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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Upphovsrätten och internet har länge varit två områden som inte alltid gått hand i hand. 

Internets snabba utvecklingstakt under 2000-talet har skapat problem för den klassiska 

upphovsrätten. Lagstiftningen har helt enkelt inte hunnit med. På senare år verkar det 

däremot som att i alla fall på vissa områden börjar jobba ikapp internet. Ett av de 

områden där detta kanske är mest tydligt är länkar. Denna uppsats ämnar undersöka hur 

två fall från EU-domstolen har påverkat upphovsrätten, och hur ett tredje kan komma att 

göra detsamma. 

 

En av hörnpelarna i den klassiska upphovsrätten är överföring till allmänheten. 

Detsamma kan också sägas vara en av hörnpelarna i det som är internet. För vad är inte 

internet om inte ett effektivt sätt att kommunicera med en stor publik på ett enkelt och 

smidigt sätt. Detta skapar självklart problem när det finns en lagstiftning som inte 

hänger med i teknikens utveckling. Efter att EU-domstolen under 2012 tagit upp ett fall 

rörande just överföring till allmänheten och internet finns det nu i vart fall en början till 

vad som skulle kunna kallas för en lösning, eller åtminstone en öppning till hur 

upphovsrätten ska tolkas när det kommer till internet. EU-domstolen har dock i sin dom 

satt upp en viktig avgränsning för vad som ska anses vara upphovsrättsintrång eller inte. 

Det är just detta kriterium som kommer att vara utgångspunkten för denna uppsats. 

Eftersom internet som fenomen är så pass vidsträckt och egentligen svårkontrollerat är 

det viktigt, inte minst för upphovsmän, att veta var gränsen för vad som är 

upphovsrättsintrång eller inte finns. Problemet är att EU-domstolens avgränsning inte är 

speciellt tydlig eller precis.  

 

Att praxis är otydlig är aldrig bra. Extra viktigt är tydlighet i så hittills outforskade 

områden som upphovsrätten på internet får anses vara. Syftet med denna uppsats blir 

således att försöka att ta reda på vad EU-domstolen menar med åtkomstbegränsning i 

sin dom C-466/12, Svensson m.fl. mot Retriever Sverige AB. Inledningsvis kommer en 

bakgrund, hur upphovsrättens institut överföring till allmänheten fungerar i de mer 

klassiska medierna. Därefter följer en redogörelse av dels Svensson-domen och dels C-

348/13, BestWater International GmbH mot Michael Mebes och Stefan Potsch, som är 

en uppföljning på Svensson. Slutligen följer en analys av och kommentarer på kravet på 
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åtkomstbegränsning. I detta kommer även en kortare redogörelse kring 

omständigheterna i fallet C-279/13, C More Entertainment AB mot Linus Sandberg.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är som nämnts att undersöka och utreda innebörden av EU-

domstolens krav på åtkomstbegräsningen som krävs för att länkar på internet ska kunna 

innebära ett upphovsrättsintrång. Utgångspunkten finns således delvis i domarna som 

sådana, men också i själva begreppet överföring till allmänheten. En övergripande 

frågeställning som genomsyrar uppsatsen är hur EU-domstolens resonemang kring 

överföring till allmänheten och internet kan komma att påverka upphovsmäns sätt att 

förhålla sig till internet. Kan det vara så att den utökade friheten att länka till material 

kan ge upphovsmän i allmänhet ett mer restriktivt förhållningssätt till att lägga ut 

material och innehåll på internet när deras kontroll över vart materialet sprids är 

urholkad? 

 

Då framtiden för systemet åtkomstbegränsningar ligger i EU-domstolens händer är det 

naturligtvis svårt att komma fram till något egentligt svar på vad det innebär. Dessutom 

har EU-domstolen i Svensson-domen inte lagt fram någon egentlig förklaring till vad 

”tillräckliga tekniska skyddsåtgärder” innebär. Då C More har i skrivande stund ett 

datum för avgörandet den 26 mars 2015 kanske svaren klarnar något. Detta är dock 

beroende av hur domstolen har valt att tolka de frågor som Högsta domstolen har 

hänskjutit till den. 

 

1.3 Material och metod 
Uppsatsen utgår från en traditionell rättsdogmatisk metod. Eftersom fokus i uppsatsen 

ligger på internet finns en nödvändighet att använda internetkällor. Detta behov späs på 

ytterligare då ämnet som behandlas är så pass nytt. Det finns helt enkelt inte tillräckligt 

tryckta källor för att helt utesluta internetkällor i uppsatsen. Valet av internetkällor utgår 

däremot från författaren. Alla internetkällor är valda utifrån respekterade författare som 

är kunniga på sitt område. [utveckla] 

 

1.4 Avgränsning 
Uppsatsen utgår som nämnts ovan från tre domar, C-466/12, C-348/13 och C-279/13. 

Eftersom dessa domar är där begreppet överföring till allmänheten har kopplats till 
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internet i allmänhet och länkar i synnerhet är det för denna uppsats den enda möjliga 

utgångspunkten. Begreppet överföring till allmänheten är således också den enda delen 

av upphovsrätten som kommer att beröras i uppsatsen. Även om internet aktiverar fler 

delar av upphovsrätten så har länkningssystemet endast med överföring till allmänheten 

att göra. Genom Svensson-domen är länkning för det mesta tillåtet, det utgör alltså inte 

ett upphovsrättsintrång att länka till exempelvis en artikel. Däremot finns vissa 

omständigheter där en länk faktiskt utgör ett upphovsrättsintrång. Det är det senare som 

denna uppsats kommer att behandla.  
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2. Upphovsrätten och överföring till allmänheten 
2.1 Rättsläget innan Svensson 
Upphovsrätten består som bekant av flera underliggande rättigheter som kommer till 

upphovsmannens gagn i samband med att denne skapar verket. Upphovsrätten är unik 

på så sätt bland de immaterialrättsliga rättigheterna. Den enda rättigheten som kan sägas 

fungera på samma sätt är det inarbetade skyddet. Men där krävs dock en längre tids 

inarbetning för att detta ska aktualiseras. På så kanske upphovsrätten är den mest 

anpassade rättigheten för internet redan från start. Men som med en stor del av 

lagstiftningen så finns det mycket som inte alls är anpassat, eller så är det i vart fall inte 

klarlagt hur lagstiftningen ska användas när internet kommer in i bilden. 

 

2.1.1 Överföring till allmänheten som begrepp 

De flesta upphovsmän som skapar någon typ av innehåll har oftast en önskan om att få 

det innehållet publicerat, eller på något sätt tillgängliggöra det för andra. Det är i den 

situationen som institutet överföring, eller tillgängliggörande, till allmänheten 

aktualiseras. För att detta ska kunna genomföras med upphovsmannen fortfarande i 

kontroll över materialet som han eller hon har producerat måste de följaktligen finnas 

ett skydd för denna publicering. Detta skydd har valts att bakas in i den stora helhet som 

upphovsrätten innebär via överföring till allmänheten. Begreppet i sig innebär att en 

person som skapar någon form av innehåll har vid skapandet en ensamrätt att göra 

innehållet tillgängligt för en publik. Detta sker oftast genom publicering av materialet.  

 

2.1.2 Lagstiftningen bakom begreppet överföring till allmänheten 

2.1.2.1 Infosoc-direktivet 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om 

harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 

informationssamhället (infosoc-direktivet) är ett av de viktigaste direktiven på EU-

rättens område på senare tid.1 Som titeln ger för handen så innebar direktivet en 

omfattande och välbehövlig uppgradering av upphovsrättslagstiftningen inom EU. 

                                                
1 Bernitz, m.fl. Immaterialrätt, s. 21. 
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Direktivets syfte var och är att göra lagstiftningen mer anpassad för dagens 

informationssamhälle.2  

 

Genom infosoc-direktivet har medlemsländerna blivit tvungna att implementera en rad 

ändringar till sin upphovsrättslagstiftning, så även Sverige. Kanske är en av de 

viktigaste förändringarna som direktivet innebär är införandet av ”trådbunden eller 

trådlös väg”3 som föreskrivs i skäl 23 och artikel 3.1. Dessutom kom begreppet 

överföring till allmänheten in i det svenska språket. I svensk lag fick detta stor påverkan 

på 2 § URL. Paragrafen gick från en tämligen kort sådan till en förhållandevis 

uttömmande lista över vad som ska tillhöra ensamrätten för en upphovsman.4 Att 2 § 

URL numer innehåller en lydelse om att överföring kan ske oavsett form eller metod, 

helt eller delvis och fortfarande innefattas av ensamrätten är onekligen ett tecken på att 

lagen i betydligt större utveckling ska vara anpassad för det moderna 

informationssamhället.  

 

Infosoc-direktivet kom till efter diskussioner inom rådet som mynnade ut i en enighet 

om att lagstiftningen behövde anpassas till det moderna informationssamhället, och för 

att främja dess utveckling. 5  I huvudsak bygger direktivet på WIPO:s 

upphovsrättstraktat, WCT, och WIPO Performances and Phonograms Treaty, WPPT.6 

Utöver att anpassa lagstiftningen för att främja informationssamhället finns en vilja från 

EU:s håll att harmonisera upphovsrätten med den inre marknaden.78 Genom en enhetlig 

lagstiftning som inte bara är harmoniserad medlemsstaterna emellan utan även är 

harmoniserad gentemot informationssamhället kan man undvika större problem som 

kan orsakas av en lagstiftning som inte följer teknikens utveckling. Men som skall visas 

nedan är det fortfarande inte utan problem. 

 

 

 

                                                
2 Direktiv 2001/29/EG, skäl 3-5. 
3 Kursivering tillagd här. 
4 Prop. 2004/05:110, s. 9f. 
5 Direktiv 2001/29/EG, skäl 2. 
6 Olsson, H, Copyright, s. 343. 
7 Direktiv 2001/29/EG, skäl 4. 
8 Se även bl.a. Olsson, Copyright, s. 343. 
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2.1.2.2 Den svenska lagstiftningen kring upphovsrätten 

Överföring till allmänheten utgår som all upphovsrätt i Sverige ur upphovsrättslagen, 

lag 1960:29 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). För att 

överhuvudtaget kunna undersöka om det är möjligt att begå upphovsrättsintrång via 

länkning måste det först undersökas vad som skyddas av upphovsrätten i den svenska 

lagstiftningen. 1 kap. 1 § URL anger vad som anses skyddat av lagen, nämligen ett 

skapat litterärt eller konstnärligt verk vars kategori återfinns i den efterföljande listan. 

Listan är minst sagt uttömmande. Tack vare 1 kap. 1 § p. 7 framgår även att de flesta 

verk kan täckas av upphovsrätten, listan är enbart en exemplifiering.9 Detta innebär 

också att begreppen konstnärliga och litterära verk ska anses som övergripande 

kategoriseringar av vad som kan anses täckas av lagen.10 För det syfte som denna 

uppsats har så råder inget tvivel om att de verk som finns representerade i de rättsfall 

som kommer presenteras nedan faller in inom de kategorier som finns i 1:1 URL. Två 

av rättsfallen rör filmiska verk, 1:1 1 st. 4 p. URL och det tredje rör en skriven text, 1:1 

1 st. 1 p. URL. Med tanke på 1:1 URL:s ganska breda omfattning ska det mycket till för 

en skapelse att falla utanför just den regleringen. Problemen uppstår allt som oftast inte 

där. Ensamrätten kräver mer än så. Att enbart få något som har skapats kvalificerat som 

ett verk ger egentligen ingen reell nytta för upphovsmannen. Det skaparen i fråga vill åt 

är förstås ensamrätten. Det centrala begreppet inom upphovsrätten är kravet på 

originalitet. Det skapade verket ska härröra från den som skapat det, genom en skapande 

insats.11 Vad som innefattas av begreppet originalitet, eller verkshöjd som det också kan 

kallas, är inte alltid helt klart. Vad som måste uppnås för att ett verk ska kunna anses ha 

verkshöjd finns uttalat i praxis. I NJA 2004 s. 149 tar HD för första gången på riktigt 

upp var gränsen går för potentiellt oberoende dubbelskapande, och därigenom också 

kravet för verkshöjd. Begreppet oberoende dubbelskapande är inte ett främmande 

sådant. Innan NJA 2004 s. 149 hade begreppet förekommit i ett flertal avgöranden från 

HD. Det som gör NJA 2004 s. 149 unikt i förhållande till tidigare praxis är att HD 

anförde att begreppet i sig inte har en självständig funktion. HD menar att det är enbart 

ett hjälpmedel.12  

 

                                                
9 Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, s. 74. 
10 Bernitz, U, m.fl. Immaterialrätt, s. 52. 
11 Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, s. 81. 
12 NJA 2004:17 s. 162. 
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I de flesta fall kan det nog ändå antas att bedömningen kring verkshöjd är tämligen 

simpel. Det har förvisso framhävts i doktrin att i vissa fall, framför allt inom 

databasskyddets område, är bedömningen inte lika självklar. På dessa områden finns 

andra regler där begreppet verkshöjd inte passar. I vissa fall är till och med rentav 

felaktigt att använda begreppet. Men då denna uppsats tar sin utgångspunkt i 

intrångsbedömningen för framför allt filmverk och litterära sådana kommer detta inte 

utvecklas vidare här. I de tre fall som kommer att presenteras nedan är nämligen inte 

frågan om det föreligger verkshöjd, eller ens om materialet är upphovsrättsligt skyddat. 

Det får anses vara klarlagt. Istället diskuteras överföring till allmänheten.  

 

2.1.2.3 Exemplar och publik 

Överföring till allmänheten är egentligen en del av en tudelad mer övergripande 

ensamrätt som tillkommer en upphovsman. Densamma är egentligen också kärnan i den 

ekonomiska rätt som utgör en stor del av upphovsrätten som sådan. Efter att en 

upphovsrätt har uppkommit, enligt de kriterier som redogjorts för i det ovanstående, får 

upphovsmannen automatiskt en ekonomisk och en ideell ensamrätt. Den ekonomiska 

ensamrätten är kodifierad genom 2 § URL. Som nämnts inledningsvis är denna 

ensamrätt delad i två delar. Den första delen är exemplarrätten, och den andra är rätten 

att överföra verket till allmänheten. Den ideella rätten finns att finna i 3 § URL, men 

den kommer inte att diskuteras närmare i denna uppsats.  

 

Exemplarrätten, som är den första av ensamrätterna att dyka upp i lagtexten, är ett 

centralt begrepp i upphovsrätten.13 Exemplarrätten är trots allt det som i grund och 

botten kan finnas en ekonomisk ensamrätt som sådan. Hade inte exemplaren skyddats 

finns inget att sälja, och inga pengar att tjäna. Viktigt i exemplarrätten är dock att skilja 

på vad som är tillåtet eller inte. I doktrin exemplifieras detta genom jämförelser mellan 

bland annat replik och kopia, parafras och plagiat, för att nämna några.14 Dessa är 

viktiga skillnader att göra. För som Olsson nämner så kan en replik vara något som är 

gjort av upphovsmannen, medan en kopia av någon annan.15 Finns inte tillåtelse för 

kopian får två verk som är tillverkade på samma sätt, alltså att kopiera ett befintligt 

verk, två helt olika rättsföljder. Samtidigt är lagtexten inte formbunden. Det är inte 
                                                
13 Se till exempel Levin, s. 136. 
14 Olsson, H, Copyright, s. 84 f.  
15 Olsson, s. 84. 
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nödvändigt att man utger ett exemplar av ett verk i samma form som originalverket för 

att begå intrång.16  

 

Även om exemplarrätten är en viktig del i den ekonomiska rätt som tillkommer en 

upphovsmannen är den som sagt en av två delar. För efter att en upphovsman tryckt 

exemplar av sin skapelse ter det sig ganska naturligt att publicera dessa, att 

tillgängliggöra exemplaren för allmänheten. I 2:3 URL listas ett flertal sätt som ett verk 

kan tillgängliggöras för allmänheten. Alla dessa punkter är en del av det begrepp som är 

tillgängliggörande. Då denna uppsats har fokus på internet ter det sig naturligt att fokus 

också kommer att ligga på 2:3 p.1 URL. Den första punkten i 2:3 URL anger att 

upphovsmannen har en ensamrätt att bestämma när verket ska överföras till 

allmänheten. Detta kan ske på trådbunden eller trådlös väg. Det är alltså en överföring 

som sker på distans, vilket i lagtexten beskrivs som att det sker från en plats som inte är 

densamma som den där allmänheten kan ta del av den. Överföringen är också 

teknikneutral, och bestämmelsen kan således tillämpas på ny, såväl som på befintlig 

teknik.17 I förlängningen innebär detta alltså att upphovsmannen äger en ensamrätt att 

till exempel lägga ut sin artikel på internet.  

 

Nästa fråga att besvara blir så vad som egentligen ska betraktas som den allmänhet som 

lagen syftar till när det kommer till en upphovsmans ensamrätt. Denna fråga kommer att 

få ytterligare en dimension i och med internets framfart, men mer om detta nedan. 

Lagtexten i 2 § URL ger i sig inget riktigt svar på vad som åsyftas med allmänheten, 

annat än just det generiska begreppet allmänhet. Av förarbetena till lagen följer att i 

svensk rätt jämförs tillgängliggörande till allmänheten och offentligt framförande, detta 

eftersom inte heller infosoc-direktivet ger någon definition av begreppet allmänhet.18 

Vad som kan utläsas ur propositionen är att vid en bedömning av vad som ska anses 

som riktat till allmänheten så ska en helhetsbedömning göras i det aktuella fallet.19 

 

Redan innan Svensson-fallet blev föremål för prövning i EU-domstolen har 

förfogandedelen av upphovsrätten varit uppe i domstol i fall som rör internet. 

                                                
16 Adamsson, P, m.fl. Lagarna inom immaterialrätten, s. 17. 
17 Prop. 2004/05:110 s. 69. 
18 Prop. 2004/05:110, s. 73. 
19 Prop. 2004/05:110, s. 73f. 
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Exemplarrättens, och i förlängningen konsumtionsrättens, vara eller icke vara på 

internet prövades av EU-domstolen i C-128/11, Oracle mot UsedSoft. I ett fall som där 

andrahandsförsäljning på internets tillåtenhet undersöktes av domstolen stod det tydligt 

att internet och upphovsrätten inte alltid är två institut som är särskilt kompatibla visade 

domstolen ändå på att lagstiftningen kanske behöver uppdateras. Genom att döma till 

internets “fördel” visade domstolen på en vilja att följa med i internets påverkan på 

dagens samhälle. Även om själva domslutet i sig endast är tillämpligt på ett fåtal 

situationer är det likväl banbrytande i sig självt.  

 

Alla dessa delar utgör tillsammans det som är den ekonomiska rätten inom 

upphovsrätten. Som har nämnts kortfattat ovan så har upphovsrättslagen genomgått 

omfattande förändringar inom framförallt förfoganderätten sedan införandet av direktiv 

2001/29/EG, infosoc-direktivet. Nedan följer en beskrivning av rättsläget av detsamma, 

utifrån den klassiska, exemplarbaserade, tolkningen. 

 

2.2 Praxis på länkningens område innan Svensson 
2.2.1 C-306/05 – SGAE 

2.2.1.1 Bakgrund 

Under första halvan av 2003 väckte Sociedad General de Autores y Editores de España 

(SGAE), den spanska motsvarigheten till STIM, talan mot Rafael Hotels SA. Talan 

rörde perioden juni 2002 till och med mars 2003, under vilken SGAE hävdade att 

Rafael olovligen hade spelat bakgrundsmusik samt visat material på hotellets TV-

apparater som tillhörde SGAE. SGAE:s talan avvisades av den spanska förstainstansen, 

varpå förbundet överklagade. Den spanska överinstansen valde att hänskjuta målet till 

EU-domstolen med följande frågor: 

1) Skall installation i hotellrum av TV-apparater till vilka man via kabel sänder den 

TV-signal som har mottagits via satellit eller markbaserade sändare anses utgöra 

sådan överföring till allmänheten som omfattas av harmoniseringen av den 

nationella lagstiftningen om skydd för upphovsrätt, enligt artikel 3 i direktiv 

[2001/29]?  

2) Utgör det intrång i det skydd för upphovsrätt som avses i direktiv [2001/29] att 

anse att ett hotellrum utgör ett rent privat område och att överföring som sker 
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där, via TV-apparater till vilka en signal som först har mottagits av hotellet 

sänds vidare, följaktligen inte utgör överföring till allmänheten?  

3) Kan överföring av ett verk via en TV-apparat i ett hotellrum, med hänsyn till 

skyddet för upphovsrätt vid överföring till allmänheten enligt direktiv [2001/29], 

anses utgöra överföring till allmänheten när de personer tillhörande allmänheten 

som verket görs tillgängligt för vistas i hotellrummet efter varandra? 

 

2.2.1.2 Domstolens bedömning 

Domstolen inleder sin prövning i frågorna ett och tre. Detta, menar man, ska ge ljus åt 

huruvida TV-sändningar till ett hotells gäster är att anses som överföring till 

allmänheten. 20  Precis som den svenska regeringen anförde i sin proposition för 

införandet av infosoc-direktivet markerar domstolen att begreppet allmänheten inte 

finns närmare preciserat i infosoc-direktivet. 21  Skälen till direktivet menar på att 

överföring till allmänheten måste ges en vidsträckt tolkning för att överensstämma med 

själva syftet till detsamma.22 Domstolen konstaterar vidare att i den situation som 

föreligger måste en helhetsbedömning göras, vilket i detta fall innebär att inte bara 

rumsgästerna måste beaktas utan även andra hotellgäster som befinner sig i hotellets 

utrymmen där en TV-apparat är närvarande.23 I SGAE framställer och preciserar 

domstolen kravet på ny publik, ett begrepp som är centralt i Svensson-domen. 

Domstolen menar att vid ett tillståndsgivande att överföra ett verk till allmänheten ger 

upphovsmannen endast tillstånd till överföring till direkta användare. Detta innebär att 

användarkretsen ska anses vara endast den privata sfären av exempelvis en innehavare 

av en TV- eller radioapparat.24 Allt utöver detta ska anses vara en ny publik, och då 

gäller inte upphovsmannens ursprungliga tillåtelse.  

 

Genom att konstatera bedömningsgrunden för var gränsen går för ett tillstånd för 

överföring till allmänheten kan så domstolen se om densamma är tillämplig. Domstolen 

konstaterar snabbt att gäster på ett hotell tillhör en sådan ny del av allmänheten som 

                                                
20 C-306/05, punkt 32. 
21 C-306/05, punkt 33. 
22 Direktiv 2001/29/EG, skäl 23.  
23 C-306/05, punkt 38. 
24 C-306/05, punkt 41. 
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avses för att utgöra en ny publik.25 Domstolen konstaterar senare en viktig punkt, som 

kommer att få större betydelse i Svensson-fallet nedan. Domstolen menar att det räcker 

med att verket tillgängliggörs på ett sådant sätt att gästerna kan få tillgång till det, de 

behöver inte rent faktiskt ha gjort det.26 Genom att säga detta menar domstolen alltså att 

även om ett rent tillhandahållande av de medel som krävs för att ta emot sändningarna i 

sig inte är tillräckligt för att utgöra en olovlig överföring till allmänheten, så utgör ett 

sändande av signalerna till hotellets rumsgäster en olovlig överföring, oavsett vilket 

medium detta sker via.27 

  

2.2.1.3 Sammanfattning 

Det som är av störst betydelse för denna uppsats att ta med från EU-domstolens dom C-

306/05, SGAE, är definieringen av kravet på ny publik. Genom att domstolen, med 

vägledning från Bernkonventionen, har satt upp detta krav har man också definierat 

gränsen för vad som faller inom den tillåtelse som en upphovsman ger när han eller hon 

överför sitt verk till en publik. Det kanske viktigaste att ta lärdom av från det är det 

faktum att den publik som överföringen rör faktiskt inte behöver ta del av 

informationen. Det räcker med att de potentiellt kan göra det. På ett hotell är det en 

ganska begränsad skara, hotellets gäster. Men när internet kommer in i bilden blir 

situationen en helt annan, mer om detta nedan. Näst följer en redogörelse för det andra 

rättsfallet som EU-domstolen använder som vägledande praxis i Svensson. 

 

2.2.2 C-607/11, ITV Broadcasting 

2.2.2.1 Bakgrund 

TVCatchup Ltd, hädanefter TVC, tillhandahöll till sina besökare en gratis stream av 

sändningar som annars fanns fritt tillgängliga via det vanliga markbundna nätet. Detta 

innebar alltså att de som besöker TVC:s websida hade tillgång till samma sändningar 

om de betalar TV-licens. TVC krävde till och med att deras användare försäkrade att de 

betalade TV-licens genom de allmänna villkoren på hemsidan. Utöver detta använde 

TVC sig av teknik som gjorde innehållet tillgängligt endast för de som befinner sig i 

Storbritannien. En del av det material som TVC förmedlade via sin tjänst tillhörde 

                                                
25 C-306/05, punkt 42. 
26 C-306/05, punkt 43. 
27 C-306/05, punkt 44-47. 
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kärandena, ITV med flera, som stämde TVC. Tekniken som TVC använde sig av för att 

förmedla sändningarna till sina användare innebar att man hämtade en markbunden 

signal och/eller satellitsignaler utsänd av ITV. TVC fångade upp signalerna och 

överförde dessa medelst antenn och skickade dem till sina servrar. Där komprimeras 

sändningen till det format som passar användarna. Om ingen begärde tillgång till 

sändningen förstördes densamma. Den brittiska domstolen förklarade målet vilande och 

ställde följande frågor till EU-domstolen: 

1. Omfattar rätten att tillåta eller förbjuda en ’överföring till allmänheten av deras 

verk, på trådbunden eller trådlös väg’ enligt artikel 3.1 i direktiv [2001/29] ett 

fall där 

a. upphovsmännen tillåter att deras verk ingår i markbundna gratis tv-

sändningar, som är avsedda för mottagning antingen inom en 

medlemsstats hela territorium eller inom ett visst geografiskt område i 

medlemsstaten, och 

b. en tredje part (till exempel ett annat företag än det ursprungliga 

programföretaget) tillhandahåller en tjänst, varigenom enskilda 

abonnenter inom tv-sändningens avsedda mottagningsområde, vilka 

lagligen kan ta emot sändningen med en TV-mottagare i sina hem, kan 

koppla upp sig på tredje partens server och ta emot sändningens innehåll 

genom direktuppspelning via internet? 

2. Påverkas svaret på den ovannämnda frågan av följande: 

a. Tredje partens server medger endast en “individuell” anslutning för varje 

abonnent, varigenom varje enskild abonnent upprättar sin egen 

internetanslutning till servern och varje datapaket som sänds från servern 

till internet är adresserad till endast en enda abonnent. 

 

 

2.2.2.2 Domstolens bedömning 

Precis som i SGAE börjar domstolen även i detta fall med att redogöra för vad som 

åsyftas med överföring i direktivets mening. I samma veva påminner domstolen 

återigen att begreppet inte finns närmare beskrivet i direktivet.28 Vidare går domstolen 

                                                
28 C-607/11, punkt 22. 
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in på hur tekniken påverkar överföring till allmänheten. Domstolen ställer sig frågan om 

användningen av en annan teknik än den som upphovsrättsinnehavaren använt sig av 

innebär en otillåten överföring. Då infosoc-direktivet inte ger någon vidare vägledning 

kommer densamma istället från direktiv 93/83/EG. Domstolen menar att artikel 3.3 i 

infosoc-direktivet, som anger att tillåtelse till överföring till allmänheten inte 

konsumerar rätten att förbjuda eller tillåta andra överföringar, och artiklarna 2 samt 8 i 

direktiv 93/83, som kräver ny tillåtelse för en vidaresändning av nya verk innebär att 

varje ny vidaresändning genom användning av ny teknik kräver separata tillstånd av 

upphovsmannen.29 

 

Domstolen medger även att det finns ett undantag till regeln om att enskilda tillstånd vid 

vidaresändning krävs. Att företa en vidaresändning där en säkerställning av 

mottagningen eller en förbättring av en kräver inte ett separat tillstånd från 

upphovsmannen.30 Eftersom kravet är att ett sådant tillvägagångssätt inte får utgöra en 

separat sändning kan dock inte TVC:s agerande falla in under detta undantag. 

Domstolen menar vidare att enligt samma resonemang som man använt sig av i SGAE 

måste verket faktiskt ha överförts till en allmänhet. Allmänheten som i SGAE 

definierats som samtliga potentiella tittare som parallellt har sett sändningen. I 

förevarande fall var det dock snarare fallet att samtliga potentiella tittare kunde ta del 

samma sändning samtidigt. Eftersom alla som påstod sig ha TV-licens och som hade 

tillgång till internet kunde ta del av sändningen gjorde TVC gällande att det i detta fall 

inte rörde sig om en ny publik, enligt de kriterier som EU-domstolen gjort gällande i 

SGAE. Man menade att eftersom alla kunde tagit del av sändningen via TV-apparater 

var det samma publik som upphovsmännen hade i åtanke. Domstolen menar däremot att 

detta inte är det relevanta i fallet. Enligt det som domstolen konstaterat i punkt 24-26 i 

målet, menar man att eftersom överföringen sker genom en sändning på internet och 

den ursprungliga sändningen skett genom markbunden TV-sändning ska var och en av 

de berörda sändningarna ha separata tillåtelser från den ursprunglige upphovsmannen. 

 

Således kan domstolen konstatera att om tre kriterier är uppfyllda omfattas en 

vidaresändning av begreppet överföring till allmänheten. De två sista är de som är mest 

relevanta för denna uppsats. Om en vidaresändning är tillgänglig på internet via 
                                                
29 C-607/11, punkt 23-25. 
30 C-607/11, punkt 28. 
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direktuppspelning, och mottagarna kunnat ta del av samma sändning via det 

markbundna TV-nätet begår den som sänt materialet på internet ett upphovsrättsintrång. 

 

 

2.2.2.3 Sammanfattning 

ITV-målet bygger vidare på den praxis som EU-domstolen upprättat i SGAE. 

Domstolen fortsätter att definiera ett begrepp inom upphovsrätten som aldrig riktigt 

blivit det. Genom SGAE etablerade man en praxis för de mer traditionella medierna, 

och genom ITV börjar domstolen att utveckla sin praxis så att den även delvis innefattar 

internet. Genom att definiera användning av en annan teknik som en del av 

upphovsmännens rätt till överföring till allmänheten har man på riktigt tagit sig an 

informationssamhällets påverkan på upphovsrätten. Men kanske ett av de största 

genombrotten, om man kan kalla det så, kom i domstolens dom C-466/12, Nils 

Svensson m.fl. mot Retriever Sverige AB.  
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3. Upphovsrätten och hyperlänkar 
3.1 Inledning 
Både SGAE och TVCatchup-målen har börjat närma sig en vad som skulle kunna kallas 

en lösning på åtminstone en del av den problematik som informationssamhället skapar 

för upphovsrätten. Djuplänkning har redan varit föremål för prövning i [rättsfall]. Men 

det vanligaste sättet att hänvisa till information sker oftast inte via djuplänkning. 

Djuplänkning innebär en länkning där användaren inte är medveten om vilken sida han 

eller hon blir skickad till.31 Som kommer att visas nedan i redogörelsen av C-466/12 tar 

domstolen upp sådana scenarion, men det är min mening att prejudikatet kanske mer är 

tillämpligt på den vanligare typen av länkning, alltså då användaren skickas till 

originalsidan, och är medveten om det, via länken.  Detta kallas även för 

referenslänkning. 

 

Det som på många sätt gör Svensson-målet unikt är det faktum att det är ett mål där 

frågan helt och hållet rör ett förhållande mellan två parter på internet. Där SGAE inte 

alls berör internet eller informationssamhället och ITV bara har en part som opererar 

med internet som medium är själva kärnan i Svensson-målet att tvisten ligger i hur 

överföring till allmänheten ska tolkas när båda parter verkar på internet.  

 

Inledningsvis följer här en redogörelse för omständigheterna i de svenska domstolarna, 

och de frågor som Svea Hovrätt hänskjutit till EU-domstolen. Efter detta görs en 

redogörelse för domstolens bedömning i frågan. Slutligen följer en analys av domen, 

och dess påverkan på upphovsrätten. 

 

3.2 C-466/12, Svensson m.fl. mot Retriever Sverige AB 
3.2.1 Bakgrund 

Käranden i mål C-466/12 var fyra journalister som alla arbetade på tidningen 

Göteborgs-Posten. Dessa hade alla skrivit artiklar som dels publicerats i den tryckta 

versionen av tidningen och dels publicerats på nätupplagan av densamma. Den version 

av artiklarna som fanns tillgänglig på nätupplagan var fritt tillgänglig. Det krävdes alltså 

ingen form av prenumerationstjänst eller liknande för att kunna läsa dem. Svaranden å 

                                                
31 Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, s. 184. 



 21 

sin sida var ett företag, Retriever Sverige AB, som tillhandahåller en tjänst vari de 

samlar artiklar av en viss kategori och sammanställer dessa i listformat. Medan 

kärandena hävdade att vid användande av Retrievers länkar stod det inte klart för 

användaren att denne flyttades från Retrievers hemsida till Göteborgs-Postens. Retriever 

å sin sida hävdade motsatsen. På grund av detta väckte käranden talan i Stockholms 

tingsrätt, och hävdade att Retriever hade nyttjat deras artiklar utan tillåtelse. Talan 

avvisades i tingsrätten, varpå käranden överklagade. I hovrätten hade käranden ändrat 

talan till att inkludera olovligt överförande till allmänheten. Man menade att genom att 

Retriever hade tillhandahållit länkar till artiklarna på sin hemsida hade de utan tillåtelse 

överför dessa till allmänheten. Svea Hovrätt valde därför att förklara målet vidare och 

med följande frågor hänskjuta det till EU-domstolen för ett förhandsavgörande: 

 

1) Om någon annan än innehavaren av upphovsrätten till ett visst verk 

tillhandahåller en klickbar länk till verket på sin webbsida, är det då fråga om 

överföring till allmänheten av verket på sådant sätt som avses i artikel 3.1 i 

[direktiv 2001/29]? 

2) Påverkas bedömningen [av fråga 1] av om verket som länken hänvisar till finns 

på en webbsida på internet som kan kommas åt av envar utan begränsningar 

eller om åtkomsten är begränsad på något sätt? 

3) Bör man, vid bedömningen [av fråga 1], göra någon skillnad mellan fallen då 

verket, efter att användaren klickat på länken, presenteras på en annan webbsida 

respektive då verket efter användarens klickande presenteras på ett sätt som ger 

intryck av att det sker på samma webbsida? 

4) Är det möjligt för en medlemsstat att föreskriva ett mer omfattande skydd för 

upphovsmannens ensamrätt genom att låta överföring till allmänheten omfatta 

fler förfoganden än vad som följer av artikel 3.1 i [direktiv 2001/29]? 

 

3.2.2 Talan i EU-domstolen 

EU-domstolen valde att besvara frågorna ett till tre gemensamt. Detta gör domstolen för 

att få klarhet om länkar överhuvudtaget utgör överföring till allmänheten i den mening 

som det anges i infosoc-direktivet. 32  Precis som i både SGAE och ITV inleder 

domstolen med ett konstaterande att överföring måste ges en vidsträckt innebörd. Detta 

                                                
32 C-466/12, punkt 14. 
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i förlängningen innebär att eftersom en länk ger en användare direkt tillgång till ett verk 

på en annan hemsida måste det anses kunna utgöra en överföring i direktivets 

bemärkelse.33 Domstolen erinrar också om kriterierna uppställda i både SGAE och ITV. 

För att en handling ska kunna anses vara en överföring till allmänheten måste den nå en 

allmänhet som definieras som ett obestämt med stort antal potentiella tittare. Detta 

menar domstolen inte är något problem i det förevarande fallet. En överföring som 

genomförs via klickbara länkar till en webbplats avser samtliga potentiella besökare av 

den webbplatsen, anför domstolen.34 

 

Det som domstolen anför i punkterna 24-29 får anses vara det som är absolut viktigast i 

domen. Det är dessa punkter som egentligen är det prejudikat som Svensson-domen har 

etablerat, och som följande domar har kommit att bygga vidare på. Domstolen börjar 

med att analogt tolka de kriterier som man tidigare använt sig av i SGAE och ITV-

domarna. Eftersom överföringen har skett med samma teknik som den ursprungliga 

överföringen ger ITV-domen vägledning till att detta skulle kunna vara en tillåten 

överföring. SGAE är inte tillämplig fullt ut, då det prejudikatet snarare rör användare av 

en specifik apparat eller utrustning. Det som domstolen däremot tar vägledning av är 

kravet på ny publik. Eftersom samtliga artiklar som målet rör fanns fritt tillgängliga på 

ursprungshemsidan menar domstolen att den publik som upphovsmännen hade i åtanke 

när de publicerade dessa, alltså överförde dem till allmänheten, är hemsidans samtliga 

potentiella besökare. Detta, menar domstolen, innebär alla personer med tillgång till 

internet.  

Domstolen konstaterar således att den handling som Retriever Sverige företar genom att 

länka till artiklarna på Göteborgs-Postens hemsida inte utgör en olovlig överföring till 

allmänheten. De behöver alltså inte inhämta ett tillstånd från de ursprungliga 

upphovsmännen. Domstolen konstaterar vidare att trots kärandens invändningar det inte 

krävs att användaren faktiskt inser att han eller hon förflyttas från den ursprungliga 

webbplatsen. Så länge materialet finns fritt tillgängligt på den webbplats varifrån det 

hämtas kan användaren tro att den aldrig lämnar den länkande sidan. Detta följer av att 

då användarna fortfarande inte utgör en ny publik i förhållande till den ursprungliga 

användaren kan aldrig kraven för en ny överföring vara uppfyllda i direktivets mening. 

Således är det heller inte otillåtet. 
                                                
33 C-466/12, punkt 20. 
34 C-466/12, punkt 22. 
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Det sista som domstolen tar i under frågorna ett till tre rör den faktiska 

åtkomstbegränsningen. Om Göteborgs-Posten hade publicerat artiklarna inom ramen för 

en prenumerationstjänst, som exempelvis Aftonbladet Plus, och Retrievers länkning 

hade haft som enda mål att kringgå denna hade situationen varit en annan. Om 

artiklarna hade funnits tillgängliga på den ursprungliga hemsidan endast för en del av de 

användare som besöker hemsidan hade således den publik som upphovsmännen hade i 

åtanke vid publiceringen endast varit dessa besökare. En länkning hade då varit att göra 

dessa artiklar tillgängliga för en ny publik, vilket i sin tur hade krävt ett separat tillstånd 

från upphovsmännens sida. Så är även fallet enligt domstolen om materialet inte längre 

finns tillgängligt på den ursprungliga webbplatsen. Detta skulle kunna ske genom 

exempelvis ett borttagande, eller om materialet endast finns fritt tillgängligt under en 

tidsbestämd period, för att sedan förläggas till den prenumerationsbaserade tjänsten.  

 

Den sista delen av domen tar upp huruvida de nationella lagstiftarna kan införa ett 

strängare skydd än det som finns i artikel 3.1 i infosoc-direktivet. Domstolen anger att 

då det i skäl 1, 6 och 7 till direktivet står att direktivet har till syfte att förebygga 

osäkerheter och rättsliga skillnader mellan medlemsstaterna vore det fel att tillåta 

medlemsstaterna att införa strängare lagstiftning än vad som återfinns i direktivet. Trots 

att Bernkonventionen ger medlemsstaterna tillåtelse att sinsemellan träffa 

överenskommelser på upphovsrättens område påminner domstolen om att detta strider 

mot unionsrätten. I C-277/10 har EU-domstolen upprättat en princip om att trots att 

medlemsstaterna har genom avtal kommit överens om något är de skyldiga att avstå från 

detta om den åtgärden förefaller strida mot unionsrätten på något sätt. Således är det 

otillåtet för medlemsstaterna att lagstifta strängare regler än de som finns i artikel 3.1 i 

infosoc-direktivet. 

 

3.2.3 Sammanfattning 

Det som är av värde att ta med från det EU-domstolen har sagt i Svensson är egentligen 

väldigt kortfattat. I alla fall volymmässigt. Det domstolen konstaterar med några få 

meningar har dock väldigt stora verkningar på informationssamhället. Prejudikatet går i 

princip att sammanfatta som ”hyperlänkar är i de flesta fall inte ett 

upphovsrättsintrång”. Men att göra detta vore en otjänst mot vad det egentligen innebär. 

Med tanke på hur ofta hyperlänkar används, och hur många som finns är domen väldigt 
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viktig. Genom att EU-domstolen har öppnat dörren för den tillåtna användningen har 

man också bidragit till en förutsebarhet på internet. Avgörandet är för det mesta enkelt 

att förstå. I de allra flesta fall är hyperlänkning tillåtet. Vad domen däremot saknar är en 

tydlig avgränsning på de fall där det inte är det. Domstolen ger en fingervisning till 

situationer där länkning inte är tillåtet. Sidor som är låsta, och endast tillgängliga för 

abonnenter, är ett sådant. Domstolen anför som kriterium att länken ska kringgå 

begränsningar. Tyvärr är denna ståndpunkt väldigt vag. Detta är också något som vid ett 

flertal tillfällen har tagits upp i doktrin. Detta kommer att visas på mer nedan.  

 

Sammanfattningsvis utgör C-466/12, Svensson m.fl. ett oerhört stort och viktigt 

framsteg för informationssamhället. Tack vare det förhandsavgörandet kan användare 

av internet lättare veta vad som är och inte är ett upphovsrättsintrång i de flesta fall. 

Med detta sagt finns det mycket kvar att utreda kring hur upphovsrätten förhåller sig till 

internet. Inte nog med att begränsningarna inte är klarlagda än, avgörandet lämnar inga 

upplysningar om hur upphovsrätten förhåller sig till så kallad inbäddning. Det, däremot, 

gör C-348/13, BestWater International GmbH mot Michael Mebes och Stefan Potsch. 

 

 

 

3.3 C-348/13, BestWater International GmbH mot Michael Mebes och 

Stefan Potsch 
3.3.1 Bakgrund 

BestWater-domen är egentligen ingenting annat än en fortsättning på Svensson. Målet 

avgjordes via EU-domstolens förenklade förfaringssätt och är således väldigt kort. 

Anledningen till detta kommer att diskuteras vidare nedan i avsnittet. 

 

Föremålet för målet är en dispyt om en reklamfilm som är framtagen av BestWater 

International. Filmen fanns uppladdad på BestWaters YouTube-kanal, och kunde fritt 

visas där. Två konkurrenter till BestWater, svarandena, hade på sina respektive 

hemsidor lagt upp en inbäddad version av filmen. Inbäddning som sätt att visa material 

innebär att filmen, för det rör sig nästan uteslutande om filmer, läggs upp på ett sådant 

sätt att själva materialet aldrig direkt laddas upp på den hemsida där den finns inbäddad. 

Istället sker uppspelningen via en ström från originalhemsidan. Strömmen sker i realtid, 
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vilket innebär att det är först när en användare väljer att spela filmen som en eventuell 

överföring överhuvudtaget sker. Ingenting lagras heller på den sida där filmen finns 

inbäddade. Mot denna inbäddning väckte BestWater talan vid tysk domstol och hävdade 

att svarandena gjorde intrång i deras rätt att överföra verket till allmänheten. Den tyska 

Bundesgerichtshof valde då att förklara målet vilande och begära ett förhandsavgörande 

med följande fråga: 

1. Utgör infogande på en egen webbplats av annans verk som har gjorts tillgängligt 

för allmänheten på annans webbplats under de omständigheter som föreligger i 

det nationella målet överföring till allmänheten i den mening som avses i artikel 

3.1 även om verket som tillhör annan därmed inte överförs till en ny publik och 

överföringen inte sker genom användning av en särskild teknik som skiljer sig 

från den teknik som använts för den ursprungliga överföringen? 

 

3.3.2 Talan i domstolen 

Domen finns i skrivande stund endast publicerad på tyska och franska. Då författaren 

varken kan tyska eller franska är alla översättningar inhämtade från externa källor. 

 

Domslutet är som sagts ovan väldigt kort. Domstolen har i BestWater-fallet använt sig 

av dess korta förfarande, som finns stadgat i artikel 99 i rättegångsreglerna för EU-

domstolen. Enligt denna artikel får domstolen när som helst avgöra ett mål på förslag av 

referenten och efter att ha hört generaladvokaten. Denna artikel kan endast användas då 

domstolen i ett tidigare rättsfall avgjort en fråga som är identisk med den som ställts till 

domstolen i det förevarande fallet, eller om svaret klart kan utläsas i rättspraxis. I 

BestWater anser alltså domstolen att svaret på den fråga som den tyska 

Bundesgerichtshof ställt så tydligt kan utläsas ut Svensson-domen att man kan använda 

sig av detta förfarande.35 

 

Frågan som den tyska domstolen ställer till EU-domstolen är enligt mig aningen 

klumpigt formulerad. Frågan är i princip den juridiska motsvarigheten till en ja- eller 

nejfråga. Bundesgerichtshof har i sin formulering egentligen inte tillfört något nytt som 

EU-domstolen kan ta ställning till. Detta blir också extra tydligt när domstolen inte 

heller bemödar sig med att ta upp fallet till ett ordentligt huvudförfarande. Även 

                                                
35 C-348/13, punkt 12. 
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domstolen verkar alltså anse att frågan som är ställd inte kan tillföra något nytt till 

praxis, utan ”bara” måste besvaras. 

 

Domstolen hänvisar inledningsvis till sitt beslut i Svensson-fallet. Man menar att för att 

en handling ska klassas som en överföring till allmänheten måste den falla in under de 

kriterier som domstolen fastställt i Svensson. Med detta menas att det antingen ska vara 

en handling som sker med ny teknik, eller överförts till en publik som upphovsmännen 

inte haft i åtanke vid den ursprungliga överföringen.36 Eftersom man i Svensson också 

konstaterat att webblänkar är en användning av samma teknik som den ursprungliga 

överföringen och att om materialet fanns fritt tillgängligt på ursprungshemsidan är 

publiken som upphovsmännen beaktat samtliga internetanvändare kan domstolen så gå 

vidare till det aktuella fallet. Man konstaterar då att vägledning kan hämtas från det 

faktum att domstolen tidigare konstaterat att det inte spelat någon roll om användaren 

får ett intryck av att man flyttas till den webbplats där materialet finns eller inte.37 

Således kan heller inte inbäddning av material på en webbplats vara en överföring till 

allmänheten i dem mening som anges i direktivet. Eftersom inbäddning är en 

länkningsform där användaren aldrig lämnar sidan överhuvudtaget, materialet hämtas 

från originalplatsen och spelas upp på den sida där den finns inbäddad. Följaktligen kan 

domstolen konstatera att även om inramning tekniskt sett skulle kunna ses som ett sätt 

att göra ett otillåtet mångfaldigande så är det samma teknik som har använts som i den 

ursprungliga överföringen och till samma publik som densamma.38 Alltså är inbäddning 

av ett videoklipp som i det nationella målet inte att anses som överföring till 

allmänheten i den mening som anges i infosoc-direktivet.39  

 

3.3.3 Kommentarer till BestWater 

Efter att BestWater publicerats i november 2014 lät kommentarerna inte vänta på sig. 

Domen var redan omtalad, då den låg vilande i väntan på Svensson-domen. I första 

hand har kritiken riktats mot den fråga som domstolen fick, och då i förlängningen 

avsaknaden av någon riktigt vidare vägledning från domstolens sida.40 Eftersom domen 

är avhandlad via domstolens kortare förfarandesätt finns det många frågor som många 
                                                
36 C-348/13, punkt 14. 
37 C-466/12, punkt 29. 
38 C-348/13, punkt 18. 
39 C-348/13, punkt 19.  
40 Se till exempel http://ipkitten.blogspot.se/2014/10/that-bestwater-order-its-up-to.html 
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hoppats skulle bli besvarade som kvarstår. I kommentarer till domen lyfts frågan om 

beslutet innebär att även inbäddning av material som uppladdats olovligen på den 

ursprungliga webbplatsen inte innebär ett upphovsrättsintrång.41 Detta kombinerat med 

den fråga som ställts till domstolen gör att den inte kan ta upp frågan överhuvudtaget. 

Detta i sig anser jag vara olyckligt. Domstolen har ju sagt i såväl Svensson som ITV 

och SGAE att syftet med direktivet ska anses vara att ge upphovsmännen ett vidsträckt 

skydd. I och med att man säger att en inbäddning där materialet finns fritt tillgänglig på 

den sida som inbäddningen hämtas från och samma teknik används är överföringen i 

princip alltid tillåtet hamnar tillfällen då den ursprungliga överföringen i skymundan. 

Det är förvisso lätt att visa på ett upphovsrättsintrång på den ursprungliga överföringen. 

Men legaliteten på att länka till, eller bädda in, material som är uppladdat utan den 

ursprunglige upphovsmannens tillåtelse är än så länge inte klarlagd.42 Av allt att döma 

är det fullt tillåtet att göra en sådan överföring. Att just denna situation inte finns särskilt 

väl reglerad eller utredd kan naturligtvis också hjälpa till att skapa en oro bland 

upphovsmän. Även om möjligheten finns att angripa den ursprungliga uppladdningen 

finns ofta så pass många sådana att detta inte alltid hjälper. Om utöver detta inte kan 

angripa en ”mellanhand” som länkar till verket kan detta leda till en begränsning i 

informationssamhället. Om det inte går att angripa inbäddade verk kan det i 

förlängningen uppstå en ovilja att ladda upp visst material på internet, då spridningen 

kan bli okontrollerad. Eftersom det vid BestWaters publicerande inte fanns ett 

avgörande i C More-fallet går det heller inte att hämta vägledning från detta. Men 

oavsett detta är frågorna i C More-fallet inte heller ställda på ett sådant sätt att 

situationen ens blir aktuell där. Som skall visas nedan blev C More-fallets utgång något 

ändrad mot vad som först hade kunnat antas blivit besvarat av den.  

 

Ytterligare en fråga som lämnas obesvarad ännu en gång i BestWater är vad som ska 

anses vara en tillräcklig åtkomstbegränsning. I detta fall är det kanske inte så underligt 

att frågan aldrig togs upp. Eftersom materialet precis som i Svensson fanns fritt 

tillgängligt på den ursprungliga hemsidan finns det ingen anledning för domstolen att ta 

ytterligare ställning i frågan. Man hänvisar ju trots allt tillbaka till Svensson i alla frågor 

i domen. Författarens förhoppning var att denna fråga istället skulle tas upp i C More-

domen. Men så som ska visas nedan blev tyvärr aldrig fallet så.  
                                                
41 http://torrentfreak.com/embedding-copyright-infringement-eu-court-rules-141025/ 
42 http://www3.ebu.ch/contents/news/2014/10/european-court-linking-by-framin.html 



 28 

 

3.3.4 Sammanfattning 

Det är svårt att säga annat än att vad det rör praxis är BestWater-domen en besvikelse. 

Detta är naturligtvis beroende av ett flertal faktorer, men den viktigaste enligt mig är 

den tyska domstolens svaga fråga till EU-domstolen. Eftersom fallet innehåller delar 

som skulle kunna leda EU-domstolen till att ta ställning till frågor som har potential att 

ha en enorm prejudicerande verkan på upphovsrätten.  

 

I och med BestWater avgörande blev alltså inga frågor riktigt besvarade. Rättsläget är 

mer eller mindre oförändrat. Detta är olyckligt, menar jag. Eftersom upphovsrätten och 

internet är en så pass ny kombination finns det alltid ett behov för att utveckla och fram 

för allt förklara hur olika situationer bör och skall tolkas. Att då missa vad som skulle 

kunna vara ett öppet mål i rättsutvecklingen blir då naturligtvis inte bra. Förvisso så 

aktualiseras inte frågan om åtkomstbegränsningen, vilket ju är den största punkten som 

domstolen lämnat obesvarad i Svensson, eftersom det var en icke-fråga. Huvudfrågan 

var aldrig om svarandena hade kringgått någon form av tekniska begränsningar, utan 

om inbäddning ska vara lika med länkning så som det är i Svensson.  

 

Svaret fick alltså vänta. När BestWater inte gav svar var det i stället återigen svenska 

domstolar som skulle få EU-domstolen att ta upp frågan om länkning och upphovsrätt. 

Denna gång var det Högsta Domstolen som hänskjutit en fråga till domstolen. Fallet 

berörde en livesändning av en ishockeymatch som C More, dåvarande Canal Plus, 

sände som blev föremål för prövning. Fallet är i skrivande stund inte ens en månad 

gammalt. Avgörandet från domstolen publicerades av domstolen den 26 mars 2015. 

Tyvärr, vilket kommer att ges ytterligare förklaring i avsnittet nedan, blev inte heller C 

More-fallet allt som man hade kunnat hoppas på. Även i detta fall rör det sig om frågan 

som ställdes EU-domstolen. Denna får en avgörande betydelse för fallets användbarhet 

som vägledning i frågan om åtkomstbegränsning.  
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3.4 C-279/13, C More Entertainment mot Linus Sandberg 
3.4.1 Inledning 

Återigen har ett svenskt mål blivit föremål för ett prövande av infosoc-direktivets 

mening i frågan om överföring till allmänheten. Denna gång är det Högsta Domstolen 

som har begärt ett förhandsavgörande som rör artikel 3 i infosoc-direktivet.  

 

Den 17 november 2007 blev Linus Sandberg kontaktad av representanter av C More, 

dåvarande Canal +, som uppmanade honom att ta bort två länkar som han hade på sin 

hemsida. Dessa länkar rörde två matcher som C More sände live via så kallad pay-per-

view. Sandberg hade drivit en hemsida som supporterstöd för Södertälje SSK, och 

hemsidan fanns också en chattfunktion. Via den chatten hade Sandberg, enligt egen 

uppgift, fått tag på de två länkarna, då en annan användare hade angett dessa i chatten. 

Eftersom Sandberg enligt utsago fått många förfrågningar om att lägga upp länkar till 

matcher på sin hemsida gjorde han detsamma. I tingsrätten och hovrätten har Sandberg 

hävdat att eftersom han själv inte använde länkarna visste han inte vart de faktiskt ledde, 

men att han misstänkte att den kanske gick till de sändningar som C More tillhandahöll. 

Han hade således också meddelat användarna av hans hemsida om att det möjligen 

kunde finnas upphovsrättsligt skyddat material bakom länken, och användarna menade 

han fick ta ställning själva.  

 

Sandberg har i alla instanser hävdat att anledningen till att han aldrig tagit bort länken 

från sin hemsida är att han inte ansåg att det han gjorde var olagligt. Följaktligen tog 

han inte någon hänsyn till de uppmaningar som C More framförde. På grund av detta 

valde åklagaren, med C More Entertainment som biträde till denne, att väcka talan i 

Hudiksvalls tingsrätt. Sandberg åtalades för brott mot såväl 1 kap. 1 och 2 §§ URL, som 

för brott mot de närstående rättigheterna i 5 kap. 46 § URL.  

 

I tingsrätten till ansvar för båda punkterna, och döms för brott mot 2 § URL med hänsyn 

till HD:s avgörande i NJA 2000 s. 292. Trots att det rättsfallet avgjordes innan infosoc-

direktivet ens tillkommit, än mindre implementerats i svensk rätt, så ansåg tingsrätten 

att genom ett uttalande i propositionen om just NJA 2000 s. 292:s tillämplighet efter 

införandet av infosoc-direktivet det möjligt att tillämpa det ändå. Sandberg dömdes 

alltså för brott mot 2 § URL. 
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Beslutet överklagades sedermera av båda parter till hovrätten, vilken också tog upp 

fallet till prövning. I hovrätten anförde parterna mer eller mindre samma uppgifter som 

man gjort i tingsrätten.  

 

Hovrätten börjar sin bedömning i verkshöjdsbegreppet, för att se om kommentatorernas 

och kameramännens arbete kan uppnå verkshöjd, ett rekvisit som ju är avgörande för ett 

upphovsrättsligt skydd. Inledningsvis har hovrätten konstaterat att insatserna som 

sådana inte automatiskt står utanför det upphovsrättsliga skyddet, men måste uppnå 

verkshöjd. Inledningsvis undersöker hovrätten kommentatorernas arbete. Detta avvisar 

man ganska snabbt, då kommentatorernas arbete enbart följer spelets gång och 

dessutom inte väsentligen skiljer sig från andra ishockeyreferat. Även kameramännens 

och producenternas arbete menar hovrätten i princip följer spelets gång, och således inte 

utförs på ett sätt som är särskiljande eller individuellt från andra sändningar. Detta 

innebär att för att Linus Sandberg ska kunna ha begått något brott över huvud taget 

krävs att han gjort ett intrång i C Mores närstående rättigheter.  

 

Det som i C More skulle kunna vara skyddat av de närstående rättigheterna i 5 kap. 46 § 

är reprissändningarna som visas genomgående genom C Mores hockeysändningar. 5 

kap. 46 §, som i infosoc-direktivet återfinns i artikel 3.2, anger att en framställare av 

ljud- och bildupptagningar har en ensamrätt att framställa och tillgängliggöra dessa för 

allmänheten. Till skillnad från 1 och 2 §§ URL finns inget krav på verkshöjd i 5 kap. 46 

§, upphovsrätten gäller alltid. Hovrätten finner också att diverse reprissändningar som C 

More använt sig av också erhåller ett skydd enligt 5 kap. 46 URL. På grund av detta kan 

man också undersöka om Sandberg i och med sin länkning har begått ett 

upphovsrättsintrång.  

 

Precis som Hudiksvalls tingsrätt utgår hovrätten i detta fal från NJA 2000 s. 292. Men, 

hovrätten menar att HD:s särskiljning på djup- kontra referenslänkning är av 

underordnad betydelse i detta fall. I stället anser hovrätten att det är effekten av 

länkningen som sådan är avgörande för fallet. Hovrätten anser att eftersom en 

användare får materialet strömmat till sin dator direkt genom ett användande av 

Sandbergs länkar får detta anses vara ett självständigt förfogande av materialet från 

hans sida. Hovrätten menar också att det inte spelar någon roll att användarna inte 

laddat ned något material, detta är inte relevant från bedömningen. Slutligen konstaterar 
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också hovrätten att samtliga potentiella besökare till Sandbergs hemsida hade kunnat ta 

del av materialet, vilket betyder att det inte skett någon begränsning av antalet 

presumtiva användare av länkarna. 

 

Den sista frågan som hovrätten tar upp är om det kan anses föreligga ett underförstått 

samtycke mellan C More och Linus Sandberg. Detta skulle då naturligtvis innebära att 

Sandberg inte är skyldig till något brott. Frågan uppkommer då Sandberg hävdat att då 

länkarna fanns fritt tillgängliga, eller i vart fall inte fanns bakom några tekniska 

skyddsåtgärder, något som hovrätten väljer att tolka som att Sandberg hävdat att det 

fanns ett underförstått samtycke. Just denna fråga kommer även att diskuteras vidare 

nedan, under avsnittet om detta falls prövning i EU-domstolen. Hovrätten avvisar ett 

möjligt underförstått samtycke ganska omedelbart. Domstolen menar att eftersom C 

More har försett sändningarna med en betalvägg har man ”tekniskt om än inte effektivt, 

försökt att skydda reprissekvenserna från intrång”.43 Att man inte vidtagit effektiva 

åtgärder spelar inte någon roll enligt hovrätten, då man anser att detta inte åligger 

rättsinnehavaren. Att Sandberg dessutom var medveten om betalväggen då han själv 

tidigare använt tjänsten är den sista pusselbiten som gör att samtliga objektiva rekvisit 

som krävs för att döma Sandberg för upphovsrättsintrång är uppfyllda enligt hovrätten. 

 

3.4.2 Prövningstillstånd i HD 

C More Entertainment valde att överklaga hovrättens dom. I överklagandet hävdade 

företaget att hovrättens bedömning av kravet på verkshöjd var för långtgående i 

förhållande till vad som annars utvecklats i praxis. Till detta meddelade också HD 

prövningstillstånd. 

 

Efter att ha meddelat prövningstillstånd i målet, som i HD fick målnummer B-3510/11, 

valde Högsta domstolen att förklara målet vilande för att inhämta ett förhandsavgörande 

från EU-domstolen. Skälen till domstolens beslut om att inhämta ett förhandsavgörande 

var framför allt för att se om Linus Sandberg begått ett intrång i C Mores rättigheter 

enligt 2 och 46 §§ URL. HD anger i sitt beslut om inhämtande av förhandsavgörande att 

det inte går att utläsa ur infosoc-direktivet vad som närmare avses med begreppet 

överföring till allmänheten. Inte heller, menar domstolen, går detta att utläsa i den 

                                                
43 Hovrätten för Nedre Norrland, B 1309-10, s. 10. 
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praxis som fanns tillgänglig vid det tillfälle då domstolen fattade beslutet. Detta följer 

naturligtvis av att vid detta tillfälle var Svensson-målet ännu inte avgjort. Alltså fanns 

det anledning att inhämta förhandsavgörande avseende detta begrepp. Angående 46 § 

URL, alltså den bestämmelse som Sandberg faktiskt blev dömd för i hovrätten, 

konstaterar domstolen att den svenska regleringen ger ett mer långtgående skydd än vad 

som finns i artikel 3.2 i infosoc-direktivet. 46 § omfattar alla förfoganden som utgör en 

överföring till allmänheten, till skillnad från direktivet. I artikel 3.2 omfattas bara 

tillgängliggöranden som innebär att den enskilde kan få tillgång till verket från en plats 

och vid en tidpunkt som de själva väljer. Alltså finner Högsta domstolen skäl att 

inhämta ett förhandsavgörande även i denna fråga. I övrigt finner man inget som kräver 

en tolkning av EU-domstolen. Således blir de frågor som HD hänskjuter till EU-

domstolen i det första skedet följande: 

1. Omfattar begreppet överföring till allmänheten, i den mening som avses i artikel 

3.1 i infosoc-direktivet, åtgärden att på en webbsida som är tillgänglig för envar 

tillhandahålla en klickbar länk till ett verk som sänds ut av den som innehar 

upphovsrätten till verket? 

2. Har det någon betydelse för bedömningen av frågan i punkten l på vilket sätt 

länkningen görs? 

3. Spelar det någon roll om tillgängligheten till det verk vartill länkning sker är på 

något sätt begränsad? 

4. Får medlemsstaterna föreskriva en mer omfattande ensamrätt för 

upphovsmannen genom att låta överföring till allmänheten omfatta fler 

förfoganden än de som anges i artikel 3.1 i infosoc-direktivet? 

5. Får medlemsstaterna föreskriva en mer omfattande ensamrätt för 

rättighetshavaren genom att låta överföring till allmänheten omfatta fler 

förfoganden än de som anges i artikel 3.2 i infosoc-direktivet? 

 

3.4.3 Prövningen i EU-domstolen 

3.4.3.1 Den första frågeomgången 

Som redogjorts ovan hänsköt Högsta domstolen inledningsvis fem frågor till EU-

domstolen. Då HD begärde ett förhandsavgörande av domstolen innan Svensson-målet 

var avgjort ter det sig naturligt att några av frågeställningarna är identiska till de som 

Svea hovrätt inkom med i sin begäran om förhandsavgörande i Svensson. Eftersom C 
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More-fallet kom efter Svensson hade dessa frågor då också blivit besvarade i C-466/12. 

Den fråga som HD ställde till EU-domstolen i den första omgången som jag anser vara 

av störst vikt för rättsutvecklingen när det kommer till informationssamhället är fråga 

tre. Fråga ett, två och fyra blev ju besvarade i Svensson av EU-domstolen, och fråga 

fem har egentligen ingen större betydelse för själva rättsutvecklingen, eller tolkningen 

av artikel 3 i infosoc-direktivet. Problemet med fråga tre så som HD har ställt den, i vart 

fall i ljuset av Svensson, är att den har på sätt och vis redan blivit besvarad. EU-

domstolen sa i Svensson att ett användande av länken som möjliggör ett kringgående av 

begränsningar inte är en tillåten överföring till allmänheten i direktivets mening.44 Detta 

skapar i princip samma problem som i BestWater-domen. I och med att frågan är ställd 

på ett sådant sätt att den skulle kunna besvaras med ja eller nej, så ger HD aldrig EU-

domstolen en chans att utveckla sin praxis i frågan. Som skall visas nedan fick dock HD 

en möjlighet att ändra sin frågeställning.  

 

3.4.3.2 Den andra frågeomgången 

C-279/13 låg till en början vilande i väntan på att Svensson-domen skulle avkunnas.  

När väl EU-domstolen hade fattat ett beslut i Svensson och tagit upp C More-fallet till 

prövning hade som nämnts de flesta frågorna redan besvarats av domstolen. Eftersom 

det ändå fanns frågor av intresse i målet valde domstolen att sända en skrivelse till HD 

tillsammans med Svensson-domen. I skrivelsen ombads HD önskade vidhålla sin 

begäran om förhandsavgörande, i ljuset av Svensson. HD valde då att återkalla frågorna 

ett till och med fyra, och återsände fråga fem för prövning i EU-domstolen. Detta 

innebär alltså att återigen får frågan om vad som innebär en åtkomstbegränsning inte ett 

klart svar från EU-domstolens sida. Tyvärr ligger en del av skulden även här på den 

hänskjutande domstolen. Fråga tre om åtkomstbegränsning hade även här kunnat ändras 

på ganska små sätt i hur den är skriven, och fått stor påverkan. EU-domstolen frågar HD 

om de vill vidhålla sin begäran om förhandsavgörande. Enligt artikel 101 i domstolens 

rättegångsstadga får den begära ett klarläggande från den hänskjutande domstolen om så 

krävs. Däremot finns det ingen särskild reglering kring vad som gäller vid en fråga om 

vidhållande av en fråga. Antagligen gäller då att domstolen antingen väljer att behålla 

frågan som den är, eller att dra tillbaka den. En ändring verkar av allt att döma inte 

aktuell. Detta i sig är synd. HD hade haft öppet mål, så att säga, på att söka svar på de 

                                                
44 C-466/12, punkt 31. 
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frågor som inte besvarats av EU-domstolen i Svensson, helt eller delvis. Det ska 

förvisso tilläggas att Högsta domstolen fick skrivelsen från EU-domstolen den 26 mars 

2014 och inkom med svar den 10 oktober samma år. Detta innebär att BestWater alltså 

inte hade hunnit bli avgjord ännu. 

 

I slutändan blir den enda frågan som överhuvudtaget når domstolen huruvida 

medlemsstaterna får lagstifta om ett mer långtgående skydd än det som finns angivet i 

artikel 3.2 i infosoc-direktivet. Domstolen hänvisar i sin bedömning av frågan till 

direktiv 2006/115, då skäl 20 i infosoc-direktivet hänvisar till det direktiv (92/100) som 

2006/115 har ersatt. I direktivet anges i skäl 16 att medlemsstaterna ska ha en rätt att 

lagstifta om ett mer långtgående skydd för innehavare av närstående rättigheter. Vidare 

anges i artikel 8 i samma direktiv att medlemsstaterna ska ge radio- och TV-företag 

ensamrätt att tillåta eller förbjuda trådlös återutsändning av deras trådlösa sändningar. 

Sammantaget menar domstolen att detta innebär att medlemsstaterna har en rätt att 

lagstifta om ett mer långtgående skydd än vad som anges i artikel 3.2 i infosoc-

direktivet. 

 

3.4.4 Övriga kommentarer om C More-fallet 

C More mot Linus Sandberg är tyvärr ytterligare ett exempel på ett fall som till innehåll 

kunde haft en enorm påverkan på upphovsrättlagstiftningen inom EU. 

Åtkomstbegränsningen som EU-domstolen tagit upp kortfattat i Svensson berörs aldrig, 

trots att den är högst central i det nationella målet. Detta leder enligt mig till ett svagt 

förhandsavgörande, som saknar den substans och vikt som i vart fall jag hoppats på när 

frågan nådde EU-domstolen. När EU-domstolen kom med sitt avgörande i Svensson 

fick informationssamhället lite tydligare ramar på vad som faktiskt gäller ur ett 

immaterialrättsligt perspektiv. BestWater gav lite mer information, men inte mycket. 

Att domstolen klassade inbäddning som en form av länkning var knappast oväntat, allra 

helst med tanke på de frågor som den tyska domstolen ställde. Men 

åtkomstbegränsningen förblev obesvarad. Så när C More togs upp till prövning fanns en 

möjlighet att få svar på vad det ska anses innebära. I kommentarerna kring Svensson är 
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just detta en punkt som ofta tas upp som obesvarad och rätt luddig.45 Så att EU-

domstolen än en gång så att säga undviker frågan är naturligtvis inte annat än olyckligt.  

 

Det är dock inte alla som håller med domstolen i de tre fall som tagits upp här, eller ens 

anser att domarna är tillåtna enligt internationella konventioner, såväl som EU-rätt. 

Nedan följer en redogörelse för de åsikter som lagts fram om detta.   

 

3.5 Skiljaktiga åsikter till EU-domstolens tolkningar 
3.5.1 ALAI 

I samband med att EU-domstolen avkunnade sitt beslut i Svensson kom Association 

Littéraire et Artistique Internationale, ALAI, med en åsikt om kriteriet ”ny publik” som 

domstolen definierat i sin praxis och som ju kommit till sin spets i Svensson. Kriteriet 

ny publik som är överlag uppskattat i kommentarer till domen är av ALAI inte omtyckt, 

och enligt dess åsikt inte ens tillåtet.  

 

ALAI menar i sin åsikt om Svensson-domen och i synnerhet domstolens kriterium om 

ny publik att EU-domstolen har gått emot rådande lagstiftning. Man hävdar i sin åsikt 

att trots att domstolen uttrycker att man har hämtat kriteriet ny publik från Bern-

konventionen så finns där inte stöd för domstolens tolkning.46 ALAI menar i sin åsikt 

att Bern-konventionens mening, i dess artikel 11, är att rättighetshavarens ensamrätt 

sträcker sig till alla former av publik. Kravet är snarare att det krävs tillstånd från den 

ursprungliga rättsinnehavaren varje gång ett verk överförs av en ny organisation än den 

ursprungliga. 47  Det domstolen har gjort enligt ALAI är att man har reducerat 

upphovsrättsinnehavarnas ensamrätter när det kommer till överföring till allmänheten.48 

Eftersom ALAI konstaterat att EU-domstolen enligt dem har handlat i strid med 

gällande rätt ställer organisationen frågan var domstolen har hämtat sin tolkning. Det 

man hävdar är att EU-domstolen i Svensson har tagit hjälp av WIPO:s guide till Bern-

konventionen, men använt en gammal upplaga av guiden, från 1978.49 Trots detta menar 

också ALAI att även den gamla guiden från WIPO är ytterst restriktiv i sin tolkning av 

                                                
45 Se till exempel http://the1709blog.blogspot.se/2014/02/hyperlinks-making-available-
and-new.html 
46 ALAI:s åsikt av den 17 september 2014 om kriteriet ”ny publik”, s. 13. 
47 A.a. s. 13. 
48 A.a. s. 15. 
49 A.a. s. 16ff.  
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vad som är ny publik. ALAI menar att det som kan gå att utläsa ur den gamla guiden är 

det som EU-domstolen angett i SGAE, alltså att samma publik utgör endast den privata 

sfären hos den som innehar en radioapparat eller liknande. Om man skulle använda den 

tolkning som finns i guiden, menar ALAI, är det endast samma publik om en användare 

visar innehållet på den skärm som han använder för en familjemedlem eller liknande, 

inte att länka den till andra internetanvändare. 50  Slutligen kommenterar ALAI 

domstolens krav på ett förbud mot ett kringgående av tekniska begränsningar. 

Organisationen anser att detta krav är redundant, då om det inte finns någonting att 

länka till behövs det inte godkännas heller.51 Detta resonemang finner jag lite märkligt. 

Eftersom ALAI påstår att länkningen inte är genomförbar överhuvudtaget när materialet 

är satt bakom tekniska skyddsåtgärder verkar de i alla fall i mina ögon som näst intill 

okunniga. Det domstolen säger är ju att om någon hittar ett sätt att kringgå de tekniska 

begräsningar så begår denne ett upphovsrättsintrång. Att påstå att om en 

upphovsrättsinnehavare har satt skyddsåtgärder på sitt material så är det helt plötsligt 

omöjligt att länka till detta är att grovt underskatta den tekniska förmågan hos många av 

de som använder internet, eller ens för den delen en dator. Domstolen är otydlig i vad 

som ska innefattas i detta, men det är fortfarande helt klart möjligt att länka till något 

med hjälp av ett kringgående rent tekniskt.  

 

ALAI:s åsikt innehåller en hel del intressanta och relevanta punkter kring EU-

domstolens resonemang upp till och med Svensson. Organisationen är heller inte ensam 

om att ha kritiserat domstolens källor till de beslut de fattat kring bland annat kravet på 

ny publik. Professor Jan Rosén, vid juridiska fakulteten på Stockholms Universitet, har 

uttryckt liknande åsikter om EU-domstolens resonemang.52 Han har dessutom tagit 

detta till en sådan spets att han uppmanat nationella domare i medlemsländerna att inte 

använda Svensson och liknande praxis kring kravet på ny publik i den nationella 

rätten.53 Även om ALAI, och för den delen Jan Rosén, förvisso har rätt i sin åsikt att 

grunden till EU-domstolens resonemang är tveksamt, så har de enligt mig missat en 

viktig grundpelare i sitt eget resonemang. ALAI missar helt att ta i beaktande att 

internet som sådant fungerar på ett fundamentalt annorlunda sätt än de klassiska medier 

                                                
50 A.a. s. 18.  
51 A.a. s. 22. 
52 http://ipkitten.blogspot.co.uk/2015/04/the-cjeu-new-public-criterion-national.html 
53 A.a. 
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som dessa begrepp skapades för. Detta gör enligt min mening att ALAI:s åsikt tappar 

lite av sin tyngd som åsikt kring domstolens praxis i frågan. En åsikt som i vart fall 

enligt mig bättre representerar en sund inställning till upphovsrätten och internet är från 

European Copyright Society, ECS. Det ska dock tilläggas att ECS kom med sin åsikt 

om fallet ganska exakt ett år innan domen faktiskt avkunnades. Men likväl innehåller 

den intressanta argument kring internet och länkning. 

 

3.5.2 European Copyright Societys åsikt om internet och länkning 

I februari 2013 publicerade The European Copyright Society sin åsikt om C-466/12, 

Svensson, som vid det tillfället låg väntande för att tas upp till prövning i EU-

domstolen. ECS är en helt fristående grupp av akademiker vid olika universitet i 

Europa, som inte har någon direkt koppling till någon annan institution. 

ECS vill lägga fram sin åsikt i frågan eftersom den, liksom många andra, anser att 

frågan om hyperlänkningens status inom upphovsrätten är en viktig fråga för internets 

fortlevnad.54 ECS anger i huvudsak tre anledningar till varför de anser att hyperlänkning 

inte är att anse som tillgängliggörande för allmänheten; för det första är det inte en 

överföring i direktivets mening, för det andra så kan en länk i alla fall aldrig 

tillhandahålla ett material och för det tredje så oavsett om de första två kraven anses 

uppfyllda ändå så rör det sig inte om en överföring till en ny publik.55  

 

När det kommer till själva överföringen menar ECS att en länkning aldrig överför någon 

information eller något material. En länk enligt ECS är endast en vägvisning, den pekar 

ut för användaren vart denne ska, sedan är det upp till användaren att ta sig dit.56 I sin 

åsikt hänvisar ECS till ett uttalande av professor Tanya Aplin, som menar att länkning 

fyller samma funktion som fotnoterna i denna uppsats, de pekar läsaren till 

källmaterialet. 57  Alltså, även om länkning skulle innebära en överföring i 

upphovsrättens mening så överförs det rent faktiskt aldrig något material, menar ECS. 

Organisationen anger som exempel för detta att informationen som finns bakom länken 

kan tas bort, utan att det påverkar länken som sådan.58 Man ger också ett väldigt 

intressant tankeexempel i frågan om tillstånd från rättighetsinnehavaren. Vad händer om 
                                                
54 ECS Opinion on the reference to the CJEU in case C-466/12 Svensson, punkt 2-3. 
55 ECS, punkt 6. 
56 ECS, punkt 35. 
57 ECS, punkt 37 
58 ECS, punkt 41. 
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det på den hemsida som en länk leder till finns annat material?59 Ett exempel på det 

skulle kunna vara reklambilder eller liknande. Måste det då inhämtas tillstånd från 

samtliga rättsinnehavare till allt som finns på sidan? Gäller samma sak om det finns 

länkar på den hemsida som är länkad till och hur förhåller det sig? Alla dessa frågor 

belyser en väldigt viktig del i hur internet fungerar. Att överföra något via en länk är 

långt ifrån samma sak som att publicera en kopia av en bok på en allmän plats. Internet 

är så sammanflätat i hur det är uppbyggt att många situationer lätt kan ta en absurd 

vändning. 

 

Vidare diskuterar ECS kravet på ny publik. Till skillnad från ALAI så menar 

organisationen att frågan om det rör sig om en ny publik eller inte är oväsentlig. Till 

detta anför man två skäl. Det första liknar det som domstolen slutligen kommer fram till 

i Svensson. ECS menar att det är välkänt att material som har placerats på internet utan 

skydd av exempelvis brandväggar är tillgängliga för alla som använder internet, oavsett 

var de befinner sig. Det kan också hittas enkelt genom en mängd olika sökverktyg. 

Således, menar ECS, borde upphovsrättsinnehavarna ha insett när de publicerade 

materialet att det just kan kommas åt i princip överallt. Detta i förlängningen innebär att 

ett skapande av en länk inte tillför en ny publik, målpubliken är universal.60 Dessutom 

innebär inte tillförandet av en länk att användaren av densamma får tillgång till material 

som den inte annars skulle ha fått. ECS menar att länken bara fungerar som vägvisare, 

den gör användaren uppmärksam till en viss typ av innehålls existens. 

Sammanfattningsvis menar alltså ECS att enbart det faktum att publicera material fritt 

tillgängligt på internet gör att det har publicerats till samtliga användare av det. Detta 

tycker jag är en mycket rimlig syn på internets kultur. En person som använder internet 

någorlunda regelbundet vet i regel hur man går tillväga för att hitta det material man 

söker efter. Det enda hyperlänkar gör är egentligen att göra processen enklare. Med 

tanke på att materialet alltid finns tillgängligt för den som kan leta gör egentligen länkar 

ingen skillnad i det avseendet. 

 

Som kommentar till Svea Hovrätts fråga om det gör någon skillnad om länken är på 

något sätt skyddad eller åtkomstbegränsad erinrar ECS i sin kommentar om dess 

tidigare ståndpunkt att länkning inte innebär en överföring. På så sätt, menar man, 
                                                
59 ECS, punkt 42. 
60 ECS, punkt 48 (a). 
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spelar det heller ingen roll om innehållet som länkas till är skyddat. Tolkningen ska ske 

på samma sätt i ett sådant fall som om materialet hade funnits fritt tillgängligt. Då 

länkar bara pekar ut en adress spelar det ingen roll vad som finns på den adressen. 

Enligt ECS är det adressen som länkas till som kan överföra ett arbete, inte länken i sig.  

 

En sista intressant ståndpunkt som ECS framför rör inbäddning. Inbäddning kom ju att 

likställas med länkning av EU-domstolen i BestWater, men ECS ställde sig mer 

tveksamma till hur det ska behandlas av EU-domstolen. Man vidhåller sin ställning om 

överföringsproblematiken, men på just inbäddning menar ECS att EU-domstolen 

antagligen inte bör döma i frågan. Eftersom användaren kan få intryck av att materialet 

finns på den hemsidan man redan besöker menar ECS att inbäddning kan ge upphov till 

otillbörlig konkurrens, snarare än upphovsrättsintrång. 61  Vidare tycker ECS att 

inbäddning kan göra intrång i en upphovsrättsinnehavares ideella rättigheter, snarare än 

de ekonomiska. 62 Sammantaget är inbäddning en fråga som domstolen vid tillfället för 

åsiktens författande något som EU-domstolen inte har behörighet att döma i. 

 

Sammanfattningsvis tar ECS en klart annorlunda ställning till frågan om länkning än till 

exempel ALAI. I sin ton är organisationen klart mer internetvänliga. Detta i sig är 

kanske inte så underligt med tanke på att ALAI är en intresseorganisation för 

upphovsrättsinnehavare medan ECS är en oberoende grupp med inriktning på 

upphovsrätten i stort. Att detta påverkar respektive grupps uttalanden i frågan är 

självfallet oundvikligt. Att ALAI dessutom har tillgång till EU-domstolens avgörande i 

Svensson skiljer naturligtvis också uttalandena åt mer. Av de två anser jag att ECS 

uttalande i frågan bäst representerar den balansgång som internets tillkomst kanske 

något ofrivilligt har skapat mellan informationsfrihet och upphovsrätten. Att begränsa 

en så fundamentalt viktig del i internets infrastruktur på ett sådant sätt som ALAI vill 

tror jag skulle göra mer skada än vad det någonsin skulle göra nytta. Samtidigt erbjuder 

inte ECS en perfekt lösning. Att hävda att länkning inte utgör en överföring 

överhuvudtaget kan kanske vara att ta problematiken till sin spets. Kanske är det bättre 

att argumentera som gjorts i ett svar till Jan Roséns kommentar till ALAI:s åsikt om 

Svensson-domen. 63  Författaren av det inlägget menar att ALAI, och Jan Roséns 

                                                
61 ECS, punkt 57. 
62 ECS, punkt 58. 
63 http://ipkitten.blogspot.se/2015/04/hyperlinks-and-cjeu-new-public.html 
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kommentar, missat en viktig poäng med Bernkonventionen. Även om ALAI har rätt i 

att artikel 11bis i Bernkonventionen är relativt lätt att tolka så är den också gammal. 

Den nuvarande ordalydelsen av artikel 11bis skrevs 1967, och konventionen som sådan 

uppdaterades senast 1979. Detta innebär alltså att ALAI vill tolka det moderna 

informationssamhället baserat på lagtext som skrevs långt innan datorer ens var en 

möjlighet för var och en. I dagsläget finns det också två typer av överföring till 

allmänheten. Till skillnad från vad som finns angivet i Bernkonventionen finns numer 

en bestämmelse om tillgängliggörande. Författaren av inlägget menar att tvärtemot vad 

ALAI framhäver så gör inte Svensson att upphovsmäns ensamrätt minskar. Precis som 

en författare av en bok på franska har en fransktalande publik i åtanke när de släpper 

verket så ger Svenson-domen ägare av en hemsida möjlighet att begränsa åtkomsten till 

material genom åtkomstbegränsningar. Vad som menas med detta kommer att redogöras 

för närmare nedan. ALAI har dessutom hävdat i sin åsikt att länkar utgör ett problem för 

upphovsmän då de inte kan återta sitt tillstånd för överföring till allmänheten när det 

finns en länk till materialet. Men eftersom länken är helt och hållet beroende av att 

källmaterialet finns upplagt på den målsida som länken så att säga pekar till är detta 

egentligen ett smått absurt påstående. Om upphovsmännen antingen tar bort materialet 

eller belägger det med en betalvägg så har de ju de facto återkallat sitt tillstånd till 

överföringen. Återigen visar detta på att, i vart fall enligt mig, att ALAI visar på 

bristande kunskap om internets funktionssätt. Det må vara lite långsökt att hävda att 

ALAI inte förstår internet, men organisationen verkar ha missförstått hur en länk 

fungerar. Att på dessa grunder då publicera en åsikt om EU-domstolens oegentligheter i 

sina domar anser jag ter sig märkligt. I kommentaren till ALAI och Jan Roséns 

uttalanden om Svensson lägger författaren fram en intressant och viktig poäng. I 

debatten om upphovsrätt och internet, som är väldigt viktigt, behövs göras en 

distinktion. Domstolen och lagstiftarna behöver skilja på överföringar av sändningstyp, 

alltså sådana som sker universellt, exempelvis genom TV-sändningar, och 

tillgängliggöranden där användaren själv initierar överföringen. 64  Att dela upp 

överföringsbegreppet i två separata delar skulle onekligen underlätta bedömningen i vad 

som är och inte är ett upphovsrättsintrång. I grund och botten är konceptet länkning inte 

så komplicerat som ALAI vill göra det till. Därför finns det också som har visats andra 

sätt att se det på, sätt som kanske är smidigare. 

                                                
64 http://ipkitten.blogspot.se/2015/04/hyperlinks-and-cjeu-new-public.html 



 41 

 

EU-domstolens tolkning av hur länkar faller in i upphovsrättens led är i den utformning 

som finns i domskälen relativt tydlig. Domarna är korta, och relativt koncisa, och de 

allra flesta kriterium finns ganska tydligt utformade. Däremot finns ett krav från 

domstolens sida som måste vara uppfyllt för att länkning ska vara tillåtet: länkningen 

får inte ske i syfte att kringgå tekniska begränsningar på den sida som det länkas till. 

Detta krav finns inte klart tydliggjort i domskälen. Nedan följer därför en närmare 

undersökning om vad EU-domstolen kan mena med sitt krav rörande ett kringgående av 

tekniska skyddsåtgärder. 
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4. Åtkomstbegränsning - eller vad är en teknisk 

skyddsåtgärd? 
4.1 Inledning 
Begreppet åtkomstbegränsning återfinns inte i någon av de tre domar från EU-

domstolen som rör länkning och upphovsrätt. Domstolen uttrycker istället begreppet 

genom beskrivande terminologi. Denna terminologi är både till för- och nackdel för 

rättsläget som sådant. Eftersom domstolen väljer att åtminstone i viss mån utveckla 

begreppet och förklara dess innebörd. Tyvärr lyckas man inte riktigt, vilket gör de 

begränsningar som domstolen lägger fram bli än mer otydliga än vad det hade varit 

annars. Eftersom åtkomstbegränsningen är de facto det enda hjälpmedlet en 

upphovsman har för att skydda sitt verk på internet om denne så önskar är det självklart 

högst olyckligt att begreppet inte finns mer klarlagt än vad det är i dagsläget.  

 

Detta kapitel ämnar undersöka vad EU-domstolen menar med sitt kriterium om tekniska 

begränsningar, och vad detta kan få för konsekvenser. Syftet är att få klarhet i vilka 

åtgärder som EU-domstolen anser vara tillräckliga för att länkning till materialet som de 

skyddar utgör ett upphovsrättsintrång. I kapitlet är det oundvikligt att ta upp C More-

domen igen, då denna mycket väl hade kunnat tvinga EU-domstolen till ett 

förtydligande i frågan om vad som är tillräcklig åtkomstbegränsning. Som har visats på 

ovan blev ju tyvärr så aldrig fallet. När frågan kommer upp till EU-domstolen nästa 

gång återstår att se. Tills vidare gäller det att tolka den praxis som finns. 

 

4.2 Domstolens beskrivning av begreppet 
Den vägledning som finns i EU-domstolens praxis för vad som utgör en 

åtkomstbegränsning som gör länkning otillåtet finns i C-466/12 Svensson. I punkt 31 

konstaterar domstolen att ” [f]ör det fall en klickbar länk gör det möjligt för användarna 

av den webbplats på vilken länken återfinns att kringgå begränsningar – som ställts upp 

av den webbplats på vilken det skyddade verket finns i syfte att endast abonnenter ska 

ges tillgång till verket[…] ska däremot samtliga dessa användare anses utgöra en ny 

publik”. Inledningsvis står det klart att det i vart fall finns en specifik situation där 

länkning aldrig kan vara tillåtet; betaltjänster. Om en hemsida väljer att belägga 

exempelvis en artikel med ett skydd via en prenumerationstjänst är det alltså aldrig 
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tillåtet att genom en länk ge andra en de som har betalat för tjänsten att läsa artikeln. Ett 

tydligt exempel på en sådan tjänst inom det svenska nyhetsväsendet är Aftonbladet 

Plus. Aftonbladet Plus innebär att Aftonbladet på sin hemsida har artiklar som endast 

finns tillgängliga för de läsare som valt att ansluta sig till tjänsten genom att betala en 

mindre summa månadsvis. Följaktligen är också sidan byggd på ett sådant sätt att det 

enda sättet att få en legitim tillgång till den är genom en inloggning till plus-tjänsten. Av 

EU-domstolens formulering att döma är detta det enda scenariot som klart är otillåtet att 

kringgå. Att EU-domstolen väljer detta som exempel är för mig inte särskilt förvånande. 

Med all sannolikhet är detta den absolut vanligaste åtkomstbegränsningen. Det är 

dessutom det enklaste sättet för en ägare av en hemsida att kontrollera tillgängligheten 

på dess innehåll och dessutom få inkomster på samma gång. Ur ett upphovsrättsligt 

perspektiv är det också relativt enkelt att visa på att materialet inte var ämnat för 

hemsidans samtliga potentiella besökare utan bara de som betalat för materialet. EU-

domstolen har, trots tre rättsfall i frågan, inte tagit upp vad detta kringgående ska bestå i 

mer än det som finns i Svensson. I kommentarer till domen har EU-domstolen 

kritiserats för sitt begrepp ”kringgående av begränsningar”.65 Den största kritiken består 

i EU-domstolens ovilja att specificera vad de menar, vilket i princip gör begreppet till 

ett cirkelresonemang. Eftersom domstolen i samma avgörande dessutom konstaterar att 

medlemsstaterna inte får lagstifta strängare regler än de som finns i infosoc-direktivet 

blir begreppet ganska ihåligt. Ett begrepp som inte går att definiera helt och hållet 

kopplat med ett förbud mot att lagstifta annorlunda gör inget för att minska domstolens 

kriterium. 

 

4.3 Andra typer av åtkomstbegränsningar 
4.3.1 Betalväggar 

Även om betalväggar må vara den kanske vanligaste formen av åtkomstbegränsningar 

är det långt ifrån den enda. En annan vanlig form av åtkomstbegränsning som återfinns 

framför allt på videoklipp som laddats upp är geografiska restriktioner. Detta innebär 

alltså att upphovsrättsinnehavaren belägger sitt material med kod eller liknande som gör 

att klippet endast går att se om hemsidan kan känna av att användaren befinner sig på en 

viss plats, oftast i ett visst land. En sådan begränsning används nästan aldrig på artiklar, 

utan är i princip uteslutande belagt på film- och musikklipp på hemsidor som YouTube 
                                                
65 Se till exempel http://the1709blog.blogspot.se/2014/02/hyperlinks-making-available-
and-new.html. 
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eller Hulu.66 Ur ett länkningsperspektiv är dessa ofta svåra att kringgå. Istället för att 

använda sig av direkta länkar använder sig den genomsnittlige användaren sig av så 

kallade VPN-tunnlar.67 Detta innebär att hemsidan som användaren besöker så att säga 

tror att användaren befinner sig i det land som krävs för att få åtkomst till materialet i 

fråga. Följaktligen har inte Svensson-domen någon påverkan på detta, utan 

upphovsrättsinnehavarna får ta till andra rättsmedel för att få bukt med det problemet.  

 

4.3.2 Vad är villkor? 

En annan fråga om åtkomstbegränsning som lyfts i kommentarer till Svensson är 

huruvida allmänna villkor på en hemsida kan anses utgöra en åtkomstbegränsning som 

gör länkning otillåtet.68 Exemplet där är The Daily Mails hemsida, som i sina villkor 

anger att all användning av materialet endast är tillåtet för personligt bruk. All form av 

tillgängliggörande är enligt dessa villkor inte tillåtet.69 Svaret på den frågan blir dock 

antagligen nej, i vart fall i ljuset av Svensson. Eftersom domstolen uttryckligen säger att 

länkningen måste vara ett led i att kringgå faktiska tekniska begränsningar är det enligt 

min åsikt långsökt att försöka använda domen som ett sätt att förbjuda länkning till 

material som finns på Daily Mails hemsida. Materialet finns trots allt tillgängligt för alla 

som besöker hemsidan. Att villkoren säger att det inte är tillåtet att länka till det blir i 

förlängningen ointressant. Detta knyter an till det enda riktiga kriteriet som faktiskt går 

att utläsa, alltså kravet på ett faktiskt kringgående. Precis som att betalväggar är ett 

tydligt exempel på vad som inte är tillåtet är detta enligt mig ett lika tydligt exempel på 

vad som inte är det. 

 

4.3.3 Lagring på externa servrar, CDN 

CDN, eller Content Delivery Network, innebär kortfattat att visst material på en 

hemsida är lagrat på en separat server från resten av hemsidan. Detta görs i ett syfte att 

öka sidans prestanda. Eftersom att många musik- och videofiler oftast är väldigt stora 

kan rättsinnehavarna välja att lagra dessa hos en tredje part. Detta gör att de kan finnas 

närmare användaren och på så sätt öka prestandan på hemsidan.70 Detta skapar ett unikt 

                                                
66 Se för exempel på en sådan begränsning i Sverige 
http://www.hulu.com/watch/256927?playlist_id=1080. 
67 http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_network 
68 http://ipkitten.blogspot.se/2014/03/post-svensson-stress-disorder-2-what.html 
69 http://www.dailymail.co.uk/home/article-1388146/Terms.html under punkt 2.2 
70 http://en.wikipedia.org/wiki/Content_delivery_network 
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scenario. Eftersom materialet inte finns på en specifik hemsida, eller ens en unik server, 

så går det i praktiken att länka direkt till servern. Alltså kan en hemsida vara belagd med 

en åtkomstbegränsning, men innehållet på hemsidan kan gå att få tillgång till ändå. 

Eftersom CDN oftast används för att skapa stabila överföringar av streamat material går 

det att få åtkomst till detta utan att kringgå en åtkomstbegränsning. Om en användare 

kopplar upp sig direkt mot den server där en film finns har man rent praktiskt inte 

kringgått någonting. Eftersom länken till servern går direkt, och inte via hemsidan som 

är det korrekta förfarandet blir det i förlängningen naturligtvis svårare att direkt tillämpa 

beslutet. Men eftersom syftet fortfarande är detsamma så bör det inte vara något 

problem med att se att detta skulle vara en otillåten länkning i Svensson-domens 

mening. Domstolen säger ju att om länken är ett led i att kringgå en begränsning så är 

den otillåten. Kringgåendet i detta fall sker när en person har hittat ett alternativt sätt att 

komma runt en åtkomstbegränsning till visst material. Således är det också precis ett 

sådant otillåtet förfarande som EU-domstolen syftar på i punkt 31 i Svensson.  

 

4.3.4 Material utan upphovsmannens tillåtelse 

Ett scenario som är desto mindre tydligt är länkning till material som är uppladdat utan 

upphovsmannens tillstånd. Detta kan ske exempelvis om någon lägger upp ett klipp på 

ett bands framförande av en låt av någon annan än upphovsmannen. När detta sedan 

länkas till råder det inget tvivel att något kringgående finns att tala om. Materialet som 

länkas till finns trots allt fritt tillgängligt på den sida som länkas till. Men om materialet 

har laddats upp olovligen finns ingen vägledning att hämta från EU-domstolen. Ett svar 

på den frågan hade möjligen kunnat fås av EU-domstolen i BestWater-fallet, där 

lovligheten av klippet som domen handlade om kunde ifrågasättas. Men domstolen tog 

aldrig ens upp det faktumet i domen, som ju är extremt kortfattad. Ytterligare ett 

problem i detta är att en person som länkar till något inte alltid kan veta huruvida detta 

var publicerat med upphovsmannens tillstånd eller inte.71 Eftersom denne då kan länka 

till något han eller hon tror är upplagt på internet på lovliga grunder och senare bli varse 

om att handlingen var olaglig. Förutsebarheten i detta är tveksam som bäst. I vissa fall 

står det naturligtvis klart att material som är upplagt på en internetsida inte är upplagt 

med upphovsmannens tillfälle, men det är nog ändå i författarens åsikt en ganska liten 

del av allt som finns på internet.  
                                                
71 http://the1709blog.blogspot.se/2014/02/hyperlinks-making-available-and-new.html 
under punkt 3. 
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4.4 Ovisshetens påverkan på upphovsrätten 
Att inte nödvändigtvis veta vad som är en tillåten form av länkning eller inte är som 

nämnts ovan förödande för förutsebarheten i de handlingar en person gör på internet. 

Eftersom lagstiftningen i största allmänhet är svårtydd i de situationer där internet 

kommer med i bilden skapar detta en otrolig ovisshet. Länkning är utan tvekan är av 

internets grundpelare, och det är författarens åsikt att det också är ett av de viktigaste 

områden där lagstiftningen behöver vara tydlig. Det faktum att en användare kan företa 

en så enkel handling som att kopiera en URL och skicka denna till en vän kan göra så i 

total ovisshet huruvida detta är lagligt eller inte är enligt mig befängt. Detta gäller inte 

bara länkning. Internet är fyllt med liknande enkla handlingar vars legalitet inte är 

fastställd. Att EU-domstolen då visar på en sådan ovilja att behandla dessa frågor när de 

bokstavligen blir upptryckta i dess ansikte är inte annat än olyckligt. Att detta dessutom 

sker gång på gång gör inte saken bättre. När EU-domstolen vid tre tillfällen haft 

möjlighet att behandla frågan om vad som är en åtkomstbegränsning och vid varje 

tillfälle undvikit att besvara densamma börjar jag undra om de någonsin kommer göra 

detta.  

 

Naturligtvis är det omöjligt för en domstol, vilken som helst, att kunna förutse alla 

tänkbara situationer och kombinationer på sätt som länkning kan kringgå 

åtkomstbegränsningar. Men det tror jag heller inte att någon kräver av EU-domstolen. 

Det som är viktigt och som heller inte är orimligt att kräva är att domstolen kan utveckla 

mer än bara orden kringgående av begräsningar. Några av de exempel som finns ovan 

kan beroende på en nationell domstols inställning tolkas väldigt restriktivt eller väldigt 

extensivt. Detta ger såklart upphov till en situation att två identiska fall kan få två vitt 

skilda utgångar i olika medlemsländer. Om syftet med domen bland annat var att skapa 

en harmonisering på upphovsrättens område anser jag att man har misslyckats, i vart fall 

i en del av harmoniseringen. 

 

Exakt vilken effekt detta kommer att få är såklart svårt att förutspå. Till exempel fick 

aldrig den nationella domstolen i Svensson-målet någon möjlighet att döma i frågan, då 

parterna sedermera förlikades.72 När dessutom HD aldrig fick något egentligt svar i C 

                                                
72 http://ipkitten.blogspot.co.uk/2014/12/what-happened-to-svensson-and-his.html 
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More, eftersom de aldrig ställde frågan, blir situationen ännu mer komplicerad och i 

förlängningen också svårbesvarad.  

 

4.5 [TBC] 
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5 En blick framåt – vad händer de lege ferenda? 
5.1 Inledning 
C More Entertainment må vara det senaste fallet i serien om länkning, men det är 

antagligen långt ifrån det sista. Som det är visat ovan är långt ifrån alla frågor på 

området besvarade. Vissa frågor är till och med besvarade men inte på ett sätt som kan 

anses tillfredsställande. Detta i sin tur leder med all sannolikhet att EU-domstolen inte 

sett det sista i frågan. De nationella domstolarna kommer antagligen under en tid 

framöver att stöta på frågor som inte går att besvara på ett tillfredsställande sätt då ingen 

vägledning gå att hämta i praxis. Givetvis leder detta till att dessa fall kommer att bli 

hänskjutna till EU-domstolen. Med tanke på hur stor arbetsbörda domstolen redan har är 

detta ett faktum som kanske inte är ultimat.73  

 

Detta avsnitt innehåller en blick framåt mot vad som finns att vänta på upphovsrättens 

område när det kommer till länkning. Det kommer dels att presenteras ett fall som redan 

nu finns hänskjutet till EU-domstolen från en holländsk domstol och dels författarens 

egna tankar på vad som bör hända på området. Att länkning är ett område som både är 

under utveckling och är i behov av detsamma råder det i alla fall för min del inget tvivel 

om. Det stora frågetecknet som återstår är dock hur lång tid denna utveckling kommer 

att ta. Hittills har EU-domstolen avverkat de fall som handlat om just länkning i ett 

förvånansvärt högt tempo. Tre fall har avverkats på lika många år. Svensson 

avkunnades 2013, BestWater 2014 och C More 2015. Detta om något kan tyckas visa 

på en vilja från domstolens sida att ta tag i frågan. Detta gör det för mig extra 

förvånande att domstolen i sina domskäl nästan visar på det motsatta. En del av detta 

ligger naturligtvis hos de nationella domstolarna. Den tyska domstolen i BestWater 

ställde i det närmaste ja- eller nej-frågor och HD tog tillbaka de intressanta frågorna i C 

More. Men det förringar inte domstolens ovilja att förtydliga delar av sina resonemang. 

Det återstår att se hur domstolen väljer att tolka de fall som kommer härnäst. Nedan 

följer en redogörelse för det fall som antagligen är näst på tur att tas upp till prövning i 

EU-domstolen, C-160/15, GS Media. 

  

                                                
73 [stöd] 
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5.2 C-160/15 GS Media 
5.2.1 Bakgrund 

Målet handlar i grund och botten om länkning till material som finns upplagd på en 

tredje parts sida utan den ursprungliga upphovsrättsinnehavarens tillstånd. I oktober 

2011 poserade en holländsk TV-profil vid namn Britt Dekker naken på en serie bilder 

som var ämnade för publicering i en kommande upplaga av herrtidningen Playboy. Vid 

ett senare tillfälle sände holländsk TV ett inslag om just dessa bilder där man även 

visade några av dem. Detta ledde till att en holländsk skvallertidning på sin hemsida 

publicerade en artikel om att 11 av bilderna fanns upplagda på internet för beskådning.74 

I artikeln fanns en länk som ledde till en australiensisk hemsida som har som syfte att 

lagra filer på olika servrar. Väl där fanns ytterligare en länk som dirigerade användaren 

till en sida där bilderna fanns att hämta till användarens dator. Detta ledde till att Dekker 

och företaget Sanoma, som var ansvariga för fotograferingen kontaktade tidningen och 

krävde ett borttagande av länken omedelbart. När detta inte skedde stämde både Dekker 

och Sanoma företaget för upphovsrättsintrång. 

 

5.2.2 Målet vid den nationella domstolen 

5.2.2.1 Den holländska förstainstansen 

Den holländska förstainstansen dömde till fördel för Dekker. Domskälen finns inte i 

någon officiell översättning, så precis som i avsnittet rörande BestWater är alla 

översättningar från en tredje part. I sina domskäl angav den holländska förstainstansen 

som skäl att länkning i sig inte nödvändigtvis utgör ett brott mot den holländska rätten 

men eftersom bilderna inte fanns indexerade på någon sökmotor var en användare 

tvungen att känna till den specifika URL som varje enskild bild har för att få åtkomst till 

dem.  Vidare menar domstolen att det inte råder något tvivel om att uppladdningen var 

avsiktlig, bilderna hade rubriken ”Fucking leaked! Pictures of [X] naked”. Detta är 

onekligen svårt att tolka som något annat än ett uppsåt till att publicera tidigare 

opublicerat material. Följaktligen blev också GS Media dömda för detta i 

förstainstansen. Denna dom överklagades sedermera av GS Media. 

 

 

 
                                                
74 http://eulawradar.com/case-c-16015-gs-media-porn-hyperlinked-and-hyperleaked/ 
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5.2.2.2 Överklagandet 

Till skillnad från förstainstansen så bifölls överklagande från GS Media av den 

holländska överklagandeinstansen. Domstolen verkar gå lite på ECS linje om hur en 

hyperlänk ska ses i förhållande till upphovsrätten. Domstolen liknar länkar vid fotnoter i 

en uppsats, eller en artikel i en tidning som hänvisar till en annan sådan.75 Domstolen 

går vidare och menar att även om GS Media hade givit allmänheten ytterligare en väg 

att hitta bilderna, så var det inte en ny väg. Bilderna fanns ju trots allt redan publicerade 

på den australiensiska hemsidan. Domstolen menar att det alltså var den tredje parten 

som kränkt Sanomas upphovsrätter, inte GS Media. Detta ansåg domstolen var nog för 

att fria GS Media från ansvar i frågan om företaget begått ett upphovsrättsintrång när 

man länkat till bilderna på Britt Dekker. Däremot ansåg domstolen att GS Media varit 

culpösa i det att man ignorerat Sanomas krav på ett borttagande av länkarna från sin 

hemsida. Därigenom har man markant underlättat för internetanvändare att få tag på 

bilderna. Detta menar domstolen är något som GS Media kan fällas till ansvar för. 

 

5.2.2.3 Fallet i den holländska högsta domstolen och dess hänskjutande till EU-

domstolen 

Fallet överklagades ytterligare en gång och togs upp till prövning i Hollands högsta 

domstol. Väl där inhämtade domstolen ett yttrande en av generaladvokaterna i EU-

domstolen, tillika specialist på immaterialrättsområdet. Denne gav sina kommentarer på 

relevant EU-domstolspraxis, men kanske viktigast av allt uppmanade domstolen att 

hänskjuta fallet till EU-domstolen. Domstolen pekar specifikt på domstolens kriterium 

om ny publik. Det den holländska högsta domstolen söker, men inte kan hitta, svar på är 

en situation som man anser att EU-domstolen inte verkar ha begrundat. I Svensson har 

EU-domstolen sagt att om länkningen sker mot en ny publik är den otillåten. Men den 

holländska domstolen menar att i det fallet var det inte nödvändigt för EU-domstolen att 

fundera över huruvida rättsinnehavaren hade givit sin tillåtelse till publiceringen, det 

faktumet var aldrig omtvistat i målet. Följaktligen hade inte domstolen övervägt ett 

scenario där den ursprungliga rättsinnehavaren givit sitt tillstånd till publicering och där 

frågan om ny publik föreligger inte dyker upp.76 Domstolen går sedan vidare till EU-

domstolens utlåtande i BestWater. Som nämnts ovan så tar EU-domstolen inte heller här 

                                                
75 http://eulawradar.com/case-c-16015-gs-media-porn-hyperlinked-and-hyperleaked/ 
76 A.a. 
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upp frågan om det gör någon skillnad på kravet för ny publik om materialet som länkas 

till finns upplagd utan den ursprunglige rättsinnehavarens tillstånd.  

 

Den stora frågan är hur kravet på ny publik ska tolkas i detta fall. Materialet finns ju 

tillgängligt fritt på en hemsida. Alla som använder internet kan ta del av materialet. Sett 

enbart ur den synvinkeln är det ju inte en ny publik. Däremot finns inget tillstånd från 

den ursprunglige rättsinnehavaren. Precis som i frågan med åtkomstbegränsning skapar 

detta ett stort problem sett till förutsebarheten. En genomsnittlig internetanvändare kan 

omöjligt veta i många fall om material som tveklöst finns fritt tillgängligt på en hemsida 

bär upphovsrättsinnehavarens tillåtelse. I fallet med åtkomstbegränsning är det i många 

fall lätt att i vart fall ana att något kanske inte är helt rätt. I detta fall är situationen en 

annan. Att avgöra om en bild som en användare hittar på en hemsida som denne vill 

dela med sig av till andra finns där med upphovsmannens tillåtelse eller inte är näst 

intill omöjligt i många fall. Det med andra ord extremt lätt att begå ett brott utan att 

någonsin veta om det. När det inte finns någon vägledning i frågan från EU-domstolens 

sida blir de allra flesta fast i ovisshet. Detta verkar även den holländska högsta 

domstolen hålla med om. I sitt hänskjutande till EU-domstolen ställde man följande 

frågor:77 

 

1) Enligt syftet med artikel 3(1) i Direktiv 2001/29/EG, är det en överföring till 

allmänheten när någon annan än rättsinnehavaren använder en hyperlänk på sin 

hemsida för att hänvisa till en tredje parts hemsida, som finns tillgänglig för 

allmänheten genom internet, och på vilken det finns material tillgängligt utan 

tillåtelse från den ursprunglige rättsinnehavaren? 

a) Blir svaret annorlunda om materialet inte har tillgängliggjorts på annat sätt med 

tillstånd från rättsinnhavaren? 

b) Spelar det någon roll om “länkaren” är, eller borde vara, medveten om 

rättsinnehavarens avsaknad av tillåtelse att material finns placerat på den tredje 

partens hemsida som nämnts i fråga 1a, och om så är fallet om omständigheten 

att materialet inte tidigare finns tillgängliggjort med rättsinnehavarens tillstånd? 

                                                
77 Frågorna är översatta till svenska av författaren, från en översättning till engelska 
hämtad från http://eulawradar.com/case-c-16015-gs-media-porn-hyperlinked-and-
hyperleaked/ 
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2) Om svaret på fråga 1 är nekande, är det fortfarande en överföring till allmänheten 

om hemsidan som hyperlänken syftar till, och därigenom materialet, otvetydigt kan 

hittas av allmänheten genom användandet av internet, om än inte lättvindigt, så att 

användandet av hyperlänken underlättar uppsökandet av materialet? 

a) Vid svar på fråga 2 är det av betydelse om länkaren är, eller borde ha varit, 

medveten om att hemsidan som länken syftar till inte lättvindigt kan hittas av 

allmänheten genom ett användande av internet? 

3) Finns det andra omständigheter som måste tas i beaktning vid en bedömning om det 

är en överföring när en hyperlänk ger tillgång till material som inte tidigare 

publicerats utan den ursprunglige rättsinnehavarens tillåtelse? 

 

5.3 Framtiden för länkning – vad händer sen? 
Att den rättsliga regleringen kring informationssamhället i allmänhet och länkning i 

synnerhet är både i behov av och under utveckling är något som inte kan upprepas för 

mycket. Att länka till något är ett alldeles för enkelt förfarande att använda sig av för att 

det ska vara acceptabelt att regleringen är så otydlig som den är i dagsläget. Att i princip 

vem som helst, när som helst, kan begå ett brott utan att ens veta om det är för mig 

absurt. Förutsebarheten är en av de viktigaste grundstenarna i juridiken. Det ska inte 

krävas en juristutbildning för att kunna avgöra om att länka till en bild som en internet 

användare hittar är ett brott eller inte. Inte heller ska det behöva krävas undersökningar 

för att avgöra om material är tillåtet att länka till.  

 

EU-domstolen har med sina hittills tre avkunnade domar gjort mycket för 

förutsebarheten rörande länkning. Men även om mycket har hänt finns det nog minst 

lika mycket kvar. Den holländska högsta domstolen har i sitt hänskjutande ställt, enligt 

mig, frågor som verkligen kommer att tvinga EU-domstolen att ta ställning till frågor 

som man hittills verkar i det närmaste ha undvikt att ta tag i. Detta kommer göra att 

rättsutvecklingen tar ett både stort och viktigt kliv framåt. Detta förutsätter dock att C-

160/15 går samma öde tillmötes som C-279/13. Frågorna måste helt enkelt få bestå när 

fallet väl tas upp i Luxemburg. 

 

Exakt vilken väg utvecklingen kommer ta är såklart svårt att avgöra. De enda som 

egentligen vet är domarna i EU-domstolen. Utöver att vänta på det definitiva svaret går 

det egentligen bara att gissa. Med tanke på de frågor som den holländska högsta 
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domstolen ställt till EU-domstolen finns det i vart fall en möjlighet att för första gången 

sedan Svensson att få ett ordentligt svar från Luxemburg. Jag har svårt att se att EU-

domstolen kan hitta en möjlighet att undgå att besvara de frågor som finns i C-160/15. 

Men med tanke på hur ovilliga domstolen var att besvara HD:s frågor i C More skulle 

det inte förvåna mig om de på något sätt undgår även dessa. Om så sker är det inte annat 

än tragiskt. Vid något tillfälle måste domstolen våga ta tag i frågan ordentligt igen. 

Även om Svensson var ett banbrytande avgörande verkar domstolen vara ytterst 

tveksam till att ta tag i frågan igen. Detta gäller såväl att förtydliga det man redan sagt 

samt att svara på det man inte ännu svarat på. Att kalla domstolen för feg vore att ta i. 

Trots allt så är tre fall avgjorda på en för domstolen en extremt kort tid. Problemet är 

innehållet.  

 

Så vad finns i framtiden för länkningen? Gissningsvis kommer domstolen att mena att 

fråga 1 som den holländska högsta domstolen har ställt innebär ett upphovsrättsintrång. 

Den retorik som EU-domstolen använt sig av i den praxis som finns på området är min 

uppfattning att den kommer tolka frågan som ett intrång. I Svensson menar man på att 

infosoc-direktivet ska tolkas så att det ger upphovsmännen ett brett skydd för sina 

rättigheter.78 Att då säga att bara för att material finns uppladdat på en tredje parts 

hemsida innebär att det går att kringgå upphovsrätten vore att säga emot sig själv. 

Detsamma gäller givetvis i frågan om materialet finns uppladdat utan upphovsmannens 

tillstånd. En förhoppning från min sida är också att EU-domstolen kan behandla frågan 

om åtkomstbegräsning i fallet, men det är nog högst otroligt. Med tanke på att det inte 

är en fråga i målet som sådant känns det långsökt att domstolen skulle välja att ta upp 

detta. Med tanke på hur mycket material som finns laddat upp på exempelvis YouTube 

utan upphovsmännens tillåtelse vore det dock konstigt om domstolen konstaterar att det 

är otillåtet att länka till de filmklippen. Mängden handlingar som då skulle bli otillåtna 

skulle bli alldeles för stor. Jag hoppas innerligt för informationssamhällets skull att EU-

domstolen inte försöker sig på en sådan lösning. Det skulle enligt mig underminera 

internet som sådant. Den praktiska tillämpbarheten av en sådan dom skulle också vara 

otroligt svårgenomförd. Mängden fall som skulle resultera skulle bli alldeles för stor. 

 

                                                
78 C-466/12 punkt 17. 
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Fråga 2, alltså om det gör någon skillnad om materialet kan hittas av en genomsnittlig 

internetanvändare är desto intressantare. Ett av domstolens krav är ju att materialet ska 

finnas fritt tillgängligt på en hemsida, vilket i förlängningen kan innebära att det går lätt 

att hitta av en någorlunda kunnig internetanvändare. Om man bortser från det faktum att 

materialet som finns på en tredje parts hemsida innebär ett upphovsrättsintrång från den 

tredje parten så är det i grund och botten inte ett brott att besöka hemsidan. Om en 

användare kan hitta hemsidan på egen hand genom enklare sökningar på till exempel 

Google borde det inte vara ett brott att länka till densamma. Det är ju inget kringgående 

av några begränsningar, några sådana finns inte. Länken gör det förvisso lättare att hitta 

materialet. Men inte på en sådan nivå att det borde vara otillåtet. Det ska bli väldigt 

intressant att se hur domstolen tolkar frågan. En möjlig lösning är att EU-domstolen 

sätter en gräns för vad som är ”lätt att hitta”. Men detta får nog anses långsökt. Precis 

som domstolens kriterier om åtkomstbegränsning är svårtydda lär en sådan lösning bli 

än mer svårtillämpad i praktiken. Förutsebarheten i att försöka tillämpa en gräns på 

internet är ganska minimal. 

 

Oavsett vad EU-domstolen väljer att göra är en sak klar. Sagan om länkning och 

upphovsrätt är långt ifrån slut. Med tanke på internets föränderlighet kommer det 

ständigt att dyka upp nya situationer där vägledning varken går att hitta i praxis eller i 

lagstiftning. Att skapa en uttömmande lagstiftning eller praxis för alla situationer som 

kan uppstå på internet är en omöjlig uppgift. Det enda som går att göra är att se till att 

den vägledning som finns är tillräckligt tydlig och tillämpbar. Genom att se till att det 

som finns beslutat på området går att klart och tydligt tolkas går det att undvika 

missförstånd hos både upphovsmän såväl som för internetanvändare. Internets snabba 

föränderlighet gör det extra viktigt enligt mig att det finns klara och tydliga regler. 

Tankeprocessen bakom de flesta handlingar på internet är extremt kort. En användare 

ser en länk och klickar på den. En användare hittar en intressant artikel och länkar till 

den. Det är nog väldigt få som reflekterar över huruvida en artikel som man hittat finns 

där med författarens tillstånd eller inte. Även om upphovsmännens intresse av skydd för 

sina verk är otroligt viktig, ska man för det inte glömma de som konsumerar desamma. 

Det är naturligtvis en avvägning som måste göras, och upphovsmännen förtjänar ett 

brett skydd. Men just på internet gäller det också att inte missa skogen för alla träd. I 

vanliga medier, tryckta verk till exempel, är det lätt att se om något inte har en 

upphovsmans tillstånd för publicering. Inte på internet. Mängden material gör det 
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omöjligt. Så min förhoppning är alltså att vad framtiden har att förändra är ett skapande 

av en tydlighet som inte finns idag. Det är nog allt man kan våga hoppas.  

 

5.4 Sammanfattning 
C-160/15, GS Media innehåller väldigt intressanta frågor till EU-domstolen, som 

förhoppningsvis också kan ge intressanta svar. För första gången sedan Svensson har 

EU-domstolen fått nya frågor på länkningens område. Frågor som inte är en upprepning 

av det som tidigare domstolar har skickat till domstolen. Om allt når EU-domstolen till 

förhandlingen, till skillnad från C More, kanske den immaterialrättsliga regleringen om 

länkning kan få sin första riktiga uppdatering sedan Svensson kom 2014. Med tanke på 

EU-domstolens tendenser att inte svara helt och hållet på de frågor som finns kring 

länkning ska det bli högst intressant att se vad domstolen har att säga till detta. Eftersom 

Svensson inte har samma tillämplighet på frågorna i detta fall måste EU-domstolen i 

princip svara på frågorna utan att hänvisa tillbaka till Svensson så som man gjort hittills.  

 

Internet är i sig självt ett svårt område att diskutera de lege ferenda. Tekniken och 

användningen av det ändras så snabbt och så ofta att vad som är aktuellt i dag behöver 

inte nödvändigtvis vara aktuellt om ett år, eller ens några månader.  Med detta sagt är 

det naturligtvis inte så att internet ska vara oreglerat. Det gäller dock att anpassa 

regleringen. Problemen med till exempel länkning uppstår vid ett tillämpande av 

rättsregler som är skrivna utifrån traditionella immaterialrättsliga verkstyper, tryckta 

verk av böcker och liknande, och detta kommer att skapa problem. Det är författarens 

åsikt att det behövs en uppdatering av regelverket. Detta måste dock ske med 

försiktighet. Sett de lege ferenda måste det finnas tillräckligt med utrymme för att inte 

fastna i samma fälla som nu tack vare internets ständiga utveckling. 

 

Slutligen, det är med stor förväntan författaren ser fram emot avgörandet i C-160/15. 

Det jag hoppades C More-fallet skulle bli har GS Media alla möjligheter att vara i 

stället. C More blev i vart fall enligt mig en besvikelse. Eftersom HD drog tillbaka näst 

intill alla frågor blev ens möjligheten till ett betydande prejudikat väldigt urholkad. Ur 

den synvinkeln är framtiden god för länkningen. Det gäller bara för EU-domstolen att i 

alla fall ibland skänka en tanke ut de som använder internet ibland också. 
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6. Sammanfattning och avslutande kommentarer 
6.1 Sammanfattning 
Den 13 februari 2014 avkunnade Europeiska Unionens domstol ett fall som inte bara 

skulle komma att få en avgörande betydelse, utan även bli omtalat, omtvistat och 

diskuterat i alla tänkbara medier. För första gången hade EU-domstolen tagit sig an 

frågan om hur hyperlänkar på internet ska tolkas i förhållande till upphovsrätten, och 

framför allt begreppet överföring till allmänheten. Fallet ledde till att EU-domstolen, 

enligt vissa, äntligen behandlade frågan om vad länkar egentligen är, i vart fall i den 

immaterialrättsliga meningen. Fallet kan för icke-jurister sammanfattas genom att säga 

att länkar är allt som oftast tillåtna, men ibland inte. För de mer juridiskt kunniga krävs 

en ny publik för att länkning ska utgöra ett upphovsrättsintrång. Ny publik har 

domstolen definierat i förhållande till länkning som den grupp användare som 

upphovsmännen inte hade i åtanke när de publicerade materialet på den hemsida som 

det sedan länkas till. Om materialet finns fritt tillgängligt på hemsidan är den publik 

som upphovsmännen har beaktat webbplatsens samtliga potentiella besökare. Detta är 

enligt domstolen samtliga användare av internet. Eftersom det finns tillåtna länkningar 

finns det självklart också otillåtna sådana. I Svensson ställer domstolen krav på att en 

länkning inte får utföras i syfte att kringgå begränsningar som upphovsmannen har ställt 

upp på hemsidan. Det exempel domstolen ger i domen är abonnemangstjänster.  

 

Exakt vad som är en åtkomstbegränsning är utöver abonnemangstjänster inte klarlagt. 

Nästa fall i serien om länkning ger inte heller någon vidare vägledning. I C-348/13 tog 

EU-domstolen upp inbäddning ur ett immaterialrättsligt perspektiv. Fallet i sig är 

oerhört kort, och hänvisar i princip enbart tillbaka till Svensson. EU-domstolen 

konstaterar att eftersom man i Svensson redan uttryckt att det för länkningens legalitet 

inte spelar någon roll om användaren är medveten om att den flyttas till en ny sida eller 

inte så ska inbäddning ses som ”vanlig” länkning. Då inbäddning egentligen inte är 

något annat än en länk som visar en video på den sida där den finns inbäddad snarare än 

att skicka användaren till ursprungssidan så ansåg EU-domstolen det vara en tillåten 

form av länkning, med de kriterier som man redan lagt fram i Svensson.  

 

Det senast avgjorda fallet i EU-domstolens länkningsserie är C-279/13. Ytterligare en 

gång är det en svensk domstol som har begärt ett förhandsavgörande från EU-
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domstolen. Ett fall som ursprungligen hade kunnat ge ytterligare ljus på vad som ska 

anses vara en åtkomstbegränsning blev i Luxemburg ganska tandlöst. EU-domstolen 

valde att återföra frågorna till HD tillsammans med Svensson-domen för att fråga HD 

om den ville vidhålla sina frågor. HD svarade nekande och skicka tillbaka en av fem 

frågor. Alltså fick aldrig frågan om åtkomstbegränsningar något svar. 

 

Svensson-domen har diskuterats flitigt i doktrin. Två framträdande aktörer som har 

uttryckt sina åsikter på domen är ALAI och ECS. Den senare har förvisso publicerat sin 

åsikt innan domen avkunnats, men den är likaledes intressant. Dessa två åsikter är 

egentligen varandras motsatser. ECS menar i sin åsikt att länkning inte ska anses vara 

en överföring till allmänheten över huvud taget. De menar att länkning ska ses på 

samma sätt som fotnoter. Länkning, enligt ECS, är en hänvisning till ett annat verk. I 

och med detta är det varken ett tillgängliggörande eller en överföring. Länkning är 

enligt ECS endast en vägskylt. Vidare tar ECS upp den påverkan ett olagliggörande av 

länkning skulle få på internets fortlevnad.  Sammantaget är ECS motståndare av att 

reglera länkar alls. I vart fall inte under artikel 3 i infosoc-direktivet. ALAI å sin sida är 

starka motståndare till C-466/12. Som den intresseorganisation för 

upphovsrättsinnehavare som de är så anser de att EU-domstolen har gjort internet 

alldeles för frisläppt, och i förlängningen inte givit upphovsrättsinnehavarna de skydd 

som de borde ha. ALAI menar att genom domen har begreppet överföring till 

allmänheten urholkats, och får inte den effekt som var tanken. ALAI:s främsta kritik är 

mot begreppet ny publik, vilket de anser vara en begränsning av upphovsmännens 

rättigheter. Dessutom anser man att EU-domstolen i sitt avgörande gått emot 

internationella konventioner såsom Bern-konventionen och TRIPS-avtalet. 

 

Åtkomstbegränsningen som EU-domstolen tar upp i punkt 31 i Svensson är kanske det i 

de tre domarna som är minst klarlagt. Domstolen har i princip inte klarlagt någonting 

alls. Den enda vägledning som finns att hämta är att det är otillåtet att länka till material 

om syftet är att kringgå begränsningar. Vad som kan anses vara sådana begränsningar är 

alltså ännu oklart. Den enda typen som med säkerhet är otillåten är länka till är material 

som finns bakom abonnemangstjänster. När C More-fallet inte gav svar får alltså hopp 

sättas till GS Media, C-160/15.  
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6.2 Avslutande kommentarer 
Sagan om länkning är som sagt inte över. Det är min uppfattning att all tillkomst till 

upphovsrätten på detta område är positiv. Med tanke på hur oreglerat internet egentligen 

har varit är det ett välkommet tilltag att äntligen se över lagstiftningen för internet. Att 

försöka tillämpa den äldre lagstiftningen är lite som att försöka passa in ett runt föremål 

i ett fyrkantigt hål. Det kan gå, men det skapar också problem, och hålet blir inte helt 

täckt. Så att initiera en process där man från EU:s håll försöker optimera lagstiftningen 

för att täck den nya teknologin är bara bra. Det krävs naturligtvis en försiktighet i detta 

förfarande. Eftersom internet är en mer eller mindre levande varelse är det mycket 

svårare att kontrollera det.  

 

Jag tycker att riktningen som EU-domstolen har tagit utvecklingen är mycket bra. I 

Svensson verkar man ha uppfattat hur viktigt länkningen är för internets uppbyggnad. 

ALAI:s förslag på lösning tycker jag är alldeles för hårt mot användarna. Jag förstår att 

ALAI är en intresseorganisation vars syfte är att skydda upphovsmännen, men här 

verkar man ha missat fundamentala delar i vad internet är. Enligt mig framstår 

organisationen som frånvända i sitt uttalande. Det är som om att hela organisationen är 

belagda med skygglappar och bara ser delar av bilden. Tack och lov så verkar inte EU-

domstolen bry sig om detta. ALAI:s åsikt kom efter Svensson men EU-domstolen 

verkar inte ha inte påverkats av det, utan fortsätter istället på sin linje.  
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