länkningsåtgärder ofta in på tekniken bakom olika typer av länk-

ningar. Tveklöst utgör länkning direkt till upphovsrättsligt skyddat material ett 

upphovsrättsligt relevant förfogande. 21 Förfogande torde vara i form av över-

föring till allmänheten så länge möjligheten att utnyttja länken faktiskt är till-

gänglig för en allmänhet. Detta är vad som allmänt ses som djuplänkning. När 

länkanvändaren förflyttas från en webbplats till en annan webbplats direkt till 

en fil med skyddat innehåll (målfil). Länken hänvisar alltså direkt till skyddade 

verk som finns någon annanstans än där länken lades upp.22 För betraktaren 

framgår det inte klart att man slussas vidare till en annan webbplats utan det ser 

ut som om materialet ligger på den första webbplatsen.23 Sådan länkning faller 

under överföringsrätten vilket konstaterades i propositionen när man tog upp 

djuplänkning utifrån det så kallade MP3-målet24 som jag får anledning att åter-

komma till nedan. 

                                                           
19 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 183. 
20 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 184. 
21 Rosén, Medie- och upphovsrätt, s. 163. 
22 Rosén, Medie- och upphovsrätt, s. 163. 
23 Prop. 2004/5:110 s. 70. 
24 NJA 2000 s. 292. 
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4.4.2.1 Kommentar 

Som ovan nämnts finns det flera olika benämningar på olika typer av länkning-

ar, och huruvida de ska klassas som ett förfogande som innebär överföring är 

ännu oklart och diskussionen går isär. Är det avgörande om användaren är 

medveten om att denne förflyttas från en första webbsidan eller inte? Om refe-

renslänkning ur ett upphovsrättsligt relevant hänseende ska sägas skilja sig från 

djuplänkning så skulle det rimligen vara att referenslänkning endast ger just 

det, en referens, det vill säga att det hänvisar till en plats i nätmiljön där använ-

daren på egen hand får navigera vidare till eventuellt skyddade verk. En sådan 

länkning torde inte ses som ett förfogande över skyddat verk på det sättet som 

en djuplänkning kan.  

4.4.3 Problematiken med länkning 

En länk kan rent tekniskt vara utformad på olika sätt. En hypertextlänk till 

exempel som användaren klickar på och då förflyttas till en annan webbsida 

eller en inlinelänk som automatiskt hämtar material från en annan webbplats. 

Även inom dessa olika grupper som man kategoriserar olika typer av länkar i, 

kan flera av dem innehålla liknande komponenter. Den som skapat länken kan i 

större eller mindre grad förhålla sig oberoende från materialet. Som ovan 

nämnt torde en länkning som en ren hänvisning falla utanför ensamrätten 

medan en länkning som ger direkt tillgång till ett visst material vara överföring 

till allmänheten och falla inom ensamrätten. Flera länkar kan innehålla båda 

dessa moment alltså dels en informationslämnande del och dels en som under-

lättar teknisk åtkomst till materialet och det är därför svårt att kategorisera 

dem.25  

Det kan mycket väl tänkas att man vid en referenslänkning, från en webbplats 

till en annan webbplats ingångssida, där det tydligt framgår att man kommer in 

på en ny webbplats, råkar länka till skyddat material om det på andra webb-

platsens ingångssida finns exempelvis en bild. Ska man säga att man bara gjort 

en enkel hänvisning till en ingångssida eller har man länkat direkt till ett 

skyddat verk? Troligtvis skulle man här tala om ett implicit samtycke26 förut-

                                                           
25 Lindberg och Westman, Praktisk IT-rätt, s. 281. 
26 Om samtycke se bl.a. Rognstad, Opphavsrettslig ansvar for linker på Internett, NIR 2005 
s.344-370, på s. 357 ff. 
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satt att bilden finns på den andra webbplatsen med tillstånd. Den upphovs-

mannen borde rimligtvis ha förstått att genom att finnas så öppet som på en 

ingångssida (utan några skyddsåtgärder) kommer enskilda att kunna ta del av 

den.  

 

5. DET UPPHOVSRÄTTSLIGA SKYDDET MED AVSEENDE PÅ 

LÄNKNING  

5.1 Allmänt 

Bernkonventionen antogs 1886 och var den första internationella konventionen 

inom det upphovsrättsliga området. Sverige var inte en av initiativstaterna men 

anslöt sig redan 1904. Syftet med konventionen var att erbjuda upphovsmän ett 

grundläggande skydd på internationell nivå. Den bygger på två grundläggande 

principer. För det första, principen om nationell behandling som innebär att 

medlemsländerna är förpliktade att bereda utländska upphovsmän minst lika 

omfattande skydd som inhemska. För det andra, principen om minimiskydd 

som bestämmer en lägstanivå för det skydd som erbjuds.27 Vissa element i 

Bernkonventionen har förtydligats i WIPO:s (World Intellectual Property 

Organization) fördrag om upphovsrätt (WCT). Infosocdirektivet tog WCT som 

utgångspunkt när man tog fram den uppdaterade ensamrätten som krävdes till 

följd av ny teknik och tillämpningar i nätmiljö. Direktivet implementerades i 

Sverige den 1 juli 2005. Syftet var bland annat att ge mer omfattande ensamrätt 

till upphovsmannen för överföring till allmänheten, mer om infosocdirektivet 

kan läsas nedan.28  

 

5.2 Mottagarkrets 

Numera framgår det utav 2§ upphovsrättslagen att upphovsmannen har en ute-

slutande rätt att göra verket tillgängligt bland annat genom överföring till all-

mänheten. Om en allmänhet faktiskt tar del av det skyddade verket eller inte 

och på vilket sätt det görs, torde vara helt ovidkommande. Ett upphovsrättsligt 

                                                           
27 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 12-13. 
28 Roséns, Medie- och upphovsrätt, sid. 160 ff. 
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relevant förfogande äger rum när en överföring sker av skyddade verk till en 

potentiell allmänhet. Alltså i en miljö där en allmänhet har möjlighet att ta del 

av det skyddade innehållet. Det är tillräckligt med ett objektivt konstaterande 

av tillgängliggörande för att det kan ses som ett upphovsrättsligt förfogande 

kan anses ha disponerats. Däremot kan det krävas mer som ett visst mått av 

aktivitet från gärningsmannen för att straffrättsligt ansvar ska kunna utdömas, 

men det ligger som ovan nämnt utanför denna framställning.29  

Den potentiella mottagarkretsen är viktig för konstaterande om den är till-

räckligt öppen för att vara ett förfogande som är riktat till allmänheten i upp-

hovsrättslagens mening. Om någon mottagare över huvud taget är närvarande 

har som sagt ingen betydelse för bedömningen. Detta fastslogs i EU-

domstolens dom i det så kallade Rafael Hotels-fallet30. EU-domstolen kom 

fram till att hotellets vidarebefordran av en TV-utsänd signal samtidigt och 

oförändrat, oavsett om det är via kabel eller trådlöst inom hotellet till TV-

apparater på hotellgästernas rum innebär en överföring till allmänheten som det 

ska förstås i art 3.1 i infosocdirektivet. Detta alltså oavsett hur många, om ens 

några, hotellgäster faktiskt tittade på program vid TV-apparaterna. En åtgärd 

som möjliggör ett tillgängliggörande för allmänheten eller ett annat förfogande 

över skyddade verk är därmed upphovsrättsligt relevant.  

 

5.3 Infosocdirektivet. 

5.3.1 Syftet  

Direktivet antogs för att man ansåg att harmonisering på området var nödvän-

digt för att säkerställa att konkurrensen på den inre marknaden inte snedvrids. 

Man behövde gemensamma ramar för att främja utvecklingen av informations-

samhället i Europa. Upphovsrätt och närstående rättigheter har en stor del i 

detta, eftersom dessa rättigheter skyddar och stimulera utvecklingen och fram-

tagande av nya varor och tjänster på marknaden och det kreativa skapandet i 

detta. Syftet med harmoniseringen av rättsliga ramar var att ge en hög skydds-

                                                           
29 NJA 1996 s.74, BBS-ansvar. 
30 Mål C-306/05, Rafael Hotels. 



16 

 

nivå för att uppmuntra till investeringar av innovativa och kreativ verksam-

het.31  

Genom digitaliseringen och den tekniska utvecklingen hade formerna för skap-

ande och nyttjande blivit betydligt fler och diversifierats. I direktivets ingress 

menade man att även om detta inte kräver helt nya begrepp på området bör den 

då gällande lagstiftningen på området kompletteras och anpassas för att kunna 

svara mot de nya nyttjandeformerna. Risken var annars att medlemsstaterna på 

nationellt lagstiftningsarbete skulle försöka svara mot de tekniska svårig-

heterna, vilket kunde tänkas ge betydande skillnader i skyddet och därmed 

skulle inskränkningar av den fria rörigheten gällande upphovsrättsligt grun-

dande varor och tjänster uppstå.32 

5.3.2 Överföringsrätten  

Ur infosocdirektivet art. 3.1: 

Rätten till överföring av verk till allmänheten och rätten 

att göra andra alster tillgängliga för allmänheten 

1. Medlemsstaterna skall ge upphovsmän en ensamrätt att tillåta eller förbjuda 

varje överföring till allmänheten av deras verk, på trådbunden eller trådlös 

väg, inbegripet att verken görs tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt 

att enskilda kan få tillgång till dessa verk från en plats och vid en tidpunkt som 

de själva väljer. 

Artikel 3.1 i direktivet är den mest relevanta för denna framställning och av 

den följer att varje upphovsman ska ha ensamrätt att tillåta och förbjuda varje 

överföring av sina verk till allmänheten. Man talar om ”communication to the 

public”. Redan i ingressen tas överföringsbegreppet upp när det anges att upp-

hovsmannens rätt till överföring till allmänheten bör harmoniseras ytterligare. 

Denna rätt ska förstås i vid mening och omfatta all överföring till allmänheten 

som inte är närvarande på den plats varifrån överföringen sker.33  

Direktivet ger upphovsmännen ensamrätt att överföra verk till allmänheten, 

man betonar att i detta ingår rätten att överföra sitt verk till allmänheten på ett 

                                                           
31 Direktiv 2001/29/EG ingress punkt 6-7. 
32 Direktiv 2001/29/EG ingress punkt 9. 
33 Direktiv 2001/29/EG, ingress p. 23.  
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sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verket från en plats och vid en tid-

punkt som denne själv väljer. Huvudexemplet för detta är att verket läggs ut på 

en webbplats på internet. Alla tillgängliggörande över internet eller andra över-

föringar per distans kom, från och med direktivet, att kallas överföring till all-

mänheten och kräva upphovsmannens tillstånd.  

 

5.4 Införlivandet av infosocdirektivet i Sverige 

I och med införlivandet av direktivet föreslog regeringen i propositionen att 

man skulle föra in begreppet överföring till allmänheten och att detta skulle 

innefatta alla former av tillgängliggörande av ett verk för allmänheten som sker 

på distans, oavsett vilken typ av verk det avser. Begreppet överföring beskrivs i 

propositionen som då verket på trådlös eller trådbunden väg gjorts tillgängligt 

för allmänheten på distans, alltså från en annan plats än den där allmänheten 

kan ta del av verket. Det innefattar också överföring som sker på ett sådant sätt 

att enskilda får tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de 

själva väljer.34 Begreppet är teknikneutralt för att kunna tillämpas på alla till-

gängliga tekniska metoder och lösningar för överföring till allmänheten som 

fanns då men också för framtida metoder.  

 

I samband med förhandlingarna inom EU inför antagandet av infosocdirektivet 

kom frågan upp i Sveriges regering om vad som skulle anses vara ”allmän-

heten”. Eftersom begreppet inte definierades i direktivet tolkades det som 

något som ankom på nationell rätt att reglera. Vad som utgjorde ”allmänheten” 

fick därmed avgöras utav gällande praxis. Länkning som tidigare var en del av 

begreppet framförande kom som tidigare nämnts att inkluderas i överförings-

begreppet istället. EU-domstolen anförde i Rafael Hotels-målet under punkt 31 

att den österrikiska regeringen inte med framgång kunde hävda att det åligger 

medlemsstaterna att definiera begreppet ”allmänhet”. Svensk domstol är där-

med skyldig att tolka begreppet överföringsbegreppet direktivkonformt.35  

                                                           
34 Prop. 2004/05:110. 
35 Westman SvJT 2012 s.800 på s. 11. Läs vidare Axham, EG-domstolen tolkar begreppet 

överföring till allmänheten, NIR 2007 s. 148-156, på s.154. 
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Genom förverkligandet av infosocdirektivet kom vissa förfoganden som tidi-

gare klassats som framförande att istället gå under begreppet överföring, men 

någon saklig förändring innebar det inte. Även om handlingarna i MP3- målet36 

inte skulle anses som överföring i direktivets mening, var ändå rättsfallet rele-

vant vad gäller de yttre gränserna för ensamrätten uttalade man i propositionen. 

Den enda skillnaden var att det fortsättningsvis, efter implementeringen av 

direktivet, skulle bedömas som överföring till allmänheten istället för fram-

förande. Man konstaterade också i propositionen att direktivet inte ställer upp 

några hinder mot att ge mer långtgående rättigheter för upphovsmännen än vad 

direktivet kräver när det gäller ensamrättigheternas utformning.37 Det skulle 

därmed innebära att om svensk praxis skulle ge längre gående rättigheter än 

vad som krävs enligt direktivet gäller svensk praxis även fortsättningsvis.  

Det råder dock olika åsikter om den tolkningen. Stockholms universitet säger i 

sin remiss att det inte är säkert att EU-domstolen hade ansett att djuplänkning 

är ett förfogande som går under ensamrätten och att regeringen därmed går för 

långt genom att säga att djuplänkning ska gå under överföringsbegreppet. Man 

menade att det är endast EU-domstolen som kan avgöra om länkning är en del 

av upphovsmannens ensamrätt. Andra företrädare inom doktrin uttrycker också 

att den svenska regeringen misstar sig om de tror att de kan tolka in fler för-

foganden i begreppet överföring till allmänheten än vad EU-domstolen gör.38 

 

6. RÄTTSFALL 

6.1 Svenska mål om länkning 

6.1.1 MP3- målet 

Ett av de mest centrala målen om länkning i svensk domstol är det så kallade 

MP3-målet39 där var det en person som på sin egen webbplats lagt in länkar till 

MP3-filer som fanns lagrade på en annan webbplats. Främsta frågan var här 

om den förekommande återgivningen av musik varit offentliga och på så sätt 

upphovsrättsligt relevanta. Av domen framgår att webbsidans URL, där musik-
                                                           
36 Läs vidare under punkt 6.1.1 i denna framställning. 
37 Prop. 2004/05:110 s.71. 
38 Rognstad, Opphavsrettslig ansvar for linker på Internett, NIR 2005 s.344-370, på s. 369 f. 
39 NJA 2000 s. 292, också kallat ”Olsson-målet”. 
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filerna fanns lagrade, blev synlig på användarens skärm när besökaren aktive-

rade länken. Det var alltså inte frågan om någon form av inbäddad länk utan 

om en länk till den sida som lagrade de skyddade verken vars URL var synlig 

för användaren. HD konstaterade att en länk från en webbplats som tillhörde en 

part, till en webbsida på en webbplats tillhörande en annan part, utgjorde ett 

tillgängliggörande i form av offentligt framförande. HD betonade här det 

faktum att man, genom att klicka på länken, omedelbart förflyttats till en 

musikfil och att filen därmed blivit tillgänglig för överföring till användarens 

egen dator. Som ovan nämnt står man fast vid denna bedömning även efter 

infosocdirektivets införande, men att det från och med nu istället går under 

begreppet överföring till allmänheten. 

6.1.2 Politiken.se-målet 

Stockholms tingsrätt dom den 14 februari 200340, gällde en person som varit 

anställd hos en facktidskrift som gavs ut av Sveriges riksdag och som, efter 

avslutad anställning, tog med sig delar av redaktionens textarkiv som lagrades i 

en elektronisk databas. Han byggde sedan en webbsida, www.politiken.se, med 

syfte att den skulle bli en del av ett kommande medieföretag. På sin webbsida 

hade han länkat till textarkivet innehållandes artiklar. Tingsrätten, i form av 

specialavdelningen för immaterialrätt, uttalande att skyddat material gjorts till-

gängligt för allmänheten genom att webbsidan fanns tillgänglig på internet från 

vilken man enkelt kunde klicka sig in i textarkivet. Därmed var det ett upp-

hovsrättsligt intrång. Både webbplatsen och textarkivet tillhandhölls av samma 

person och från en webbplats han ägde utgör detta vad som kan kallas intern 

länkning, det vill säga en länk från en webbsida till en annan som kontrolleras 

av samma person. 

 

6.2 Svenska mål där begäran om förhandsbesked framställts 

6.2.1 Retriever målet 

6.2.1.1 Bakgrund 

Frilansande journalister fann att deras verk nyttjats på internet, utan deras 

kännedom och tillstånd, av bolaget Retriever AB. Retriever äger och driver 

                                                           
40 Stockholms tingsrätt dom 2003-02-14 mål nr B 6731-00. 



20 

 

tjänsten/databasen Retriever som innehåller text- och bildmaterial till i första 

hand dagstidningar men också annat icke-redaktionellt material. De har alltså 

en söktjänst där abonnenter mot betalning kan få ut en lista med länkar till 

artiklar inom ett visst bestämt ämne. Målet gäller dels länkning till Göteborgs-

postens, i huvudsak allmänt öppna, webbsida/databas där materialet lovligen 

lagrades och tillgängliggjordes. Dels gäller det länkning till Retrievers egen 

databas i Oslo där materialet olovligen lagrades/tillgängliggjordes. Detta kan 

vara intressant att veta för diskussionen huruvida detta har någon betydelse för 

den upphovsrättsliga bedömningen.  

Dom från Tingsrätten meddelades 2012 till svarandens fördel. Tingsrätten utta-

lade att länkarna enbart utgjorde referenslänkar eftersom besökaren tydligt 

kunde se att denne förflyttades till en ny webbsida. Tingsrätten menade att 

denna typ av länkning enligt huvudregeln inte utgör upphovsrättsintrång.41  

Målet är uppe i Svea hovrätt där man nu har begärt förhandsbesked angående 

tolkningen av infosocdirektivet.42 Olle Wilöf från Journalistförbundet före-

träder kärandesidan i målet. Han har i sitt skriftliga yttrande till EU-domstolen 

tagit upp begreppen extern och intern länkning. Målet gäller konsekvenser av 

en länkning och det framhålls i det skriftliga yttrandet att det inte gäller endast 

länkning från en webbplats till material på en annan webbplats (vilket Wilöf 

framhåller som extern länkning) utan också länkning mellan webbsidorna på 

samma webbplats som ägs av samma aktör (intern länkning).  

Retrievers webbsida fungerar genom att de har en robot i sin sökmotor som 

kontinuerligt söker igenom alla av Retriever utvalda, webbplatser/databaser. 

Retriever indexerar varje innehåll i webbplatser/databaser i indextabeller i sina 

servrar och anger position för orden i artikeln, och kopplar samman orden med 

en webbsidas URL där artikeln i sin helhet är lagrad. När detta är genomfört 

kan användarna av Retrievers tjänst få tillgång till det skyddade materialet. 

De tjänster som Retriever tillhandahåller som är aktuella i målet är dels en 

direktbeställningstjänst och dels en bevakningstjänst. Bevakningstjänsten är en 

förbeställningstjänst av journalistiskt material med visst innehåll. Via deras 

                                                           
41 Stockholms tingsrätt dom 2010-06-11 mål nr T 7263-07, T 7265-07, T 7540-07, T 7550-07. 
42 Svea Hovrätt 2012-09-18, T 5923-10. I EU-domstolen har målet nr C-466/12. 
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servrar skapas och levereras träfflistor med länkar till sådant journalistiskt 

material som innehåller de förbeställda sökorden. Utöver länken anges också 

rubrik samt inledande meningar utav materialet. Träfflistorna levereras till 

kunden bland annat genom att denna loggar in på Retrievers webbplats och 

kommer in i tjänsten, alltså den sida som kunden länkas till som laddades ner 

på kundens dator.  Kunden kan med hjälp av rubriken och de inledande 

meningarna som syns, välja ut vilka artiklar denne finner intressanta och klicka 

på länken som då aktiveras och artikeln i fråga laddas automatiskt ner på kun-

dens dator i fulltext och öppnas upp ”i ett nytt fönster” som Svea Hovrätt 

beskrev det. Wilöf menar dock i sitt skriftliga yttrande att det saknar betydelse 

om det öppnas i nytt fönster eller i samma fönster, eftersom överföring till all-

mänheten fullbordas vid den tidpunkt då det är just möjligt för en användare att 

ta del av skyddat verk.43 Därmed är det inte heller upphovsrättsligt relevant om 

Retrievers kunder de facto har tagit del av innehållet eller inte.44  

Den andra delen i Retrievers tjänst är en direktbeställningstjänst. Även här 

loggar kunden in på Retrievers webbplats. Kunden klickar sig fram via länkar 

till den aktuella sidan i tjänsten som då laddas ner på kundens dator och kan 

sedan välja att ta del av texter genom att söka på ämnen i artiklar, namn på 

upphovsmän och så vidare. När kunden sedan klickar på länken som kommer 

upp skapar och levererar Retrievers servrar samma typ av träfflista som i den 

tidigare beskrivna tjänsten. När träfflistan levererats kan kunden aktivera en 

länk i denna lista och vald artikel laddas då automatiskt ner på kundens dator.45  

6.2.1.2 Tolkningsfrågorna 

Målet är, som tidigare nämnt, uppe i Svea hovrätt som i beslut i september år 

2012 meddelade att man begärt förhandsbesked hos EU-domstolen gällande 

tolkning av infosocdirektivet. De frågor man ställt är, för det första om det är 

fråga om en överföring till allmänheten av ett verk på sådant sätt som avses i 

direktivets artikel 3.1 om någon annan än innehavaren av upphovsrätten till ett 

verk tillhandahåller en klickbar länk till verket på sin webbsida. För det andra 

om bedömningen i den första frågan påverkas om verket som länken hänvisar 
                                                           
43 Kärandesidans skriftliga yttrande till EU-domstolen med anledning av mål C-466/12 
Svensson, s. 5. 
44 Detta konstaterade EU-domstolen i mål C-306/05, Rafael Hotels. Se avsnitt 5.2. 
45 Kärandesidans skriftliga yttrande mål C-466/12 Svensson, s. 6. 
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till finns på en webbplats på internet som kan kommas åt utan begränsningar 

eller om åtkomsten på något sätt är begränsad. För det tredje om man vid 

bedömningen bör göra någon skillnad om verket, efter att användaren har 

klickat på länken, presenteras på en annan webbsida eller om verket presen-

teras på sådant sätt som ger intryck av att det sker på samma webbsida. Den 

fjärde och sista frågan är, som berörts ovan, om det är möjligt för en medlems-

stat att föreskriva mer långtgående skydd för upphovsmannens ensamrätt 

genom att låta överföring till allmänheten omfatta fler förfoganden än vad som 

följer av artikel 3.1 i direktivet.46 

6.2.1.3 Slutsats 

Första frågan tar sikte på situationen när en länk tar en användare direkt till ett 

skyddat verk, så kallad djuplänkning. Fråga två är frågan om det gör någon 

skillnad att man, som i detta fall, var tvungen att logga in först innan man kom 

åt materialet. Det borde inte göra någon skillnad eftersom effekten, att en all-

mänhet kommer åt skyddat material, är densamma. Vem som helst kan bli 

betalande kund hos Retriever och ha en inloggning och därmed har allmän-

heten en möjlighet att komma åt skyddat material. Fråga tre fångar upp det som 

Wilöf menar är helt irrelevant vid bedömningen, om det kommer upp i ett nytt 

fönster eller inte. Vilket för diskussionen till om det ska vara någon skillnad 

om en användare uppfattar att han/hon kommer in på en ny webbsida eller inte. 

Länkanvändarens subjektiva upplevelse om varifrån verket härstammar bör 

sakna betydelse för om det skett en överföring till allmänheten, eftersom det 

inträffar när det varit möjligt för en allmänhet att få tillgång till verket. 

6.2.2 Canal plus-målet 

6.2.2.1 Bakgrund 

Ett annat mål som nått Högsta domstolen som i sin tur begärt förhandsbesked 

av EU-domstolen är det så kallade Canal plus-målet47. Målet berör frågor som i 

viss utsträckning motsvarar de som berörs i Retrievermålet. I Canal plus-målet 

hade en privatperson länkat till webbsidor på en webbplats tillhörande vad som 

                                                           
46 Tolkningsfrågorna hämtade från EU-domstolens hemsida: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130286&pageIndex=0&docl
ang=sv&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2980857 (2013-05-13). 
47 Högsta domstolen mål nr B 3510-11. 
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idag är C More Entertainment AB (Canal plus). Från dessa webbsidor till-

gängliggjorde Canal plus webb tv-sändningar av hockeymatcher som de hade 

ensamrätt att tillgängliggöra i Sverige. Canal plus gav sina kunder tillgång till 

sändningarna genom att tillhandahålla länkar till webbsidorna efter att man 

som kund betalat och loggat in. Den tilltalade hade skapat en webbplats där han 

länkade direkt till Canal plus webbsidor där det gick att ta del av sändningarna. 

Den tilltalade i sin tur hade inte tagit betalt för detta utan det hade gjorts helt 

utan kommersiellt syfte. Det var i det här fallet bara möjligt att streama sänd-

ningarna samtidigt som matcherna spelades och alltså inte möjligt att titta på 

vid en valfri tidpunkt. Det handlade alltså inte om ”on demand” som i 

Retrievermålet.  

Hovrättens bedömning var att frågan om huruvida den tilltalades länkning bör 

definieras som djuplänkning eller en så kallad referenslänkning var utav under-

ordnad betydelse och att bedömningen istället borde utgå ifrån den effekt som 

länken haft. Resultaten av att en användare klickat på länken som publicerats 

på den tilltalades webbplats var att användaren direkt fått materialet till sin 

dator. Mot bakgrund av detta dömde hovrätten att effekten var sådan att den 

tilltalades handlande föll inom begreppet överföring till allmänheten enligt 

URL 2 § och dömde den tilltalade för intrång.  

6.2.2.2 Tolkningsfrågorna 

I högsta domstolen togs det upp att man, i lagstiftningsärendet när direktivet 

genomfördes, reste frågan om så kallad djuplänkning är ett sådant förfogande 

som omfattas av den ensamrätt som kommit till uttryck i begreppet överföring 

till allmänheten. I propositionen har regeringen, som ovan nämnt, anfört att 

direktivet inte ställer upp några hinder mot att nationell lagstiftning ger längre 

gående rättigheter än vad som krävs i direktivet. Man diskuterade också kring 

upphovsrättslagen 46§ och art. 3.2 i infosocdirektivet eftersom målet gäller 

rörliga bilder och ljud. Jag kommer dock inte gå in på de frågorna i min fram-

ställning. De frågor som ställdes till EU-domstolen är liknande de som ställdes 

i Retriever-målet. Första frågan är om tillhandahållandet av en klickbar länk på 

en webbsida som är tillgänglig för envar omfattas av begreppet överföring till 

allmänheten i artikel 3.1. Andra frågan är om det har betydelse på vilket sätt 

länkningen görs. Tredje frågan är om det gör någon skillnad ifall tillgänglig-
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heten till verket vartill länkningen sker är begränsad på något sätt. Sista frågan 

är om medlemsstaterna får föreskriva mer omfattande ensamrätt genom att låta 

fler förfoganden omfattas av begreppet överföring till allmänheten.48 

6.2.2.3 Slutsats 

De tolkningsfrågor man ställt i båda målen är, som ovan nämnts, liknande. Det 

indikerar att behovet av ett förtydligande av begreppet överföring till allmän-

heten i artikel 3.1 i direktivet är stort. EU-domstolen bör inte fästa så stort 

avseende vid vilket typ av länkning det rör sig om i det enskilda fallet och hur 

länkningen rent tekniskt gjorts. Fokus bör istället ligga på vad som ska klassas 

som överföring till allmänheten, alltså om den som tillhandahåller länken där-

med förfogar över upphovsrättsligt skyddade verk på ett sätt som gör det 

möjligt för allmänheten att få tillgång till skyddade verk. Att länka direkt till 

upphovsrättsligt skyddade verk på ett sätt som gör det möjligt för allmänheten 

att nyttja länken bör tveklöst vara ett förfogande som är upphovsrättsligt rele-

vant och falla under begreppet överföring till allmänheten.49  

Det får anses givet att ett förtydligande från EU-domstolens sida kring dessa 

frågor är behövligt för att svenska och andra medlemsstaters domstolar ska 

kunna veta hur man ska förhålla sig till länkningsproblematiken. Bedömningen 

bör således inte baseras på länkningens rent tekniska beskaffenhet eller hur 

man tekniskt har begränsat åtkomsten i det enskilda fallet. Det som bör vara 

avgörande är inte hur överföringen till allmänheten sker, utan vilken effekt en 

handling av en enskild person har när det gäller att tilltala en allmänhet, obero-

ende vilka medel som då använts, allt förutsatt förstås att skyddat material 

därmed blir tillgängligt för allmänheten.  

 

 

 

                                                           
48 Se tolkningsfrågorna i mål nr B 3510-11 sid. 10. 
49 Rosén, Medie- och upphovsrätt, s. 163. 
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7. SLUTDISKUSSION 

Min sammanfattande uppfattning är att det, för bedömningen om ett förfogande 

är upphovsrättsligt relevant, inte är avgörande hur en länkningsåtgärd rent tek-

niskt är konstruerad. Därför ska lagen fortsatt vara teknikneutral. Om bedöm-

ningen görs efter en länkningsåtgärds tekniska konstruktion kommer resultatet 

bli att nya tekniska lösningar skapas för att kringgå lagen, och principen om 

teknikneutralitet faller. För att lagstiftningen effektivt ska kunna fånga upp vad 

som är upphovsrättsligt relevant vid en prövning av en länkning bör man 

istället se till länkningens effekt. Fokus bör vara vilka följder en viss länk-

ningsåtgärd får för upphovsmannen och/ eller rättsinnehavaren.  

Somliga hävdar att tillhandahållandet av en länk inte i faktisk mening är det-

samma som att tillhandahålla verket som länkas till, utan att det enda som sker 

är en kommunikation mellan den som använder länken och den som lovligen 

lagt upp materialet. Man menar att länken inte är nödvändig för åtkomsten till 

materialet, eftersom den som tillhandahöll länken lika gärna hade kunnat skriva 

ut adressen, och att användaren på så sätt själv hade kunnat navigera sig till 

materialet. Jag menar dock att det, för bedömningen om en länkningsåtgärd 

faller inom överföringsbegreppet i upphovsrättslagen 2§, inte är relevant hur 

den tekniska kommunikationen ser ut. Även om man inte ser länken som ett 

nödvändigt moment för att komma åt materialet (eftersom man istället själv 

kan skriva in adressen till målfilen) så innebär länkningen (direkt till skyddat 

material) i vart fall ett avsevärt förenklande av åtkomsten av upphovsrättsligt 

skyddade verk.  

De möjligheter som länkning öppnar för kan utnyttjas i ett kommersiellt vinst-

syfte, och en ersättning för detta som rätteligen bör tillkomma upphovsmannen 

inkasseras istället av länkläggaren, såsom exempelvis skedde i Retriever-målet. 

Det vore högst olämpligt om EU-domstolen skulle anse att denna typ av länk-

ning faller utanför bestämmelsen, i vart fall om länkläggarens tjänst faktiskt går 

ut på att tjäna pengar genom att tillhandahålla länkar till material som annan 

har upphovsrätt till. I annat fall hade man behövt be upphovsmannen om till-

stånd, och denne hade haft rätt till ersättning för detta nyttjande. Länkningen 

innebär i sådana här fall typiskt sett negativa ekonomiska konsekvenser för 
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upphovsman/rättsinnehavare, i form av uteblivna intäkter och genom att rätts-

innehavaren förlorar kontroll över alternativa nyttjanden.  

Genom länkning direkt till upphovsrättsligt skyddat material görs materialet 

tillgängligt för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan ta del av det på en 

tid och plats som de själva bestämmer. Om jag som upphovsman har valt att 

lägga ut mitt verk på min webbsida betyder inte det att jag per automatik vill 

att man ska kunna komma åt mitt verk genom en klickbar länk på någon 

annans webbsida. Jag anser att det är upphovsmannens och deras rättsinne-

havares ensamrätt att råda över hur verket överförs.  

Då länkning trots allt är en grundläggande och viktig funktion på internet är 

min mening att inte alla typer av länkningsåtgärder bör falla in under över-

föringsbegreppet. Det vore dessutom ogörligt att betrakta alla typer av länk-

ning, och med det referenser till annans verk, som upphovsrättsliga förfogan-

den. Jag menar att det är rimligt att referenslänkning, såsom länkning till en 

webbplats ingångssida, faller utanför ensamrättens ram. Denna typ av länkning 

innebär enligt min mening inte ett överförande av ett verk, utan endast en hän-

visning till en webbplats, liksom en hänvisning till en boktitel eller liknande i 

den analoga världen. Om det på denna ingångssida finns ett upphovsrättsligt 

skyddat i verk i form av exempelvis en bild, anser jag att det kan motiveras 

utav ett explicit samtycke. Rimligtvis har verket placerats på ingångssidan för 

att man vill att det direkt ska synas direkt när man kommer till webbplatsen. 

Den här situationen bör därför undantas när man diskuterar länkning direkt till 

ett upphovsrättsligt skyddat verk.  

Som jag nämnt tidigare bör det, för att en länkningsåtgärd ska falla in under 

överföringsbegreppet, krävas ytterligare ett moment än i fallet som beskrivs i 

föregående stycke. I den allmänna debatten diskuteras om man skulle kunna 

tänka sig att ett underförstått samtycke alltid kan tolkas in i situationer när en 

länkning anses vara en överföring till allmänheten. Jag kan dock se flera nega-

tiva konsekvenser som detta skulle kunna leda till. Dels skulle det innebära att 

en upphovsman inte kan publicera/låta publicera verk på internet utan att det 

ses som ett samtycke vilket förmodligen leder till att upphovs-

män/rättsinnehavare blir restriktiva när det gäller den typen av tillgänglig-
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görande. Dessutom skulle det förmodligen leda till att verk inte kan komma att 

tillgängliggöras på internet utan någon form av skyddsåtgärd eller begränsning 

för åtkomsten. 

Jag har, som ovan nämnts, valt att inte fördjupa mig i diskussionen om de tek-

niska begränsningar som finns vid handen gällande länkning. Mot bakgrund av 

de tolkningsfrågor som ställts vill jag dock ändå kort nämna hur jag resonerar i 

frågan. När det finns tekniska skyddsåtgärder bör man se det som ett tydligt 

tecken på att upphovsmannen vill att dennes verk ska göras tillgängliga till 

allmänheten enligt en specifik, i förväg uttänkt, ”väg.” Detta kan spela in i 

bedömningen i det enskilda fallet, men inte när det gäller den generella 

bedömningen om den typen av länkning faller in under begreppet överföring 

till allmänheten.  

Återigen, om länkning endast gjorts till en ingångssida uppstår inget problem, 

eftersom man inte gjort någon länkning ”förbi” denna begränsning. Har en 

begränsning gjorts, som i Canal plus målet, blir diskussionen mer ett 

resonemang om kringgåendet av skyddsåtgärden och inte i skapandet av 

länkningen. En alternativ lösning skulle kunna vara att all länkning till verk där 

man uppställt skyddsåtgärder är överföring, och annars inte. Men det vore inte 

heller rimligt, eftersom det tillför ett extra moment för upphovsmännen. Det 

blir som ett krav, något aktiv, som de måste göra för att uppnå ett skydd, vilket 

jag menar går emot principen om att det upphovsrättsliga skyddet uppstår 

formlöst. Därför bör eventuella skyddsåtgärder inte ha betydelse för bedöm-

ningen om länkningen är att se som en överföring till allmänheten. Hade man i 

Canal plus-målet endast gjort en länkning till Canal plus ingångssida, och 

användaren därifrån själv fått navigera sig vidare till matchen, hade användaren 

stött på begränsningen och varit tvungen att betala för att ta del av verket, 

vilket var den form av överföring som rättsinnehavaren själv valt.  

Slutligen kan sägas att vi tveklöst står inför en stor utmaning när det gäller 

länkningsåtgärders förhållande till upphovsrätten. Än mer problematiskt blir 

det när vi talar om länkning som går längre, än att endast hänvisa till en webb-

plats ingångssida, och länkar direkt till ett verk, en målfil. Oavsett hur man 
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väljer att definiera olika typer av länkningsåtgärder så finns det en klar brist på 

tydlighet om hur bedömningen ska göras.  

Som jag ser det behövs ett förtydligande inom hela EU utav artikel 3.1 i 

infosocdirektivet. Nödvändigt är ett principiellt resonemang kring hur begrep-

pet överföring till allmänheten förhåller sig till länkningsåtgärder. Det är svårt 

att slutligt besvara frågan som rubricerar denna uppsats. Jag anser dock att 

länkning, som gör mer än bara hänvisar till en ingångssida och länkar direkt till 

upphovsrättsligt skyddat material, innebär överföring till allmänheten i upp-

hovsrättslig mening (förutsatt att allmänheten har möjlighet att få tillgång till 

verket med denna länk). En annan bedömning skulle få orimliga konsekvenser 

för upphovsmän och deras rättsinnehavare. Däremot är svaret inte att varje 

länkningsåtgärd medför ett upphovsrättsligt förfogande - det krävs under alla 

omständigheter ytterligare ett moment, en effekt av länkningsåtgärden för en 

allmänhet. Det är här som EU-domstolen måste gå in och klargöra hur denna 

effekt ska definieras, så att vi får tydliga rekvisit som svenska domstolarna kan 

bygga sina avgöranden på.  
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