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1 Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 

 

Den uppfattningen, att Internet är laglöst och att man i princip får göra vad man vill på nätet, 

torde till slutet av 1990-talet ha varit ganska vanlig hos gemene man och är idag, i början av 

2000-talet, förmodligen fortfarande vanlig. Kanske kan detta vara en förklaring till varför en del 

Internetanvändare lägger ut upphovsrättsligt skyddade verk på nätet utan upphovsmannens 

tillstånd eller varför andra former av brottsliga gärningar begås med hjälp av Internet. Detta sker 

trots att människor i allmänhet borde ha en uppfattning om vad ett upphovsrättsligt skydd 

innefattar eller att framställningar som förtal och uppvigling eller spridning av grova 

pornografiska bilder utgör brottsliga gärningar. Att gärningsmännen till dessa handlingar skulle 

gå fria av den anledningen att Internet är laglöst, har varit och är en felaktig uppfattning. Våra 

lagar gäller såväl utanför nätet som på nätet, men i och med att ny teknik införs, såsom Internet, 

kan det i för sig hända att det uppstår osäkerhet om hur de befintliga lagarna ska tillämpas på 

den nya tekniken. En juridisk knäckfråga, som Internetanvändningen har givit upphov till, är hur 

rättsreglerna ska tillämpas på länkning. 

 

Länkarnas betydelse för Internet kan vara svår att förstå, då de är en så naturlig och självklar del 

av den, att man inte ens tänker på dem. Men länkarna är webben. Med användning av länkar kan 

vi förflytta oss mellan olika webbplatser och hämta hem bl.a. text och musik till våra datorer 

och det är tack vare länkarna som sökmotorer blir användbara. Länkarna utgör således en 

mycket viktig del av webben. 

 

Idag råder det således osäkerhet om hur rättsordningen ska behandla de webbplatsinnehavare 

som länkar till sidor där det finns t.ex. immaterialrättsligt skyddat material eller brottsliga 

framställningar. Kan länkning anses utgöra exemplarframställning, tillgängliggörande för 

allmänheten eller medhjälp till brott? Frågetecknen är många och en lösning är önskvärd med 

hänsyn till rättsäkerheten, då Internetanvändningen tenderar att öka år från år. 
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1.2 Problemformulering 

 
Kan länkning, de lege lata, utgöra en brottslig gärning och är det i så fall beroende av vilken typ 

av länk man som webbplatsinnehavare har använt sig av? 

 
 

1.3 Syfte 

 
Mitt syfte är att analysera om länkning, de lege lata, utgör en brottslig handling. 

 
 

1.4 Målgrupp 

 
Min tilltänkta läsarkrets består av jurister och juridikstuderande. 

 
 

1.5 Avgränsningar 

 
Avseende immaterialrätten, kommer jag att begränsa min utredning till att behandla två olika 

områden. Dessa är upphovsrätten och känneteckensrätten. Anledningen till att jag behandlar 

endast dessa två områden inom immaterialrätten, är att intrång i dessa rättigheter tenderar att 

vara det vanligaste på Internet. Jag kommer inte att analysera ifall länkning kan utgöra ett 

kriminaliserat intrång i den ideella rätten eller i de närstående rättigheterna enligt Lag 

(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). 

 
I min framställning kommer jag utgå från att det är svensk lag som blir aktuell att tillämpa. 

 
 

1.6 Metod 

 
Jag ska börja med att utreda vad länkar är för något, vilka olika typer som finns och vilka 

åtgärder som företas då man upprättar dessa på sin webbplats. Detta gör jag eftersom 
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klassificeringen av en handling såsom brottslig eller icke brottslig gärning, kan bero av vilken 

typ av länk webbplatsinnehavaren har använt sig av. 

 

Tillämpningsproblem av rättsreglerna på länkning uppstår då någon upprättat en länk till en 

webbsida som innehåller brottsliga framställningar eller immaterialrättsligt skyddat material. 

Vad gäller fallet att dokumentet innehåller en brottslig framställning, skulle länkning till denna 

sida kunna utgöra antingen medverkan till den brottsliga handlingen eller spridning av den 

brottsliga framställningen. Av den anledningen kommer jag att utreda dels ett par s.k. 

spridningsbrott, dels när brottsbalkens medverkanderegler kan bli tillämpliga. De 

spridningsbrott som jag ska utreda, är hets mot folkgrupp och barnpornografi, då dessa tenderar 

att vara bland de vanligaste brotten på Internet.  

 

Vad gäller fallet att en webbsida innehåller upphovsrättsligt skyddat material eller ett skyddat 

varumärke eller firmanamn, utgör intrång i detta en brottslig gärning. Jag kommer därför att 

redogöra för vad som utgör ett kriminaliserat intrång i dessa immaterialrätter. I den sista delen 

av uppsatsens teoriavsnitt kommer jag att redogöra för den tolkning som praxis och doktrin gör 

av länkning. I analysavsnittet kommer jag att, med hjälp av de utredningar jag gjort i 

teoriavsnittet, analysera de tolkningar som doktrin och praxis gjort av länkning och komma fram 

till om länkning kan utgöra en brottslig gärning enligt gällande rätt. Jag kommer att använda 

mig av traditionell juridisk metod. 

 

I mitt arbete kommer jag att använda mig av litteratur från Linköpings universitetsbibliotek och 

underlag från en intervju. Intervjun skedde med en datakonsult och nätverkstekniker, vid namn 

Peter Gustavsson, på Sonera Juxto AB. Anledningen till att jag valde att göra en intervju var att 

jag behövde komplettera mitt källmaterial avseende länkar. Att valet föll på Peter Gustavsson, 

berodde på att han har arbetat med att upprätta länkar på webbsidor. De frågor som jag ställde 

var sådana som jag ansåg att jag inte fått något svar på efter genomgången av mitt övriga 

källmaterial. Intervjun skedde per telefon. Efter intervjun skrev jag ner de svar jag fått. Sedan 

skickade jag underlaget till Peter Gustavsson för godkännande. 
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2 Länkar1 
 

I det följande kapitlet ska jag utreda vad en länk är för något, de olika sätt som finns att 

presentera det som länkats och vilka åtgärder man företar då man upprättar en länk på sin 

webbsida. De datatermer som jag använder mig av, finns förklarade i slutet av min 

framställning2. 

 

 

2.1 Allmänt 

 

För att en blivande webbplatsinnehavare ska kunna skapa en webbsida och därefter kunna lägga 

ut den på nätet, fordras att denne har tillgång till en HTML-editor (det går även bra att använda 

sig av ett ordbehandlingsprogram eller en enkel texteditor), en webbläsare (t. ex. Netscape eller 

Internet Explorer), ett modem och en Internet-anslutning så att han/hon kan koppla upp sig på 

nätet. Dessutom måste webbsidan publiceras på en webbserver för att andra Internetanvändare 

ska kunna få tillgång till den. Svenska Internetoperatörer brukar erbjuda privatpersoner 

kostnadsfri plats på en server, tillsammans med Internetabonnemanget. Annars kan man själv,  

t. ex via nätet, leta upp en webbserver och avtala med den som ansvarar för den om en plats. 

 

Med hjälp av HTML-editorn skapar man sin webbsida genom att använda sig av text och ett 

protokoll, d.v.s. ett språk, som benämns HTML. Språket utgörs av speciella koder och dessa 

instruerar en webbläsare hur den ska formatera en sida, t.ex. vilken färg en viss text ska ha. 

Dessutom kan man med hjälp av HTML-koder visa bilder, lägga in ljud och video, 

kommunicera med webbsidans besökare och skapa länkar till andra webbsidor.  

 

Här följer några exempel på HTML-koder: 

 

                                                 
1 Kapitel 2 baseras på Ström s 4-54, Josefsson kapitel 1-4, 6, 16, Carlén-Wendels s 169-174, samt intervju med 

Peter Gustavsson 
2 Se bilaga 1 
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<BODY> 

<H1>Välkommen! </H1> 

Jag heter <STRONG>Christin Kaliff</STRONG>, och det här är ett exempel på olika HTML-

koder som man kan använda sig av då man skapar sin webbsida. 

</BODY> 

 

HTML-koderna <BODY> och </BODY> gör så att allt, utom koderna, som återfinns mellan 

dessa syns på webbsidan. Texten mellan <H1> och </H1> får den största rubrikstorleken, exakt 

hur stor beror av vilken inställning besökarens webbläsare har. Koderna <STRONG> och 

</STRONG> gör så att texten mellan dessa blir betonad. På vilket sätt texten blir betonad är 

också beroende av inställningen på besökarens webbläsare. Det ovan visade exemplet skulle 

kunna se ut på följande sätt på en webbsida: 

 

Välkommen! 
Jag heter Christin Kaliff, och det här är ett exempel på olika HTML-koder som man kan 

använda sig av då man skapar sin webbsida. 

 

En webbsida består således endast av text samt olika bokstavskombinationer, d.v.s. HTML 

koder. 

 

Jag nämnde ovan att man med hjälp av HTML-koder kan skapa länkar. Men vad är en länk? 

Länkarna utgör själva grundidén till World Wide Web och är i princip en hänvisning till ett 

annat dokument på samma eller en annan dator eller till en annan del av samma dokument. 

Länkarna gör det möjligt för Internetanvändare att ”surfa” mellan olika webbsidor och genom 

att använda länkar kan man skapa ordning på all den information som finns samlad på de datorer 

som är sammanlänkade och vilka utgör själva Internet. Detta var också det primära syftet med 

att införa möjligheten med länkning3, d.v.s. bringa ordning på all information. Den här typen av 

länk kommer jag i fortsättningen att benämna hänvisande länk, då det som utmärker denna sorts 

länk är att den hänvisar besökaren till en annan webbsida. I den juridiska doktrinen4, klassar 

                                                 
3 Josefsson s 3 f 
4 Carlén-Wendels s 172, Dahlström, Karlsson s 107 och Lindberg, Westman s 203 
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man även de koder som integrerar material i den egna webbsidan eller som visar det hämtade 

materialet i ett nytt webbläsarfönster, som länkar, av den anledningen att den principiella och 

praktiska effekten blir densamma. Det som åsyftas torde vara att den gemensamma faktorn för 

de olika typerna av koder är att materialet finns på en annan webbsida och att länkläggarens 

dokument endast innehåller koden. 

 

Grovt indelat, finns det således två skilda typer av länkar; de som hänvisar besökaren till en ny 

webbsida (hänvisande länkar) och de som integrerar materialet i den egna sidan. Indelningen 

beror således av hur man valt att presentera det som länkats. 

 

 

2.2 Olika sätt att presentera det som länkats 

 

I de avsnitt som följer, ska jag redogöra för olika sätt att presentera det som länkats. Detta gör 

jag genom att beskriva olika händelseförlopp och utseende på webbsidorna, följt av en 

förklaring till vilka åtgärder webbplatsinnehavaren har företagit. Vad gäller avsnittet om ramar, 

kommer jag endast att allmänt redogöra för hur en webbsida, som presenterar det länkade 

materialet i en ram, kan se ut. Gemensamt för alla länkarna är att ingen exemplarframställning 

sker hos länkläggaren, utan detta sker hos besökaren. 

 

 

2.2.1 Hänvisande länkar 

 

Händelseförloppet är följande: På webbsida 1 återfinns en text som lyder: Christins webbplats. 

När besökaren ”klickar” på texten med muspekaren, visas på dennes bildskärm, efter några 

sekunder, ingångssidan på Christins webbplats. På URL-raden står nu adressen till ingångssidan 

på den nya webbplatsen. 

 

De åtgärder som innehavaren av webbsida 1 har företagit är följande: Denne har på sin sida lagt 

in en kod som lyder: 
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<A HREF=http://www.christinkaliff.se/ingångssida.html>Christins webbplats</A> 

A står för anchor och är den kod som talar om för webbläsaren att det är en länk. A följs alltid 

av en tilläggskod som talar om för webbläsaren vilken typ av adress det rör sig om. I det här 

exemplet utgör HREF, som står för hyperreferens, tilläggskoden och denna talar om för 

webbläsaren, att adressen hänvisar till en annan webbsida. http://www.christinkaliff.se, är 

adressen till den dator där filen, som länken leder till, finns lagrad. /ingångssida.html, är namnet 

på den fil som länken leder till. Tillsammans utgör adressen till datorn och namnet på filen, som 

länken leder till, den s.k. sökvägen. http:// betyder HyperTextTransfer Protocol och är ett 

protokoll som används då innehållet i dokument ska transporteras mellan Internets alla datorer. 

Det finns andra protokoll som man kan använda sig av vid överföring av dokumentinnehåll som 

t.ex. FTP, som står för File Tranfer Protocol, men på World Wide Webb är det vanligaste 

protokollet HTTP. Christins webbplats, är den text som syns på webbsidan och som besökaren 

måste klicka på för att aktivera länken, den s.k. länksvansen. </A> är slutkoden. 

 

Länken består alltså av HTML-koder, en sökväg och en länksvans. Besökaren ser endast 

länksvansen. Länksvansen kan även bestå av en bild. Istället för att lägga in texten Christins 

webbplats, lägger man in adressen till en bild. Här följer ett exempel: 

 

<A HREF=http://www.christinkaliff.se><IMG SRC=sökväg och namn på bilden></A> 

 

I avsnitt 2.2.2, kommer jag att förklara vad IMG SRC står för, av den anledningen att denna kod 

integrerar material på webbsidan och således utgör en, enligt doktrinen, särskild typ av länk, se 

ovan avsnitt 2.1. 

 

När man använder sig av hänvisande länkar, kan man välja att länka till ett dokument som ligger 

längre ned i dokumentstrukturen på den främmande webbplatsen. Detta kallas för att man 

upprättar en ”djuplänk”. Länken leder således inte till en webbplats ingångssida, utan till en 

subsida. 

 

Sammanfattningsvis kan noteras att hänvisande länkar består av tre delar, nämligen koder, 

sökväg och en länksvans (en text eller bild). De hänvisande länkar, som har en länksvans 

bestående av en bild, innehåller dessutom en IMG SRC-länk. 
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2.2.2 IMG SRC länkar 

 

Händelseförlopp: En ”surfare” väljer att öppna webbsida 1. När hennes/hans webbläsare öppnat 

webbsida 1, kan hon eller han beskåda en bild som lagts ut på nätet av innehavaren av webbsida 

2, vilken är upphovsman till bilden. 

 

De åtgärder som innehavaren av webbsida 1 har företagit är följande: Denne har på sin 

webbsida lagt in en HTML-kod som lyder:  

 

<IMG SRC=http://www.webbsida2.se/bilder/namnet på bilden.gif></IMG> 

 

IMG står för image och talar om för webbläsaren att en bild ska visas. För att koden ska fungera 

måste den kompletteras med koden SRC som är förkortning för source. Denna kod talar om för 

webbläsaren var bilden finns, d.v.s. sökvägen till bilden. =http://www.webbsida2.se, är adressen 

till den dator där bilden finns lagrad. /bilder, är namnet på den katalog som bilden finns lagrad i 

och /namnet på bilden.gif, är således namnet på bilden. gif anger vilket bildformat bilden är 

sparad i. http:// betyder HyperTextTransfer Protocol och är ett protokoll som används då 

dokuments innehåll ska transporteras mellan Internets alla datorer. Det som utmärker denna sort 

av länk är att besökaren inte själv behöver aktivera den, utan detta sker automatiskt. Denna kod 

används då man ska länka till olika slags grafik såsom ett fotografi, ett figurvarumärke eller en 

illustration. Som framgår av exemplet, innehåller länkläggarens webbsida bara bildens adress 

och aldrig bilden i sig. 

 

 

2.2.3 Automatiskt framförande/av besökaren initierat framförande 

 

De två första händelseförloppen är exempel på automatiskt framförande av verk. 

De två sista händelseförloppen är exempel på då besökaren initierar framförandet. 

 

Händelseförlopp 1: En besökare öppnar webbsida 1. Då sidan öppnats, startar automatiskt ett 

musikstycke som komponerats av innehavaren av webbplats 2. Besökaren har inte själv initierat 

13 

 



framförandet, utan musiken framförs automatiskt då webbsidan öppnas. Musikfilen finns inte 

lagrad på webbsidainnehavarens 1 hårddisk, utan på hårddisken hos webbsidainnehavare 2. 

 

I detta exempel har innehavaren av webbsida 1 valt att lägga in musik som framförs då en 

besökare öppnar sidan. Den kod som webbsidainnehavaren har använt sig av är följande: 

 

<BGSOUND SRC=http://www.webbsida2.se/musik/xxx.waw loop=1></BGSOUND  

 

BGSOUND instruerar webbläsaren att en ljudfil ska spelas upp. SRC anger var filen finns. 

=http://www.webbsida2.se/musik/xxx.waw är sökvägen till filen. xxx är namnet på musikfilen 

och .waw är förkortning på det format som filen är sparad i. loop=1 talar om för besökarens 

webbläsare hur många gånger som musiken ska framföras. Musikfilen finns inte lagrad på 

innehavarens av webbsida 1 hårddisk, utan på hårddisken hos innehavaren av webbsida 2. 

 

Händelseförlopp 2: En besökare öppnar webbsida 1. När sidan öppnas startar en videofilm, som 

innehavaren av webbsida 2 är upphovsman till, i ett särskilt fönster. Videofilen återfinns på 

innehavarens av webbsida 2 hårddisk. 

 

I det här exemplet har innehavaren av webbplats 1 använt sig av följande kod: 

IMG DYNSRC=http://www.webbsida2.se/video/xxx.avi></IMG 

 

IMG DYNSRC talar om för webbläsaren att en videofil ska spelas upp och var filen återfinns. 

=http://www.webbsida2.se/video/xxx.avi är sökvägen till filen. xxx är namnet på filen och .avi 

är det format som filen är sparad i. För att besökaren ska kunna se framförandet av videon, 

måste han ha tillgång till ett insticksprogram, t. ex Windows media player. Webbläsaren startar 

automatiskt insticksprogrammet i ett eget fönster då webbsida 1 öppnas. Detta fönster kan 

innehavaren av webbsida 1 välja att placera var han vill. Däremot kan han inte välja att ta bort 

det nya fönstret, emedan insticksprogrammet måste ”köras” i ett eget fönster. 

 

Händelseförlopp 3: En besökare öppnar webbsida 1. När sidan öppnats lägger besökaren märke 

till en text som lyder: ”Om du vill lyssna på låt xxx, klicka här.” När besökaren aktiverat länken 

startar musikstycket xxx. På besökarens bildskärm är det webbsidan 1 som visas. 
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I det här fallet har innehavaren till webbsida 1 valt att låta besökaren själv aktivera länken till 

musikstycket om denne vill lyssna på detta. Innehavaren har använt sig av följande kod: 

 

<A HREF=http://www.webbsida2.se/musik/xxx.waw loop=1>Om du vill lyssna på låt xxx, 

klicka här</A> 

 

Som synes har innehavaren använt sig av samma koder som man använder sig av då man ska 

upprätta en hänvisande länk, d.v.s. koderna <A och HREF. Skillnaden, mellan denna länk och 

den hänvisande länken, är dock att besökaren ser webbsida 1 på sin bildskärm och inte webbsida 

2. Koden loop=1, instruerar besökarens webbläsare hur många gånger som musiken ska 

framföras, d.v.s. i detta fall en gång. 

 

Händelseförlopp 4: En besökare öppnar webbsida 1. När sidan öppnats ser besökaren en text 

som lyder: ”Om du vill se filmen xxx, klicka här”. När besökaren aktiverat länken öppnas ett 

insticksprogram i ett eget fönster i vilket videofilmen sedan framförs. 

 

I det här fallet har innehavaren av webbsida 1 använt sig av följande kod: 

 

<A HREF=http://www.webbsida2.se/video/xxx.avi.>Om du vill se filmen xxx, klicka här</A> 

Även i detta fall har innehavaren använt sig av samma koder som vid en hänvisande länk. 

Skillnaden består i, att det är webbsida 1, och inte webbsida 2, som visas på besökarens 

bildskärm. 

 

 

2.2.4 Ramar/Frames 

 

Med användning av ramteknik kan man som webbsidainnehavare dela in sin sida i olika rutor 

eller fönster, vilka en besökare kan bläddra i med användning av rullningslister. De olika 

fönstren är oberoende av varandra och kan således innehålla material från olika webbsidor. 

Anledningen till att man väljer att dela upp sin sida i olika ramar kan vara att man vill mera 

överskådligt kunna presentera vad man har att erbjuda och/eller att webbsidan ska vara mer 

lättnavigerad. 
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Då man delar in sin sida i olika rutor, kan man välja mellan att ha en ram kring rutan eller att 

inte ha det (därav namnet ramteknik). Ifall man väljer att inte ha ramar kring de olika rutorna, 

kommer materialet på sidan att flyta ihop och besökaren kommer då inte att märka att innehållet 

på sidan härrör från olika källor. Vid användandet av ramteknik, kommer adressen till 

länkläggarens dokument (kallande dokumentet) att stå på URL-raden i webbläsaren och detta 

kan i för sig vara missvisande, eftersom en besökare inte kan se att materialet i något av fönstren 

eller rutorna härrör från någon annan webbsidainnehavare. 

 

 

2.2.4.1 Synliga ramar 

 

Händelseförlopp: När besökaren öppnar webbsida 1, kan denne se att sidan är uppdelad i två 

rutor. Anledningen till att han kan se detta är att rutorna är markerade med ramar. I ruta 1, 

återfinns nyhetsartiklar från webbsida 2. I ruta 2 finns ett index över allt som finns på webbplats 

1. När besökaren klickar i ruta 1, eller använder sig av rullningslisterna till ruta 1, står 

fortfarande adressen till webbsida 1 på URL-raden. 

 
 

2.2.4.2 Osynliga ramar 

 

Händelseförlopp: När besökaren öppnar webbsida 1 kan denne ta del av nyheter och ett index. 

Det finns inga ramar runt nyheterna och detta leder till att materialet på sidan ”flyter ihop”. 

Besökaren har ingen möjlighet att se att nyheterna härrör från webbsida 2. 
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2.2.5 Nytt webbläsarfönster 

 

Händelseförlopp: Besökaren öppnar webbsida 1. På sidan ser denne en text som lyder: ”Vill du 

läsa mer om xxx, klicka här”. När besökaren klickar på texten öppnas ett nytt fönster, bredvid 

webbsida 1, vari webbsida 2 visas. På URL-raden, i det fönster vari webbsida 1 visas, står 

adressen till webbsida 1. På URL-raden i det nya fönstret, står adressen till webbsida 2. 

 

Den kod som innehavaren av webbsida 1 har använt sig av är följande: 

 

<A HREF=http://www.webbsida2.seTARGET=webbsida2>webbsida 2</A> 

 

Koden TARGET=webbsida2, instruerar besökarens webbläsare att öppna ett nytt fönster som 

heter webbsida 2. I detta nya fönster visas eller framförs materialet som återfinns på webbsida 2. 

 

Webbplatsinnehavaren kan således låta länken öppna ett nytt fönster hos besökaren och 

presentera det hämtade materialet i detta. Det som sker är att ett nytt självständigt exemplar av 

webbläsaren öppnas och körs parallellt med den tidigare öppnade webbläsaren. När 

länkläggaren använder sig av det här tillvägagångssättet, kan han/hon välja att låta det nya 

fönstret lägga sig över det gamla eller att göra det nya fönstret litet så att det upptar bara en del 

av skärmen. Till skillnad från ramtekniken, kan inte den yttre ramen på det nya fönstret göras 

osynlig. Dock kan webbplatsinnehavaren välja mellan att visa URL raden, där adressen till 

målplatsen står, så att besökaren ser att det hämtade materialet härrör från någon annan källa 

eller att ta bort URL- raden, så att besökaren inte kan se varifrån materialet kommer.  
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2.3 Terminologi 

 

2.3.1 I datalitteraturen 

 

I den behandlade datalitteraturen klassificeras länkar såsom koder som hänvisar besökaren till 

en annan sida på samma hårddisk eller någon annan hårddisk, en annan plats på samma sida 

eller till en e-mail adress. De koder som hämtar material från någon annan hårddisk, 

klassificeras således inte som länkar. 

 

 

2.3.2 I juridisk litteratur 

 

I den juridiska litteratur som jag har använt mig av för denna uppsats, används olika 

betäckningar för samma typ av länkar. Detta kan vara mycket förvirrande vid läsandet av 

uppsatsen, så för att bringa ordning bland begreppen, ska jag i detta avsnitt redogöra för de 

skilda författarnas terminologi.  

 

Carlén-Wendels anser att det finns tre olika typer av länkar. Dessa är förflyttande länkar, 

integrerande länkar och djuplänkar. Efter att ha aktiverats med muspekaren förflyttar (ett uttryck 

som Carlén-Wendels använder) den förflyttande länken webbsidans besökare till en ny 

webbplats eller webbsida eller en annan del av samma webbsida. Denna typ av länk motsvaras 

av den länk som jag kallar hänvisande länk.  

 

De integrerande länkarna kännetecknas av att de integrerar material på den egna webbsidan. 

Detta kan ske med hjälp av IMG SRC koden av ramteknik och i vissa fall med hjälp av ett nytt 

webbläsarfönster. Denna typ av länk motsvaras av de olika presentationsmöjligheterna som jag 

redogjorde för ovan.  
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Djuplänkar kännetecknas av att länken leder till en subsida på en webbplats. Carlén-Wendels 

använder sig således av samma begrepp för denna typ av länk som jag har gjort. 

Dahlström, Karlsson skiljer mellan tre olika länktekniker. Den första länktekniken är 

hypertextlänk. Denna innebär att när besökaren klickar på en text eller bild på en sida, förflyttas 

(författarnas uttryck) denne till en annan plats på samma sida eller till en annan sida på Internet. 

Denna teknik motsvaras av den typ av länk som jag kallar hänvisande länk.  

 

Den andra tekniken kallar Dahlström, Karlsson för framelänk. När denna teknik används, 

öppnas, efter besökarens aktivering, ett särskilt fönster i dennes webbläsare och den webbsida 

som länken leder till visas i detta nya fönster. Denna teknik motsvaras av den typ av 

presentation som jag kallar ram med synliga kanter. 

 

Den tredje länktekniken kallas för inlinelänk. Denna länk hämtar automatiskt hem information 

från en annan sida och placerar detta i den egna sidan. Detta sker för det mesta, enligt 

författarna, utan att besökaren uppfattar att materialet härrör från en annan sida. Denna teknik 

motsvaras av de presentationssätt som jag har kallat för ram med osynliga kanter, respektive för 

IMG SRC länk. 

 

Lindberg, Westman delar grovt in de olika typerna av länkar i sådana som hänvisar till annat 

material och sådana som automatiskt visar material som finns på någon annans webbplats. De 

länkar som hänvisar till annat material brukar vara dolda bakom en text, en ikon mm. Då 

besökaren aktiverar länken, förflyttas (författarnas eget uttryck), besökaren från den länkande 

sidan till den sida länken leder till. Denna länk motsvaras av den länk som jag kallar hänvisande 

länk. 

 

Vad gäller sådana länkar som automatiskt visar eller framför material, ger dessa instruktioner 

till besökarens webbläsare att automatiskt hämta t.ex. en bild eller en ram innehållande text eller 

dylikt och placera detta material på ett visst ställe på användarens skärm. 
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3 Kriminaliserat intrång i upphovsrätten och 

känneteckensrätten 
 

I detta kapitel ska jag redogöra för vad som utgör ett kriminaliserat intrång enligt upphovs- och 

känneteckensrättens regler. Kapitlet ska inte tjäna som en allmän repetition av de berörda 

rättsområdena, utan jag kommer att redogöra endast för sådant som enligt min mening kan vara 

av betydelse vid analysen av om länkning på Internet kan utgöra en brottslig gärning. 

 

 

3.1 Upphovsrätten 

 

3.1.1 Allmänt 

 
5Upphovsrätten ger upphovsmannen rättigheter vilka grovt kan indelas i en ekonomisk 

förfoganderätt och en ideell rätt. Den ekonomiska förfoganderätten innebär att upphovsmannen 

har en ensamrätt att framställa exemplar av verket och att göra verket tillgängligt för 

allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- 

eller konstart eller i annan teknik. Ensamrätten att göra verket tillgängligt för allmänheten kan i 

sin tur delas in i en rätt att bestämma över spridningen av fysiska exemplar, en rätt att visa 

verket offentligt och slutligen en rätt att framföra verket offentligt. Syftet, med den ekonomiska 

förfoganderätt som förbehållits upphovsmannen, är att söka hindra varje utnyttjande av verket, 

av tredje man, som på något sätt påverkar upphovsmannen ekonomiskt. 

 

Den ideella rätten omfattar en rättighet, för upphovsmannen, att bli namngiven vid utnyttjande 

av hans verk och en rättighet att motsätta sig kränkande ändringar eller att verket görs 

tillgängligt för allmänheten på ett kränkande sätt. 

 

                                                 
5 Framställningen av upphovsrätten bygger på Koktvedgaard, Levin s 112-158 
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Den, som vidtar åtgärder som innebär ett intrång i den till verket knutna ekonomiska 

förfoganderätten och/eller den ideella rätten enligt ovan, döms, om intrånget sker uppsåtligen 

eller av grov oaktsamhet, till böter eller fängelse i högst 2 år, enligt 7 kap. 53 § URL. Intrång är 

således straffsanktionerat. 

 

 

3.1.2 Exemplarframställning av verk 

 

Upphovsmannens ensamrätt att framställa exemplar innebär att det är förbjudet att kopiera 

verket utan tillstånd från upphovsmannen. En exemplarframställning föreligger så fort som ett 

verk har fästs på en ny bärare. Ett exempel på detta är när någon fotograferar ett konstverk. I 

detta fall har konstverket kopierats över till ett fotografipapper som utgör den nya bäraren av 

verket. I doktrinen framkommer det åsikter om att exemplarframställning ska anses ha skett 

även när ett verk tillfälligt fästs på en ny bärare. Ett exempel på detta är när ett textdokument 

lagras i datorns arbetsminne (RAM) under den tid som materialet används. Då datorn stängs av 

försvinner det tillfälligt lagrade exemplaret. Det är dock omtvistat ifall en sådan tillfällig kopia 

ska klassas som en exemplarframställning i URL:s mening.6  

 

I denna förfoganderätt finns dock en viktig inskränkning för upphovsmannens del och den är att 

framställning av enstaka exemplar av offentliggjorda verk för enskilt bruk, med undantag för  

bl. a. datorprogram och digitala sammanställningar, är tillåten enligt 2 kap. 12§ URL. Kopiering 

av datorprogram är alltså inte tillåtet, ens för enskilt bruk, om det inte rör sig om en reserv- eller 

säkerhetskopia enligt 26g§ URL. Den som har kopierat ett datorprogram eller en digital 

sammanställning för enbart enskilt bruk, utan att det utgör t.ex. en säkerhetskopia, ska dock inte 

dömas till fängelse eller böter enligt 7 kap. 53§ st. 2 URL. 

 

Inskränkningen av upphovsmannens ensamrätt angående exemplarframställning för enskilt 

bruk, gäller även material som lovligt offentliggjorts på Internet. Utan ett lovligt 

offentliggörande, finns det dock ingen rätt till privat kopiering, oavsett god tro hos den som 

                                                 
6 Koktvedgaard, Levin s 114. Carlén-Wendels s 106 f 
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kopierar materialet. Detta är en följd av att immaterialrätten inte godtar några extinktiva 

rättsförvärv.7 

 

 

3.1.3 Spridning av fysiska exemplar 

 

Upphovsmannens ensamrätt till att sprida exemplar till allmänheten innebär att denne 

bestämmer över hur de framställda fysiska exemplaren av verket ska spridas, t.ex. genom 

försäljning, uthyrning eller utlåning. Denna spridningsrätt kompletterar exemplarrätten, vilket 

leder till att upphovsmannen bestämmer över såväl möjligheten att framställa exemplar som vad 

som senare händer med dem. Upphovsmannens rätt är dock i vissa fall inskränkt, se vidare 

under konsumtionsreglerna (avsnitt 3.1.6). 

 

 

3.1.4 Offentlig visning av verket 

 

Visningsrätten omfattar en ensamrätt att visa verket offentligt så att det direkt kan iakttas, 

omedelbart t.ex. på en offentlig utställning eller offentlig plats eller medelbart t.ex. via tv. Också 

denna rätt är i vissa fall inskränkt, se konsumtionsreglerna. 

 

 

3.1.5 Offentligt framförande av verket 

 

Upphovsmannen har, som tidigare redovisats, en ensamrätt att framföra sitt verk offentligt. De 

verk som kan framföras är sådana som är utsträckta i tiden, d.v.s. musik, film, scenverk o.dyl. 

Offentlighetskriteriet är inte definierat i URL, men har däremot fått en, i förhållande till allmänt 

språkbruk, utvidgad betydelse i 1 kap. 2§ st. 3 URL till att omfatta framföranden som i 

förvärvsverksamhet anordnas inför en större sluten krets. Således anses det förfarandet då 

musik spelas upp på arbetsplatser såsom ett offentligt framförande. För övrigt ska betydelsen av 

                                                 
7 Koktvedgaard, Levin s 158 
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ordet offentligt avgöras i enlighet med dess allmänna innebörd och domstolspraxis. Enligt ett 

antal avgöranden i domstol, kan det mycket väl tänkas att offentlighetskriteriet är uppfyllt, även 

om inte vem som helst har möjlighet att delta vid framförandet. Förutsättningen är att det är 

uppenbart att det inte är fråga om en privat tillställning och att det dessutom framgår av 

omständigheterna att en större krets kunnat få del av framförandet. Som exempel på detta kan 

nämnas rättsfallen NJA 1986 s. 702 och NIR 1987 s. 89, där det under demonstrationen av 

radioapparater spelades upp musikverk med korta avsnitt om 30-60 sekunder, vilket bedömdes 

utgöra offentligt framförande av musik. 

 

Verk, som framförs offentligt, får inte utan upphovsmannens medgivande återutsändas. Att ett 

verk återutsändes innebär t.ex. att musik spelas upp i radion och överförs via högtalare till 

gästerna på en restaurang eller kunderna i en affär. Restaurangägaren och affärsinnehavaren har 

på så sätt, om de inte fått upphovsmannens tillåtelse till ovan beskrivna förfarande, begått ett 

intrång i upphovsmannens ensamrätt i att offentligt framföra sitt verk. Upphovsmannens 

tillstånd krävs således vid sådana samtidiga förnyade framföranden av verk.  

 

Var och en får dock framföra verk offentligt, förutom i radio och tv, vid tillfällen där 

framförandet inte är det huvudsakliga, tillträdet är avgiftsfritt och framförandet sker utan 

förvärvssyfte. Det är även tillåtet att framföra verk vid undervisning och gudstjänst. Detta gäller 

inte alla verk, utan sceniska verk och filmverk är undantagna. 

 

 

3.1.6 Konsumtionsreglerna 

 

3.1.6.1 Allmänt 

 

Konsumtionsreglerna berör endast spridningsrätten (se ovan kap.3.1.3) och visningsrätten (se 

ovan kap. 3.1.4) enligt 19 och 20§§ i 2 kap. URL och omfattar endast exemplar av verket. Dessa 

regler ger således inte köparen någon rätt till exemplarframställning eller offentligt framförande 

av verket. Reglernas innehåll går ut på att upphovsrätten konsumeras genom den lovliga 

exemplarförsäljningen och att upphovsmannen inte längre kan bestämma över det sålda 
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exemplaret. Köparen kan således fritt sälja exemplaret vidare, låna ut det och visa det offentligt 

m.m. Om inte dessa konsumtionsregler fanns, skulle upphovsrätten innebära alltför omfattade 

begränsningar av allmänhetens möjligheter att utnyttja verk.  

 

 

3.1.6.2 Konsumtion av spridningsrätten 

 

Enligt 2 kap. 19§ URL får ett exemplar av ett litterärt eller musikaliskt verk eller ett konstverk 

spridas vidare om det överlåtits med upphovsmannens samtycke. Det som åsyftas är den första 

överlåtelsen av exemplaret. I de fall där exemplaret endast har hyrts ut eller lånats ut stannar 

spridningsrätten kvar hos upphovsmannen. Observeras ska att olovliga kopior, s.k. piratkopior 

inte utlöser någon konsumtion av spridningsrätten, oavsett senare förvärvares goda tro, utan 

sådana kopior kan förföljas överallt. Detta är en följd av att piratkopior inte har överlåtits med 

upphovsmannens samtycke.  

 

2 kap. 19§ st. 1 URL ger dock inte ägaren till verksexemplaret rätt till uthyrning eller andra 

jämförliga handlingar (byggnader och brukskonst får dock hyras ut). Vad gäller datorprogram i 

maskinläsbar form är det även förbjudet att låna ut dessa. Spridningsrätten till filmverk 

konsumeras överhuvudtaget inte alls. Sammanfattningsvis innebär alltså konsumtionen av 

spridningsrätten att det är tillåtet att låna ut men inte att hyra ut böcker, noter, tavlor m.m. När 

det gäller datorprogram får dessa inte ens lånas ut.  

 

 

3.1.6.3 Konsumtion av visningsrätten 

 

Enligt 2 kap. 20§ URL får de exemplar som omfattas av ett verks utgivning visas offentligt. 

Motsvarande ska gälla när ett exemplar av ett konstverk har överlåtits. Vad gäller exemplar av 

konstverk får de visas genom film och tv om återgivningen är av mindre betydelse med hänsyn 

till innehållet i filmen och tv-programmet. Övriga typer av verksexemplar får dock visas fritt 

utan begränsning genom film och tv. Konsumtion av visningsrätten gäller inte för piratkopior, 

då dessa inte omfattas av utgivningen. De har för övrigt inte heller överlåtits med 
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upphovsmannens samtycke eller förvärvats genom en lovlig överlåtelse. Sådana kopior kan, 

vilket jag nämnde i föregående kapitel, förföljas överallt. 

 

 

3.1.7 Framförande eller visning av text 

 

I doktrinen8 framkommer det att det råder osäkerhet om ifall en presentation av text på filmduk, 

TV-skärm etc. ska anses utgöra visning eller framförande av verket. Det hänvisas till 

betänkandet Upphovsrätt och datorteknik (SOU 1985:51 s 64), där upphovsrättsutredningen 

anförde att det andliga innehållet i ett litterärt verk inte är dess utseende utan istället de tankar 

som uttrycks i texten. Av den anledningen skulle det vara riktigare att beteckna framställandet 

av ett litterärt verk på en skärm såsom ett framförande av verket. Detta uttalande åberopades så 

sent som 1998 av Stockholms tingsrätt i Scientologi-målet, där publiceringen av texter ur 

Scientologernas bibel ansågs innefatta ett framförande. 

 

 

3.1.8 Ensamrätt som tillkommer framställare av ljudupptagning etc. 

 

Enligt 5 kap. 46§ URL får inte en grammofonskiva eller annan anordning på vilket ljud har 

tagits upp, utan framställarens samtycke eftergöras eller göras tillgänglig för allmänheten förrän 

femtio år har förflutit efter det år då upptagningen gjordes eller, om upptagningen har getts ut 

eller offentliggjorts inom femtio år från upptagningen, efter det år då upptagningen först gavs ut 

eller offentliggjordes. Med uttrycket framställare avses det företag som har anordnat 

upptagningen. I 5 kap. 47§ URL inskränks framställarens ensamrätt på så sätt att 

ljudupptagningar får användas vid en ljudradio- eller televisionutsändning eller vid ett annat  

offentligt framförande. När detta sker har framställaren och de utövande konstnärerna vars 

framförande finns på upptagningen, rätt till ersättning. Bestämmelsen omfattar alla former av 

offentligt framförande. Detta innebär att även sådana offentliga framföranden som inte sker i 

förvärvssyfte omfattas. 

                                                 
8 Se Carlén-Wendels s 108 och Lindberg, Westman s 199 
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3.2 Känneteckensrätten 

 
9De kännetecken som traditionellt skyddas i Sverige är varumärke och firma. Varumärke är ett 

kännetecken som identifierar en viss vara eller tjänst och tjänar till att skilja varor och tjänster 

från ett visst företag från varor och tjänster från ett annat. Denna typ av kännetecken kan bestå 

av i princip vad som helst så länge det kan återges med text eller grafik. Till och med ljud kan 

utgöra ett varumärke eftersom detta kan återges med t. ex. noter.  

 

En firma är det namn under vilken näringsverksamhet bedrivs och består av text. Det som avses 

med firma är det fullständiga namnet men ett företag kan även få skydd för ett sekundärt 

kännetecken som kan utgöras av t.ex. en förkortning av firman. Vissa kännetecken används både 

som varumärke och firma och ett exempel på detta är kännetecknet ”Volvo”, som ibland 

används för företaget och ibland för bilen. I följande framställning kommer jag använda ordet 

kännetecken då jag syftar på både varumärke och firma. 

 

De två lagar som skyddar rätten till ovan beskrivna kännetecknen, är firmalagen (1974:156) 

(FaL) och varumärkeslagen (1960:644) (VmL). Dessa lagar ger ett likartat skydd och 

”samarbetar” på så sätt att FaL inte godtar någon annans varumärke som firma och att VmL inte 

godtar någon annans firma som varumärke.  

 

Rätten till ett varumärke innebär enligt 4§ VmL att annan näringsidkare inte får använda ett 

förväxlingsbart märke för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller 

affärshandling eller på annat sätt, vilket inkluderar muntlig användning. Enligt 3§ FaL innebär 

firmaskyddet att ingen annan får bedriva näringsverksamhet under en förväxlingsbar firma. Då 

någon begår ett intrång i annans känneteckensrätt, är detta straffbart om det sker uppsåtligt eller 

av grov oaktsamhet och leder enligt 37§ VmL och 18§ FaL till böter eller fängelse i högst två år. 

Intrånget är således straffsanktionerat. 

 

                                                 
9 Framställningen om kännetecken bygger på Carlén-Wendels s. 129-133, 135-141 
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I doktrin och praxis anses ett intrång begånget så fort en näringsidkare använder någon annans 

skyddade kännetecken så att det kan ge en föreställning om ett kommersiellt samröre med 

kännetecknets ägare eller om användaren kan anses dra fördel av det främmande kännetecknets 

goodwill.10 Detta leder till att det inte finns så stort utrymme för näringsidkare att använda 

någon annans skyddade varumärke eller firma, om användningen inte ryms under ett av 

undantagen från de aktuella lagrummen. Dessa undantag innebär att det är tillåtet att använda ett 

skyddat kännetecken då en näringsidkare legitimt ska utpeka en främmande vara eller rörelse 

som t.ex. vid jämförelser, kompatibilitets argument eller vid parallellimport inom EES. 

Användningen får dock inte vara mer omfattande än vad som är nödvändigt för att få fram 

budskapet och det ska ske med respekt för det främmande märket eller firmanamnet. Dessutom 

är undantaget begränsat på så sätt att återgivandet av det skyddade kännetecknet endast får ske i 

neutralt typsnitt. Sammanfattningsvis gäller att all kommersiell användning av ett skyddat 

kännetecken är förbjudet om inte användandet ryms under ett undantag. 

 

Av det ovan sagda kan man dra den slutsatsen att icke-kommersiellt användande av någon 

annans varumärke eller firmanamn är tillåtet. Det är således inte förbjudet att använda skyddade 

kännetecken på en privat webbplats eller i en diskussionsgrupp.  

 

På Internet är det vanligt att webbplatsinnehavare markerar länkar till andra webbplatser med ett 

varumärke eller en firma. Detta bör vara tillåtet, så länge som kännetecknet återges i neutralt 

typsnitt.11 Således, vad gäller Internet, kan undantagsbestämmelserna kompletteras med denna 

typ av användning. 

 

Sammanfattningsvis gäller att all kommersiell användning av skyddade kännetecken är 

förbjudet. Icke kommersiell användning är tillåten. De lagstadgade undantagsfall, då det är 

tillåtet för annan näringsidkare att använda ett skyddat kännetecken, kan kompletteras med att 

det är tillåtet att använda ett skyddat varumärke eller firmanamn i neutralt typsnitt i en 

länksvans på Internet. 

                                                 
10 Se Carlén-Wendels s. 131 
11 Se Carlén-Wendels s 136 
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4 Medverkandereglerna 
 
12I följande kapitel kommer jag att redogöra för när Brottsbalkens medverkanderegler blir 

aktuella att tillämpa. 

 

I brottsbalkens straffbestämmelser beskrivs gärningar som är utförda av en person. Men brott 

kan begås via samverkan mellan flera personer och för att rättsordningen ska kunna ställa alla de 

till ansvar som verksamt har bidragit till att en otillåten gärning förövats, men ändå inte handlat 

just på det sätt som anges i brottsbeskrivningen, finns möjligheten att tillämpa de allmänna 

reglerna om ansvar för medverkan. Dessa återfinns i 23 kap 4 och 5§§ BrB. och de gäller även 

för i annan lag eller författning straffbelagd gärning för vilken fängelse är föreskrivet. Reglerna 

om medverkansansvar har en generell tillämpning vilket innebär att ansvar inte förutsätter att 

medverkansansvar är särskilt föreskrivet för det aktuella brottet.13 

 

Medverkandereglerna gäller således vid alla brottsbalksbrott och detta innebär att även 

medverkan till straffbelagt försök, förberedelse och stämpling är straffbelagd.14 Även 

medverkan till medverkan och medverkan till medverkan till medverkan… o.s.v. till en otillåten 

gärning är straffbelagd. Att gärningsmannen inte kan straffas t. ex. på grund av bristande uppsåt 

eller på grund av minderårighet eller själslig abnormitet, utesluter inte ansvar för annans 

medverkan. Det är tillräckligt att brottet rent objektivt sett har fullbordats och att de 

medverkande uppfyller de subjektiva rekvisiten för egen del, se nedan. 

 

I 23 kap. 4§ 4 st. står att st. 1-3 i samma lagrum inte gäller om annat i särskilda fall är 

föreskrivet. Detta innebär att det inte behöver vara en uttrycklig undantagsbestämmelse i ett 

lagrum, utan det kan framkomma även indirekt av en reglering att medverkansansvar inte kan 

göras gällande. Enligt vedertagen uppfattning kan uttalanden i lagmotiv räcka som grund för att 

medverkandereglerna inte är tillämpliga i det aktuella fallet. 

                                                 
12  följande baseras på Jareborgs s 100 ff, Wennberg s 59-62 
13  se BrB 23 kap. 4§ st. 1 p. 2 
14 Jareborg s 101 
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Enligt medverkandereglerna ska således ansvar ådömas inte bara den som utfört en brottslig 

gärning utan även annan som främjat gärningen med råd eller dåd. I vanligt språkbruk främjas 

en gärning när en person har gjort något som underlättar, eller åtminstone varit ägnat att 

underlätta, gärningens utförande. Uttrycket ”främjat” i 23 kap. 4§ BrB. ska dock tolkas 

annorlunda. Enligt förarbetena kan det räcka med att deltagaren har övat inflytande på 

händelseutvecklingen i brottsfrämjande riktning eller att denne endast har stärkt 

gärningsmannen i dennes uppsåt. Även obehövlig medverkan kan utgöra ett främjande. Ett 

exempel på detta är när ett antal personer håller vakt vid ett inbrott, trots att det skulle räcka 

med att en person fullgjorde denna uppgift. En dominerande uppfattning inom straffrätten är att 

ett främjande kan ske, trots att brottets genomförande motverkas. Detta förutsätter dock att 

personen i fråga inte deltar i syfte att motverka brottets fullbordan. Exempel på detta är när en 

medhjälpare vid en stöld bär sig så fumligt åt att brottet skulle ha genomförts fortare utan 

dennes medverkan. Kraven för ett straffrättsligt medverkandeansvar är således lågt ställda.15 En 

gärning anses dock inte såsom ett främjande, då den haft varken psykisk eller fysisk betydelse 

för den rättsstridiga gärningens genomförande. 

 

En medverkansgärning behöver inte bestå i medverkan från den otillåtna gärningens början till 

dess slut. Den kan förövas före eller samtidigt med den andra gärningen, men inte efter det att 

denna avslutats. Ofta kan det vara svårt att avgöra, om en medverkansgärning i nära anslutning 

till ett brotts fullbordan, ska bedömas som medverkan eller som ett utnyttjande av en av en 

annan, åstadkommen situation eller efterföljande hjälp. En särskild svårighet ligger i att hjälp 

som givits i efterhand kan ha föregåtts av ett löfte om att hjälpa till eller något annat som har 

karaktär av uppmuntran att begå brott. Om ett avtal om efterföljande hjälp slutits i förväg, 

föreligger tveklöst medverkan. Att ett brott är fullbordat innebär i för sig inte att det är avslutat. 

Detta är särskilt tydligt vid perdurerande brott, d.v.s. att ett visst tillstånd uppstår och 

preskriptionstiden inte börjar löpa förrän detta tillstånd upphört. Vid andra brott bör nog krävas 

att medverkandsgärningen äger rum i omedelbar anslutning till brottets fullbordan.  

 

Det finns två olika typer av medverkande och detta framgår av 23 kap. 4§ st. 2 BrB. Den som 

övertalat eller förmått gärningsmannen att utföra brottet kallas anstiftare och den som på annat 

sätt främjat brottet med psykisk eller fysisk medhjälp kallas medhjälpare. Observeras ska att 

                                                 
15 Jareborg s 111 
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medverkansbestämmelsen inte förutsätter att medverkan är planerad i förväg eller att de 

medverkande känner varandra. 

 

Tidsmässigt sett ligger alltid anstiftanshandlingen före brottet, eftersom denna går ut på att en 

person övertalar någon annan att begå den kriminaliserade handlingen. Anstiftan förutsätter att 

personen i fråga senare verkligen utför brottet och att denne inte redan hade bestämt sig för att 

göra detta när han utsattes för övertalningen. Anstiftaren måste således ha utövat någon psykisk 

påverkan som varit av betydelse för gärningsmannens beslut att begå brottet. Ansvar för 

anstiftan utesluts inte p.g.a. att personen som utfört den brottsliga handlingen har varit lätt att 

övertala.  

 

Ibland kan den som anstiftat brottet dömas som gärningsman och inte som anstiftare. Detta 

kallas för ett utvidgat gärningsmannaskap. Personen i fråga betraktas som den som utfört 

gärningen med en annan person som redskap. Så kan vara fallet då gärningen utförts av ett litet 

barn. 

 

Medhjälp består i ett främjande som inte uppfyller kraven för anstiftan och kan vara fysisk eller 

psykisk. När det gäller det senare, så handlar det vanligtvis om råd eller uppmuntran. Vad gäller 

fysiskt främjande, kan detta bestå i t.ex. att någon hjälper till att hålla verktygen vid ett inbrott. 

 

På den subjektiva sidan krävs uppsåt eller möjligen oaktsamhet för att medverkansansvar ska 

kunna ådömas. Kräver huvudbrottet uppsåt av gärningsmannen, fordras även uppsåt av andra 

medverkande. Om däremot huvudbrottet endast kräver oaktsamhet, bestraffas oaktsamt 

främjande av brottet. För att uppfylla kravet på ett uppsåtligt främjande fordras att medhjälparen 

haft uppsåt, d.v.s. full visshet eller eventuellt uppsåt, i förhållande till själva 

medhjälpshandlingen och till den gärning han främjat. Uppsåtsbedömningen ska göras med 

tanke på medhjälparens uppsåt vid tidpunkten för medhjälpshandlingen. Det är således viktigt 

att man gör klart för sig när denna handling utfördes och hur länge den varade.  

 

För att dömas för medhjälp till ett brott fordras inte att medhjälparen eftersträvat att ett brott ska 

komma till stånd. Det är tillräckligt att personen med full visshet eller eventuellt uppsåt insett att 

han främjat en viss gärning. Uppsåtskravet kan vara uppfyllt även om han inte insett att 

gärningen i fråga var straffbelagd. 
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5 Spridningsbrotten 
 

5.1 Allmänt 

 

En webbplats kan innehålla sådant material att själva spridningen av detta anses utgöra ett 

självständigt brott. I följande kapitel ska jag redogöra för ett par av dessa spridningsbrott och de 

rekvisit i respektive lagrum som måste vara uppfyllda för att gärningsmannen ska kunna dömas 

till ansvar. 

 

 

5.2 Hets mot folkgrupp 

 
16Enligt 16 kap. 8§ BrB ska den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller 

uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, 

hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse dömas för hets mot folkgrupp till 

fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. 

 

Den brottsliga handlingen ska bestå i hot eller uttryck för missaktning. Uttrycket hot ska anses 

inbegripa förtal och smädelse. Med uttrycket missaktning avses andra kränkande omdömen som 

inte anses utgöra förtal eller smädelse. För straffbarhet räcker det således med att man uttalar 

något nedsättande för gruppens anseende eller något som innebär att t.ex. viss ras förlöjligas. 

Bestämmelsen avser att skydda kollektivt bestämda grupper och således inte enskilda 

identifierbara individer.  

 

Hotet eller missaktningen ska uttryckas i ett uttalande eller i annat meddelande som sprids för 

att det ska föreligga ett brott. Det uppställs inget krav på att uttalandet görs offentligt eller sprids 

                                                 
16 Kapitlet bygger på BrB kommentar s 258 - 265 
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bland allmänheten. Det är således tillräckligt att uttalandet eller meddelandet sprids. Dock 

omfattar kriminaliseringen inte yttranden som görs inom den privata sfären. En förening anses 

inte utgöra en privat sfär eftersom det är tillräckligt att meddelandet når en grupp människor 

som utgör mer än ett fåtal17. Med uttrycket sprider uttalandet avses såväl att göra ett uttalande 

som att sprida vad man har hört av annan. Stadgandet inbegriper inte endast muntlig eller 

skriftlig framställning, utan även framställning i bild eller dylikt som inte anses som skrift. 

I de fall som brottet anses som ringa ska böter utdömas. I följande rättsfall dömdes 

gärningsmannen till böter: 

 

I NJA 1982 s 128 hade en person vid infarten till en campingplats satt upp en skylt på vilken det 

stod att zigenare inte fick beträda campingplatsen. Skylten innehöll inte uttryckligen något 

kränkande omdöme om folkgruppen zigenare. Brottet ansågs som ringa med hänsyn till att 

gärningsmannens direkta syfte inte hade varit att uttrycka missaktning för folkgruppen och att 

skyltens placering inneburit att endast ett förhållandevis begränsat antal personer fick del av 

skyltens meddelande. 

 

I RH 1998:77 kom domstolen fram till att brottet var ringa då en person för en kort stund hade 

burit en armbindel med en nazistisk symbol. 

 

 

5.3 Barnpornografibrott 

 
18I 16 kap 10a§ går bl.a. att läsa att den som 1. skildrar barn i pornografisk bild, 2. sprider, 

överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon 

annan, 3. Förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn, 4. förmedlar kontakter mellan köpare 

och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att 

främja handel med sådana bilder, eller 5. innehar en sådan bild av barn, döms för 

barnpornografibrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i  

                                                 
17 Då det räcker med 5 personer för att en förening ska vara för handen tycker jag att gränsen är hårt dragen. 5 

personer torde utgöra en privat sfär. 
18 Kapitlet bygger på BrB kommentar s 275-279 
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högst sex månader. Första stycket punkt 1 är tänkt att omfatta de som framställer bilder. Första 

stycket punkt 2 är tänkt att inkludera alla förfaranden genom vilka den här typen av bilder 

förmedlas till eller görs tillgängliga för någon annan. Även sådana förfaranden som inte är att 

betrakta som spridning, därför att de riktar sig till enstaka personer eller en begränsad krets av 

personer, ska omfattas. Med spridning avses åtgärder som innefattar att exemplar av bilden hålls 

till salu, försänds eller distribueras på annat sätt. Med att bilden förevisas, menas att en person 

för någon annan visar den eller spelar upp en film. Det uppställs inga krav på att bilden ska ha 

spritts bland allmänheten. Om en bild inte förmedlas till allmänheten fordras att det dock, för att 

bilden ska anses som spridd, något mera än att bilden gjorts tillgänglig för endast ett fåtal 

personer. 

 

Första stycket punkt fyra avser sådana förfaranden som, utan att innefatta befattning med 

bilderna, är ägnade att öka spridningen av dem. Ett exempel är då någon tillhandahåller en lista 

med adresser till köpare och säljare. Förmedlingsverksamheten ska ha till syfte att främja 

transaktioner med barnpornografin. Kravet på förmedlingsverksamheten är dock att det ska vara 

fråga om mer än en enstaka transaktion eller förmedling. Verksamheten ska vara satt i system. 

Att löpande tillhandahålla information för att underlätta affärer med barnpornografiska bilder 

torde uppfylla kravet. 
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6 Doktrin 
 

I följande avsnitt har jag använt mig av de länkbegrepp som används i respektive doktrin. Då det 

kan ge en någon rörig framställning hänvisas läsaren till avsnitt 2.3.2.1, där definitioner av 

doktrinens länkbegreppen återfinns. 

 

6.1 Thomas Carlén-Wendels19 

 

Enligt Carlén-Wendels kan problemet med länkning på Internet delas upp i två frågeställningar. 

För det första är det frågan om rätten att överhuvudtaget lägga länkar till främmande 

webbplatser och för det andra är det frågan om länkläggarens ansvar för innehållet på 

målplatsen.  

 

 

6.1.1 Frågan om rätten att länka till främmande webbplats 

 

6.1.1.1 Upphovsrätten 

 

Flertalet av de argument som framförs för en reglering av länkning baseras på, enligt Carlén-

Wendels, att länkning innefattar ett snyltande. Genom att länkläggaren utnyttjar material på 

målplatsen berikar denne sin egen webbplats. Vad gäller ett eventuellt intrång i upphovsrätten, 

är det endast upphovsmannens ensamrätt till att framföra sitt verk offentligt i 

förvärvssammanhang, som kan bli aktuellt att tillämpa vid länkning, då det inte sker någon 

exemplarframställning vid upprättandet av en länk. Detta innebär, enligt Carlén-Wendels, att 

länkar till verk som är utsträckta i tiden får anses utgöra intrång i upphovsmannens 

framföranderätt. Det är alltså förbjudet att lägga länkar till ljudfiler eller en video så att dessa  

                                                 
19 Carlén-Wendels s 67, 169-189 
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framförs direkt när länken aktiveras. Däremot bör det enligt Carlén-Wendels vara tillåtet att 

lägga en länk till en webbsida där besökaren själv får aktivera musikfilen eller videofilen.20 Det 

faktum att länkläggaren erbjuder ett verktyg eller en alternativ väg för intresserade att nå 

objektet innebär inte att det skulle utgöra ett intrång i upphovsmannens ensamrätt till 

exemplarframställning. Däremot sker en exemplarframställning hos den som använder sig av 

länken (i dennes dator), men det sker då för betraktarens enskilda bruk och detta utgör normalt 

inte ett intrång. 

 

Carlén-Wendels poängterar dock att det är osäkert om en text som presenteras på en bildskärm 

ska anses utgöra en visning eller ett framförande. Om en text som presenteras på en bildskärm 

skulle anses utgöra ett framförande, innebär detta enligt hans mening att all länkning, utan 

upphovsmannens tillstånd, skulle innefatta ett upphovsrättsintrång. Detta innebär att man som 

länkläggare skulle vara tvungen att i varje enskilt fall behöva överväga om texten på målplatsen 

uppnådde verkshöjd eller inte. Carlén-Wendels tar dock inte ställning till vad han anser att 

textpresentation på bildskärmen utgör. 

 

Ofta förekommer det att länkläggaren, som ”länksvans” eller i anslutning till länken, lägger in 

en kortare text från målplatsen. Detta skulle, enligt Carlén-Wendels, innebära ett 

upphovsrättsintrång om texten blir lång eller om den är mycket originell, men eftersom man i 

dessa fall oftast kan åberopa citaträtten utgör detta inget problem. 

 

 

6.1.1.2 Känneteckensrätten 

 

Om länkläggaren använder sig av ett varumärke eller firma som länksvans, kan det utgöra ett 

varumärkes- eller ett firmaintrång. Det har ingen betydelse om kännetecknet har kopierats eller 

länkats in av webbplatsinnehavaren, eftersom det är användningen av varumärket eller firman 

som innefattar ett intrång. 

 

                                                 
20 Se Carlén-Wendels s 177 
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6.1.1.3 Från ett etiskt perspektiv 

 

Carlén-Wendels anser dock att det finns etiska skäl för att skilja mellan länkar som förflyttar 

betraktaren till den nya webbplatsen och sådana som integrerar material från målplatsen 

(inklusive med ramteknik). De länkar som integrerar material, innefattar ett förfogande som ger 

samma effekt som rena upphovsrättsintrång och därför är det, från etiska utgångspunkter, svårt 

att motivera en åtskillnad mellan det fallet då en webbplatsinnehavare har kopierat materialet till 

sin hårddisk och därefter lagt ut det på sin webbsida och det fallet då länkläggaren har använt 

sig utav en länk som integrerat materialet på webbsidan. Hans slutsats är att man ska undvika att 

använda sig av integrerande länkar och ramteknik, oavsett om det rör grafik, text eller ljud, utan 

tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. När det handlar om länkar som förflyttar betraktaren, 

anser Carlén -Wendels att de är så fundamentalt viktiga för webben, att de former av snyltning 

de möjliggör, måste accepteras som en del av en ny kommunikationsform. 

 

 

6.1.1.4 Sammanfattning 

 

Vad gäller rätten att lägga länkar, anser Carlén-Wendels att det normalt inte kan förbjudas enligt 

gällande svensk lag. Detta gäller såväl förflyttande som integrerande länkar liksom djuplänkar 

och oavsett om det främmande materialet hämtas till en ram-indelad sida eller ej. Ett viktigt 

undantag utgör dock automatiskt aktiverade länkar, som medför ett offentligt framförande av 

verk. Det torde alltså inte vara tillåtet att hämta t.ex. musik eller video genom länk. Däremot 

borde det vara tillåtet att lägga en länk till en webbsida där besökaren själv får aktivera filen. I 

den mån textpresentation anses innefatta framförande är i princip alla länkar formellt 

tillståndskrävande. Vidare anser Carlén-Wendels att det kan utgöra varumärkesintrång att 

använda annans logotyp eller figurmärke som klick-punkt.  

 

Från ett etiskt perspektiv skulle det dock vara lämpligt att generellt begära tillstånd för alla 

länkar som integrerar främmande material i den egna sidan. 
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6.1.2 Frågan om länkläggarens ansvar för innehållet på målplatsen 

 

Vad gäller möjligheten att kunna hålla en länkläggare ansvarig för innehållet på målplatsen, 

påminner förutsättningarna, enligt Carlén-Wendels, till viss del om de som gäller vid 

bedömningen av en BBS-innehavares ansvar för innehållet i t.ex. en elektronisk anslagstavla. 

Carlén-Wendels poängterar dock att den väsentliga skillnaden är att länkläggaren i betydligt 

större utsträckning har möjlighet att granska och bedöma innehållet på målplatsen, innan länken 

läggs ut. Den som lägger en länk på sin webbsida till en annan, har i normalfallet ett genomtänkt 

syfte med länken. Handlingen är medveten och aktiv. Därför skulle ett uppsåt, med avseende på 

den brottsliga framställningen på målplatsen kunna föreligga. Av detta drar författaren den 

slutsatsen, att det inte är osannolikt att den som länkar till en webbsida där det förekommer 

olagligt material kan hållas ansvarig för detta, i varje fall som medverkande eller anstiftare, i de 

fall som anstiftan är straffbar. 

 

 

6.2 Sofia Dahlström och Marie-Louise Karlsson21 

 

6.2.1 Frågan om rätten att länka till främmande webbplats 

 

6.2.1.1 Upphovsrätten 

 

Författarna konstaterar att det rent tekniskt inte sker någon exemplarframställning då man som 

länkläggare använder sig av hypertext-, frame- eller inlinelänk. Således sker inget kriminaliserat 

intrång i upphovsmannens ensamrätt till mångfaldigande. Vad gäller hypertextlänken, likställs 

denna med en hänvisning, medan de andra två länkarna medför att det länkade materialet 

uppfattas som om det ”klistrats” in på länkläggarens webbsida. 

 

                                                 
21 Dahlström, Karlsson s 107-121 
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Författarna anser det inte troligt att länkläggaren har visat eller framfört verket offentligt genom 

att lägga en länk till verket/materialet. Däremot är det den som har lagt ut materialet på Internet 

som har framfört eller visat verket offentligt. Vad gäller spridning av exemplar, tycker de att det 

är tveksamt ifall länkning kan anses utgöra spridning av exemplar då något exemplar av verket 

förmodligen inte uppstår genom länkningen. Däremot skulle medhjälp till spridning kunna 

föreligga. Det som åsyftas torde vara fallet att någon utan upphovsmannens tillåtelse lagt ut 

upphovsrättsligt skyddat material på sin webbsida och någon annan person länkar till denna 

sida. 

 

Då en bit av en text eller en bild kopieras till länkläggarens hårddisk, för att den senare ska 

utgöra en länksvans, torde enligt författarna citaträtten kunna åberopas och således föreligger 

inte ett intrång i upphovsmannens upphovsrätt.  

 

6.2.1.2 Känneteckensrätten  

 

Författarna anser att länkning kan innebära intrång i varumärkesrätten ifall följande kriterier är 

uppfyllda och att varumärket som används är skyddat genom registrering eller inarbetning. Att 

användningen sker i näringsverksamhet. Privat användning är dock undantagen, t.ex.  om någon 

skulle använda ett varumärke på en privat Internetsida. 

 

 

6.2.1.3 Från ett etiskt perspektiv 

 

För upphovsmannens del spelar det ingen roll om någon kopierar det skyddade verket och 

därefter lägger ut det på sin webbsida eller om samma person istället lägger en inline- eller 

framelänk till verket. För den som besöker sidan ser det likadant ut, oavsett vilken metod som 

använts. Därför anser författarna att både inline- och framelänkning måste anses vara oetiska. 

Däremot måste hypertextlänkning accepteras, om inte hela tanken med Internet ska förfelas. 
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6.2.1.4 Sammanfattning 

 

Dahlström, Karlsson anser att länkning inte utgör intrång i upphovsmannens ensamrätt till 

exemplarframställning, offentlig visning eller offentligt framförande. Detta oavsett vilken typ av 

länk som länkläggaren har använt sig av. Intrång i varumärkesrätten kan bli aktuellt då 

användningen av det skyddade varumärket sker i näringsverksamhet. 

 
 

6.2.2 Frågan om länkläggarens ansvar för innehållet på målplatsen 

 

En länkläggare skulle kunna hållas ansvarig för den brottsliga framställningen på den sida som 

denne länkar till såsom medverkande till brottet eller såsom primärt ansvarig för brottet. För att 

den, som upprättar en länk, ska kunna hållas ansvarig för medverkan till brottet, måste följande 

kriterier vara uppfyllda enligt författarna: Att sidan som länken hänvisar till innefattar brott 

enligt svensk lagstiftning, att medverkan i sig är straffbar, att den som har lagt ut länken haft 

uppsåt eller varit oaktsam.  

 

Ifall länkläggaren ska kunna hållas primärt ansvarig för brottet, krävs att själva spridningen av 

informationen är straffbar. Författarna tar sedan upp några exempel på sådana spridningsbrott, 

såsom barnpornografibrott, förtal, uppvigling, hets mot folkgrupp och brott enligt lotterilagen.  

 
 

6.3 Agne Lindberg och Daniel Westman22 

 

6.3.1 Frågan om rätten att länka till främmande webbplats 

 
Oavsett vilken typ av länk som används av länkläggaren, sker enligt författarna ingen 

exemplarframställning, och detta medför att intrång i upphovsmannens ensamrätt till att 

framställa exemplar inte aktualiseras. Inte heller kan ansvar för medverkan till otillåten 

                                                 
22 Lindberg, Westman s 203 f 
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exemplarframställning ådömas länkläggaren, då den som utnyttjar länken normalt har rätt att 

kopiera materialet enligt bestämmelserna för enskilt bruk, brukskopiering eller på grund av ett 

underförstått samtycke. 

 

Vad gäller de hänvisande länkarna, anser Lindberg och Westman att de kan likställas med 

hänvisningar i böcker, eftersom länkläggaren inte förfogar över det material som de hänvisande 

länkarna går till. Däremot är det inte tillåtet för länkläggaren att använda vilket material (en 

skyddad bild eller kännetecken) som helst för att markera den hänvisande länken (länksvans), då 

detta i sig kan utgöra ett intrång i känneteckensrätten eller någons upphovsrätt till en bild. Detta 

medför att upprättande av hänvisande länkar inte kan utgöra ett intrång i en upphovsmans 

ensamrätt till sitt verk, så länge som länkläggaren inte använder sig av en länksvans som är 

skyddad.  

 

Däremot är rättsläget oklart angående huruvida förflyttande länkar (observera att i den övriga 

behandlade doktrinen kallas denna typ av länk för integrerande-/inline-/framelänk) kan utgöra 

ett tillgängliggörande för allmänheten. Lindberg och Westman anser att upprättandet av 

förflyttande länkar kan liknas vid en vidaresändning av ett radioprogram som vem som helst kan 

ta emot via etern och vid det fall att någon har en radio på i en butik som är öppen för 

allmänheten. Då dessa förfoganden utgör tillgängliggörande för allmänheten, torde även 

upprättandet av förflyttande länkar i vissa situationer (de nämner tyvärr inte vilka situationer) 

utgöra tillgängliggörande för allmänheten. Författarna konstaterar vidare, att ingen av de 

inskränkningar av upphovsmannens ensamrätt, som går att utläsa av 2 kap. URL, är tillämpliga 

vid förflyttande länkar. Vad gäller visningsrätten, får de exemplar av verket som utgivits, visas 

offentligt, men de exemplar som länken framställer hos besökaren omfattas dock inte av 

utgivningen, enligt Lindberg och Westman, utan endast de exemplar som framställs då man 

besöker den webbplats länken hämtar materialet ifrån. De inskränkningar, i upphovsmannens 

ensamrätt till offentligt framförande som finns, blir överhuvudtaget inte alls tillämpliga i 

länkfallet. Deras slutsats blir att den som önskar använda förflyttande länkar, bör inhämta 

rättighetsinnehavarens tillstånd till detta. 

 

Lindberg, Westman tar upp det faktum, att det idag råder osäkerhet ifall presentation av text på 

en bildskärm ska anses utgöra ett framförande av verket. Detta trots uttalandet i förarbetena 
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SOU 1985:51 s 64.23. Lindberg, Westman klassificerar dock presentation på bildskärm såsom ett 

framförande.24 

 

 

6.3.1.1 Sammanfattning 

 

Lindberg, Westman anser att det är tillåtet att upprätta hänvisande länkar. Däremot utgör 

upprättande av förflyttande länkar ett intrång i upphovsrätten och detta oavsett om länken leder 

till ett statiskt verk, t.ex. bilder, eller till ett verk som framförs, t.ex. text och musik. 

 

 

6.3.2 Frågan om länkläggarens ansvar för innehållet på målplatsen 

 
25Författarna delar in de olika brott som är möjliga att begå i en IT-miljö i skilda grupper. En typ 

av brott benämns ”kommunikationsbrott”. Det typiska, för denna grupp av brott, är att själva 

kommunikationen eller informationsspridningen utgör den brottsliga handlingen. Den här typen 

av brott är inte begränsad till att avse den ursprungliga spridningen, utan innefattar även 

vidaresändningar som således leder till ansvar. Huruvida länkning ska innebära en s.k. 

vidaresändning måste avgöras från fall till fall, beroende av hur kravet på spridning är utformat i 

det aktuella lagrummet. De tar upp spridande av barnpornografiskt material som ett exempel för 

att belysa ett spridningsbrott som har fått en mycket vid utformning. I detta fall skulle länkning 

till en webbsida som innehåller barnpornografi kunna utgöra en brottslig gärning. 

Sammanfattningsvis anser författarna sålunda att länkning kan utgöra ett självständig brottslig 

gärning beroende av hur lagrummet är avfattad vad gäller kravet på spridning. 

 

I vissa situationer skulle länkning, till webbsidor som innehåller brottsliga framställningar, 

kunna utgöra medverkan till brottet. Kriterierna för detta skulle vara att länkläggaren inser att 

denne främjat en viss gärning och att denne haft uppsåt eller varit grovt oaktsam i förhållande 

                                                 
23 Lindberg, Westman s 199 
24 Lindberg, Westman s 204 
25 Lindberg, Westman s 81-83, 96 f 
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till huvudbrottet. Dessutom måste huvudbrottet på något sätt vara ett perdurerande brott, d.v.s. 

vara ett pågående brott, eftersom det inte går att främja en gärning som redan är avslutad. 

Författarna tar upp brottet koppleriverksamhet som ett exempel där en länkläggare skulle kunna 

tänkas hållas ansvarig för medhjälp till koppleri ifall dessutom de övriga kriterierna enligt ovan 

är uppfyllda. Författarna ställer sig tveksamma till huruvida brotten förtal, hets mot folkgrupp 

etc. ska anses utgöra perdurerande brott. 
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7 Praxis 
 

I svensk domstolspraxis finns det ett enda fall som tar upp länkningsproblematiken och det är 

det s.k. mp3-målet. Jag kommer i detta kapitel att i tur och ordning redovisa tingsrättens, 

hovrättens och HDs domskäl. Detta gör jag för att visa de olika argument som rättsinstanserna 

använde sig av i sin bedömning av länkning. Naturligtvis är det främst de argument som 

framkommer i HD som är rättsbildande och som jag i min analys kommer att använda mig av. 

 

 

7.1 Bakgrund 

 

Den tilltalade hade på sin webbplats lagt upp länkar till andra webbplatser där olika musikverk 

fanns lagrade. När besökaren aktiverade länken till en speciell låt förflyttades denne till den 

webbsida där den önskade musiken återfanns i mp3-format. Den nya webbsidan öppnades i ett 

eget fönster, samtidigt som den tilltalades webbsida var synlig för besökaren. Adressen, till den 

nya webbsidan där mp3-filen fanns lagrad, stod på URL-raden. 

 

 

7.2 Skövde tingsrätt 

 

Åklagaren yrkade bl.a. att den tilltalade skulle hållas ansvarig för att ha framställt eller för att ha 

kopierat eller för att ha spritt musikverk i form av mp3-filer och på detta sätt ha begått ett 

intrång i skivbolagens rättigheter enligt 53 § st. 1 URL. 

 

I tingsrättens domskäl framgår det, att det inte i målet hade visats att den tilltalade hade kopierat 

eller överfört filer till mp3-format. Det hade inte heller visats att den tilltalade hade haft sådana 

filer på det utrymme som denne disponerade i den server där webbplatsen hade varit upplagd. 

Tingsrätten konstaterade därför att det som återstod att ta ställning till var om den tilltalade hade 

spritt filer. Den tilltalade hade, enligt tingsrätten, genom länkar hänvisat besökare till webbsidor 
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där de kunde hämta och kopiera mp3-filer och detta ansåg tingsrätten inte innefattades i 

begreppet spridning. Tingsrätten nämnde i sina domskäl, att en fråga som uppkom var om den 

tilltalades förfarande kunde röra sig om medhjälp till spridning, men eftersom åklagaren inte 

hade tagit med detta i sin gärningsbeskrivning, kunde rätten inte pröva detta. Tingsrätten 

ogillade åtalet. 

 

 

7.3 Göta hovrätt 

 

Åklagaren yrkade att hovrätten skulle döma den tilltalade för brott mot, alternativt för medhjälp 

till, brott mot upphovsrättslagen. Åklagaren fyllde således ut gärningsbeskrivningen till att 

inkludera medhjälp. Hovrätten konstaterade, att frågan i målet rörde ifall den tilltalade hade 

begått ett intrång i fonogramframställarnas rättigheter enligt 5 kap. 46 § URL, vilket innebar att 

intrång i upphovsrätten som sådan till verken inte var aktuellt i målet. Domstolen prövade om 

den tilltalades förfarande hade inneburit ett offentligt framförande eller spridning till 

allmänheten av ljudupptagningen. Rättens slutsats, vad gällde offentligt framförande, var att det 

var tillåtet enligt 5 kap. 47§ URL, men att den tilltalade skulle kunna bli ersättningsskyldig, om 

dennes förfarande skulle anses utgöra ett sådant tillgängliggörande för allmänheten. Vad gällde 

frågan om den tilltalades förfarande innebar spridning av ljudupptagningen till allmänheten, 

kom hovrätten fram till att det inte hade skett någon exemplarframställning genom upprättandet 

av länkarna. Sammanfattningsvis konstaterade domstolen således att den tilltalade inte kunde 

hållas ansvarig för att ha gjort ljudupptagningen tillgänglig för allmänheten.  

 

Rätten prövade även om den tilltalade skulle kunna hållas ansvarig för att ha medverkat till 

spridning av de otillåtna kopiorna av ljudupptagningarna eller om denne skulle kunna hållas 

ansvarig för att besökarna på hans webbplats hade kopierat ljudfilerna. Vad gällde eventuellt 

ansvar för medhjälp till spridning av ljudfilerna, ansåg domstolen det inte vara styrkt i målet att 

den som lagt ut ljudfilerna på Internet skulle kunna straffas enligt svensk lag. Det var inte heller 

styrkt vems rättigheter som blivit kränkta. Den tilltalade kunde inte heller hållas ansvarig för 

besökarnas kopiering av ljudfilerna, då detta skett för deras enskilda bruk (något annat ändamål 

för kopieringen var inte styrkt i målet) och detta gäller oavsett om kopieringen skett av exemplar 

som framställts utan fonogramframställarens samtycke. Domstolen ogillade åtalet. 

44 

 



7.4 Högsta domstolen 

 

Åklagaren justerade gärningsbeskrivningen i HD till att åtalet skulle omfatta brott mot alla 

rättighetsinnehavare (d.v.s. även textförfattare och kompositörer) vilkas intressen berördes av de 

aktuella musikupptagningarna. HD avvisade dock justeringen. Domstolen prövade inte heller 

om den tilltalades förfarande kunde beivras såsom medverkan till olovlig 

exemplarframställning, i de fall som användarna av den tilltalades länkar laddat ner och kopierat 

ljudfilerna. Rätten hade således kvar att pröva om den tilltalade kunde fällas till ansvar för att 

han utan samtycke av fonogramframställarna eller deras rättighetshavare vidtagit eller 

medverkat till åtgärder genom vilka ljudfilerna gjorts tillgängliga för allmänheten. 

 

Domstolen slog fast, utan vidare motivering, att länkningen till ljudfilerna inte var att anse som 

offentlig visning. Den tilltalades förfarande kunde inte heller anses utgöra spridning till 

allmänheten då detta förutsätter, enligt förarbetena till URL, att spridningen av verket har skett i 

form av fysiska exemplar. Däremot kunde den tilltalades förfarande klassas som ett offentligt 

framförande av verket. Som stöd för denna ståndpunkt åberopade rätten ett uttalande i 

förarbetena av departementschefen, där denne uttalade sig om att varje framställning av verket, 

som inte innebar en fixering av detta i ett exemplar, skulle innefattas under begreppet offentligt 

framförande och detta oberoende av nya sätt att framföra verk som teknikens utveckling skulle 

kunna möjliggöra. Länkningen till musikfilerna skulle således anses utgöra ett offentligt 

framförande eller medverkan till ett sådant framförande. HD konstaterade slutligen, att den 

tilltalades förfarande inte var straffbart, då 5 kap. 47§ URL undantar offentligt framförande från 

den ensamrätt som tillkommer utövande konstnärer och fonogramframställare. Detta ledde i sin 

tur till att det vid bedömningen saknade betydelse om framförandet skett av en olovligen 

framställd kopia av ett verk. Domstolen ogillade åtalet och fastställde hovrättens domslut. 

 

Slutsatsen av detta s.k. mp3-mål är att länkning till musikfiler inte utgör ett kriminaliserat 

intrång i fonogramframställarnas ensamrätt. 
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8 Analys 
 

8.1 Kan länkning utgöra ett kriminaliserat intrång i en immaterialrätt? 

 

8.1.1 Utgångsläget för analysen 

 

I denna del av min analys kommer jag att använda mig av följande personer och beteckningar på 

dessa: 

 

L som betecknar länkläggaren, d.v.s. den person som har upprättat en länk. 

B, vilken är besökaren på L:s webbplats. 

R som är rättighetsinnehavare till den webbplats/subsida som L upprättar en länk till. 

 

Jag kommer att analysera ifall länkning är, de lege lata, en brottslig handling i följande 

situationer: 

 

Fall 1: L upprättar en hänvisande länk till ingångssidan eller en subsida på R:s webbplats. Se 

kap. 8.1.2. 

Fall 2: L lägger en hänvisande länk till ingångssidan eller en subsida på R:s webbplats och 

presenterar detta i en ram eller i ett nytt webbläsarfönster. Se kap. 8.1.3. 

Fall 3: L upprättar en integrerande länk till ett verk som framförs eller ett verk som visas. Se 

kap. 8.1.3. 

Fall 4: L använder sig av ett skyddat kännetecken som länksvans. Se kap. 8.1.4. 

 

I samtliga fall förutsätts att materialet uppnår verkshöjd respektive är skyddat enligt 

känneteckensrätten. Materialet är utlagt på Internet av rättighetsinnehavaren, d.v.s. 

upphovsrättsmannen eller den som har rätt till det aktuella kännetecknet. Webbsidan innehåller 

endast lagligt utlagt material. 
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8.1.2 Hänvisande länk till en ingångssida eller subsida 

 

Följande situation ska analyseras i det här avsnittet: L har, utan tillåtelse från R, upprättat en 

hänvisande länk som, efter att ha aktiverats av B, visar ingångssidan eller en subsida på R:s 

webbplats. 

Poängteras ska att det skyddade materialet återfinns på subsidan. 

 

En första fråga att besvara är om B, genom sitt handlande, har begått ett intrång i R:s ensamrätt 

till exemplarframställning. Jag anser att B inte har begått ett intrång, då en tillåten kopiering för 

enskilt bruk, enligt 2 kap. 12§ URL, har skett. Det har ingen betydelse ifall länken leder till en 

subsida eller en ingångssida. Observeras ska att materialet är utlagt av rättighetsinnehavaren och 

att det därför inte har skett en kopiering av piratkopior. Kopiering har således skett av lovligt 

utgivna exemplar. I det fall då kopieringen skett av piratkopior, hade detta utgjort en otillåten 

kopiering för enskilt bruk då upphovsrätten inte godtar extinktiva förvärv. 

 

En andra fråga att besvara är om L har gjort verket tillgängligt för allmänheten. Detta omfattar 

tre förfoganden: 1. Spridning av exemplar. 2. Offentlig visning. 3. Offentligt framförande. Vad 

gäller spridning av exemplar, förutsätts det att det som sprids är fysiska exemplar. Eftersom 

ingen exemplarframställning sker hos L av R:s material när L upprättar en länk till R:s 

webbdokument, kan det inte vara fråga om ett intrång i upphovsmannens spridningsrätt. 

 

Vad gäller offentlig visning, förlorar upphovsmannen, enligt 2 kap. 20§ URL, ensamrätten till 

att offentligt visa de verksexemplar som omfattas av ett verks utgivning. Visningsrätten har så 

att säga konsumerats i och med den tillåtna utgivningen. Visning av upphovsrättsligt skyddat 

material på en webbsida på Internet som vem som helst kan ta del av, är tveklöst en offentlig 

visning. De exemplar, som B:s webbläsare framställer då denne besöker R:s webbsida, omfattas 

rimligtvis av verksutgivningen, då exemplarframställningen av verket hos besökarna borde 

förutsatts av R. På vilket sätt B har nått R:s webbplats, borde inte inverka på den bedömningen, 

eftersom L genom sin länk inte har framställt de kopior som visas på B:s bildskärm, utan det är 

R:s koder i dennes webbdokument som instruerar B:s webbläsare att framställa exemplar. L har 

genom sin länk som aktiverats av B, endast hänvisat denne till den plats på nätet där 

exemplaren, som omfattas av utgivningen, visas. På grund av detta anser jag, att L inte kan 
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hållas ansvarig för att ha begått ett intrång i R:s visningsrätt. Denna uppfattning stöds även av 

den behandlade doktrinen. I praxis har denna frågeställning inte behandlats. 

 

Vad gäller frågan, om L:s förfarande kan tänkas utgöra ett intrång i upphovsmannens ensamrätt 

till offentligt framförande, kan jag konstatera att det finns två skilda tolkningar i den behandlade 

doktrinen och att båda tolkningarna är rimliga att göra. Dahlström, Karlsson konstaterar, utan 

någon motivering, att det inte är troligt att L har framfört verket, utan att det är R som har 

framfört det. Lindberg, Westman likställer L:s handlande med en hänvisning i en bok. Dessa 

författare anser således att L inte har begått ett intrång i upphovsmannens ensamrätt till 

offentligt framförande och detta oavsett om länken leder till ingångssidan eller till en subsida. 

Jag kan instämma i att samma ”hänvisningsresonemang” som användes vid analysen av 

huruvida intrång i visningsrätten begåtts, kan användas här. Genom sin länk upplyser L B om 

var på nätet ett verk framförs. Då B aktiverar länken, visas R:s webbsida, där dennes koder 

instruerar B:s webbläsare hur sidan ska visas och verket framföras. L kan inte på något sätt 

genom sin länk förfoga över eller ändra på framförandet. Jag anser det möjligt att jämföra denna 

situation med t.ex. den att en person X talar om för en person Y på vilken restaurang en trubadur 

framför sitt musikverk. Är Y ifråga intresserad av att lyssna på trubaduren så går Y till den 

utpekade restaurangen. Det verkar långsökt att ådöma X ansvar enligt URL för att ha begått 

intrång i trubadurens framföranderätt genom sin hänvisning. Skillnaden består dock i att 

trubaduren skulle framfört verket oavsett om Y skulle ha gått till restaurangen eller inte mot 

länkfallet då verket framförs endast för B. 

 

Carlén-Wendels däremot anser att upprättandet av länkar är att göra ett verk tillgängligt för 

allmänheten. Jag anser att även detta kan vara en korrekt tolkning. L har de facto, genom sin 

länk, underlättat för B att nå R:s webbsida. Då B använder sig av L:s länk, presenterar eller 

framför L på sätt och vis materialet på R:s subsida, vilket skulle kunna tolkas som ett 

tillgängliggörande för allmänheten enligt URL. Då målplatsen innehåller video- och musikfiler, 

anser han dock att det är tillåtet att lägga en länk till R:s webbplats eller subsida, så att B själv 

kan aktivera filerna. Detta skulle således inte utgöra ett intrång i upphovsmannens 

framföranderätt. Förmodligen tolkar författaren situationen så att de utgivna verksexemplaren i 

det fallet endast visas offentligt. Ett exempel som kan illustrera detta är det fall när en 

butiksinnehavare lagt ut lovligen utgivna cd-skivor i sitt skyltfönster.  
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Carlén-Wendels och Lindberg, Westman framhåller att det idag är osäkert ifall en 

textpresentation på en bildskärm ska utgöra ett framförande av verket, se avsnitt 6.1.1.1 och 

avsnitt 6.3.1. De hänvisar till betänkandet Upphovsrätt och datorteknik (SOU 1985:51 s 64), där 

upphovsrättsutredningen menade att det andliga innehållet i ett litterärt verk inte är dess 

utseende utan istället de tankar som uttrycks i texten. Carlén-Wendels anser att det på grund av 

detta uttalande skulle vara riktigare att beteckna textpresentationen som ett framförande. Det här 

uttalandet av upphovsrättsutredningen åberopades 1998 av Stockholms tingsrätt i Scientologi-

målet, där publicering av texter ur Scientologernas bibel ansågs innefatta ett framförande av 

verket. Skulle det vara så att presentation av en text på en bildskärm skulle anses utgöra ett 

framförande av verket, skulle detta innebära att det skulle fordras ett tillstånd från textens 

upphovsman innan länkläggaren upprättade en länk. Orsaken till att Carlén-Wendels anser att 

länkning till text innebär ett intrång, men inte länkning till musik eller videofiler, torde vara att 

texten framförs direkt vid aktivering av L:s länk, till skillnad från det fallet målplatsen 

innehåller video och musikfiler och B själv måste aktivera dessa innan de framförs. 

 

Jag har således presenterat två olika tolkningar av länkning vad gäller om de ska klassas som ett 

offentligt framförande eller inte. Den ena tolkningen innebär att hänvisande länkar inte är ett 

tillgängliggörande och detta oavsett om de leder till ingångssidan eller direkt till materialet på 

subsidan. Den andra tolkningen innebär att hänvisande länkar är ett tillgängliggörande för 

allmänheten. I det fallet materialet består av musik- eller videofiler, är det tillåtet att länka till 

subsidan, ifall B själv måste aktivera filerna, i andra fall utgör länkningen ett intrång. Den 

doktrin, som stöder den sistnämnda tolkningen, nämner dock inte om länkning till ingångssidan 

ska utgöra ett intrång då subsidan innehåller musik- eller videofiler, som framförs direkt då 

besökaren öppnar denna subsida. 

 

Det avgörande för analysen är, enligt min mening, dock vad HD gör för tolkning av länkning. 

HD kom i mp3-målet fram till att upprättandet av en hänvisande länk är att göra ett verk 

tillgängligt för allmänheten. Så långt gör Carlén-Wendels och HD samma tolkning. Den 

tilltalade i målet hade upprättat hänvisande länkar, s.k. djuplänkar, till sidor på webbplatser, där 

mp3 filer fanns lagrade. Han hade således länkat direkt till subsidan. Dessutom öppnades 

målplatserna i ett nytt webbläsarfönster, samtidigt som den tilltalades webbplats fortfarande var 

synlig. Detta tog emellertid inte domstolen någon hänsyn till på så sätt att detta skulle vara det 

avgörande i målet. Av detta drar jag den slutsatsen, att även om den tilltalade inte hade valt att 
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presentera målplatsen i ett nytt webbläsarfönster, hade det utgjort ett tillgängliggörande i alla 

fall. Trots att filerna inte spelades upp direkt för besökaren, ansåg HD att den tilltalade genom 

sitt handlande hade framfört verken offentligt. Här skiljer sig således Carlén-Wendels tolkning 

från den som HD gör, då Carlén-Wendels anser att detta inte utgör ett intrång. HD grundande 

sitt ställningstagande på ett uttalande av departementschefen i förarbetena till URL. Denne 

menade att varje framställning av verket, som inte innebar en fixering av detta i ett exemplar, 

skulle innefattas under begreppet offentligt framförande och detta oberoende av nya sätt att 

framföra verk som teknikens utveckling skulle kunna möjliggöra. Däremot råder det fortfarande 

osäkerhet kring, ifall det ska utgöra ett framförande, om länken leder till ingångssidan på 

webbplatsen samtidigt som musikfilen eller videofilen finns på en annan sida. 

 

Jag anser, att HD i målet har gjort en vid tolkning av begreppet framförande, av den 

anledningen att musikfilerna de facto inte framfördes, d.v.s. spelades upp, när länken 

aktiverades. Detta kan vara ett tecken på att HD har dömt enligt det syfte som URL har att 

uppfylla, d.v.s. utgöra ett skydd mot varje tredje mans utnyttjande av verket som har en 

ekonomisk påverkan på upphovsmannen. Det råder enligt min mening ingen tvekan om att 

länkning kan utgöra en form av snyltning vilken påverkar upphovsmannen ekonomiskt. Min 

slutsats av mp-3 målet är att HD har dömt enligt det syfte som URL har att uppfylla, därav den 

vida tolkningen av begreppet offentligt framförande. 

 

Ifall textpresentation på en bildskärm kommer att anses utgöra ett framförande av verket, 

kommer HD:s domslut få långtgående konsekvenser för Internetanvändningen. Internet baseras 

på att användarna enkelt ska finna informationen de söker efter, med hjälp av hänvisande länkar. 

Varje gång någon ska lägga upp en länk till en annan sida, skulle denne behöva få tillåtelse till 

detta, i de fall målplatsen innehöll material som uppnår verkshöjd och som utgör verk som 

framförs.  

 

Slutsatsen, som kan dras av analysen, är att upprättandet av hänvisande länkar till subsidor, där 

filer, som kan framföras, finns lagrade de lege lata är att göra ett verk tillgängligt för 

allmänheten, i form av offentligt framförande. Ifall länkläggaren inte har fått upphovsmannens 

tillåtelse till att upprätta länken, utgör detta således ett kriminaliserat intrång. Det råder dock 

fortfarande osäkerhet kring ifall länkning till en ingångssida utgör ett kriminaliserat intrång. Då 

det är oklart, ifall en textpresentation på en bildskärm ska utgöra ett framförande eller en visning 
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av verket, föreslår jag att man alltid, innan man upprättar en länk, tar kontakt med 

rättighetsinnehavaren av webbplatsen för att få tillåtelse att lägga en länk till dennes webbplats. 

Likaså råder det osäkerhet kring ifall länkning till statiskt material, ska anses utgöra ett intrång i 

upphovsmannens visningsrätt. Jag anser dock, att de exemplar som framställs av B:s 

webbläsare, när denne besöker R:s webbplats efter att ha aktiverat L:s länk, ska omfattas av 

verkets utgivning. 

 

 

8.1.3 Hänvisande länk till en ingångssida eller subsida vilken presenterar målplatsen i en 

ram eller i ett nytt webbfönster. 

 

Det som har skett i det här fallet är följande: L har upprättat en länk till R:s ingångssida/subsida 

utan tillåtelse. Då B aktiverar länken presenteras målplatsen i en ram, med eller utan markering, 

eller i ett nytt webbläsarfönster. 

 

Carlén-Wendels anser att det är tillåtet att lägga en hänvisande länk till statiskt material och 

presentera detta i en ram, med eller utan markering, eller i ett nytt webbläsarfönster. Om L t.ex. 

upprättar en hänvisande länk till en bild som återfinns på R:s webbsida och väljer att presentera 

detta i en ram utan markering är detta således tillåtet. I princip uppnås samma resultat som om 

man hade kopierat bilden till sin hårddisk och sedan lagt ut den på webbsidan, men eftersom 

ingen kopiering har skett av bilden i länkfallet är detta trots allt tillåtet. Däremot anser han att ett 

upphovsrättsligt intrång i R:s framföranderätt har skett om L hämtar hem en video- eller 

musikfil och integrerar denna på sin sida med hjälp av ramtekniken och detta oavsett om B 

måste aktivera filen först eller inte. Vad gäller det fall att L väljer att använda sig av ett nytt 

webbläsarfönster, är tillåtligheten beroende av ifall tekniken uppnår en integrerande effekt eller 

inte. Får det en hänvisande effekt, som i mp3 målet, är det tillåtet att länka till musikfilen i fall B 

måste aktivera filen. Får det en integrerande effekt är förfarandet otillåtet. 

 

Lindberg, Westman har en annan åsikt om detta förfarande. De anser att det exemplar som 

omfattas av utgivningen är det som framställs då B besöker R:s webbsida. Det exemplar som 

framställs i den ram eller det nya webbläsarfönstret hos B, när denne är på L:s sida, omfattas 

däremot inte av utgivningen. Detta leder till att L begår ett upphovsintrång i R:s visningsrätt 
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genom att presentera bilden på det här sättet. Vad gäller det fall då L hämtar hem en videofil, 

kan detta enligt författarna jämställas med en vidaresändning av verket. Författarna jämför det 

fallet då ett radioprogram sänds och en butiksinnehavare har radion på i sin butik. 

Radioprogrammet vidaresänds och butiksinnehavaren har begått ett intrång i upphovsmannens 

framföranderätt. 

 

I mp3 målet upprättade den tilltalade en hänvisande länk till just den sida där musikfilen fanns 

lagrad, d.v.s. subsidan. Målplatsen öppnades i ett nytt webbläsarfönster och den tilltalades 

webbsida var fortfarande synlig. Förutsättningarna i målet var således de samma som det fall 

som analyseras i detta avsnitt. HD fastslog alltså att upprättandet av hänvisande länkar till 

musikfiler utgjorde ett intrång i upphovsmännens framföranderätt, trots att musikfilerna inte 

spelades upp förrän besökarna hade aktiverat dem. Det är dock oklart, vilket jag också nämnde i 

föregående kapitel, ifall länkning till ingångssidan ska utgöra ett upphovsintrång. 

 

När det gäller ett eventuellt intrång i upphovsmannens visningsrätt, går det inte som jag nämnde 

i föregående kapitel att dra några slutsatser från mp3 fallet. I den behandlade doktrinen finns, 

vilket jag redovisat ovan, två olika tolkningar. Carlén-Wendels anser att det är tillåtet att med 

hjälp av länkar integrera någon annans bilder i den egna webbsidan med hjälp av ramteknik eller 

webbläsarfönster. Samma uppfattning har Dahlström, Karlsson. Lindberg, Westman däremot 

anser att det inte är tillåtet, då bilden ifråga inte omfattas av den tillåtna utgivningen.  

 

Rent tekniskt framställer inte L något exemplar genom upprättandet av länken utan det är 

fortfarande R:s HTML koder som instruerar B:s webbläsare att den ska visa bilderna. Det 

webbdokument som visar bilderna är dock inte R:s webbsida utan L:s webbsida. Detta skulle 

kunna jämföras med att L använder sig av ett lovligen utgivet exemplar och förevisar den på sin 

sida. Jag anser det inte möjligt att ådöma L ansvar för att ha begått ett intrång i R:s visningsrätt 

genom denna användning. 

 

Vad gäller det fallet att L upprättat en integrerande länk till ett verk som framförs eller visas kan 

samma resonemang som ovan tillämpas. 
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8.1.4 Kan länkning utgöra intrång i känneteckensrätten? 

 

Följande fall ska analyseras: L upprättar en länk på sin webbsida och använder sig av någon 

annans skyddade kännetecken som länksvans. I ena fallet har L upprättat en integrerande länk 

till kännetecknet, vilket återfinns på R:s webbsida. I andra fallet har L själv återgivit 

kännetecknet i dess speciella typsnitt. Användandet är ett kommersiellt sådant. 

 

Enligt gällande rätt är all kommersiell användning av annans skyddade kännetecken förbjudet 

och utgör ett intrång. I vissa fall kan dock användandet vara tillåtet och ett sådant fall skulle 

enligt doktrinen vara när L upprättar en länk och använder sig av kännetecknet såsom länksvans 

i neutralt typsnitt. Jag anser att länkning med användandet av någon annans kännetecken är ett 

immaterialrättsligt intrång. Användandet förutsätter inte att någon exemplarframställning har 

skett. Någon vidare analys är enligt min mening inte nödvändig. 

 

 

8.2 Kan länkning utgöra medverkan till ett brott? 

 

8.2.1 Allmänt 

 

I denna del av analysen kommer jag att använda mig av följande personer och beteckningar för 

dessa: 

 

A: vilken är den person som har lagt ut det brottsliga, respektive det skyddade, materialet på sin 

webbplats. 

L: som är den person som upprättar en länk till A:s webbplats. 

B: vilken är den som besöker L:s webbsida. 

Följande fall ska analyseras: 

Fall 1: L upprättar en hänvisande länk till skyddat material som lagts ut av A. 

Fall 2: L upprättar en hänvisande länk till en webbsida som innehåller brottsligt material. 
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8.2.2 Hänvisande länk till skyddat material som lagts ut av A 

 

Följande har hänt: L har upprättat en länk till en musikfil som återfinns på en subsida på A:s 

webbplats. När B aktiverar L:s länk, visas A:s sida för B. B är sedan tvungen att själv aktivera 

filen för att kunna lyssna på musiken. B kan då antingen välja mellan att ladda hem filen till sin 

hårddisk eller att lyssna direkt på musiken. Musikfilen har kopierats och lagts ut på Internet utan 

upphovsmannens tillstånd. A har således begått ett intrång i upphovsmannens 

mångfaldiganderätt, spridningsrätt och framföranderätt. 

 

Kan L:s förfarandet utgöra anstiftan till A:s brott? 

 

Enligt 23 kap. 4§ st.2 BrB döms den, som inte är att anse som gärningsman, till anstiftan av 

brottet, om han har förmått annan till utförandet. Skulle L kunna dömas för anstiftan till A:s 

brott genom att upprätta en länk till A:s subsida? Svaret är nej av den anledningen att A redan 

har begått den brottsliga gärningen, d.v.s. olovligt mångfaldigande, spridning och framförande, 

när L upprättar en länk till det brottsliga materialet. Sålunda har inte L förmått A att lägga ut det 

brottsliga materialet på sin webbsida. Detta medför att L aldrig kan dömas till anstiftan av brott 

av den anledningen att han har upprättat en länk till A:s webbsida. 

 

Kan L:s förfarandet utgöra anstiftan till B:s brott? 

 

B:s brott utgörs av ett olovligt kopierande av piratkopior. Det är inte tillåtet att kopiera 

piratkopior för enskilt bruk eftersom upphovsrätten inte godtar extinktiva förvärv. Frågan är då 

om L har förmått B att kopiera musikfilen. Anstiftan går ut på att en person övertalar någon 

annan att begå den kriminaliserade handlingen. Anstiftan förutsätter att personen i fråga senare 

verkligen utför brottet och att denne inte redan hade bestämt sig för att göra detta när han 

utsattes för övertalningen. Anstiftaren måste således ha utövat någon psykisk påverkan som 

varit av betydelse för gärningsmannens beslut att begå brottet. Enligt min mening är tveksamt 

att länkningen uppfyller rekvisitet för att det ska utgöra anstiftan till brottet. Jag anser inte att L 

kan ådömas ansvar för anstiftan till B:s brott. 

 

Kan L:s länkning utgöra medhjälp till A:s brott? 
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Medhjälp består i ett främjande, som inte uppfyller kraven för anstiftan, och den kan vara fysisk 

eller psykisk. När det gäller den senare så handlar det vanligtvis om råd eller uppmuntran. Vad 

gäller fysiskt främjande, kan detta bestå i att någon hjälper till att hålla verktygen vid ett inbrott. 

 

Jag anser att psykisk uppmuntran är uteslutet. Kvar att analysera är om länkningen kan utgöra 

ett fysiskt främjande. Då L upprättar länkar till musikfiler som A lagt ut på Internet, främjar han 

spridningen av dessa. Likaså främjar han A:s offentliga framförande av musiken. Jag anser 

således att det är möjligt att ådöma L ansvar för medhjälp till A:s brottsliga handlingar 

bestående av intrång i upphovsmannens framförande- och spridningsrätt. Vad gäller medhjälp 

till intrång i upphovsmannens mångfaldiganderätt anser jag det inte vara möjligt att ådöma L 

ansvar för detta då L inte främjat A:s mångfaldigande. 

 

Kan L:s förfarande utgöra medhjälp till B:s brott? 

 

Detta skulle bestå i att L fysiskt och psykiskt främjar B:s olovliga kopiering av musikfilerna. Jag 

anser det möjligt att ådöma L ansvar för detta. 

 

 

8.2.3 Hänvisande länk till en webbsida som innehåller brottsligt material. 

 

Jag anser att det kan vara möjligt att hålla L ansvarig för sitt länkläggande. Uppsåtet kan vara 

lätt att bevisa då länken leder till subsidan. Ifall länken leder till ingångssidan kan det vara 

svårare att bevisa uppsåt. De frågor man måste besvara är hur sidan såg ut då L upprättade 

länken. Fanns det några indikationer på att det kunde finnas brottsligt material på någon 

subsida? Även i de fall där länken leder till en subsida kan det vara svårt att bevisa uppsåt hos L. 

Möjligheten finns att subsidan har förändrats sedan L upprättade länken. Kan man hålla L 

ansvarig för att denne inte har kontrollerat sina länkar? Hur ofta bör han eller hon göra detta? 

Skulle man kunna tänka sig att samma ansvar som ålagt en BBS-innehavare skulle kunna läggas 

på en webbsidainnehavare som upprättat länkar? Min slutsats är att det teoretiskt skulle vara 

möjligt att hålla L ansvarig för hans handlande, men praktiskt vore det svårt pga 

bevissvårigheten. 
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8.3 Kan länkning utgöra ett spridningsbrott? 

 

Samma personer och beteckningar på dessa som användes i kapitel 8.2 kommer att användas i 

detta kapitel. 

 

 

8.3.1 Kan länkning utgöra hets mot folkgrupp? 

 

Följande situation ska analyseras: L har upprättat en hänvisande länk till A:s webbplats, vilket 

innehåller material som utgör hets mot folkgrupp.  

 

Enligt 16 kap. 8§ BrB är det den som har uttalat t.ex. ett hot eller den som har spritt någon 

annans uttalade hot som kan ådömas ansvar. I det här fallet har inte L själv uttalat hotet, men 

däremot upprättat en länk till någon annans uttalande. Således kan inte L ådömas ansvar för att 

ha uttalat hotet. Kvar att analysera är om L kan ådömas ansvar för att ha spritt någon annans 

uttalande genom att ha upprättat en hänvisande länk. För att L ska kunna ådömas ansvar för hets 

mot folkgrupp måste således själva länkläggandet uppfylla spridningsrekvisitet. 

Spridningsrekvisitet i det aktuella lagrummet uppställer inget krav på att ett exemplar ska ha 

framställts vid själva spridningen då det är tillräckligt att någon muntligen spritt någon annans 

uttalande. Då det inte behöver vara fråga om att ett exemplar av hotet sprids utan att det räcker 

med att själva budskapet sprids torde det vara möjligt att döma L för ansvar för hets mot 

folkgrupp. L:s upprättande av en länk på en webbplats där vem som helst kan ta del av dennes 

material kan inte utgöra ett uttalande som skett i en s.k. privat sfär. L kan således inte gå fri av 

den anledningen. 
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8.3.2 Kan länkning utgöra ett barnpornografibrott? 

 

Det som har skett i det här fallet är att L har upprättat en hänvisande länk till A:s webbplats, där 

det återfinns bilder enligt 16 kap. 10a§ st. 1 BrB. 

 

L:s förfarande kan inte utgöra en skildring enligt st. 1 punkt 1, då detta torde förutsätta ett 

exemplar av bilden. Vad gäller spridningskriteriet i denna paragraf förutsätter detta att det är ett 

exemplar som sprids. L:s förfarande kan således inte utgöra spridning av bilden. Däremot skulle 

upprättandet av länken kunna utgöra ett förevisande av eller ett tillgängliggörande för 

allmänheten av bilden, enligt st 1 punkt 2, eftersom detta inte förutsätter ett exemplar. I mp3 

fallet ansåg HD att upprättandet av länkar utgör ett tillgängliggörande för allmänheten enligt 

URL. Samma tolkning bör rimligtvis kunna göras i detta lagrum av begreppet 

tillgängliggörande. Med att bilden förevisas, menas att en person visar bilden för någon annan 

eller spelar upp en film innehållande barnpornografi. Två exempel för att illustrera det hela. L 

upprättar en hänvisande länk till ingångssidan på A:s webbplats, där bilderna återfinns på en 

subsida. Länken leder således inte direkt till bilderna. I detta exempel torde L kunna hållas 

ansvarig för tillgängliggörande för allmänheten om ett uppsåt kan bevisas. I det andra exemplet 

upprättar L en länk direkt till bilden. I det fallet torde L kunna hållas ansvarig för att ha förevisat 

bilden. I det senare exemplet torde det inte vara svårt att bevisa uppsåt. 

 

Stycke fyra avser sådana förfaranden som, utan att innefatta befattning med bilderna, är ägnade 

att öka spridningen av dem. Ett exempel är då någon tillhandahåller en lista med adresser till 

köpare och säljare. Förmedlingsverksamheten ska ha till syfte att främja transaktioner med 

barnpornografin. Kravet på förmedlingsverksamheten är dock att det ska vara fråga om mer än 

en enstaka förmedling. Verksamheten ska vara satt i system. Att löpande tillhandahålla 

information för att underlätta affärer med barnpornografiska bilder torde uppfylla kravet. Jag 

anser att L skulle kunna hållas ansvarig även enligt denna punkt. L:s upprättande av länkar kan 

förmedla kontakter mellan säljare och köpare och likaså kan det utgöra ett främjande av handeln 

med sådana bilder. 

 
Sammantaget kan jag konstatera att denna paragraf erbjuder flera möjligheter att hålla L 

ansvarig för sitt handlande.  
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8.3.3 Sammanfattning 

 
Av analysen av de två skilda lagrum där själva spridningen av materialet utgör ett självständigt 

brott, kan jag dra den slutsatsen att man inte generellt kan säga att länkning alltid utgör ett 

spridningsbrott. I det första fallet, som avsåg hets mot folkgrupp, räckte det med att själva 

uttalandet spreds, d.v.s. det förutsatte inget exemplar. Vad gäller spridning av barnpornografi, 

uppställs det dock ett krav att det vid spridningen har rört sig om ett exemplar. Det är således 

nödvändigt vid tillämpningen av skilda lagrum där spridningen utgör ett brott att avgöra vad 

som avses med spridning. 

 
 

8.4 Slutsats 

 
Vad gäller det fall då en webbsidainnehavare upprättar en länk till piratkopior på Internet, anser 

jag att webbsidainnehavaren kan dömas för medhjälp till besökarens olovliga 

exemplarframställning. Likaså anser jag det möjligt att hålla L ansvarig för medhjälp till brott då 

denne länkat till sidor som innehåller brottsliga framställningar. I praktiken torde det dock vara 

svårt, pga bevissvårigheter, att fälla en L till ansvar. Vid tillämpning av stadgandena om 

spridningsbrotten på länkning, är det nödvändigt att först avgöra vad som avses med spridning i 

respektive lagrum, innan man kan dra någon slutsats om huruvida länkläggaren kan hållas 

ansvarig för sitt handlande. 

 

Min slutsats, vad gäller rätten att länka till en främmande webbplats eller webbsida, 

åskådliggörs i den tabell som följer. Såsom radrubriker har jag satt de olika 

presentationsmöjligheterna av det länkade materialet och såsom kolumnrubriker har jag satt de 

olika typer av material som länken kan leda till. Vid de hänvisande länkarna återfinns det 

skyddade materialet på en subsida. 
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MATERIAL⇒ 

 

 

PRESENTATIONSSÄTT ⇓ 

VERK SOM FRAMFÖRS  

T.EX. MUSIK 

VERK SOM VISAS T.EX. 

BILDER 

 

TEXT 

HÄNVISANDE LÄNK TILL 

EN INGÅNGSSIDA. 

INITIERAT FRAMFÖR-

ANDE 

OSÄKERT  

 

OSÄKERT OSÄKERT 

HÄNVISANDE LÄNK TILL 

EN SUBSIDA. INITIERAT 

FRAMFÖR- 

ANDE 

INTRÅNG X OSÄKERT 

HÄNVISANDE LÄNK TILL 

EN INGÅNGSSIDA. 

AUTOMATISKT 

FRAMFÖRANDE 

OSÄKERT X OSÄKERT 

HÄNVISANDE LÄNK TILL 

EN SUBSIDA. 

AUTOMATISKT 

FRAMFÖRANDE 

INTRÅNG X OSÄKERT 

IMG LÄNK X OSÄKERT OSÄKERT 

RAMAR MED SYNLIGA 

KANTLINJER 

INTRÅNG OSÄKERT OSÄKERT 

RAMAR UTAN SYNLIGA 

KANTLINJER 

INTRÅNG OSÄKERT OSÄKERT 

WEBBLÄSARFÖNSTER  INTRÅNG OSÄKERT OSÄKERT 

AUTOMATISKT 

FRAMFÖRANDE PÅ 

LÄNKLÄGGARENS 

WEBBSIDA 

INTRÅNG X X 

INITIERAT 

FRAMFÖRANDE PÅ 

LÄNKLÄGGARENS 

WEBBSIDA 

INTRÅNG X X 
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Ordlista, datatermer                 Bilaga 1 
 

De datatermer som jag använt mig av i min framställning, och vilka återfinns förklarade nedan, 

är de termer och förklaringar som Svenska datatermgruppen rekommenderar. Svenska 

datatermgruppen är en brett sammansatt grupp med företrädare för bl.a. språkvården, 

dagspressen, etermedia, högskolor, branschpressen och företag inom databranschen. Som 

samordnare fungerar Svenska språknämnden samt Tekniska nomenklaturcentralen (TNC). 

Datatermgruppen ger rekommendationer om aktuella datatermer, d.v.s. vilket uttryck som bör 

användas, hur det stavas och böjs och vad det står för. Gruppens arbete inleddes i maj 1996. 

Rekommendationerna presenteras på webbsidor på Internet och uppdateras fortlöpande. 

 

BBS är en dator eller server dit t.ex. allmänheten kan sända in meddelanden, datorprogram och 

bilder och dessutom ta del av vad andra har skickat in.  

 

HTML står för Hypertext Markup Language och är ett sidbeskrivningsspråk som används för att 

skapa ett www-dokument. 

 

HTML-editor är i princip en vanlig texteditor som försetts med vissa specialfunktioner för att 

förenkla skrivandet av HTML-koder. 

 

HTTP är förkortning för Hypertext Transfer Protocol och är ett kommunikationsprotokoll i 

TCP/IP-sviten som används för överföring av www-dokument 

 

Ingångssida är beteckningen för den sida som innehavaren av en webbplats har valt ut som entré 

eller toppsida för webbplatsen och som en besökare ska möta först. Därifrån kan man sedan gå 

vidare till sub-sidor, d.v.s. alla andra sidor/dokument på webbplatsen.  

 

Länk eller hyper-text-länk är en funktion som gör att man på www kan hoppa till ett annat 

dokument genom att klicka på länkens svans, vilken kan vara ett ord eller en bild.  

 

Länksvans, det ord eller den bild som en besökare måste klicka på med muspekaren för att 

hyper-text-länken ska aktiveras 
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Startsida kallas den sida som webbläsaren är inställd på att visa vid start samt då knappen home 

trycks. 

 

Sub-sida är alla de sidor på en webbplats som ligger under ingångssidan. 

 

Taggar eller tags betyder koder. 

 

TCP/IP står för Transmission Control Protocol/Internet Protocol och är namnet på de protokoll, 

d.v.s. språk, som används för kommunikation på Internet. TCP/IP är en samlingsbeteckning för 

ett flertal skilda, men samarbetande, protokoll som används på Internet. 

 

Texteditor är ett program där man kan skapa och redigera textfiler som inte kräver formatering. 

 

URL, se förklaring av webbadress 

 

Webbadress/URL/Uniform Resource Locator är en beteckning som identifierar ett visst 

dokument på nätet som exempelvis en webbsida. Till skillnad från domänadressen, som endast 

pekar ut en dator, identifierar webbadressen själva dokumentet och var i datorn det finns. 

 

Webbläsare/browser/bläddrare är ett datorprogram som kan tolka html-koder, d.v.s. läsa 

webbsidor. 

 

Webbplats används för att beteckna alla de dokument som logiskt hör ihop, d.v.s. ingångssida 

och sub-sida och som härrör från en viss avsändare. 

 

Webbsida/www-dokument betecknar varje enskild sida på www, d.v.s. den informationsmängd 

som man kan nå utan att skriva in en ny webbadress eller gå vidare via en länk. Ibland måste 

man skilja mellan olika typer av sidor på en webbplats och i enlighet med svenska 

datatermgruppens rekommendationer används termerna startsida, ingångssida och sub-sida för 

att beteckna de olika formerna av sidor. 

 

World Wide Web/www/webben är en del av Internet. Förutom webben består nätet av bl.a. e-post 

och diskussionsgrupper. Delarna skiljer sig åt genom att de använder sig av olika 
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kommunikationsprotokoll, d.v.s. olika ”språk”. Webben är en samlingsbeteckning på de resurser 

såsom datorer, program och dokument på Internet som använder sig av språket HTTP. 
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Intervju                                                                                                               Bilaga 2 

 

Intervju med Peter Gustavsson, konsult/nätverkstekniker, Sonera Juxto AB,  

 2001-08-29 

 

Fråga: Är det möjligt att länka till musikfiler som finns utlagda på någon annans webbsida? 

Svar: Ja. 

 

Fråga: Måste man i sådant fall själv, som länkläggare, först ladda ner musikfilerna på sin 

hårddisk? 

Svar: Nej. 

 

Fråga: Är det möjligt att få musiken automatiskt uppspelad då en besökare öppnar webbsidan? 

Svar: Ja. 

 

Fråga: Vilken HTML-kod skriver man som länkläggare på webbsidan i sådant fall? 

Svar: Om man vill ha ett bakgrundsljud då någon besöker ens webbsida kan man använda sig av 

koden BGSOUND SRC=adress till datorn där filen finns lagrad/katalogen/namnet på 

musikfilen. 

 

Fråga: Är det möjligt att upprätta en länk, till musikfiler, som besökaren måste aktivera själv?  

Svar: Ja, det är möjligt. I sådant fall använder man sig av en vanlig HREF kod, d.v.s. <A 

HREF=adressen till den dator där musikfilen finns lagrad/katalog/namnet på 

musikfilen>länksvans</A>. 

 

Fråga: Vilka slags musikfiler kan man länka till? 

Svar: De vanligaste musikfilerna är waw-filer och midi audio filer. 

 

Fråga: Måste man som besökare ha ett insticksprogram för att kunna lyssna på musiken? 

Svar: Nej. Dessa ljudfomat klarar de flesta datorer av som standard, så man behöver inte något 

särskilt insticksprogram för att lyssna på dem. 
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Fråga: Är det möjligt att lägga en länk till en videofil och få den att spela upp automatiskt då 

besökaren öppnar webbsidan? 

Svar: Ja det är möjligt. Man lägger en IMG-kod, d.v.s. IMG DYNSRC=sökväg till filen></IMG 

 

Fråga: Är det möjligt att lägga en länk, till en videofil, som besökaren själv måste aktivera? 

Svar: Ja, det är möjligt. Även i detta fall använder man sig av en HREF-kod, d.v.s. <A 

HREF=sökväg till filen>länksvans</A> 

 

Fråga: Vilka filformat kan man länka till? 

Svar: De vanligaste filformaten är mpeg-, mpg-, och aviformat. 

 

Fråga: Måste besökaren ha ett insticksprogram för att kunna se videon? 

Svar: Ja det måste besökaren. 

 

Fråga: Vad heter detta insticksprogram? 

Svar: Det insticksprogram som behövs för att spela upp de aktuella filformaten, heter Windows 

media player. 

 

Fråga: Hur fungerar detta? 

Svar: Det som sker när videon spelas upp, antingen automatiskt eller på besökarens initiativ, är 

att insticksprogrammet öppnas i ett eget fönster. Videon spelas sedan upp i detta fönster. 

 

Fråga: Kan man som webbplatsinnehavare välja var fönstret ska placeras? 

Svar: Ja det kan webbplatsinnehavaren. Med hjälp av programmeringsspråket Java script kan 

han styra placeringen av fönstret. 
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