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1 Inledning 

 

What is worth copying is prima facie worth protecting. 

Judge Peterson J. (1916) 

 

What is worth copying prima facie deserves to be copied. 

Professor David Vaver (2000) 

 Bakgrund 

Internet är idag en värld i världen och innehåller en oöverskådlig mängd information. 

Om en internetanvändare vill hitta något specifikt online finns i grund och botten två 

alternativ: att veta exakt på vilken webbadress informationen är placerad, eller att 

använda sig av en sökmotor för att lokalisera informationen i fråga. Av denna anledning 

utgör sökmotorer en värdefull tillgång i vårt alltmer sammankopplade informations-

samhälle.1 Utan sökmotorer skulle internetanvändares navigationsmöjligheter, och 

därmed tillgång till information på internet, vara synnerligen begränsade.  

Den rasande takt i vilken internet och sökmotortekniken har utvecklats har dock lett 

till vissa juridiska svårigheter. Bland annat har den befintliga upphovsrättslagstiftningen 

i många avseenden blivit obsolet och svårtillämpad vad gäller förfoganden i digitala 

miljöer. Det har till och med påståtts att den revolution sökmotorer har inneburit endast 

har varit möjlig eftersom sökmotorerna har kunnat utöva många av de ensamrätter som 

ursprungligen varit exklusivt vigda åt upphovspersoner.2 I ena vågskålen ligger alltså 

intresset av informationsspridning och att internetanvändare obehindrat ska kunna röra 

sig på internet, och i den andra finns den upphovsrättsliga ensamrätten och intresset av 

att upprätthålla och anpassa skyddet för upphovspersoner i den digitala världen. Den 

rättsliga problematik som aktualiseras av denna intressekonflikt ligger delvis i hur 

                                              

 
1 Bara i Sverige görs varje dag cirka 50 miljoner sökningar på Google. Statistik som uppdateras 

kontinuerligt finns tillgänglig på https://www.internetlivestats.com/google-search-statistics. 
2 Fitzgerald, O’Brien och Fitzgerald (2008) s. 1, Greenleaf (2006). 
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sökmotorers funktionssätt ska översättas till den upphovsrättsliga begreppsapparaten. 

När utgör sökmotorers tillhandahållanden av sökresultat egentligen upphovsrättsligt 

relevanta förfoganden? I dagsläget tycks inte juridiken erbjuda ett entydigt svar på 

denna fråga. Den sparsamma praxis som finns på området ger inte någon heltäckande 

bild, och rättsläget kompliceras dessutom av att teknikutvecklingen hela tiden skapar 

nya förutsättningar som måste tas hänsyn till. Det finns därmed anledning att titta 

närmare på de upphovsrättsliga frågor som uppstår när sökmotorer tillhandahåller 

internetanvändare upphovspersoners upphovsrättsskyddade verk. 

 Syfte 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka de potentiella ekonomiska 

upphovsrättsliga förfoganden som sker i en bildsökmotor, och huruvida dessa eventuella 

förfoganden kan och bör innebära att upphovsrättsintrång begås. Undersökningen 

kommer fokusera på två presumtiva förfoganden: huruvida bildsökmotorers 

tillhandahållande av tumnaglar utgör mångfaldiganden, och huruvida bildsökmotorers 

tillhandahållande av ramlänkar utgör en överföring till allmänheten. I denna 

frågeställning ligger även en utredning av vilka upphovsrättsliga bedömningar som blir 

relevanta i förevarande fall, och vilka faktorer och intressen som bör beaktas när dessa 

bedömningar utförs. Frågeställningen berör dessutom i stor utsträckning de konflikter 

som uppstår när upphovsrätten ska tillämpas i digitala miljöer. Upphovsrätten och dess 

roll i det moderna informationssamhället blir följaktligen ett övergripande tema som 

behandlas genomgående i uppsatsen. 

 Avgränsningar 

De rättsliga frågor som aktualiseras vad gäller bildsökmotorer rör givetvis inte enbart 

upphovsrätten. Konflikter kan även uppstå med bland annat varumärkesrätten och 

konkurrens- och marknadsrätten, inte minst eftersom Google är den 

marknadsdominerande sökmotorn i EU idag.3 Dessa frågor kommer dock inte behandlas 

                                              

 
3 För en intressant och ingående diskussion av länkar ur ett marknadsrättsligt perspektiv, se Hajo M, 

Det marknadsrättsliga ansvaret för länkar på Internet, SvJT 2017 s. 106–123. Vidare kan tilläggas 

att Google har varit inblandat i flera separata konkurrensärenden som granskats av EU-
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inom ramen för denna framställning, eftersom detta skulle innebära att ett alltför brett 

immaterialrättsligt perspektiv anlades. Genom att fokusera på ämnets upphovsrättsliga 

aspekter kan en djupare förståelse förhoppningsvis nås. Av samma anledning kommer 

inte heller bildsökmotorers förhållande till grundläggande fri- och rättigheter, såsom 

yttrande- och informationsfriheten, behandlas i någon större utsträckning. 

Även inom det upphovsrättsliga området har vissa avgränsningar gjorts. Bland annat 

kommer inte ansvarsfrihetsregeln i det så kallade e-handelsdirektivet4 att beröras, trots 

att denna i viss mån reglerar sökmotorers verksamhet. Detta eftersom det är just en 

ansvarsfrihetsregel – en tillämpning av den förutsätter alltså att upphovsrättsligt ansvar 

enligt InfoSoc-direktivet5 och nationell rätt redan har fastställts. Vidare ligger 

huvudfokus i framställningen på bildsökmotorers tillhandahållande av material som 

lovligen laddats upp på internet. Är materialet uppladdat olovligen gör sig helt andra 

hänsyn och bedömningar påminda, varför en behandling av bildsökmotorers verksamhet 

ur även en sådan aspekt hade lett till att uppsatsen blivit alltför omfattande i förhållande 

till sitt syfte. Slutligen kommer upphovsrättsliga ideella rättigheter (såsom 

namngivningsrätten och skyddet mot kränkande återgivning) endast beröras i en mycket 

begränsad omfattning, eftersom avsikten med föreliggande framställning är att 

undersöka eventuella ekonomiska upphovsrättsliga förfoganden. 

 Metod och material 

Framställningen utgår i allt väsentligt ur ett svenskt perspektiv. Uppsatsens 

huvudsakliga syfte är som nämnt att undersöka hur bildsökmotorers tillhandahållande 

av upphovsrättsskyddat material regleras de lege lata, och huruvida dessa rättsregler de 

lege ferenda bör vara utformade på det sätt de är idag. För att göra detta kommer 

behandlingen av den svenska rätten utgå från den rättsdogmatiska metoden. Detta 

innebär att den nationella gällande rätten tolkas och systematiseras genom studier av de 

 

 
kommissionen. Bland annat har Google bötfällts för att ha utnyttjat sin dominerande ställning och 

snedvridit konkurrensen genom att gynna sin egen tjänst i sökresultaten. Se t.ex. kommissionens 

pressmeddelande IP/18/4581. 
4 Art. 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga 

aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden. 
5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av 

vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. 
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olika rättskällor som finns att tillgå.6 Materialet som använts i denna del kan i stort sett 

inordnas under de rättskällor som bör och får betraktas i den juridiska argumentationen. 

Den främsta källan har därmed varit gällande lagtext och därtill hörande förarbeten och 

praxis, men även doktrin har använts i stor utsträckning. Eftersom EU-rätten, och i 

synnerhet InfoSoc-direktivet och DSM-direktivet, är central för rättsområdet 

aktualiseras även den EU-rättsliga metoden. Tolkningen av EU-rätten har gjorts genom 

gängse EU-rättsliga tolkningsmetoder, särskilt den textuella, kontextuella och 

teleologiska tolkningsmetoden.7 Det finns inga direkta förarbeten till EU-lagstiftning, 

men däremot finns uttalanden och yttranden från EU-organ som i viss mån kan fylla en 

liknande funktion. Dessa, liksom praxis från EU-domstolen, har använts i den mån de 

innehåller för ämnet relevanta tolkningsdata. Det tål dock att påpekas att det inte går att 

finna ett klart och otvetydigt svar på denna framställnings kärnfråga i de befintliga 

nationella och EU-rättsliga rättskällorna, eftersom frågan i sin helhet varken har 

behandlats av svenska eller EU-rättsliga lagstiftare, av EU-domstolen eller av svenska 

domstolar. 

Kapitel 5 av uppsatsen innehåller även inslag av en komparativ metod. Denna metod 

utgår från en funktionalitetsprincip, som innebär att funktionellt likartade regler inom 

olika rättsordningar jämförs med varandra.8 Den komparativa delen i kapitlet utgörs av 

praxis från andra domstolar än de svenska och EU-domstolen, vilken kommer användas 

för att täcka in fler typsituationer och lösningar. Användningen är dock inte avsedd att 

utgöra någon uttömmande redovisning av utländsk praxis vad gäller upphovsrättsliga 

frågor som rör bildsökmotorer, utan snarare en exemplifiering för att nyansera 

perspektivet, hitta nya infallsvinklar och visa på den EU-rättsliga lagstiftningens 

tillämpning i praktiken. 

 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. För att förstå den juridiska problematiken rörande 

internet, sökmotorer och länkning krävs en viss insikt i den bakomliggande tekniken. En 

                                              

 
6 Kleineman (2013) s. 21 f. 
7 Reichel (2013) s. 122 f. 
8 Valguarnera (2013) s. 152 f. 
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bristande eller oriktig förståelse för internets, sökmotorers och länkars – ofta 

komplicerade - funktionssätt kan nämligen leda till felaktiga slutsatser både vad gäller 

tolkning och tillämpning av gällande rätt. Uppsatsens andra kapitel kommer därför 

ägnas åt att ge en kort teknisk bakgrund till den juridiska diskussionen i uppsatsens 

efterföljande delar. I uppsatsens tredje kapitel kommer upphovsrätten som immateriell 

rättighet att beröras. Här redogörs även allmänt för den upphovsrättsliga regleringen på 

området, både ur ett internationellt, EU-rättsligt och svenskt perspektiv. I det fjärde 

kapitlet kommer dessa rättsliga regleringar att sättas in i en samtida kontext, och 

behandlas mot bakgrund av den digitalisering och teknologiska utveckling som gett 

upphov till nya och komplicerade upphovsrättsliga utmaningar. Med kapitlet avses 

främst att belysa hur relevanta upphovsrättsliga ensamrätter – i huvudsak rätten till 

överföring till allmänheten och mångfaldiganderätten - tar sig uttryck och fungerar på 

internet. I kapitel fem kommer uppsatsens kärnfråga att behandlas – nämligen huruvida 

bildsökmotorer förfogar över de verk de levererar som sökresultat på ett 

upphovsrättsligt relevant sätt. Kapitlet inleds med en analys av huruvida de befintliga 

upphovsrättsliga regleringarna kan och bör appliceras på dessa potentiella förfoganden. 

Här kommer även viss utländsk praxis redogöras för, av illustrativa och exemplifierande 

skäl. Därefter följer en kort diskussion kring tre olika möjliga sätt på vilka 

bildsökmotorers tillhandahållanden av sökresultat skulle kunna hanteras juridiskt. Det 

ska dock understrykas att denna sistnämnda diskussion är ytterst översiktlig och inte har 

för syfte att vara uttömmande, eftersom frågan är tillräckligt komplex för att kunna 

utgöra föremål för en uppsats i sig. I framställningens sjätte och sista kapitel avslutas 

uppsatsen med en kort summerande reflektion. 
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2 Några tekniska och terminologiska 

tydliggöranden 

 Internets grundläggande funktionssätt 

Det som idag lite slentrianmässigt kallas ”internet” utgörs av ett decentraliserat9, globalt 

datornätverk som gör det möjligt för datorer att kommunicera med varandra. Denna 

kommunikation sker normalt på en internetanvändares begäran, genom att denna begär 

att material som har placerats på en server överförs till honom eller henne.10 Om servern 

i fråga inte är försedd med några tekniska begränsningar som hindrar överföringen, 

bryts materialet ner i små datapaket. Innehållet i varje datapaket läses sedan av och 

dirigeras till den avsedda destinationen på internet.11  

Internets globala struktur förutsätter att kommunikationen mellan internetanvändare 

sker på ett koherent sätt. Det finns därför olika typer av standardiserade 

kommunikationsprotokoll som reglerar hur transporten av data ska genomföras. Vilket 

protokoll som används beror på vilken tjänst som används och vad som ska utföras. Det 

för denna framställning mest relevanta kommunikationsprotokollet är HTTP. HTTP 

används huvudsakligen för att förmedla webbsidor på internet, och är baserat på 

informationsutbyte mellan en klient och en server. Exempelvis kan klienten vara en 

webbläsare och servern ett datorprogram som körs på en serverdator där en webbsida 

lagras. När en användare öppnar sin webbläsare och skriver in en adress i adressfältet 

kommer webbsidans innehåll att presenteras för internetanvändaren i webbläsarens 

fönster. Adressen som skrivs in i adressfältet anger vilken webbplats som efterfrågas, 

och används helt enkelt för att identifiera en viss plats på internet. Eftersom materialet 

skickas till internetanvändaren i små datapaket, läses materialet som finns på 

serverdatorn aldrig direkt från denna. I stället skapas en kopia och skickas från servern 

till användaren. Internet kan på så sätt i stort sägas fungera genom kopiering.12 

                                              

 
9 Eftersom internet saknar ett centralt distributionssystem brukar dess uppbyggnad i stället beskrivas 

som en decentraliserad end-to-end architecture. Se vidare Savin (2017) s. 5 och Lessig (2006) s. 

263 f. 
10 Westman (2012) s. 804 f. 
11 Stokes (2014) s. 12. 
12 Stokes (2014) s. 12, Peguera (2012) s. 170. 
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 Länkar 

 Länkars funktion och innebörd 

Standardspråket för att skapa webbsidor är HTML.13 Språket är uppbyggt av en serie så 

kallade ”taggar”, som genom olika kommandon berättar för webbläsaren hur 

informationen i ett webbdokument ska presenteras. När HTML används i kombination 

med HTTP uppstår möjligheten att skapa länkar mellan olika dokument på internet. 

Sådana länkar är en slags adressangivelse i standardiserad form. Om länken aktiveras 

kopieras det länkade webbdokumentet direkt från den som har gjort det åtkomligt på 

internet till internetanvändarens dator. Någon överföring av den länkade filen i faktisk 

mening sker därmed inte, utan förfarandet kan snarare betraktas som en form av 

hänvisning. Länkar fyller en viktig funktion på internet, i och med att de underlättar 

internetanvändarnas navigering bland en ofantlig mängd webbsidor och publicerat 

material. Om inte möjligheten till länkning fanns, skulle internetanvändare i stället 

manuellt behöva skriva in hela webbadressen till webbsidan eller dokumentet i fråga 

direkt i adressfältet. Länkning kan alltså sägas effektivisera internetanvändarnas 

möjlighet att få tillgång till olika filer på internet, och anses därför av många vara en av 

internets centrala och grundläggande funktioner.14 Det går att urskilja två 

huvudkategorier av länkar: hypertextlänkar och integrerade länkar. Skillnaden mellan 

dessa två kommer att redogöras för i nästkommande avsnitt. 

 Hypertextlänkar 

En hypertextlänk, eller hyperlänk, presenteras oftast i en avvikande färg och är inte 

sällan understruken. Om användaren klickar på texten anropar webbläsaren den länkade 

servern och begär att denna ska skicka filen i fråga. Om servern svarar kommer filen 

skickas till internetanvändarens dator och dess innehåll öppnas och visas i dennas 

webbläsare. På så sätt kan sägas att internetanvändaren förflyttas till en ny webbsida. 

När länken aktiveras sker således kommunikationen enbart mellan internetanvändarens 

dator och den webbserver där den aktuella filen finns lagrad. Den som tillhandahåller 

                                              

 
13 Westman (2012) s. 803. 
14 ALAI (2013) (iv) a), Stokes (2014) s. 144, Wu & Li (2004) s. 305. Se även Levin (2017) s. 184, 

som anser möjligheten till länkning vara grundläggande för den moderna yttrande- och 

informationsfriheten. 
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länken är alltså, tekniskt sett, inte inblandad i själva ”överföringen” av det länkade 

materialet, vilket är viktigt att minnas när juridiska bedömningar av hypertextlänkar ska 

utföras. 

 Integrerade länkar 

De två länktyper som brukar anses falla in under samlingsbegreppet integrerade länkar 

är så kallade in-linelänkar och ramlänkar (de senare även kallade framelänkar eller 

framing). Skillnaden mellan dessa två länktyper är i huvudsak teknisk, och inte av 

särskilt stor juridisk relevans. I denna framställning kommer denna typ av länkar därför 

fortsättningsvis benämnas som integrerade länkar eller ramlänkar. 

Integrerade länkar fungerar i grunden på samma sätt som hypertextlänkar, men 

skiljer sig från de sistnämnda på så vis att det länkade materialet – som oftast utgörs av 

en bild – blir integrerat med den webbsida där länken är placerad i stället för att 

internetanvändaren förflyttas till en ny webbsida. Skillnaden ligger således i hur det 

länkade materialet presenteras för webbsidans besökare. Vad gäller integrerade länkar 

instruerar HTML-koden webbläsaren att ladda ner det länkade materialet och visa det 

tillsammans med övrigt innehåll på webbsidan.15 Detta innebär att internetanvändaren 

inte heller behöver klicka på länken för att den ska aktiveras, utan att detta sker 

automatiskt.16 Användaren stannar alltså kvar på webbsidan som tillhandahöll länken, 

och webbläsarens adressfält visar alltjämt den ursprungliga webbsidans webbadress. 

Detta, i kombination med att det länkade materialet visuellt presenteras som en del av 

den ursprungliga webbsidan, gör att internetanvändarens möjlighet att uppfatta 

innehållets ursprung försvåras avsevärt.17 

 Sökmotorer 

En sökmotor består i grund och botten av stora databaser som kopplats samman.18 

Sökmotorerna får tillgång till den data som finns i databaserna dels genom att begära 

information från webbsideoperatörer, internetleverantörer och liknande, dels genom att 

                                              

 
15 Peguera (2012) s. 172. 
16 Westman (2012) s. 804. 
17 Stokes (2014) s. 145, ALAI (2013) (iv) a). 
18 Stokes (2014) s. 153. 
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använda sig av automatiserade sökrobotar (ibland kallade spindlar eller crawlers) som 

genomsöker internet och analyserar den information de hittar.19 En sådan 

genomsökning sker på förfrågan av en sökmotoranvändare, vilken skapas genom att 

denna matar in ett nyckelord eller en fras i sökmotorns sökfält. Den information som 

sökmotorerna samlar in sorteras och indexeras, varefter resultatet presenteras för 

sökmotoranvändaren i form av hypertextlänkar eller tumnaglar.20 Dessa länkar och 

tumnaglar är klickbara, och leder i sin tur till webbsidor som innehåller information 

kopplad till det nyckelord eller den fras sökmotoranvändaren i fråga har matat in i 

sökfältet. För att leta fram de webbsidor som innehåller relevant information söker vissa 

sökmotorer efter så kallade metataggar.21 Dessa taggar, som kan utgöras av nyckelord 

eller nyckelfraser av olika slag, kan inkluderas i webbsidors HTML-källkoder. Skaparen 

av webbsidan får på så vis möjlighet att styra sin besökartrafik i viss mån.22 Länkars och 

sökmotorers funktionssätt och betydelse kan alltså sägas överlappa varandra, då båda 

företeelserna underlättar för internetanvändare att på ett effektivt sätt bereda sig tillgång 

till den enorma mängd information internet erbjuder. Ett internet utan sökmotorer (och 

länkar) skulle på så sätt kunna jämföras med ett bibliotek utan en katalog: fullt av 

information, men utan några tjänliga verktyg för att hitta det man söker. Sökmotorerna 

bidrar på så sätt till informationsspridning och till att internetanvändare kan hitta 

information trots internets decentraliserade uppbyggnad.23 

De sökmotorer som presenterar sökmotoranvändarens sökresultat i form av visuella 

länkar kallas ofta bildsökmotorer. I dessa fall letar sökrobotarna efter bilder, och gör 

sedan små kopior av de bildfiler de hittar. Dessa kopior är lågupplösta, förminskade 

versioner av originalbilderna, så kallade tumnaglar, som lagras på sökmotorns servrar 

(så kallad cachelagring eller cachekopior).24 Tumnaglarna som lagras kan sedan ligga 

kvar på bildsökmotorns servrar under en längre period - även efter det att den 

                                              

 
19 Lessig (2006) s. 170. 
20 Prop. 2017/18:205 s. 7. 
21 Stokes (2014) s. 149. 
22 Parentetiskt kan nämnas att metataggar har kommit att utnyttjas av vissa webbsideoperatörer, som 

använder tredje parters varumärken eller slogans för att styra internettrafik till sin egen webbsida. 

Ett klassiskt exempel är användningen av metataggen ”playboy” i det amerikanska rättsfallet 

Playboy Enterprises Inc. v. AsiaFocus Inc. 
23 Bl.a. EU-domstolen har framhållit detta i mål C-160/15 GS Media p. 45. 
24 Peguera (2012) s. 173. 
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ursprungliga bilden raderats. Typiskt sett lagras samma tumnagel fram till dess att 

sökrobotarna besökt samma webbplats igen.25  

När en internetanvändare klickar på en tumnagel förstoras denna, och en högupplöst 

version av bilden visas i ett mindre fönster eller en ram. Denna typ av visuella länkar 

utgör ramlänkar, vilket innebär att bilden i fråga inte längre utgörs av den tumnagel som 

är lagrad av bildsökmotorn, utan i stället av den faktiska bilden från den ursprungliga 

webbplatsen.26 Kanterna på dessa ramar kan göras osynliga, varför det kan vara svårt att 

se var gränsen mellan länken och den ursprungliga webbplatsen går. I ramen ger många 

sökmotorer (däribland Google Image Search) sökmotoranvändaren en rad alternativ 

som är kopplade till bilden i fråga. Till exempel kan användaren ladda ned bilden, dela 

den med andra på sociala medier eller öppna bilden i full upplösning utan ram. 

Sökmotoranvändaren behöver alltså inte ens gå in på webbsidan från vilken bilden i 

fråga ursprungligen är hämtad för att kunna tillgodogöra sig originalbilden. Vad gäller 

sökmotorer blir det alltså nödvändigt att skilja på (åtminstone) två olika potentiella 

ekonomiska upphovsrättsliga förfoganden. Dessa är tillhandahållandet dels av de 

tumnaglar som levereras som sökresultat, dels av de större versioner av samma bilder 

som utgörs av så kallade ramlänkar som är kopplade till bildens ursprungswebbplats. 

Den huvudsakliga skillnaden ligger i huruvida bilderna är lagrade på sökmotorns egen 

server, eller om materialet i stället hämtas från en annan plats på internet genom 

länkning. Dessa två olika typer av förfoganden kommer tjäna som utgångspunkt för den 

fortsatta framställningen. 

 Tekniska skyddsåtgärder 

Det finns vissa möjligheter för rättsinnehavare att begränsa åtkomsten till det material 

de laddar upp. Genom enkla tilläggstexter i en webbplats URL kan den som kontrollerar 

webbplatsen till exempel förhindra ramlänkning till denna genom en så kallad 

framekiller. En framekiller är en kodrad vars enda syfte är att se till så den aktuella 

                                              

 
25 Olsson (2018) s. 154, Stokes (2012) s. 17. 
26 Peguera (2012) s. 173. 
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webbsidan inte kan visas i en ram.27 Det är även möjligt att instruera och begränsa hur 

sökmotorers robotar får indexera materialet på webbsidan genom att använda sig av ett 

så kallat robot.txt-tillägg.28 Webbsidor kan också skyddas genom konfigurationsfiler 

(.htaccess) eller så kallad cookieteknik. Med hjälp av dessa metoder kan bland annat 

länkning från en specifik webbplats eller åtkomst för IP-adresser härrörande från ett 

visst land förhindras.29 För uppsatsens syfte är det inte nödvändigt att veta exakt hur 

dessa skyddsåtgärder fungerar. Det som är viktigt att ha med sig i den fortsatta 

framställningen är det faktum att om någon teknisk skyddsåtgärd inte vidtas av den 

person som kontrollerar en webbplats, är det fritt fram för alla sökmotorer (och andra 

program som automatiskt söker igenom internet) att komma åt, kopiera och indexera allt 

innehåll på webbplatsen i fråga. 

  

                                              

 
27 Det är dock möjligt att kringgå framekillers genom så kallade framkiller killers. Detta är ett 

belysande exempel på att man oftast inte enbart kan förlita sig på tekniska skyddsåtgärder som 

försvarsmedel mot digitala utnyttjanden, då de tenderar att bli inadekvata med tiden. 
28 Bohan (2006) s. 214. 
29 Westman (2012) s. 804. 
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3 En upphovsrättslig bakgrund 

 Immaterialrättsliga utgångspunkter 

För att förstå den konfliktyta som kan uppstå i förhållandet mellan upphovsrätten och 

sökmotorers tillhandahållanden av bildverk på internet krävs inte bara förståelse för de 

tekniska förutsättningarna, utan även förståelse för upphovsrätten som sådan. I detta 

kapitel kommer därför en översiktlig bakgrund till de - för ämnet relevanta - 

upphovsrättsliga regleringarna och grundprinciperna att ges.  

Immaterialrätten är det rättsområde som rör skyddet för litteratur, konst, vetenskap, 

varumärken och en mängd andra besläktade förhållanden. Området innefattar 

ensamrätter som tillkommer enskilda. Mycket förenklat kan en person vara innehavare 

av en immaterialrätt på samma sätt som en person kan vara innehavare av en lös sak.30 

En immaterialrätt kan på så vis beskrivas som en privat förfoganderätt, som 

inledningsvis tillkommer den upphovsperson som ligger bakom det litterära eller 

konstnärliga verket, men som sedan kan överlåtas i sin helhet.  

Den snabba teknikutveckling som sker idag har lett till att fokus vad gäller 

immaterialrätt ofta hamnar på digitalisering och internets utbredning. Det är dock viktigt 

att inte helt glömma bort de överväganden som legat till grund för dagens 

immaterialrättsliga system, eftersom detta system i grund och botten präglas av viktiga 

balansförhållanden. I synnerhet gäller detta den svåra avvägningen mellan privata och 

allmänna intressen. Immaterialrättsliga skyddsmekanismer anses nämligen av många 

vara nödvändiga för att skapa incitament till investeringar i kreativitet och 

nyskapande.31 Från denna synvinkel blir upphovspersonens ideella och ekonomiska 

intressen den naturliga utgångspunkten när immaterialrätter ska regleras. Samtidigt 

framhålls ofta vikten av att dessa skyddsmekanismer balanseras mot allmänna 

samhällsintressen, såsom effektiv konkurrens, konsumentskydd, teknikspridning och 

                                              

 
30 Rättstekniskt finns flera problematiska aspekter av denna äganderättsterminologi, eftersom det 

immaterialrättsliga sammanhanget är uppbyggt på analog grund. Det finns anledning att skilja 

mellan äganderätt till enskilda exemplar (till exempel en bok man köpt) och äganderätt till själva 

immaterialrätten (upphovsrätten till det litterära verket som man, givetvis, inte får genom att köpa 

boken.) Se vidare bland annat Persson A, Levin M, Wolk S (red.) Immaterialrätt & sakrätt, Jure 

(2002). 
31 Levin (2017) s. 23. 
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hållbar utveckling.32 Denna balansgång kan i stor utsträckning sägas vara av politisk art, 

eftersom den i grunden handlar om inställningen till tillväxt och utveckling och till 

frågan om huruvida immaterialrätten i sig gynnar eller hindrar en ändamålsenlig 

samhällsutveckling. Eftersom upphovspersoner behöver ha ett levebröd står dock 

samhället till syvende och sist inför två val: att antingen skapa en stark och effektiv 

upphovsrätt, eller att försörja upphovspersonerna genom det offentliga.33 Detta val 

mellan marknadsmekanismer och ett slags statslönearrangemang är tydligt politiskt.34 I 

den kulturkrets vi lever i idag har den förra modellen valts, och samhällets intresse av 

att litteratur och konst skapas har sålunda försökts tillgodoses genom en väl utbyggd 

upphovsrätt. Immateriella ensamrätter kan dock endast medges inom vissa ramar, och 

det krävs betydande begränsningar av ensamrätten för att den ska kunna fungera i en 

samhällelig kontext. Dessa begränsningar har bland annat gjorts genom lagstiftning på 

internationell, EU-rättslig och nationell nivå. I följande avsnitt kommer en översiktlig 

genomgång av de för uppsatsen relevanta upphovsrättsliga regelverken att göras. 

 Den internationella upphovsrätten 

 Allmänt 

Internationaliseringen av upphovsrätten inleddes redan på 1800-talet, som en reaktion 

på att piratkopierade skrifter började spridas runt om i Europa och över Atlanten till 

USA.35 Behovet av ett välfungerande, internationellt immaterialrättsligt skydd har 

därefter ökat i takt med att den internationella handeln växt i omfattning och att den 

moderna tekniken har utvecklats. I vår allt mer uppkopplade värld kan stora mängder 

information färdas på några sekunder över geografiska avstånd som tidigare upplevts 

som stora. Detta har resulterat i ett allt tydligare globalt sammanhang, i vilket 

landsgränser inte längre utgör ett hinder för spridning av kulturell kunskap. I och med 

detta, och eftersom immaterialrättens av sin natur är sådan att den inte känner några 

                                              

 
32 Se bl.a. Levin (2017) s. 32. 
33 Levin (2017) s. 33. 
34 Jfr. SOU 2009:16. 
35 Goldstein & Hugenholtz (2010) s. 10. 
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geografiska gränser, finns idag ett större behov än någonsin av effektiva, internationella 

regleringar som underlättar förvärv av rättsskydd över gränserna.36  

 Bernkonventionen, WCT och WPPT 

Bernkonventionen37, som är en av de viktigaste multilaterala traktaterna för 

internationell upphovsrätt, tillkom så tidigt som 1886.38 Idag har konventionen 

ratificerats av drygt 160 länder (vilket innebär att den ger upphovspersoner ett så gott 

som världsomspännande skydd) och administreras av FN-organet WIPO.39 De 

grundläggande principerna i Bernkonventionen är territorialitet, tillförsäkrande av en 

miniminivå av rättigheter och principen om nationell behandling.40 De förstnämnda 

principerna innebär att det är den nationella lagstiftningen som gäller inom territoriet, 

men att konventionen uppställer några minimikrav som nationell rätt måste leva upp till, 

till exempel beträffande skyddstidens längd och formalitetskrav.41 Principen om 

nationell behandling innebär att verk som har sitt ursprung i en av konventionsstaterna 

ska åtnjuta minst samma rättsskydd som verk som skapats av landets egna 

medborgare.42 Därtill tillkommer den centrala principen om att upphovsrätt ska kunna 

erhållas formlöst och uppstå automatiskt i och med ett verks födelse.43 Det är således 

inte tillåtet att ställa några formella krav på registrering eller liknande förfarande för att 

skyddet ska uppkomma. De rättigheter konventionen tillförsäkrar upphovspersoner 

avseende sina verk är mångfaldigande, bearbetning och överföring till allmänheten.44 

Däremot regleras inte någon allmän spridningsrätt i konventionen.45  

I slutet av 1996 kompletterades Bernkonventionen med WCT och WPPT, med syftet 

att modernisera och anpassa upphovsrätten efter den tekniska och digitala 

utvecklingen.46 WCT reglerar den egentliga upphovsrätten, medan WPPT rör skyddet 

                                              

 
36 Levin (2017) s. 42, Strömholm (2001) s. 21 f. 
37 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. 
38 Strömholm (2001) s. 31. 
39 Goldstein & Hugenholtz (2010) s. 10. 
40 Artikel 5(1), Levin (2017) s. 46. 
41 Levin (2017) s. 44. 
42 Prop. 2004/05:110 s. 40. 
43 Artikel 1 och 2(1). 
44 Artikel 9(1) respektive artikel 11 bis, prop. 2004/05:110 s. 41. 
45 Sterling (2003) s. 602, Goldstein & Hugenholtz (2010) s. 42.  
46 Se ingressen till WCT. 
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för vissa närstående rättigheter. I och med WCT utvecklades det upphovsrättsliga 

skyddet i flera materiella hänseenden. Bland annat tillkom ett skydd för datorprogram 

och databaser, och en bestämmelse om upphovspersonens spridningsrätt.47 Den 

sistnämnda medför en uteslutande rätt för upphovspersonen att tillåta att exemplar av 

verk görs tillgängliga för allmänheten. Denna rätt kan dock inskränkas genom så kallad 

konsumtion, vilket innebär att den upphör i fråga om exemplar som med 

upphovspersonens samtycke har överlåtits till allmänheten.48 Genom WCT infördes 

också en ensamrätt för upphovspersonen att tillåta överföring till allmänheten av hans 

eller hennes verk på trådbunden eller trådlös väg,49 liksom förpliktelser för tillträdande 

stater att ge rättsligt skydd mot manipulation av tekniska skyddsåtgärder och skydd mot 

avlägsnande av eller ändring i elektronisk information om rättighetsförvaltning.50 

Däremot kunde inte konventionsstaterna enas om i vilken utsträckning tillfälliga, 

digitala kopior ska anses som upphovsrättslig exemplarframställning, eller hur frågan 

om en globalt omfattande nationell behandling skulle lösas.51 Detta, tillsammans med 

det faktum att denna modernisering inte skedde inom ramen för redan befintliga 

konventioner, tyder på en viss svårighet att uppnå enighet mellan det stora antalet 

anslutna stater. 

 TRIPs-avtalet 

Efter andra världskriget tillkom det internationella frihandelsavtalet GATT, med syftet 

att främja världshandeln och avlägsna handelsbarriärer.52 Som en del av en översyn av 

GATT i mitten av 1990-talet förhandlades ett tilläggsavtal fram: TRIPs-avtalet. I 

samband med detta bildades även den mellanstatliga organisationen WTO, vars 

huvudsakliga uppgifter är att verka för en liberaliserad global handel och övervaka 

efterlevnaden av mellanstatliga avtal - däribland TRIPs. I TRIPs-avtalet förenas de 

grundläggande skyldigheterna enligt Bernkonventionen med krav på ett effektivt 

                                              

 
47 WCT art. 5 och 6(1). 
48 WCT art. 6(2) lämnar öppet vilken typ av konsumtion (internationell, regional eller nationell) som 

medlemsstaterna väljer. 
49 WCT art. 8. 
50 WCT art. 11 och art. 12. 
51 Levin (2017) s. 47. 
52 Olsson (2018) s. 409, se även ingressen till TRIPs-avtalet. 
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sanktionssystem.53 I avtalet görs hänvisningar till Bernkonventionen i så stor 

utsträckning att konventionen i princip kan sägas ha inkorporerats i sin helhet. Utöver 

den fundamentala principen om nationell behandling, lägger TRIPs-avtalet dock till den 

handelspolitiska principen om mest gynnad nation.54 Denna innebär att alla förmåner 

som ett WTO-land tillämpar eller inför på upphovsrättens område ska medges också i 

förhållande till andra sådana länder.55 TRIPs-avtalet innehåller dessutom viktiga regler 

om hanteringen av immaterialrätt och biläggande av tvister mellan stater genom 

panelförfaranden. Sanktionsmöjligheterna för bristande efterlevnad av 

konventionsåtaganden är betydligt mer effektiva än i till exempel Bernkonventionen. 

TRIPs-avtalet är därmed mer omfattande än Bernkonventionen med hänsyn både till det 

immaterialrättsliga skyddets utformning och omfattning, och vad gäller processuella 

bestämmelser.  

 Den EU-rättsliga upphovsrätten 

 Allmänt 

I Europa uppstår och skyddas upphovsrätter och närliggande rättigheter i stor 

utsträckning genom nationell lagstiftning i de enskilda medlemsstaterna.56 Denna 

nationella lagstiftning är dock idag till stor del underkastad EU-rättsliga normer. Inom 

EU visades tidigt ett stort intresse för olika immaterialrättsliga frågor på grund av dess 

stora ekonomiska och handelspolitiska betydelse.57 Detta hade bland annat sin grund i 

att man ansåg att ett välutvecklat immaterialrättsskydd skulle kunna öka 

konkurrenskraften i förhållande till framför allt USA och Japan.58 Redan innan unionen 

antagit rättsakter på upphovsrättens område hade EU-domstolen i mål C-78/70 Deutsche 

Grammophon funnit att upphovsrätter kunde utgöra hinder för den fria rörligheten av 

varor.59 Den efterföljande utvecklingen i praxis ledde därför till att successiva 

lagstiftningsåtgärder vidtogs inom olika delar av upphovsrätten. Dessa successiva 

                                              

 
53 Levin (2017) s. 49. 
54 TRIPs-avtalet art. 3 och 4. 
55 Olsson (2018) s. 410. 
56 Pila & Torremans (2016) s. 244. 
57 Olsson (2018) s. 397. 
58 Olsson (2018) s. 39. 
59 Mål C-78/70 Deutsche Grammophon. 
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åtgärder har dock resulterat i ett regelverk som överlag är fragmenterat och utan någon 

konsekvent struktur.60 

Sättet på vilket EU-rätten är utformad innebär att EU-domstolen blir den främsta 

auktoritativa uttolkaren av de normer som fastställs inom unionen.61 Det medför att 

definitiva svar på de frågor som kan uppstå i rättstillämpningen endast kan ges av EU-

domstolen.62 Detta gäller i viss mån även frågor som tangerar de internationella 

konventioner som nämnts ovan. I och med att både medlemsstaterna och EU som union 

har tillträtt till exempel TRIPs-avtalet, har EU-domstolen nämligen ansett sig ha 

tolkningsföreträde beträffande immaterialrätter som omfattas av EU-rätten.63 Domstolen 

har bland annat uttalat att TRIPs-avtalet inte kan åberopas direkt i medlemsstaterna i 

sådana fall, utan endast ska ses som ett fördrag med åtaganden mellan de 

fördragsslutande länderna och måste genomföras i nationell rätt. I fall där EU-rätten inte 

berörs blir det däremot den nationella konstitutionens former för införlivande av 

internationella avtal som avgör.64 Som framgått är alltså EU-rättsliga normer av stor 

betydelse på det upphovsrättsliga området, och därmed även för denna framställning. 

Av denna anledning kommer i följande avsnitt de för uppsatsen mest relevanta EU-

rättsakterna – InfoSoc-direktivet och DSM-direktivet – att kort redogöras för. 

 InfoSoc-direktivet 

Det första instrument som kom nära att utgöra en allmän och horisontell harmonisering 

av upphovsrätten inom EU var InfoSoc-direktivet, vilket infördes 2001. Det riktade sig 

främst mot de upphovsrättsliga problem som uppstått till följd av 

informationssamhällets framväxt, och bygger huvudsakligen på innehållet i 

Bernkonventionen och TRIPs-avtalet. InfoSoc-direktivet implementerade även de 

ytterligare krav som ställts upp genom WCT och WPPT.65 Det befäste alltså en stor del 

av det tidigare europeiska, upphovsrättsliga utvecklingsarbetet, och skapade därigenom 

                                              

 
60 Se bl.a. Goldstein & Hugenholtz (2010) s. 2, Levin (2017) s. 58 och von Lewinski (2010) s. 459 f. 
61 Bernitz & Kjellgren (2010) s. 64. 
62 Jfr. art. 267 i FEUF enligt vilket de nationella domstolarna har möjlighet att begära in 

förhandsavgöranden i tolkningsfrågor som berör rättsakter från EU. 
63 Mål C-53/96 Hermés och beslut 2000/278/EC OJ 89/6. För svensk del se SÖ 2010:17 och SÖ 

2010:18. 
64 Se bl.a. förenade målen C-300/98 och C-392/98 Dior II och mål C-89/99 Tod’s. 
65 Se framför allt skäl 5 i InfoSoc-direktivets preambel, samt Pila & Torremans (2016) s. 247. 
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tydligare ramar för de nationella rättsordningarna. Genom denna harmonisering av 

upphovsrätten inom EU har flera autonoma upphovsrättsliga begrepp uppstått.66 Ett 

sådant är kravet på originalitet, vilket fastslogs av EU-domstolen genom den så kallade 

Infopaq-domen.67 Originalitetskravet begränsar InfoSoc-direktivets skyddsomfång 

genom att endast alster som är originella på så sätt att de utgör upphovspersonens egen 

intellektuella skapelse omfattas av direktivet.68 Detta krav får sägas vara tämligen 

okvalificerat enligt EU-domstolens tolkningar, då varken faktorer som kvalitet eller 

kvantitet tillmätts någon särskild betydelse.69 Den relativt generella och abstrakta 

utformningen får antas ha sin grund i att en viss teknikneutralitet har velat uppnås. 

Teknikoberoende begrepp gör nämligen att lagstiftning kan absorbera ny teknik, och 

därigenom formas och anpassas allteftersom nya behov uppstår. Trots denna öppenhet 

får originalitetskravet dock sägas utgöra en, om än låg, tröskel som leder till att alltför 

generiskt material inte omfattas av direktivets tillämpningsområde. 

InfoSoc-direktivet reglerar även det ekonomiska innehållet i upphovpersoners 

ensamrätt, det vill säga den del av upphovsrätten som kan exploateras kommersiellt och 

som är möjlig att överlåta till andra rättssubjekt. Av direktivets preambel framgår att 

utgångspunkten ska vara en hög skyddsnivå för rättsinnehavare, vilket även har 

bekräftats av EU-domstolen i efterföljande praxis.70 De ekonomiska rättigheter som 

regleras är mångfaldiganderätten71, överföringsrätten72 och spridningsrätten73. För 

uppsatsens syfte är de två förstnämnda av störst relevans, varför spridningsrätten inte 

kommer behandlas vidare. Mångfaldiganderätten anses ofta vara upphovsrättens kärna, 

eftersom det är i och med den som rättsinnehavare kan ge tillstånd eller förbjuda andra 

rättssubjekt att reproducera det skyddade verket.74 Denna rätt är vitt utformad i InfoSoc-

direktivet, då den omfattar mångfaldiganden som är både direkta och indirekta, 

tillfälliga och permanenta, gjorda helt eller delvis och är tillämplig oavsett vilken metod 

                                              

 
66 Lewinski (2010) s. 469. 
67 Mål C-5/08 Infopaq. Begreppet har därefter utvecklats i efterföljande mål. 
68 Se punkt 37 i mål C-5/08 Infopaq. 
69 Se Bently & Sherman (2014) s. 101 f. 
70 Se skäl 9–11 och bl.a. mål C-145/10 Painer. 
71 ”Reproduction right”, art. 2(a). 
72 ”Communication to the public”, art. 3.1. 
73 ”Distribution right”, art. 4.1. 
74 Kommissionens grönbok COM (95) 382 s. 49. 
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som använts för reproduktionen. Direktivet är i denna mening mer långtgående än vad 

de förhandlande staterna enades om vid antagandet av WCT (jfr. avsnitt 3.2.2 ovan). 

Vidare föreskriver direktivet, som nämnt, en ensamrätt när det gäller rätt till överföring 

av verk till allmänheten och att göra andra alster tillgängliga för allmänheten. 

Ensamrätten i det sistnämnda hänseendet inbegriper även överföring till allmänheten på 

trådbunden eller trådlös väg på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till ett alster 

från en plats och vid en tid som de själva väljer (så kallat on demand). Gemensamt för 

rätten till överföring och till tillgängliggörande är att de båda är tillämpliga för verk i 

immateriell form och att de är teknikneutrala.75 

 DSM-direktivet 

Som ett led i moderniseringen av den unionsrättsliga upphovsrätten lade EU-

kommissionen i september 2016 fram ett förslag till ett direktiv om upphovsrätt på den 

inre marknaden - det så kallade DSM-direktivet.76 Förslaget innehöll långtgående planer 

på en revision av det befintliga upphovsrättssystemet, då ett ökat behov av att dels 

konsolidera upphovsrätten som helhet på den inre marknaden, dels uppdatera 

upphovsrätten till den digitala eran, ansågs ha uppstått.77 Detta synsätt grundade sig 

bland annat i en rad utredningar som kommissionen utfört, vilka visade på internets, och 

framför allt onlineplattformars, lavinartat ökade betydelse i den digitala ekonomin.78 

Förslaget var kontroversiellt och blev snabbt föremål för debatt. Kritiska röster höjdes 

inte bara inom EU-parlamentet, utan även inom industrilobbyn och bland rättshavare 

och intresseorganisationer. De artiklar som kom att bli mest omstridda var art. 11 och 

art. 13,79 vilka rörde ISSP:ers80 spridning av skriftliga presspublikationer och 

OCSSP:ers81 ansvar för upphovsrättsligt skyddat material som laddas upp av dess 

                                              

 
75 Förenade målen C-403/08 och C-429/08 Premier League. 
76 COM(2016) 593 final. 
77 Se bl.a. COM(2015) 626 final, COM(2015) 192 final och Olsson (2018) s. 408. 
78 Se bl.a. COM(2015) 192 final s. 11 f., COM(2016) 288 final s. 2 f., COM(2015) 626 final s. 2 ff. 
79 I det slutgiltiga förslaget har dessa artiklar i stället numrerats 15 och 17, se 2016/0280(COD). 
80 I DSM-direktivet beskrivs ISSP:er som leverantörer av informationssamhällets tjänster. Exempel 

på en sådan leverantör är Facebook. 
81 I DSM-direktivet definieras OCSSP:er som leverantörer av onlinetjänster som har som ett av sina 

huvudsyften att lagra och ge allmänheten tillgång till stora mängder verk eller andra alster som 

laddats upp av användare av tjänsten samt att organisera dessa verk och göra reklam för dem med 

vinstdrivande syfte. Exempel på sådana företag är YouTube, Pinterest, Tumblr och SoundCloud. 
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användare. Syftet med dessa bestämmelser var att rättighetshavare skulle ha möjlighet 

att kräva ersättning från onlineplattformar, och att plattformarna därigenom skulle 

manas att träffa licensavtal med upphovspersoner. Förhoppningen var att detta skulle 

minska den rådande ekonomiska obalansen mellan plattformarna och 

upphovspersonerna till de verk som utnyttjas,82 och att nätjättarnas ansvarsförhållande 

vad gäller kommersialiseringen av kreativt innehåll skulle konkretiseras. Motståndarna 

till direktivet menade dock att dessa regleringar skulle innebära en orimlig 

ansvarsfördelning, och riskera att i längden drabba internetanvändarna. Man menade att 

detta skulle innebära en inskränkning av yttrande- och informationsfriheten online, och i 

slutändan till och med kunna leda till ”det fria internets död”.83 

Trots motståndet röstades ett reviderat förslag av direktivet igenom av EU-

parlamentet i mars 2019, och godkändes av ministerrådet några veckor därefter. Att 

redogöra för det slutgiltiga direktivets fullständiga innehåll skulle inte bidra till att 

uppfylla syftet med denna framställning, men det kan konstateras att art. 17 (tidigare art. 

13) i sin slutgiltiga lydelse, tillsammans med art. 2 och skäl 64–66, föreskriver att 

OCSSP:er utför en överföring till allmänheten genom att tillhandahålla en tjänst som ger 

allmänheten tillgång till upphovsrättsskyddat material som plattformens användare 

laddar upp. Denna användning av begreppet ”överföring till allmänheten” 

överensstämmer dock inte med InfoSoc-direktivet (jfr. avsnitt 3.3.2 ovan), utan utvidgar 

och förändrar konceptet. I skäl 64 anges förvisso att ”överföring till allmänheten” i 

DSM-direktivets mening inte ska påverka innebörden av ”överföring till allmänheten” i 

andra delar av unionsrätten, men frågan kan ställas om inte det vore tydligare och mer 

systematiskt fördelaktigt att använda sig av en annan formulering. Att DSM-direktivet 

innehåller en självständig definition av ”överföring till allmänheten” medför en risk för 

osäkerhet i den nationella implementeringen och rättstillämpningen - åtminstone till 

dess att EU-domstolen preciserar dess betydelse. Av visst intresse i detta sammanhang 

är även art. 18, som stadgar en princip om lämplig och proportionell ersättning. Denna 

                                              

 
82 Det så kallade ”värdegapet”. 
83 Se bl.a. Open letter in light of the Competitiveness Council on 30 novemebr 2017, tillgängligt på 

https://copybuzz.com/wp-content/uploads/2017/11/Open-Letter-COMPET-Council-30-Nov-

online.pdf och MEP Julia Reda Criticism on the EU copyright reform/expansion, tillgänglig på 

https://juliareda.eu/eu-copyright-reform/#criticism.  
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innebär att medlemsstaterna enligt direktivet har en skyldighet att säkerställa att 

upphovspersoner och utövande konstnärer har rätt till skälig ersättning vid licensiering 

och överlåtande av rättigheter avseende utnyttjande av deras verk. 

 Den nationella upphovsrätten 

Den svenska upphovsrättsliga lagstiftningen är idag starkt präglad av medlemskapet i 

EU, då Sverige som medlem av unionen har att följa den EU-rättsliga regelmassa som 

vid eventuella konflikter äger företräde framför den svenska, nationella rätten.84 

Eftersom EU-rätten på det upphovsrättsliga området, som framgått ovan, främst kommit 

till uttryck genom ett antal direktiv har Sverige behövt införliva denna genom att 

implementera direktivbestämmelserna i den nationella rätten. Denna implementering 

har huvudsakligen skett genom ändringar i URL.85 Därutöver kompletteras reglerna av 

EU-domstolens domar. Detta har medfört att tolkningen och tillämpningen av en del 

svenska lagbestämmelser har behövt omvärderas, och att vissa tidigare svenska 

avgöranden nu är obsoleta för tolkningen av innehållet i svensk lag.86 På de områden 

som täcks av innehållet i upphovsrättsdirektiven blir det därför inte heller uttalandena i 

de svenska förarbetena som har den största tyngden, utan i stället direktivet och dess 

preambel. Det ska dock påpekas att direktivbestämmelser från EU kan vara bindande 

för medlemsstaterna i olika utsträckning. Antingen kan det skydd som reglerna i 

direktivet erbjuder utgöra en miniminivå (ett så kallat minimidirektiv) eller en maximal 

nivå (ett så kallat fullharmoniseringsdirektiv). 87 Ofta är det dock inte helt klart vilken 

kategori ett direktiv tillhör, och det kan därför råda osäkerhet kring huruvida ett direktiv 

kan överimplementeras eller ej. Inför införlivandet av InfoSoc-direktivet gjordes några 

generella uttalanden beträffande direktivets harmoniseringsnivå. Den svenska 

regeringen menade att direktivet inte ställde upp några hinder mot att ge 

upphovspersoner ett mer långtgående skydd i den nationella rätten, och att det därför 

                                              

 
84 Principen om EU-rättens företräde fastslogs första gången i mål 6/64 Costa mot E.N.E.L. I 

sammanhanget är även mål 26/62 Van Gend en Loos relevant, då det var i detta principen om EU-

direktivs direkta effekt slogs fast. 
85 Se bl.a. prop. 2004/05:110, riksdagsskrivelse 2004/05:247, LU:s betänkande 2004/05:LU27 och 

SFS 2005:359. 
86 Olsson (2018) s. 40. 
87 Bernitz & Kjellgren (2010) s. 272 f. 
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fanns utrymme för medlemsstaterna att låta de ekonomiska rättigheterna omfatta fler 

förfogandeformer än de som direktivet harmoniserar.88 Detta antagande visade sig dock 

vara felaktigt, då EU-domstolen i efterföljande praxis konstaterade att det föreligger 

hinder för medlemsstaterna att låta överföring till allmänheten innefatta ett mer 

långtgående rättsskydd än vad direktivet föreskriver.89 Av detta uttalande kan slutsatsen 

dras att direktivet snarare bör betraktas som ett fullharmoniseringsdirektiv vad gäller de 

upphovsrättsliga aspekter som regleras däri. Det tål dock att påpekas att även om 

utgångspunkten för många upphovsrättsliga frågor numera blir EU-rättslig, utgör 

nationell rätt fortfarande ett viktigt komplement. Detta gäller särskilt när de EU-rättsliga 

källorna är uttömda. 

De för denna framställning mest relevanta bestämmelserna i den svenska 

upphovsrätten är verksbegreppet som återfinns i URL 1 §, och den uttömmande 

regleringen av upphovspersonens ekonomiska rättigheter som fastslås i URL 2 §.90 Den 

förstnämnda bestämmelsen definierar upphovsrättens tillämpningsområde. Den har 

genom förarbetsuttalanden fått en vid innebörd, då det betonats att uttrycken litterärt 

och konstnärligt i paragrafen ska tolkas i sin mest vidsträckta bemärkelse.91 I och med 

den unionsrättsliga harmoniseringen av upphovsrätten är det dock det EU-autonoma 

originalitetskriteriet som ska användas för att bestämma URL:s skyddsomfång (se 3.3.2 

ovan). Originalitetskriteriet är emellertid, som nämnt, tämligen generellt och abstrakt i 

sin utformning och det är därför sannolikt att den inrymmer det verkshöjdskrav som 

traditionellt använts i svensk rätt. Att ett EU-harmoniserat originalitetskriterium har 

införts får därför anses ha en begränsad betydelse för svensk del.92 Här kan kort noteras 

att den svenska legaldefinitionen av ett verk har behållits i över 50 år, vilket tyder på att 

en teknikneutral lagstiftningsteknik använts. Teknikoberoende begrepp och generella 

                                              

 
88 Prop. 2004/05:110 s. 58 f. och s. 192 f. 
89 Mål C-466/12 Svensson. Se även Axhamn (2015) s. 855. Det är intressant att i sammanhanget 

notera att propositionen i viss litteratur berömts för att vara högkvalitativ och utgöra en väl 

genomarbetad allmän rättskälla. Se t.ex. Rosén J, Upphovsrättens avtal, Norsteds Juridik 2006 s. 

28. 
90 Se dock URL 26 § (s.k. följerätt eller droit de suite) och URL 26 k-m §§ (s.k. kassettersättning). 
91 Prop. 1960:17 s. 42. 
92 Axhamn (2010) s. 352 f. 
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ordalag kan alltså vara ett effektivt sätt att undvika att lagstiftning blir obsolet i takt med 

teknikens utveckling. 

De ekonomiska rättigheterna i URL 2 § är indelade i två huvudkategorier, där 

mångfaldiganderätten utgör den ena och rätten att göra verket tillgängligt för 

allmänheten den andra. Till skillnad från verksbegreppet blev dessa rättigheter föremål 

för en viss begreppsrevision i och med att InfoSoc-direktivet införlivades. 

Inkorporeringen av direktivet innebar nämligen att begreppet överföring till 

allmänheten infördes som ny benämning på alla former av tillgängliggörande för 

allmänheten av verk på internet.93 I förarbetena underströks dock att detta inte var 

någon ny rättighet som skapades, och att de yttre gränserna för upphovspersonens 

ensamrätt till tillgängliggörande för allmänheten därmed alltjämt skulle vara 

desamma.94 Den principiella utgångspunkten är således fortfarande att upphovspersonen 

ska förbehållas rätten att ekonomiskt tillgodogöra sig samtliga nyttjanden av praktisk 

betydelse, vilket i sin tur innebär att tidigare praxis i stor utsträckning är fortsatt 

relevant.95 Vad gäller rätten till mångfaldigande anförde regeringen att denna är 

synonym med den befintliga rätten till exemplarframställning.96 Det förtydligades dock 

att även tillfälliga kopior omfattades av ensamrätten.97 

I och med att DSM-direktivet blev formellt antaget under 2019, ska detta 

implementeras i svensk lagstiftning inom två år. Hur denna implementering kommer gå 

till är dock än så länge enbart möjligt att spekulera i. Detta särskilt som det ännu inte 

står klart vilken harmoniseringsgrad som förväntas av medlemsstaterna, och därmed 

inte heller vilket nationellt utrymme som kommer finnas vid implementeringen. I 

litteraturen har DSM-direktivets pragmatiska och kasuistiska karaktär i kombination 

med den begreppsinkonsekvens som påpekats i tidigare avsnitt, lyfts fram som en 

indikator på att direktivet kommer implementeras och tolkas på vitt skilda sätt i olika 

                                              

 
93 Prop. 2004/05:110 s. 60. 
94 Prop. 2004/05:110 s. 67. 
95 A.bet. s. 
96 Prop. 2004/05:110 s. 45 och 54 f. 
97 Olsson (2018) s. 93. 
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medlemsstater. 98 Vad det i praktiken kommer att innebära för svensk rätt går dock än så 

länge endast att dra tentativa slutsatser kring. 

  

                                              

 
98 Se bl.a. Pihlajarinne (2010) s. 262 f. 
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4 Upphovsrätt i digitala miljöer 

 Inledning 

Att de senaste decenniernas tekniska utveckling är en faktor som varit av avgörande 

betydelse för den moderna upphovsrätten är en sanning idag så självklar att den känns 

nästintill klichéartad. För att kunna diskutera frågan om bildsökmotorers 

upphovsrättsliga ansvar i förhållande till de bildverk de tillhandahåller är det dock ändå 

nödvändigt att vara medveten om de effekter och utmaningar den ökade digitaliseringen 

lett till både för upphovsrätten i stort, och för de regelkomplex som redogjorts för ovan. 

I detta kapitel kommer vi framför allt fördjupa oss i reglerna om överföring till 

allmänheten99 och mångfaldigande100, och särskilt hur dessa ska tillämpas vad gäller 

bildverk som distribueras på internet genom länkning och sökmotorer. 

 Internet och digitaliseringen 

Framför allt internets tillkomst har lett till att upphovsrätten blivit ett rättsområde som 

vuxit i såväl betydelse som komplexitet.101 Det har även inneburit att det 

upphovsrättsliga systemet idag står inför betydande utmaningar som är av både teknisk 

och politisk karaktär. Vad gäller de tekniska utmaningarna består dessa till stor del i den 

generella utveckling som skett - bort från konsumtion av fysiska kopior, till utnyttjande 

av verk i digital form. De traditionella upphovsrättsliga principerna uppstod i en tid då 

kontrollen av exemplarframställning var den dominerande frågan.102 Dessutom syftade 

dessa principer till att reglera tvåpartsförhållanden mellan skapare och kommersiella 

aktörer. I takt med att internet har blivit en integrerad del av samhället har dock 

närvaron online tillfört en ny dimension som upphovsrätten inte är anpassad för. 

Marknader har förändrats i hög grad, framför allt då de traditionella kommersiella 

aktörerna (såsom bokförlag och skivbolag) idag i stor utsträckning har ersatts av globala 

onlineplattformar som i många fall är gratis för den nu existerande tredje parten – den 

                                              

 
99 Art. 3 InfoSoc-direktivet och URL 2 § p. 1. 
100 Art. 2 InfoSoc-direktivet och URL 2 § p. 4. 
101 Wolk (2016) s. 883, Olsson (2018) s. 26. 
102 Olsson (2018) s. 29. 
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privata internetanvändaren. Det faktum att digital kopiering (till skillnad från sin 

analoga motsvarighet) kan ske utan någon kvalitetsförlust, och att kopiorna sedan med 

internets hjälp kan distribueras snabbt och nästintill kostnadsfritt, har därtill lett till att 

såväl professionella aktörer som privata internetanvändare idag kan sprida kopior av 

upphovsrättsligt skyddade verk på ett oerhört effektivt sätt.103 Vidare är de lagrings- och 

komprimeringsteknologier som finns idag så utvecklade och effektiva att de erbjuder ett 

nästintill obegränsat lagringsutrymme. Allt detta kan naturligtvis orsaka 

rättighetshavarna till verken i fråga stor ekonomisk skada, eftersom det innebär att det 

saknas egentliga incitament för konsumenter att välja ett kostsamt original framför en 

billig (eller rentav gratis) kopia - åtminstone ur ett kvalitets- och tillgänglighets-

perspektiv. I kölvattnet av de förbättrade kopierings- och spridningsmöjligheterna för 

privata såväl som professionella och kommersiella aktörer har problem dessutom 

uppstått för upphovspersoner att behålla kontroll över sina verk i digitala miljöer, i och 

med att det helt enkelt blir svårt att upptäcka och agera mot det olagliga nyttjande som 

sker.104 

Eftersom denna tekniska utveckling varit koncentrerad till de senaste tre decennierna 

har det av naturliga skäl varit svårt för lagstiftaren att hålla jämna steg. Denna 

fördröjning har inneburit att vissa befintliga upphovsrättsliga normer har fått tillämpas 

även på ny teknik, trots att dessa regler i många fall är otillräckliga och inadekvata. 

Denna situation har medfört att rättsinnehavare tvingats söka skydda sitt material med 

andra medel än upphovsrättsliga lagregler, bland annat genom olika typer av tekniska 

skyddsåtgärder.105 En generell diskussion kring hur man lagtekniskt ska lyckas 

motverka att normer snabbt blir obsoleta på grund av den springande tekniska 

utvecklingen ligger inte inom ramen för detta kapitel, men det viktigt att vara medveten 

om denna problematik när den befintliga upphovsrättsliga lagstiftningen nu ska 

betraktas i förhållande till digitala miljöer. 

                                              

 
103 Lessig (2006) s. 173, Stokes (2010) s. 11 f., Olsson (2018) s. 26 f., Pila & Torremans (2016) s. 

257. Vid digitalisering av verk ”upplöses” det i datasystemets binära uppsättning av ettor och 

nollor, vilket möjliggör vidarebefordring och återgivning av verk i exakt oförändrad form. 
104 Olsson (2018) s. 28 f. 
105 Olsson (2018) s. 27. 
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 Överföring till allmänheten på internet 

När det gäller upphovspersoners förfoganderätt över verk är det alltid ytterst en fråga 

om huruvida andra än rättsinnehavaren får ta del av verket, till exempel genom 

uppladdning eller strömning av ett verk på internet. Som nämnts ovan i kapitel 3 är 

upphovspersoners rätt att förfoga över verket på detta sätt - att överföra det till 

allmänheten – reglerat av EU-rätten, och ska därför nationellt tolkas i överensstämmelse 

med denna.106 Eftersom begreppet överföring till allmänheten inte preciseras i art. 3(1) i 

InfoSoc-direktivet ska begreppets innebörd och omfattning fastställas med beaktande av 

de mål som eftersträvas i direktivet.107 I detta avseende har EU-domstolen framhållit att 

det framgår av skälen 4, 9 och 10 i direktivets preambel att dess huvudsakliga syfte är 

att införa en hög skyddsnivå till förmån för upphovspersoner. Denna skyddsnivå ska 

bland annat medföra att upphovsmännen erhåller en skälig ersättning när deras verk 

används, särskilt vid överföring till allmänheten.108 EU-domstolen har vid upprepade 

tillfällen slagit fast att begreppet överföring till allmänheten innehåller två kumulativa 

förutsättningar.109 Det ska för det första vara fråga om en överföring av ett verk, och för 

det andra ska överföringen av verket ske till allmänheten. Vi ska nu titta närmare på 

dessa två kriterier.  

 Om begreppet ’överföring’, särskilt i förhållande till länkning 

Begreppet överföring ska med hänsyn till InfoSoc-direktivets höga skyddsnivå tolkas 

vidsträckt och alla distansöverföringar av verk - oavsett om överföringen sker 

trådbundet eller trådlöst - omfattas.110 Det avgörande är att verket görs tillgängligt från 

en annan plats än den där allmänheten (lyssnaren, tittaren eller liknande) befinner sig.111 

Alla former av tillhandahållande av verk via internet, oavsett om de laddas upp eller 

                                              

 
106 Se art. 3 och skäl 23 i InfoSoc-direktivet. 
107 Mål C-610/15 Stichting Brein p. 21 och där angiven praxis. 
108 Mål C-610/15 Stichting Brein p. 22 och där angiven praxis. 
109 Mål C-138/16 AKM p. 22 och mål C-610/15 Stichting Brein p. 22 och där angiven praxis. En i 

viss mån likartad notering gjorde EU-domstolen i en tidigare dom, se mål C-607/11 TVCatchup pp. 

21 och 31. 
110 Att begreppet överföring till allmänheten ska förstås i vid mening anges uttryckligen i skäl 23 i 

InfoSoc-direktivet. 
111 Se även prop. 2004/05:110 s. 70 f. och 379. 
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strömmas, är därför att bedöma som en överföring till allmänheten.112 Av särskilt 

intresse i dessa digitala sammanhang är EU-domstolens dom i mål C-466/12 Svensson, 

vilket innehöll betydelsefulla tolkningsdata för att besvara frågan om huruvida 

hyperlänkar till upphovsrättsligt skyddade verk kräver medgivande av 

rättighetsinnehavaren för att inte utgöra upphovsrättsintrång. I målet (som rörde en 

söktjänst för nyhetsartiklar där abonnenter mot betalning kunde få en sammanställd 

länklista över artiklar som behandlade ett visst ämne) konstaterade EU-domstolen att 

tillhandahållandet av klickbara länkar till upphovsrättsligt skyddade verk på en 

webbplats, som publicerats på en annan webbplats utan begränsningar avseende 

tillgången till verken, ger användarna av den förstnämnda webbplatsen en direkt 

tillgång till dessa verk. Länkningen utgör därmed ett upphovsrättsligt förfogande av de 

länkade verken, och följaktligen även en överföring i InfoSoc-direktivets mening. Detta 

innebär att en överföring i InfoSoc-direktivets mening alltså kan ha ägt rum obeaktat om 

en allmänhet faktiskt utnyttjat en erbjuden möjlighet att få tillgodogöra sig verk på 

begäran, givetvis förutsatt att de övriga kriterierna i bestämmelsen är uppfyllda.113 

Redan erbjudandet av denna möjlighet, det vill säga genom att skapa en länk som är 

potentiellt tillgänglig för allmänheten, innefattar alltså ett upphovsrättsligt förfogande – 

en överföring. Denna slutsats kan tyckas aningen direkt och onyanserad, vilket delvis 

kan tänkas bottna i att EU-domstolen valde att fatta beslut i förhandsavgörandet utan att 

först begära ett förslag från generaladvokaten. Det har dock, av bland andra Rosén och 

Granmar, framhållits att detta uttalande dock inte kan förstås på så sätt att 

länkningsåtgärder per se ska anses utgöra en överföring, bland annat eftersom ”direkt 

tillgång” till verk bör innebära att en länk ska leda direkt till ett skyddat verk. Länkar 

som enbart förflyttar användaren till en webbplats och inte ett specifikt verk, torde 

därför falla utanför begreppet ”direkt tillgång”.114  

                                              

 
112 Se p. 17 i mål C-466/12 Svensson, även hänvisningen till p. 193 i C-403/08 och C-429/08 

Premier League. 
113 Mål C-466/12 Svensson p. 19. Se även Svea hovrätts dom den 19 december 2012, mål B 4376-

12. 
114 Rosén och Granmar (2015) s. 350. 
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 Om begreppet ’allmänheten’ och EU-domstolens konstruktion av kriteriet 

’ny publik’ 

Beträffande det andra kriteriet konstaterade EU-domstolen först att allmänheten avser 

en obestämd krets av potentiella mottagare, och att en överföring genom länkar som 

tillhandahålls av den som driver en webbplats avser samtliga användare av denna 

webbplats, det vill säga allmänheten.115 Därefter framhöll domstolen, med hänvisning 

till några av sina tidigare avgöranden, att om ett tillgängliggörande av ett verk för 

allmänheten inte sker med ny teknik i förhållande till det första tillgängliggörandet (till 

exempel genom att sända ett program på internet som tidigare endast sänts via TV), 

måste rättsinnehavaren visa att tillgängliggörandet skett till en ny publik (eftersom det är 

fråga om samma teknik).116 Detta innebär alltså att ensamrätten till överföring bara 

gäller om en länkningsåtgärd av tredje man låter en ny publik få ta del av ett verk. 

Denna konstruktion har blivit hårt kritiserad, då begreppet ”ny publik” utgör en 

inskränkning av ensamrätten till överföring till allmänheten som saknar grund i såväl 

Bernkonventionen och WCT som i InfoSoc-direktivet.117 Obeaktat detta slog EU-

domstolen fast att i de fall det inte är fråga om någon ny publik i ovan angiven mening, 

krävs heller inte något medgivande från verkens upphovspersoner för att en överföring 

genom länkning ska vara tillåten. Någon upphovsrättsligt relevant överföring har då per 

definition över huvud taget inte skett. I domen stadgades även att den publik som en 

ursprunglig överföring riktar sig mot utgörs av den berörda webbplatsens samtliga 

potentiella besökare.118 Resultatet blir då helt enkelt att det första tillgängliggörandet av 

verken innebär att samtliga internetanvändare kan få tillgång till dem, och att 

upphovspersonerna därigenom har beaktat denna stora krets av internetanvändare när de 

samtyckte till den ursprungliga överföringen. Något förenklat kan sägas att EU-

domstolen betraktar detta initiala medgivande som att upphovspersonen ger ett implicit 

eller underförstått samtycke till tredje mans länkning av verket i fråga, såtillvida de inte 

                                              

 
115 Mål C-466/12 Svensson pp. 21–22. 
116 Målen C-306/05 SGAE/Rafael Hoteles, C-135/10 Del Corso och C-607/11 TVCatchup. 
117 Se bl.a. Rosén & Granmar (2015) s. 351 f., Granmar (2016), ALAI (2014) s. 2,,von Lewinski 

(2018) s. 3. För en motsatt ståndpunkt, se Kur A,, Completely Exhausted or Just Relaxed? Some 

Thoughts on the CJEU’s ”new exhaustion principle” in Internet Linking Cases i Karnell G m.fl. 

Liber Amicorum. 
118 Mål C-466/12 Svensson p 22. 
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vidtar några tekniska skyddsåtgärder.119 Det har i doktrin uppfattats som att EU-

domstolen i och med detta uttalande konstruerade en slags konsumtionsprincip, som 

innebär att även ett förfarande som utan tvekan utgör en överföring till allmänheten 

upphör att vara detta i det enskilda fallet om överföringen inte når en ny publik.120 Dock 

kan ifrågasättas om begreppet ny publik verkligen kan utgöra en konsumtion av 

rättigheter, eftersom det ju inte existerar någon ursprunglig legal rättighet för 

rättsinnehavare att förhindra hyperlänkning av sina verk. De enda fall som, enligt EU-

domstolen, kan innebära att en överföring till en ny publik skett på internet är i de fall 

rättsinnehavaren placerat sitt digitala verk bakom tekniska spärrar, eller verket 

publicerats olovligen på den ursprungliga webbplatsen.121 Domstolen placerar 

därigenom huvudansvaret för skyddet av verk på internet på rättsinnehavarna. Obeaktat 

detta kan emellertid konstateras att den rättsliga effekten i slutändan blir densamma: det 

finns ingen reell möjlighet för en rättsinnehavare att förhindra tredje mans 

kommersialisering av sina verk på internet. Detta konstaterande blir intressant att ställa 

mot skäl 10 i InfoSoc-direktivets preambel, vilket stadgar att upphovspersoner har rätt 

till skälig ersättning för användningen av sina verk. EU-domstolen menade i det aktuella 

målet att skälig ersättning för tillgängliggörandet av verk visserligen kan krävas från 

den publik som ursprungligen avsetts när verket publicerats på internet, men att 

ytterligare ersättning endast är skälig om verket senare överförs till en ny publik. 

Eftersom det enligt Svensson-målet i princip inte är möjligt att överföra verket till en ny 

publik på internet kan denna slutsats kan tyckas märklig. Detta särskilt i förhållande till 

WIPO:s guide till Bernkonventionen från 2003, vilken framhåller att upphovsrättigheter 

endast ska få begränsas med hänsyn till allmänna intressen såsom yttrandefrihet. Att 

upphovspersoner ska behöva vidta tekniska skyddsåtgärder för att erhålla ett reellt 

upphovsrättsligt skydd på internet är även problematiskt i förhållande till den i 

Bernkonventionen reglerade principen om automatiskt skydd.122 

                                              

 
119 Se mål C-301/15 Soulier & Doke pp. 35–36. 
120 Wolk (2016) s. 891 f., Rosén (2014) s. 660 ff., Rosen & Granmar (2015) s. 348 f. 
121 C-466/12 Svensson p. 31, Axhamn (2014) s. 129. Gällande tekniska skyddsåtgärder, se även 

avsnitt 2.4 ovan. 
122 Se avsnitt 3.2.2 ovan. 
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Det får antas att EU-domstolen genom att införa ny publik-rekvisitet har försökt 

balansera den befintliga upphovsrätten mot bakgrund av den snabba tekniska 

utvecklingen i kombination med det vidsträckta skydd som upphovsrättsliga verk 

åtnjuter.123 Begreppet överföring till allmänheten är i sig relativt teknikneutralt (särskilt 

i jämförelse med mångfaldigandebegreppet), vilket lämnar ett större utrymme att skapa 

nya doktriner och att väga olika intressen mot varandra.124 En teknikneutral ståndpunkt 

är givetvis positiv på så sätt att den kan leda till en större konsekvens och kongruens i 

rättstillämpningen, eftersom det innebär att situationer kan behandlas lika oberoende av 

teknik.125 Ett sådant teknikneutralt förhållningssätt kan dock anses vara aningen 

bekymmersamt vad gäller internet. I digitala miljöer är risken stor att rättsliga 

prövningar helt enkelt grundar sig på felaktiga bedömningar av de faktiska tekniska 

förhållandena, vilket i sin tur kan leda till juridiska slutsatser som är direkt felaktiga.126  

 Mångfaldigande på internet 

 Digitala mångfaldiganden och caching 

Som framgått ovan innehar en upphovsperson även en ensamrätt att framställa exemplar 

av sina verk. Skyddet omfattar inte bara kopiering i samma utförande och samma skala 

som originalet, utan också förstoringar och förminskningar.127 Skyddet för 

mångfaldigande är dock på vissa sätt än mer svåranpassat till den tekniska utvecklingen 

än skyddet för överföring till allmänheten, bland annat eftersom dagens 

digitaliseringsteknik medfört att gränserna mellan original, kopior och exemplar blir 

aningen flytande. Digitaliseringstekniken riskerar att göra den klassiska 

mångfaldiganderätten mindre slagkraftig och därmed mindre värdefull för 

upphovspersonerna.128 Att mångfaldigandrätten är svårtillämpad och svårmotiverad i 

digitala miljöer har länge påpekats i den juridiska litteraturen. Bland annat har 

                                              

 
123 Rosén (2014) s. 660 ff., Wolk (2016) s. 891 f. 
124 Pihlajarinne (2019) s. 31 f. 
125 Rognstad (2015) s. 7. 
126 Torvund (2012) s. 417, Westman (2012) s. 802. Se även Rognstad (2016) s. 689 som menar att 

EU-domstolen genom introduktionen av ”ny publik”-kriteriet i dagens teknologiska miljö ”leaps 

backwards into the future”. 
127 Olsson (2018) s. 100. 
128 Levin (2017) s. 136. 
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Pihlajarinne uttryckt att rätten till exemplarframställning är det upphovsrättsliga skydd 

som lämpar sig allra sämst för tillämpning i digitala miljöer,129 medan Efroni har gått så 

långt som att betrakta mångfaldiganderätten som utdöd.130 Att digitala exemplar idag 

faktiskt omfattas av ensamrätten är, trots detta, uppenbart.131 Det är dock inte lika 

uppenbart att själva fixeringen av verket behöver ha en självständig karaktär som ett 

utlopp av en aktiv och medveten handling.132 I samband med till exempel tekniska 

överföringar på internet sker en automatisk kopiering som är nödvändig för att få upp 

något på skärmen, och som dessutom effektiviserar överföringen i nätverk.133 Dessa 

flyktiga, maskinella kopior kallas ibland cachekopior.134 Cachekopiering kan äga rum 

antingen hos slutanvändaren eller hos tjänstetillhandahållaren. Caching hos den som 

tillhandahåller en tjänst (även kallad proxy caching) avser sådan tillfällig lagring av 

tidigare använda dokument som, beroende på omständigheterna, kan finnas kvar i 

timmar, dagar, veckor eller månader.135 Sådan caching omfattas i viss mån av 

upphovsrätten, eftersom det av URL 2 § st. 2 och art. 2 i InfoSoc-direktivet framgår att 

ensamrätten även gäller sådana exemplar som är tillfälliga. Därmed står det klart att 

också kopior som befinner sig i tekniska anordningar ska anses som exemplar, till 

exempel kopior av ett verk som uppstår i datorns arbetsminne när ett digitalt lagrat verk 

uppträder på bildskärmen.136 Trots detta är det inte självklart att alla typer av 

cachelagring omfattas av ensamrätten, i och med ett i direktivet stadgat undantag från 

mångfaldiganderätten. Detta undantag kommer behandlas i följande avsnitt. 

 Inskränkningar i den digitala mångfaldiganderätten 

För att InfoSoc-direktivets stora skyddsomfång inte ska hamna i konflikt med den 

moderna tekniken har ensamrätten till exemplarframställning behövts begränsas genom 

                                              

 
129 Pihlajarinne (2019) s. 31. 
130 Efroni (2010) s. 247. 
131 Se kapitel 3 ovan. 
132 Levin (2017) s. 137. 
133 Prop. 2004/05:110 s. 381. 
134 Jfr. Olsson (2018) s. 154. Det är här viktigt att notera att caching inte är ett helt klart definierat 

rättsligt begrepp. 
135 A.a.s. 
136 Levin (2017) s. 137. 
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ett tvingande undantag för vissa flyktiga kopior och tekniska mellanlagringar.137 Detta 

undantag är det enda i InfoSoc-direktivet som inte är fakultativt, vilket tyder på att 

bestämmelsen ansetts vara av särskilt stor vikt. När det gäller att bedöma om det 

föreligger ansvar för en tillfällig exemplarframställning i samband med till exempel 

internetöverföringar gäller det först att avgöra om de tillfälliga kopiorna omfattas av 

detta undantag. Är så fallet uppkommer över huvud taget inte frågan om ansvarsfrihet. 

Det kan emellertid vara så att de tillfälliga kopiorna inte omfattas av regeln. Ett skäl kan 

vara att någon av förutsättningarna i bestämmelsen inte är uppfylld eller att det över 

huvud taget inte är fråga om en tillfällig kopia. Så kan exempelvis vara fallet när det 

gäller så kallad hosting, då materialet lagras under en längre tid.138    

Vilka förutsättningar behöver då vara uppfyllda för att undantaget för tillfälliga 

kopior ska kunna tillämpas? Förutom att mångfaldigandet ska vara tillfälligt krävs att 

exemplaren utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process.139 Detta innebär 

att exemplarframställningen ska vara nödvändig för att överföringen i fråga ska kunna 

äga rum. I vilka sammanhang sådana anses exemplar framställas beror på en rad 

faktorer, såsom materialets storlek, belastningen på det använda nätet och 

förbindelserna mellan dess olika delar.140 Som exempel på situationer där det är fråga 

om exemplar som är en integrerad och väsentlig del i en teknisk process nämns i skäl 33 

i InfoSoc-direktivets preambel webbläsning och cachelagring. I mål C-302/10 Infopaq 

II fick EU-domstolen anledning att närmare utveckla kriterierna för att ett 

mångfaldigande ska utgöra en integrerad och väsentlig del i en teknisk process. Av 

domen framgår att den kopiering som inte blir upphovsrättsligt relevant endast får syfta 

till att möjliggöra en laglig användning av ett verk eller annat alster, och inte heller gå 

utöver vad som krävs för att den tekniska processen i fråga ska fungera. 

Vidare krävs att exemplaren ska vara flyktiga eller av underordnad betydelse i den 

tekniska processen. Att de ska vara flyktiga innebär att de ska ha en begränsad 

livslängd. Huruvida exemplaren anses ha en begränsad livslängd eller ej är avhängigt 

bland annat i vilket skede i överföringen eller användningen som lagringen sker. Att de 

                                              

 
137 InfoSoc-direktivet art. 5.1 och URL 11 a §. Se även Olsson (2018) s. 405. 
138 Olsson (2018) s. 154. 
139 Se prop. 2004/05:110 s. 94. 
140 Olsson (2018) s. 155. 
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ska ha en underordnad betydelse i processen innebär att det ska vara överföringen eller 

utnyttjandet som är huvudsaken, och att exemplaren är obetydliga eller osjälvständiga i 

förhållande därtill. För att omfattas av undantaget krävs enligt art. 5.1 in fine också att 

den tillfälliga kopian inte har någon självständig ekonomisk betydelse, det vill säga att 

den inte har någon betydelse utöver att möjliggöra överföringen eller utnyttjandet i 

fråga. Slutligen, som en femte förutsättning, krävs att exemplarframställningen antingen 

sker för att möjliggöra en överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand 

eller utgör en laglig användning. Det förstnämnda villkoret tar sikte på överföringar 

från tjänsteleverantörer över internet eller i andra nätverk, och blir därför mest relevant i 

detta sammanhang.141 Vad gäller tjänsteleverantören förutsätts enligt skäl 33 att denna 

mellanhand inte ändrar i den information som överförs och inte ingriper i den lagliga 

användning som sker av allmänt vedertagen teknik inom branschen för att erhålla 

information om hur ifrågavarande material används. Mellanhanden ska alltså inte under 

några omständigheter förändra eller manipulera denna information.  

Slutligen kan påpekas att tolkningen av bestämmelsen ska göras så att undantagets 

ändamålsenliga verkan säkerställs.142 I mål C-403/08 och C-429/08 Premier League 

ansåg EU-domstolen att detta syfte var att säkerställa teknisk utveckling samt 

upprätthålla en skälig avvägning mellan rättshavarnas intressen och användarnas 

intresse att kunna nyttja de nya teknologier som finns på marknaden.143 Mot bakgrund 

av detta kan det ifrågasättas om inte proxy caching borde omfattas av ensamrätten, 

eftersom denna typ av förfogande kan tänkas inverka negativt på rättighetshavarnas 

intressen. Om material levereras från en cache istället för från den ursprungliga 

webbplatsen registreras inte hur många träffar som materialet har haft, och dessutom 

uppstår en risk att föråldrat material levereras till slutanvändarna. Å andra sidan är det 

svårt att se hur modern informationsteknologi skulle kunna fungera effektivt om också 

alla tekniska mellanlagringar och kopior skulle omfattas av upphovspersonens 

ensamrätt, och därmed kräva tillstånd från denna.  

                                              

 
141 Villkoret om laglig användning tar i stället sikte på slutanvändares användning av det som har 

förts över till honom eller henne. 
142 Skäl 31 och Gemensam ståndpunkt (EG) nr. 48/2000. 
143 Se p. 64. 
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5 Bildsökmotorer som potentiella intrångsgörare 

 Inledning 

Med hjälp av de tidigare avsnitten har vi tillräckligt goda förkunskaper för att nu 

fördjupa oss i uppsatsens kärnfråga: huruvida bildsökmotorers tillhandahållanden av 

tumnaglar och ramlänkar till bildverk kan anses utgöra upphovsrättsligt relevanta 

förfoganden. Dessa två olika typer av förfoganden kommer behandlas separat, och det 

kommer förutsättas att de bilder som länkas till eller kopieras utgör verk i 

upphovsrättslig mening och därmed omfattas av ett automatiskt upphovsrättsligt skydd. 

För att få en grundläggande förståelse för dessa frågor behövs dock en viss insikt i den 

allmänna kopplingen mellan bildsökmotorer och upphovsrätten. Därför inleds kapitlet 

med en kort redogörelse för det sätt på vilket den digitala upphovsrätten och 

bildsökmotorer konvergerar. 

 Övergripande upphovsrättslig problematik 

Sökmotorer utgör en minst sagt värdefull tjänst i dagens informationssamhälle. Som 

påpekats ovan skulle internetanvändares möjlighet att söka och komma åt information 

på internet vara mycket begränsad utan sökmotorer, och de utgör på så vis oumbärliga 

mellanhänder i en allt mer sammankopplad värld.144 Enbart med hjälp av Google, som 

är den marknadsdominerande sökmotorn idag, görs över 3,5 miljarder sökningar per 

dag.145 Mot bakgrund av denna statistik är det inte svårt att förstå att sökmotorer 

dessutom har kommit att representera och kanalisera stora ekonomiska värden. I den 

juridiska litteraturen har uttryckts att den revolution sökmotorer har inneburit för 

internet har varit möjlig endast på grund av att bildsökmotorerna har kunnat utöva 

många av de ensamrätter, såsom rätten till mångfaldigande och överföring till 

allmänheten, som i den analoga världen i princip endast har kunnat utövas av 

upphovspersonerna själva.146 Sökmotorerna har nämligen ingen äganderätt till 

                                              

 
144 Bohan (2006) s. 181, Rengifo (2017) s. 391, prop. 2001/02:150 s. 19. 
145 Statistik som uppdateras kontinuerligt finns tillgänglig på  

https://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/.  
146 Se bl.a. Fitzgerald, O’Brien & Fitzgerald (2008) s. 1 och Greenleaf (2006). 
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materialet de tillhandahåller, utan använder sig i stället av ramlänkning för att ge sina 

användare möjlighet att få åtkomst till högupplösta versioner av bildverk utan att de 

behöver besöka den webbplats där bilden ursprungligen publicerades. Dessutom 

kopieras cachelagras tiotals miljarder tumnaglar på sökmotorernas servrar, vilket 

åtminstone prima facie utgör ett mångfaldigande av bildverken eftersom det innebär att 

en kopiering sker.147 Detta har lett till att sökmotorer av bland annat ett flertal 

upphovsrättsorganisationer har ansetts de facto ha utvecklats till bildbanker, som 

erbjuder sina användare fri och gratis tillgång till upphovsrättsskyddade bildverk.148 

Bildsökmotorerna tjänar stora summor på dessa tillhandahållanden, framför allt genom 

de annonsintäkter det stora besökarantalet renderar.149 Eftersom så stora ekonomiska 

värden är inblandade har bland annat von Lewinski uttryckt att bildsökmotorer 

därigenom ”detract possible business from right owners or their representatives”.150 

Som med mycket av dagens teknik har utvecklingen och utbredningen av 

sökmotorers verksamhet skett snabbt, och lagstiftaren har haft svårt att hålla jämna steg. 

Varken i EU eller i Sverige finns idag någon särreglering vad gäller sökmotorers 

potentiella upphovsrättsliga förfoganden av bildverk.151 Det nya DSM-direktivet 

omfattar i sin nuvarande form inte heller denna verksamhet, då art. 15 endast reglerar 

skriftliga presspublikationer (och därmed inte inrymmer bilder) och art. 17 endast är 

tillämplig på OCSSP:er (och därmed inte på sökmotorer).152 Därmed blir de frågor som 

nu ska utredas huruvida de befintliga reglerna i InfoSoc-direktivet och URL kan och bör 

tillämpas på bildsökmotorers tillhandahållande av tumnaglar och ramlänkar. 

 Utgör sökmotorers kopiering av tumnaglar ett mångfaldigande? 

 Inledning 

Inledningsvis kommer bildsökmotorers kopiering och cachelagring av lågupplösta 

tumnaglar behandlas. Eftersom det inte finns någon svensk eller EU-rättslig praxis som 

                                              

 
147 Se https://techcrunch.com/2010/07/20/google-image-search/, besökt 2019-05-24. 
148 Se t.ex. von Lewinski (2018) s. 2. Se även avsnitt 2.3 ovan. 
149 Prop. 2001/02:159 s. 19 och 56. 
150 Von Lewinski (2018) s. 2. Med representatives avses i detta sammanhang kollektiva 

rättighetsförvaltare. Se även Waelde & Edwards (2009). 
151 Se bl.a. Rengifo (2017) s. 412. 
152 Jfr. avsnitt 3.3.3 ovan. 
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rör sökmotorers användning av tumnaglar, kommer nedan redogöras för fyra mål från 

amerikansk, tysk, belgisk och spansk domstol, för att visa på olika typer av lösningar av 

frågan i nationella rättsordningar. Därefter kommer denna typ av kopiering och 

cachelagring att diskuteras i förhållande till inskränkningen för tillfälliga kopior i 

InfoSoc-direktivet. 

 Några internationella nedslag 

5.3.2.1 Kelly v. Arriba Soft Corp. 

Det amerikanska företaget Arriba tillhandahöll en sökmotor som i mycket liknande 

Google Image Search. En professionell fotograf vid namn Kelly menade att Arriba 

begått upphovsrättsintrång eftersom de bland annat kopierat hans bilder och använt dem 

i tumnagelformat vid indexeringen av sina sökresultat. Fotografen hävdade att Arriba 

genom detta förfarande hade kränkt hans rätt till mångfaldigande, spridning och 

överföring av sina upphovsrättsskyddade bilder. Den amerikanska domstolen 

meddelade år 2003 en dom som var till Arribas fördel, och menade att både kopieringen 

och användningen av tumnaglarna utgjorde så kallat fair use.153 Doktrinen fair use 

innebär att man utifrån fyra, relativt generellt utformade, kriterier bedömer om en viss 

användning av ett upphovsrättsskyddat verk utgör ”skäligt bruk”. Dessa kriterier rör (i) 

användningens syfte, (ii) det skyddade verkets karaktär, (iii) omfattningen av verkets 

användning samt (iv) användningens effekt på marknaden. Om användningen anses 

vara fair use betyder det att den är tillåten och inte strider mot rättsinnehavarens 

ensamrätt.  

I sina domskäl lade domstolen särskilt stor vikt vid att Arribas användning av 

bilderna hade ett annat syfte än fotografens, nämligen att underlätta åtkomsten av 

information och bilder på internet. Vidare ansåg domstolen att det var osannolikt att 

någon skulle använda Arribas tumnaglar för illustrativa eller estetiska ändamål, 

eftersom bildernas upplösning skulle bli alltför dålig om tumnaglarna förstorades. 

Därmed ansågs inte Arribas kopiering och användning av tumnaglarna ersätta eller 

konkurrera med fotografens användning, utan i stället skapa ett nytt, eget ändamål.154 

                                              

 
153 Kelly v. Arriba Soft Corp. p. 817. Doktrinen fair use är unik för amerikansk immaterialrätt och är 

kodifierad i 17 USC § 107. 
154 Kelly v. Arriba Soft Corp. p. 819. 
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Följaktligen hade inget upphovsrättsintrång begåtts. Även om denna framställning 

fokuserar på länkning och kopiering av bilder som publicerats lovligen på internet kan 

det vara intressant att parentetiskt notera att domstolen ansåg att det i sammanhanget var 

irrelevant huruvida bilderna i fråga publicerats på internet lovligen eller olovligen – 

användningen skulle ändå utgöra fair use. 

5.3.2.2 BGH ZR 69/08 Vorschaubilder 

Eftersom fair use-doktrinen inte existerar i Europa har andra lösningar på frågan om 

bildsökmotorers kopiering av tumnaglar behövts hittas. En av dessa lösningar är teorin 

om underförstått samtycke eller implicita licenser,155 som bland annat tillämpats av den 

tyska högsta domstolen i målet Vorschaubilder (”tumnaglar”) från 2010. Käranden var 

en konstnär som hade en webbsida där hon publicerade bilder på vissa av de målningar 

hon skapat. När hon använde Google Image Search för att söka på sitt eget namn 

upptäckte hon att några av hennes egna bilder levererades som sökresultat i form av 

tumnaglar. Konstnären menade att Google genom att kopiera och spara dessa tumnaglar 

på sina servrar begått upphovsrättsintrång. BGH menade att bildsökmotorns kopiering 

av bilderna prima facie utgjorde ett intrång i konstnärernas ensamrätt till 

mångfaldigande av bilderna, men endast om kopieringen skett utan hennes tillstånd eller 

samtycke. Eftersom konstnären själv inte vidtagit några tekniska skyddsåtgärder för att 

förhindra Googles sökrobotar från att nå och kopiera bilderna på hennes webbplats, 

ansåg domstolen dock att hon hade accepterat en sådan användning – ett slags 

underförstått och konkludent samtycke. För att återkalla samtycket skulle då alltså 

krävas att konstnären skyddade sina bilder mot sökrobotar genom implementering av 

tekniska åtgärder. Detta underförstådda samtycke ledde dock, enligt BGH, inte till att 

Google erhöll en ius in rem eller en kontraktuell licens till bilden, utan snarare ett 

samtycke till att få använda bilden i sin söktjänst.156 Detta underförstådda samtycke 

ansågs dock även omfatta rätten att använda tumnaglar av bilder som tagits bort från 

upphovspersonens webbplats under den tidsperiod det tar för Googles sökrobotar att 

återbesöka webbplatsen och uppdatera sökmotorns index.157 

                                              

 
155 I internationella sammanhang oftast kallat implied licenses. 
156 BGH ZR 69/08 Vorschaubilder p. 30. 
157 BGH ZR 69/08 Vorschaubilder p. 38. 
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BGH:s lösning på frågan om bildsökmotorers kopiering och lagring av tumnaglar 

blev alltså inte att tillämpa ett befintligt undantag i lagen. Bland annat framhölls i målet 

att varken citaträtten eller undantaget för tillfälliga kopior i art. 5(1) i InfoSoc-direktivet 

kunde tillämpas. I stället använde sig domstolen av en legal fiktion, som snarare har sin 

grund i den allmänna avtalsrätten, för att på så vis skapa ett legalt utrymme för 

bildsökmotorer att fungera på internet.158 Detta resonemang har, inte helt oväntat, 

kritiserats i den juridiska litteraturen. Bland annat har Senftleben ifrågasatt lämpligheten 

i en lösning som är skapad med grund i det tveksamma antagandet att en upphovsperson 

samtyckt till sökmotorers förfogande av deras bilder.159 

5.3.2.3 Copiepresse v. Google 

Det belgiska målet Copiepresse v. Google från 2011 rörde i huvudsak frågan om Google 

News160 lagenlighet, men kan trots detta vara relevant i sammanhanget eftersom även 

vissa spörsmål rörande kopiering och lagring i Google cache behandlades. Copiepresse 

SCRL var en kollektiv rättighetsförvaltare som representerade belgiska 

tidningspublicister. Copiepresse menade att Googles kopiering och cachelagring av 

bilder och artiklar utgjorde ett upphovsrättsligt relevant förfogande, och att bilderna och 

artiklarna skulle raderas. Google menade i sin tur, i enlighet med utgången i 

Vorschaubilder, att tidningspublicisterna gett ett underförstått samtycke genom att inte 

vidta några tekniska skyddsåtgärder för att hindra sökrobotarna från att hitta och kopiera 

artiklarna och bilderna, och att en implicit licens därigenom förelåg. Den belgiska 

högsta domstolen framhöll att Googles sökrobotar skapar kopior när de hämtar och 

lagrar tumnaglar och artiklar i sin cache, och att Google därigenom utför ett 

mångfaldigande i InfoSoc-direktivets mening.161 Vidare slog domstolen fast att en 

cachelagrad kopia inte enbart kan anses vara ett tillhandahållande av fysiska 

förutsättningar för att möjliggöra eller genomföra en överföring i enlighet med skäl 27 i 

InfoSoc-direktivets preambel, och att sådana kopior inte heller kan anses falla in under 

                                              

 
158 Se Rengifo (2017) s. 408. 
159 Senftleben (2009–2010) s. 538. 
160 Google News är en nyhetstjänst som automatiskt sammanställer nyhetsartiklar från tusentals 

nyhetsmedier världen över. 
161 Jfr. avsnitt 4.3 ovan. 
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undantaget för flyktiga kopior och tekniska mellanlagringar i art. 5(1).162 Detta 

motiverades av domstolen med att Googles cachekopierade tumnaglar och artiklar inte 

är av underordnad betydelse som en integrerad och väsentlig del i en teknisk process. 

Kopiorna kan inte heller betraktas som flyktiga, eftersom de inte raderas automatiskt 

efter användning utan kan finnas kvar i cacheminnet även när den ursprungliga bilden 

har raderats.163 Googles argument rörande upphovspersonernas underförstådda 

samtycke bemötte den belgiska domstolen genom att understryka att upphovsrätt är en 

fråga om ”autorisation expresse, certaine et préalable”164, och att implicita licenser 

därför inte kan komma i fråga i dessa sammanhang.165 Inte heller någon annan 

undantagsregel eller princip tillämpades eller konstruerades, varför Google ansågs ha 

begått upphovsrättsintrång genom sitt förfarande.  

5.3.2.4 Megakini v. Google 

Den spanska högsta domstolen prövade år 2012 målet Megakini v. Google, i vilket 

ägaren av webbplatsen www.megakini.com stämde Google för upphovsrättsintrång. 

Målet rörde delvis frågan huruvida Googles cachelagrade kopior av bilder och text från 

webbplatsen i fråga utgjorde intrång i ägarens (det vill säga, upphovspersonens) 

ensamrätt till mångfaldigande. Den spanska domstolen fann, likt den belgiska, att 

undantaget i art. 5(1) i InfoSoc-direktivet inte var tillämpligt, eftersom kopiorna lagras i 

Googles cache under en längre period, och därför kan finnas kvar även om 

originalbilden bearbetats eller raderats från sin ursprungliga webbplats. I detta 

sammanhang noterade även domstolen, intressant nog, att kravet på självständig 

ekonomisk betydelse i nämnda artikel är kopplat till mångfaldigandet i sig och inte till 

någon annan aktivitet som Google utför.166 Därmed menade domstolen att det faktum 

att Google renderar inkomster från annonsförsäljning inte över huvud taget var relevant 

vad gäller tillämpligheten för undantaget för tillfälliga kopior.167 Trots att undantaget 

inte ansågs tillämpligt kom domstolen till slutsatsen att Google inte begått något 

                                              

 
162 Copiepresse v. Google pp. 21–26. 
163 Copiepresse v. Google p. 25. 
164 Det vill säga ”tillstånd som är uttryckliga, säkra och givna på förhand” (författarens fria 

översättning). 
165 Copiepresse v. Google p. 51. 
166 Megakini v. Google fund. 5 p. 7. 
167 Se Xalabarder (2012 b) s. 164 p. 17. 
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upphovsrättsintrång, framför allt mot bakgrund av att stämningen bedömdes ha som 

huvudsyfte att skada sökmotorers verksamhet. Vidare påpekades att sökmotorer är av 

stor vikt för informationsspridning i samhället. Denna slutsats förankrades i doktrinen 

ius usus inocui168, vilken förenklat innebär en begränsning av rätten till egendom på så 

vis att man har rätt att använda andras egendom på ett oskadligt sätt, och i generella 

avtalsrättsliga principer såsom lojalitetsprincipen.169 Inte heller denna dom kan alltså 

sägas ha bidragit till någon ökad tydlighet gällande hur frågan om sökrobotars kopiering 

av tumnaglar ska lösas. Det ska dock noteras att domstolen gjorde det tydligt att 

förevarande domslut var kasuistiskt, och inte medförde att all bildsökmotorers aktivitet 

ska anses vara lagenlig.170 Domen visar däremot på svårigheterna att tillämpa befintlig 

lagstiftning på ny teknik, och det behov av flexibilitet i lagtillämpningen dessa 

svårigheter för med sig.  

 Undantaget för tillfälliga kopior i InfoSoc-direktivet och dess tillämplighet 

på tumnaglar 

Det är inte alltför svårt att konstatera att bildsökmotorers kopiering av bilder på internet 

prima facie utgör ett faktiskt mångfaldigande.171 Huruvida förfarandet faller in under 

det tvingande undantaget i art. 5(1)172 är dock en svårare fråga. Som nämnts ovan krävs 

för undantagets tillämplighet att fem kumulativa villkor är uppfyllda: kopian ska (i) vara 

ett tillfälligt mångfaldigande, (ii) en integrerad och väsentlig del i en teknisk process, 

(iii) flyktig eller av underordnad betydelse i denna process, (iv) processens enda syfte 

ska vara att möjliggöra en överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand 

eller laglig användning och (v) mångfaldigandet får inte ha någon självständig 

ekonomisk betydelse. Trots att cachelagring, som bekant, nämns i InfoSoc-direktivets 

preambel som exempel på ett mångfaldigande som faller in under undantaget, är det 

tveksamt om sökmotorers cachelagring av tumnaglar omfattas. Som framgått i tidigare 

avsnitt har ett flertal nationella domstolar funnit att sådan lagring inte utgör tillfälliga 

kopior i InfoSoc-direktivets mening, och därmed utgör ett mångfaldigande.  

                                              

 
168 Se vidare Xalabarder (2012) s. 164 p. 16. 
169 Megakini v. Google fund. 5 p. 6. 
170 Jfr. Xalabarder (2012 b) s. 164 p. 26. 
171 Se t.ex. Pihlajarinne (2017) s. 962 och Peguera (2012) s. 176. 
172 Jfr. URL 11 a §. 
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De huvudsakliga frågetecken som uppstår vid tillämpning av inskränkningen i art. 

5(1) på just kopiering och cachelagring av tumnaglar är huruvida kopiorna verkligen 

kan anses vara flyktiga eller av underordnad betydelse och huruvida de kan anses ha en 

självständig ekonomisk betydelse.173 Vad gäller förstnämnda förutsättning förefaller det 

i internationell praxis och doktrin råda konsensus kring att exemplaren ska raderas 

automatiskt (det vill säga, utan någon mänsklig inblandning) så fort de har uppfyllt sin 

funktion för att kunna anses flyktiga eller av underordnad betydelse.174 Mot bakgrund 

av detta är det intressant att undantaget företrädesvis syftar till att omfatta situationer 

där cachekopior görs, med tanke på att man i många fall har möjlighet att bestämma hur 

länge just sådana kopior ska finnas kvar.175 Som konstaterats ovan lagras tumnaglar i 

sökmotorers cacheminnen fram till dess att sökmotorns sökrobotar återbesöker samma 

sida för att uppdatera sitt index, vilket kan ta åtskilliga veckor. Dessutom är en sådan 

kopiering och lagring inte direkt nödvändig för att den faktiska tekniska processen i 

sökmotorer, det vill säga själva sökfunktionen, ska fungera.176 I mål C-360/13 

Meltwater från 2014 menade dock EU-domstolen att cachekopior kunde anses tillfälliga 

enligt art. 5(1) oavsett om de lagras under en längre period, eftersom de förr eller senare 

kommer raderas automatiskt utan krav på någon mänsklig inblandning.177 Det kan 

tänkas att de nationella domstolarna i Megakini- och Copiepresse-målen skulle ha 

kommit till en annan slutsats vad gäller tumnaglars tillfälliga och flyktiga natur om 

målen hade avgjorts idag, efter förhandsavgörandet i Meltwater. Dock rörde sistnämnda 

fall inte en sökmotor, utan i stället en tjänst som gav sina medlemmar tillgång till 

bevakningsrapporter om tidningsartiklar som offentliggjorts på internet. Dessutom var 

själva frågan i målet var huruvida medlemmarna (det vill säga de enskilda 

slutanvändarna) förfogade upphovsrättsligt över tidningsartiklarna genom att använda 

tjänsten, och inte huruvida själva tjänsten utförde ett upphovsrättsligt relevant 

                                              

 
173 Jfr. mål C-5/08 Infopaq. Se även Strowel (2014) s. 1147. 
174 Se bl.a. mål C-5/08 Infopaq p. 64, Megakini v. Google, Copiepresse v. Google, Pila & Torremans 

(2016) s. 307. 
175 Se Olsson (2018) s. 123, som även något lakoniskt konstaterar att undantaget för tillfälliga 

kopior är det mest komplicerade i hela URL. 
176 Axhamn (2010) s. 351, Peguera (2012) s. 193. Se även Pila & Torremans (2016) s. 308 och 

Stokes (2012) s. 116 f. 
177 Mål C-360/13 Meltwater p. 26. Se även Pila & Torremans (2016) s. 309 och Bently & Sherman 

(2014) s. 232 f. 
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förfogande genom att lagra cachekopior av nyhetsartiklar.178 Om dessa omständigheter 

var avgörande för EU-domstolens tolkning av art. 5(1) i detta fall är svårt att säga, utan 

det får helt enkelt i denna del konstateras att huruvida bildsökmotorers kopierade och 

cachelagrade tumnaglar kan anses vara tillfälliga eller flyktiga kopior i InfoSoc-

direktivets mening inte är helt klargjort. 

Vad gäller kravet på självständig ekonomisk betydelse har EU-domstolen konstaterat 

att upphovsrättsligt skyddade verk i sig har ett eget ekonomiskt värde, och att tillgången 

till och användningen av dem därmed med nödvändighet har en ekonomisk 

betydelse.179 Ett mångfaldigande får emellertid inte ha någon självständig ekonomisk 

betydelse i den meningen att den ekonomiska nyttan av att genomföra mångfaldigandet 

är avgränsad från den ekonomiska nyttan av den lagliga användningen av det 

ifrågavarande verket.180 Detta, något otydliga, uttalande torde innebära att tillfälliga 

former av mångfaldigande inte har någon självständig ekonomisk betydelse så länge 

den ekonomiska nyttan av mångfaldigandet inte förverkligas först vid användningen av 

den mångfaldigade produkten.181 Det är alltså exemplaret i sig som ska ha en sådan 

betydelse.182 I det svenska förarbetet inför implementeringen av InfoSoc-direktivet 

anges som exempel att självständig ekonomisk betydelse kan föreligga när en i och för 

sig tillfällig kopia, till exempel en cachekopia i en nätverksserver, finns kvar trots att 

den permanenta ursprungskopian tagits bort från internet.183 Sammantaget tycks dessa 

uttalanden indikera att rekvisitet syftar till att, genom en mer marknadsinriktad 

bedömning, begränsa undantagsbestämmelsens tillämpningsområde till reproduktioner 

som enbart framställs på grund av att de är tekniskt nödvändiga, men som inte är 

ekonomiskt relevanta.  

                                              

 
178 Savin (2017) s. 186. 
179 Mål C-302/10 Infopaq II p. 48, med hänvisning till p. 174 i förenade målen C-403/08 och C-

429/08 Premier League. 
180 Mål C-302/10 Infopaq II p. 50. 
181 Begreppet har kritiserats för att vara vagt, bl.a. för att det varken i InfoSoc-direktivet eller i dess 

preambel ges någon tolkningsdata avseende rekvisitet. Se t.ex. Guibault & Westkamp m.fl., Study 

on the Implementation and Effect in Memeber States’ Laws of Directive 2001/29/EC on the 

Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society i 

Amsterdam Law School Research Paper No. 2012–28, s. 31. 
182 Förenade målen C-403/08 och C-429/08 Premier League pp. 175–177. 
183 Prop. 2004/05:110 s. 381. 
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Ytterligare en fråga som aktualiseras i detta sammanhang är från vilket rättssubjekts 

perspektiv en tillfällig kopia ska anses ha en självständig ekonomisk betydelse. I 

förslaget till InfoSoc-direktivet öppnades upp för en tolkning som innebar att 

mångfaldigandet skulle sakna självständig ekonomisk betydelse för rättsinnehavaren 

(och därigenom, indirekt, slutanvändaren).184 Bland andra Westman tycks ha ställt sig 

bakom denna tolkning.185 I min mening är det svårt att se att tumnaglarna, i och med att 

de på grund av sitt format skulle få en mycket dålig upplösning om de förstorades, 

skulle ha några användningsområden som skulle kunna generera inkomster.186 I sådana 

fall blir det även svårt att se att tumnaglarna skulle ha en självständig ekonomisk 

betydelse för rättighetshavarna. På samma linje uttryckte den spanska högsta domstolen 

i Megakini v. Google att eftersom kravet på självständig ekonomisk betydelse ska vara 

kopplat till själva mångfaldigandet i sig, ska de eventuella annonsintäkter som 

tjänsteleverantörer erhåller genom att tillhandahålla tillfälliga kopior inte ska beaktas i 

sammanhanget.187 Att bildsökmotorer som Google tjänar stora summor på att 

tillhandahålla allmänheten upphovspersoners verk ansågs följaktligen inte av någon 

relevans vid bedömningen. Å andra sidan har varken nationell domstol eller EU-

domstolen anfört att bedömningen inte får utgå från ett annat perspektiv, varför det kan 

tänkas vara möjligt att även utgå från huruvida användningen av mångfaldiganden har 

en självständig ekonomisk betydelse för tjänstetillhandahållaren (i detta fall, 

sökmotorn). Till exempel har Strowel menat att BGH i Vorschaubilder uttryckligen 

medgav att vissa tumnaglar har en självständig ekonomisk betydelse, eftersom den inte 

tillämpade undantaget i art. 5(1).188 Ytterligare en indikation på detta är att de svenska 

förarbetena nämner just cachekopior som lagras under en längre period som exempel på 

vad som bör betraktas ha en självständig ekonomisk betydelse. 

 Några tentativa slutsatser 

Som framgår av vad som anförts i föregående avsnitt är det inte möjligt att ge ett klart 

svar på hur de olika rekvisiten i art. 5(1) ska tillämpas på just tumnaglar som kopieras 

                                              

 
184 COM(97) 628 final. 
185 Westman (2003) s. 567. 
186 Jfr. här domstolens resonemang i Kelly v. Arriba Soft Corp. 
187 Se avsnitt 5.2.1.4 ovan. 
188 Strowel (2014) s. 1147. 
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och lagras i indexeringssyfte. Det verkar dock råda konsensus i den internationella 

juridiska diskursen, liksom i flertalet nationella domstolar, att kopiering och lagring av 

tumnaglar inte faller in under undantaget för tillfälliga kopior.189 Trots detta har de 

nationella domstolarna – om än med vissa undantag – tenderat att ändå att anse att 

förfarandet inte utgör upphovsrättsintrång. Detta har motiverats med allmänna juridiska 

teorier snarare än lagstadgade undantag, såsom teorin om implicita licenser, generella 

avtalsrättsliga principer såsom lojalitetsprincipen och i doktriner såsom ius usus inocui. 

Domstolarna kan därmed sägas konstruera nya undantag till upphovsmännens 

ensamrätt, vilket tyder på att befintliga undantag och inskränkningar inte är tillräcklig 

anpassningsbara för att kunna fungera väl i ett snabbt utvecklande tekniskt landskap.190 

De europeiska nationella domstolarna verkar helt enkelt lida brist på en motsvarighet till 

den flexibla amerikanska fair use-doktrinen, som bland annat tillämpades i Kelly v. 

Arriba Soft Corp. Det tyder även på en ovilja att sätta upp legala hinder för sökmotorer, 

vilket förmodligen har sin grund i att bildsökmotorer idag anses ha en viktig samhällelig 

funktion. De konstruktioner som har tillämpats av de nationella domstolarna kan, 

framför allt i och med sin flexibilitet, anses vara mer välanpassade till digitala miljöer 

och öppna upp för möjligheten att göra avvägningar mellan olika inblandade 

intressen.191 Westman har uttryckt att sådana resonemang i relation till nya tekniska 

fenomen, såsom sökmotorer, är viktiga för att upphovsrätten inte ska få hämmande 

effekter på internets användbarhet.192  

Att inte låta tumnaglar omfattas av upphovspersoners ensamrätt är i min mening en 

rimlig slutsats att komma till vid en intresseavvägning mellan informationssamhällets 

intresse av tillgång till sökmotorer och upphovspersoners intresse av skälig ersättning 

för utnyttjande av sina verk. Detta framför allt eftersom tumnaglar i och med sin låga 

upplösning inte har någon större ekonomisk betydelse för upphovspersoner, och att 

sökmotorers tillhandahållande av tumnaglar därmed inte heller kan anses orsaka dem 

någon större skada. Samtidigt kan det inte anses önskvärt att det upphovsrättsliga 

systemet överskuggas i rättstillämpningen, genom en mer eller mindre konstlad 

                                              

 
189 Pihlajarinne (2017) s. 962 not 35, Strowel (2014) s. 1147. 
190 Xalabarder (2012 a) s. 147. 
191 Pihlajarinne (2017) s. 964. 
192 Westman (2012) s. 820. 
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användning av generella juridiska principer.193 Dessutom utgör det ingen lösning på det 

grundläggande problemet – att mångfaldiganderätten representerar tekniker som idag i 

stor utsträckning är utdaterade. Kanske skulle en mer lämplig lösning vara att fokusera 

mindre på vad som ska undantas upphovspersoners ensamrätt, och i stället lägga fokus 

på varför vissa förfaranden över huvud taget ska vara föremål för upphovsrättsligt 

skydd. Detta skulle dock kräva en rekonstruktion av det upphovsrättsliga system vi 

känner idag, vilket givetvis medför vissa risker. En av dem att det inte går att förutsäga 

hur ett sådant nytt system kommer gå att tillämpa på framtida tekniker och 

upphovsrättsliga utmaningar. 

 Utgör ramlänkade bilder i sökmotorer en överföring till 

allmänheten? 

 Inledning 

Den återstående frågan är då huruvida de förstorade bilder som tumnaglarna är kopplade 

till, det vill säga de bilder som utgör ramlänkar till den webbplats där bilden i fråga 

ursprungligen publicerats, kan anses utgöra en överföring till allmänheten. Den, enligt 

min kännedom, enda praxis från högsta instans som idag finns att tillgå gällande 

ramlänkning i bildsökmotorer är det amerikanska målet Perfect 10 v. Amazon, som av 

illustrativa skäl kommer redogöras för nedan. Därefter kommer EU-domstolens 

inställning till ramlänkning diskuteras, huvudsakligen i ljuset av dess 

förhandsavgöranden i mål C-348/13 BestWater och mål C-161/17 Renckhoff. 

 Ett internationellt exempel: Perfect 10 v. Amazon 

Målet Perfect 10 v. Amazon rörde en tvist mellan Google Image Search och Perfect 10 - 

det sistnämnda ett företag som på sin webbplats publicerade vad som eufemistiskt kan 

kallas vuxenbilder. Perfect 10 menade att Google begick upphovsrättsintrång bland 

annat genom att tillhandahålla ramlänkar som utgjordes av fullt upplösta versioner av 

Perfect 10:s bilder. Den amerikanska domstolen menade att detta tillhandahållande inte 

utgjorde ett tillhandahållande av bilderna till allmänheten på ett upphovsrättsligt 

relevant sätt, eftersom Google inte lagrade de fullt upplösta bilderna på sina egna 

                                              

 
193 Pihlajarinne (2017) har uttryckt att dessa konstruktioner ”can be characterised as a crutch for 

copyright law.” 



 47 

 

servrar, utan i stället försåg bildsökmotorns användare med HTML-instruktioner som 

förflyttade dem från sökmotorn till den webbplats där bilden i fråga var lagrad.194 Detta 

tillhandahållande av HTML-instruktioner ansåg domstolen inte kunde likställas med ett 

tillhandahållande av ett upphovsrättsligt skyddat fotografi, dels eftersom HTML-koder 

utgörs av text och inte av fotografier, dels eftersom HTML-instruktionerna inte i sig gör 

att verken visas på internetanvändarens skärm utan enbart hänvisar dennas webbläsare 

till rätt webbadress. Detta högst teknologiska resonemang är i och för sig inte felaktigt, 

men det tål att påpekas att ramlänkar aktiveras automatiskt, utan att internetanvändaren i 

fråga behöver fatta något beslut rörande huruvida bilden från den ramlänkade 

webbsidan ska genereras eller ej.195 Vidare uttryckte domstolen att Googles förfarande 

visserligen kunde ha en negativ effekt på upphovspersoners licensieringsmöjligheter, 

men eftersom ”Google […] provide[s] a significant benefit to the public”196 ansågs det 

inte rimligt att det skulle utgöra upphovsrättsintrång. Därmed ansågs Googles 

ramlänkning av fotografier vara fair use. Här anser alltså den amerikanska domstolen att 

det samhälleliga intresset av att ha tillgång till fullt upplösta bilder i sökmotorer väger 

tyngre än rättsinnehavarnas intressen – en tolerant och generös inställning gentemot 

sökmotorer som visar på att de anses ha ett högt skyddsvärde.197 

Slutligen kan kort noteras att frågan om bildsökmotorers ramlänkning till fotografier 

i full upplösning även behandlades i det ovan nämnda målet Kelly v. Arriba Soft Corp, 

och att domstolen i detta fall ansåg att länkningen faktiskt utgjorde ett upphovsrättsligt 

intrång. Domstolen anförde att bildsökmotorers ramlänkning skadar upphovspersoners 

affärsmöjligheter, eftersom den leder till att internetanvändare i mindre utsträckning 

besöker dessas webbplatser och att det därmed är mindre sannolikt att 

internetanvändarna köper licenser till bilderna i fråga.198 Av denna anledning ansåg den 

amerikanska domstolen att sådan länkning inte kunde anses utgöra fair use. Dock drogs 

                                              

 
194 Perfect 10 v. Amazon p. 1160–1161. 
195 Peguera (2012) s. 179. 
196 Perfect 10 v. Amazon p. 1167. 
197 Rengifo (2017) s. 397 f. 
198 Kelly v. Arriba Soft Corp. p. 57. 
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denna del av domen senare tillbaka av processuella skäl, varför frågan om ramlänkning i 

bildsökmotorer lämnades öppen för en skild bedömning i Perfect 10 v. Amazon.199 

 Ramlänkning i EU-domstolens praxis 

Beträffande länkning till lagligt publicerade verk på internet bekräftade EU-domstolen 

sin uppfattning i Svensson-målet i mål C-348/13 BestWater.200 Sistnämnda mål rörde 

dock inte hypertextlänkar, utan i stället överföring som skett genom att tredje man 

exponerat ett upphovsrättsligt skyddat filmverk på sin webbplats genom ramlänkning. 

Det utmärkande särdraget för integrerad länkning är, vilket konstaterats ovan, att det 

material till vilket länken leder (i detta fall BestWaters filmverk) presenteras som en 

integrerad del av den hemsida från vilken länkningen görs. Det aktuella filmverket hade 

sedan i sin tur gjorts tillgängligt med rättsinnehavarens samtycke på en annan sida. EU-

domstolen menade i sin dom att kravet på ny publik skulle tillämpas precis på samma 

sätt som i Svensson-målet, och tillmätte följaktligen inte det faktum att BestWater-målet 

rörde integrerade ramlänkar i stället för hypertextlänkar någon egentlig relevans. Enligt 

EU-domstolen har det alltså inte någon betydelse hur ett verk presenteras på en 

webbplats, det vill säga om användaren genom en länk tydligt förflyttas till en annan 

webbplats eller om länken framstår som en högupplöst del av den aktuella hemsidan. I 

avgörandet slogs således fast att inte heller integrerade länkar utgör intrång i 

upphovspersoners överföringsrätt enligt InfoSoc-direktivet.  

Att EU-domstolen tillämpar samma resonemang på ramlänkar som på 

hypertextlänkar kan tyckas egendomligt eftersom den konstruktionsmässiga skillnaden 

mellan de båda länkningsåtgärderna är markant.201 Vad gäller hypertextlänkar dirigeras 

internetanvändaren till den ursprungliga webbplatsen där verket är publicerat, medan 

ramlänkar, vilket framhållits ovan, gör att internetanvändarens möjlighet att uppfatta att 

han eller hon tar del av material som i själva verket är taget från en annan webbsida blir 

betydligt sämre. När internetanvändare kan ta del av högupplösta bilder genom 

ramlänkning ökar dessutom risken att trafiken till rättighetshavarnas egna webbplatser, 

                                              

 
199 Peguera (2012) s. 181 not. 40. 
200 Då officiella versioner av målet för närvarande enbart finns att tillgå på franska och tyska (och 

författarens kunskaper inom dessa språk är högst begränsade), har inofficiella översättningar och 

sammanfattningar använts i denna del. 
201 Rognstad (2016) s. 689. Jfr. även avsnitt 2.2 ovan. 
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där verken ursprungligen är publicerade, minskar drastiskt.202 Detta är naturligtvis till 

nackdel för rättighetshavarna, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom 

upphovspersonerna inte kan exploatera verket fullt ut.203 I stället kan innehavaren av 

den webbplats som hänvisar till materialet genom ramlänkning profitera på dem, till 

exempel genom tillhörande annonser som renderar intäkter eller försäljning av 

användardata. Den typ av överföring som föregås av ramlänkning kan således anses 

vara mer ekonomiskt betydelsefull än hypertextlänkar ur en kommersiell aspekt.  

EU-domstolen har flera gånger i tidigare sammanhang understrukit betydelsen av ett 

eventuellt vinstsyfte när överföringar till allmänheten ska beaktas. Som exempel kan de 

förenade målen C-403/08 och C-429/08 Premier League nämnas, där en pubägare 

ansågs ha ett vinstsyfte då sändningar av fotbollsmatcher (det vill säga överföringar) 

lockade gäster till puben.204 Det kan mot bakgrund av detta argumenteras för att 

innehavaren av webbplatsen där ramlänkningen sker kan ha som syfte att locka 

internetanvändare, för att därigenom öka sina annonsintäkter. I detta sammanhang kan 

även påpekas att kopplingen mellan överföring till allmänheten och den vinst som görs 

inte behöver vara särskilt direkt enligt EU-domstolens praxis.205 I mål C-306/05 

SGAE/Rafael Hoteles konstaterade EU-domstolen att det är fråga om överföring till 

allmänheten när ett hotell tillhandahåller sändningar till sina rumsgäster genom signaler 

via TV-apparater. Domstolen menade att även om sändningarna via TV-apparaterna 

förmodligen inte var den enda anledningen till att gäster valde att bo på hotellet, var det 

definitivt en tjänst som påverkade hotellets status och därmed rumspriserna.206 

Domstolen förde en liknande argumentation i mål C-117/15 Reha Training, som rörde 

ett rehabiliteringscenter som lät sina patienter titta på TV-program på TV-apparater 

centret tillhandahöll i sitt väntrum. Domstolen framhöll att ett vinstsyfte föreligger så 

snart användaren kan dra ekonomisk vinning av överföringen genom att locka kunder 

                                              

 
202 Von Lewinski (2018) s. 3. 
203 Rognstad (2016) s. 685, Pihlajarinne (2017) s. 962, Bainbridge (2014) s. 282. 
204 Se p. 205–206. Det ska dock påpekas att Premier League-målen rörde fysiska anläggningar, 

vilket givetvis gör målet svårt att direkt applicera på mål som rör överföringar på internet. I detta 

sammanhang är det huvudsakligen tänkt att fungera exemplifierande. 
205 Se GESAC (2013) s. 8. 
206 Mål C-306/05 SGAE/Rafael Hoteles p. 44. 
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som är intresserade av de verk som på detta sätt överförs.207 Kanske kan en försiktig 

parallell dras mellan dessa fall och webbplatser som använder sig av ramlänkar för att 

locka besökare. Även om inte ramlänkarna är det enda webbplatsen i fråga erbjuder, kan 

de vara en faktor som ökar besökartrafiken. Detta är en aspekt jag anser att domstolen 

borde ha tagit hänsyn till, eller åtminstone berört, i BestWater-målet. Det ska emellertid 

tilläggas att denna ståndpunkt inte bara motsäger EU-domstolen, utan även uttalanden 

från ALAI och ECS som framhåller att det är irrelevant huruvida en länk hänvisar en 

internetanvändare till material publicerat på en annan webbplats eller om materialet 

integreras på den webbsida där länken i sig är publicerad.208 

Det är anmärkningsvärt att inte några av de intressen som aktualiseras vid 

länkningsfrågor, till exempel ekonomiska sådana, över huvud taget diskuteras i varken 

Svensson eller BestWater. Detta särskilt med tanke på det mer ekonomiskt inriktade 

förhållningssätt EU-domstolen haft gällande databaser. Till exempel tog EU-domstolen 

i mål C-202/12 Innoweb (som rörde metasökmotorers verksamhet och deras förhållande 

till sui generis-skyddet för databaser) hänsyn till att databasproducenter genom 

sökmotorers verksamhet berövas inkomster. Detta eftersom sökmotorerna tillgängliggör 

resultaten av databasproducenternas investeringar för allmänheten utan dessas 

samtycke.209 Inga likartade hänsyn togs i BestWater-målet vad gäller konstnärers, 

producenters och författares investeringar i sina verk och förlust av annonsintäkter och 

liknande på grund av tredje parters ramlänkning till dessa verk. Även om de 

ekonomiska rättigheterna och ändamålen givetvis inte är identiska vad gäller databasrätt 

och upphovsrätt, syftar båda rättsområden till att verka för att skäliga ersättningar ska 

utgå.210 Av denna anledning anser jag att en jämförelse dem emellan ändå kan tjäna ett 

visst syfte. 

 Ramlänkning i sökmotorer i ljuset av mål C-161/17 Renckhoff 

Även om EU-domstolen i BestWater slog fast att ramlänkar ska bedömas på samma sätt 

som hypertextlänkar, finns det röster som menar att domstolens senare praxis indikerat 

                                              

 
207 Mål C-117/15 Reha Training p. 51 och 63. 
208 ALAI (2013) (iv) a), ECS (2013) p. 53. 
209 Mål C-202/12 Innoweb p. 37. 
210 Brison & Depreeuw (2017) s. 108. 
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att den med viss sannolikhet skulle döma annorlunda i fall den fick anledning att pröva 

ett mål som specifikt rörde bildsökmotorer.211 Denna synpunkt har särskilt grundat sig i 

ett mål från 2018 där EU-domstolen återigen prövade frågan om överföring till 

allmänheten på internet. Mål C-161/17 Renckhoff212 rörde en fotograf som väckte talan 

mot en tysk skola, för vilken delstaten Nordrhein-Westfalen var svarande. En av skolans 

elever hade använt ett fotografi för att illustrera en uppsats som publicerats på skolans 

öppna webbplats. Detta fotografi hade laddats ner från en webbplats för resor där det, 

utan tekniska skyddsåtgärder, publicerats av fotografen själv. Fotografiet i fråga 

kopierades alltså från en webbplats till en server, och laddades sedan upp på en annan 

webbplats utan upphovspersonens samtycke. Parterna i målet var oense om huruvida 

verket överförts till en ny publik eller inte. EU-domstolen erinrade om att rätten till 

överföring till allmänheten är en rättighet av förebyggande natur som skulle förlora sin 

ändamålsenliga verkan om publiceringen på skolans webbplats inte skulle anses utgöra 

en överföring till en ny publik.213 Detta då en sådan publicering skulle göra det omöjligt 

för upphovspersonen att i förekommande fall dra tillbaka verket från den webbplats dit 

det överförts, och att det dessutom skulle innebära att ensamrätten till överföring till 

allmänheten skulle konsumeras genom att ett verk publiceras på internet.214 Domstolen 

menade att en sådan regel bland annat skulle beröva rättsinnehavaren möjligheten att 

kräva skälig ersättning för utnyttjandet av dennes verk. EU-domstolen anförde även att 

den publik som fotografen tagit hänsyn till när han ursprungligen publicerade sitt verk 

på resewebbplatsen ”enbart var användarna av den webbplatsen, och inte användarna 

av den webbplats där verket senare publicerats utan upphovspersonens samtycke, eller 

av andra internetanvändare”.215 Detta argument är intressant i förhållande till frågan 

                                              

 
211 Se t.ex. von Lewinski (2018) s. 3 ff. och det öppna brevet Why Article 13b Copyright Directive is 

urgently needed med bland andra CISAC, GESAC och EVA som avsändare (finns att tillgå på 

https://www.cisac.org/Media/Studies-and-Reports/Publications-PDF-files/Society-News/2018-10-

Why-Article-13b-is-needed) 
212 I litteraturen har målet även omnämnts som Cordoba. 
213 Mål C-161/17 Renckhoff p. 30. Här kan också påpekas att det, åtminstone i min mening, är 

anmärkningsvärt att EU-domstolen inte över huvud taget vidrörde frågan om huruvida 

publiceringen av bilden skulle kunna utgöra ett mångfaldigande enligt art. 2(1) i Infosoc-direktivet, 

i stället för en överföring till allmänheten. 
214 Mål C-161/17 Renckhoff p. 30-33. Domstolen hänvisade i denna del även (analogt) till mål C-

301/15 Soulier & Doke p. 51. 
215 Mål C-161/17 Renckhoff p. 35. 



 52 

 

om bildsökmotorer som använder sig av ramlänkning, eftersom publicering av en bild 

på en webbplats i stort kan sägas ha samma ekonomiska effekt som ramlänkning till en 

bild i en sökmotor. En upphovsperson som publicerar en bild på sin webbplats tar 

hänsyn till besökarna på just denna webbplats, vilka potentiellt kommer köpa licenser 

till bilden eller bidra till att upphovspersonen erhåller annonsintäkter.216 Därmed anser 

jag att det är rimligt att tänka att upphovspersonen inte har något intresse av att 

undandras dessa affärsmöjligheter genom att andra parter erbjuder internetanvändare 

tillgång till samma bild. Ur detta perspektiv är det svårt att se att det skulle göra någon 

relevant skillnad för upphovspersonen om en bild kopieras och publiceras på en annan 

hemsida, eller om den ramlänkas till i en bildsökmotor.  

EU-domstolen berörde bildpubliceringen i Renckhoff i förhållande till målen 

Svensson och BestWater, och menade att medan hyperlänkar ”bidrar till ett väl 

fungerande internet genom att de gör det möjligt att sprida information på det nätverket 

som kännetecknas av tillgången till enorma mängder information”217, bidrar publicering 

på en webbplats utan rättsinnehavarens tillstånd av ett verk som publicerats tidigare på 

en annan webbplats med rättsinnehavarens tillstånd inte i samma utsträckning till ett 

sådant syfte. Även här är det dock möjligt att argumentera för att den ramlänkning som 

utförs av bildsökmotorer, och som avleder besökartrafik (och därigenom 

affärsmöjligheter) från upphovspersoners webbplatser, inte bidrar till ”ett väl 

fungerande internet” i någon större utsträckning. Tvärtom skulle en sådan användning – 

att utnyttja internets funktionssätt för att gynna sin egen verksamhet till andras nackdel - 

kunna anses oskälig. På det hela taget anser jag att domstolens resonemang i Renckhoff, 

åtminstone vad gäller överföring till allmänheten, går att tillämpa även på 

bildsökmotorers verksamhet. En sådan tillämpning skulle egentligen vara möjlig utan 

att riva upp de slutsatser som dragits BestWater-målet, eftersom BestWater rörde en 

enskild näringsidkare som använt sig av en ramlänk på sin webbplats för att visa och 

hänvisa till en specifik video, vilken i sin tur dessutom hade blivit publicerad på 

YouTube utan den korrekta rättsinnehavarens tillstånd. Omständigheterna skiljer sig 

följaktligen åt i mycket. Att betrakta både publicering och ramlänkning till andras 

                                              

 
216 Se von Lewinski (2018) s. 4, även Bainbridge (2014) s. 282. 
217 Mål C-161/17 Renckhoff p. 40, med hänvisning till mål C-160/15 GS Media p. 45. 
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lovligt uppladdade verk som överföring till allmänheten skulle dessutom vara i större 

enlighet med den underliggande internationella lagstiftningen, som kräver att de 

konventionsslutande staterna allra minst ska tillhandahålla upphovspersoner en 

ensamrätt till överföring till allmänheten, som inte är begränsad till överföringar till en 

ny publik.218 

 Några tentativa slutsatser 

Liksom har konstaterats vad gäller mångfaldiganden verkar det finnas en tendens hos 

domstolarna att undanta länkar från de upphovsrättsliga regleringarnas 

tillämpningsområde. Detta har inte minst understrukits i Renckhoff, där domstolen 

motiverade den skilda tillämpningen av ny publik-kriteriet jämfört med Svensson och 

BestWater med att hyperlänkar fyller en viktig samhällelig funktion genom att bland 

annat bidra till informationsspridning. Här kan noteras att domstolen väljer att använda 

begreppet hyperlänkar, vilket väcker frågan huruvida domstolen inte anser att 

ramlänkar fyller samma funktion eller om den helt enkelt i sin strävan mot 

teknikneutralitet väljer att benämna samtliga länkningsförfoganden på detta sätt. 

Eftersom det de facto föreligger konstruktionsmässiga skillnader vad gäller 

hypertextlänkning och ramlänkning anser jag dock att det blir problematiskt att ha ett 

teknikneutralt förhållande till dessa båda länkningsförfoganden. Ett sådant 

förhållningssätt riskerar att leda till upphovsrättsliga bedömningar som inte speglar de 

faktiska tekniska förhållandena, eftersom samma regler konsekvent tillämpas på olika 

länkningskonstruktioner utan hänsyn till att de har olika effekter i den digitala miljön. 

Samtidigt som jag är enig med uppfattningen att hypertextlänkar fyller en viktig 

funktion på internet, har jag svårt att se att en ramlänk någonsin kan vara oumbärlig för 

att ge internetanvändare tillgång till resurser – besökaren kan lika gärna refereras till 

den ursprungliga webbplatsen genom en hypertextlänk eller en tumnagel och där ta del 

av materialet. I min mening ger dessutom ramlänkar bestående av högupplösta bilder, i 

långt större utsträckning än hyperlänkar, tredje parter möjlighet att dra ekonomisk nytta 

av upphovspersoners prestationer. Detta framgår inte minst av de enorma summor 

sökmotorer som Google tjänar på att tillhandahålla dessa bilder som sökresultat. Det 

                                              

 
218 Jfr. art. 11-11ter i Bernkonventionen, art. 8 WCT, art. 10 och 14 WPPT. Jfr. även avsnitt 3.2 

ovan. 
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kan alltså hävdas att EU-domstolens uppfattning i rådande rättsläge potentiellt kan leda 

till tveksamma slutsatser vid upphovsrättsliga intrångsbedömningar. Enligt min mening 

kan det därför vara motiverat att skilja mellan hypertextlänkar och ramlänkar vid den 

upphovsrättsliga bedömningen av överföring till allmänheten, åtminstone vad gäller 

bildsökmotorer. 

 Möjliga lösningar 

 Inledning 

Som framgått av diskussionen ovan finns idag inget entydigt svar på hur 

upphovsrättsskyddade bilder som tillhandahålls av bildsökmotorer ska hanteras 

upphovsrättsligt inom EU. Eftersom det inte finns något explicit undantag för 

sökmotorer i den befintliga upphovsrättsregleringen, men länkar och sökmotorer i 

rättstillämpningen ändå bedömts vara av ett så pass stort samhällsintresse att de bör 

undantas från ensamrätten, har domstolarna fått konstruera egna lösningar och tillämpa 

olika rättsregler och principer analogt.219 Av denna anledning kan det alltså sägas finnas 

ett tydligt behov av att klargöra rättsläget genom exempelvis EU-rättslig praxis eller ny 

lagstiftning.220 Nedan kommer tre olika föreslagna, och i vissa fall redan tillämpade, 

lösningar på hur bilder i sökmotorer ska hanteras rättsligt att översiktligt presenteras och 

diskuteras. 

 Implicita licenser och underförstått samtycke 

BGH:s domslut i Vorschaubilder är ett tidigt exempel på tillämpningen av den 

kontraktsrättsliga rättsfiguren underförstått samtycke/implicita licenser vad gäller 

tillhandahållanden av upphovsrättsskyddade bilder på internet. En sådan licens innebär 

som bekant att upphovspersonen genom att ladda upp sitt upphovsrättsskyddade 

material på internet även presumeras samtycka till att bilden länkas till, till exempel av 

sökmotorer. 

Vad gäller både mångfaldigande och överföring till allmänheten av upphovsrättsligt 

skyddade verk uttalade EU-domstolen, flera år efter det att domen fallit i 

                                              

 
219 T.ex. EU-domstolens tillämpning av ”ny publik”-kriteriet och den tyska nationella domstolens 

användning av implied licenses. 
220 Rengifo (2017) s. 415 f. Se även von Lewinski (2018) s. 5 f. 
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Vorschaubilder, i mål C-301/15 Soulier & Doke att en upphovspersons föregående 

tillstånd till ett sådant förfogande även kan uttryckas implicit.221 I denna del hänvisade 

domstolen till sitt resonemang i Svensson, och tycks därmed mena att ny publik-kriteriet 

ska förstås som en fråga om underförstått samtycke.222 Vidare slog EU-domstolen fast 

att rättsinnehavare, vad gäller länkning till upphovsrättsskyddat material, alltid 

samtycker implicit till överföring till samtliga internetanvändare förutsatt att 

upphovspersonen (i) på förhand, explicit och utan förbehåll gett tillstånd till den 

ursprungliga publiceringen av verket och (ii) inte vidtagit några tekniska skyddsåtgärder 

för att begränsa tillgången till detta verk från andra webbplatser.223 Detta 

förhandsavgörande väcker flera frågor. Dels kan lämpligheten i tillämpningen av 

implicita licenser ifrågasättas, eftersom det är en avtalsrättslig konstruktion och den 

upphovsrättsliga avtalsrätten inte är harmoniserad inom EU.224 Bland andra Rengifo och 

Pötzlberger har uttryckt att teorin om underförstått samtycke och implicita licenser 

saknar stöd i både EU:s och medlemsstaternas upphovsrättsliga system, och att den 

därför endast kan betraktas som en ytterst temporär lösning.225 Dels är det inte klart om 

implicita licenser endast kan vara för handen vad gäller hypertextlänkar, eller om de 

även kan föreligga vad gäller integrerade länkar. Eftersom domstolen enbart refererade 

till Svensson i Soulier & Doke och helt uteslöt BestWater, kan det argumenteras för att 

integrerade länkar såsom ramlänkar inte kan vara föremål för underförstådda 

samtycken, och att det därför skulle kunna vara möjligt att sådana typer av länkar under 

vissa omständigheter kan utgöra en överföring till allmänheten. En sådan tolkning av 

förhandsavgörandet skulle naturligtvis vara till fördel för rättsinnehavare eftersom de 

lättare skulle kunna kontrollera hur deras verk ramlänkas till och därmed få ytterligare 

                                              

 
221 Mål C-301/15 Soulier & Doke pp. 34–35. 
222 Mål C-301/15 Soulier & Doke p. 36. Se även Pihlajarinne (2019) s. 34. 
223 Det är intressant att notera att EU-domstolen i Soulier & Doke anförde att ”the author could be 

regarded, in essence as having authorised the communication of those works to the general internet 

public” (min kursivering), medan den i Svensson uttryckte att ”users of the site managed by the 

latter must be deemed to be potential recipients of the initial communication” (min kursivering). 

Detta antyder att rättsinnehavare inte längre presumeras ha riktat överföringen i fråga till alla 

webbplatsens potentiella besökare, och att länkning därmed inte alltid faller utanför begreppet 

överföring till allmänheten enbart för att ett verk ursprungligen publicerats på internet med 

upphovspersonens samtycke. 
224 Pihlajarinne (2019) s. 34 f. 
225 Pötzlbeger (2013–2014) s. 169, Rengifo (2017) s. 411. 
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ersättning. Samtidigt skulle det givetvis även innebära en begränsning av möjligheten 

att sprida information på internet. Om implicita licenser får en för stor utbredning finns 

dessutom risken att exploatering av upphovsrättsskyddat material i princip börjar ses 

som tillåtet, och att de explicita samtycken från upphovspersoner som traditionellt 

krävts för nyttjande blir undantag snarare än regel.226 

Användningen av underförstådda samtycken och implicita licenser som en lösning på 

de upphovsrättsliga problem som uppstår i digitala miljöer kan alltså sägas vara 

omgärdad av tveksamheter. Det är inte heller klart hur institutet skulle tillämpas vad 

gäller sökmotorer, varken vad gäller tumnaglar eller ramlänkande, fullt upplösta 

bilder.227 Underförstådda samtycken och implicita licenser kan förvisso sägas 

möjliggöra en viss anpassning till det digitala landskapet, men en användning av en 

avtalsrättslig konstruktion i rent upphovsrättsliga sammanhang blir onekligen en aning 

konstlad. Till syvende och sist får implicita licenser ändå anses utgöra en slags 

upphovsrättslig krycka, som tillämpats i brist på andra lösningar för att upphovsrätten 

ska kunna bibehålla sin legitimitet. 

 Explicita licenser och kollektiv rättighetsförvaltning 

Under arbetet inför DSM-direktivet lades ett antal förslag fram rörande ett eventuellt 

införande av ett skydd för upphovspersoner vars verk mångfaldigas och överförs av 

bildsökmotorer.228 Sådan verksamhet omfattades nämligen inte av det ursprungliga 

direktivförslaget. Ett av förslagen var att införa ett tillägg till art. 13, en art. 13 b, vilket 

var tänkt att utvidga ansvarsregeln för OCSSP:er i art. 13 till att även gälla 

bildsökmotorer.229 Art. 13 b skulle ställa krav på medlemsstaterna att säkerställa att 

”leverantörer av informationssamhällets tjänster som automatiskt återger eller 

hänvisar till betydande mängder upphovsrättsligt skyddade verk och gör dem 

tillgängliga för allmänheten för indexering och sökning” (det vill säga bildsökmotorer) 

måste sluta skäliga och välavvägda licensavtal med de rättsinnehavare som begär detta. 

                                              

 
226 Pihlajarinne (2017) s. 962 not 33–34. 
227 Här kan påminnas om att BGH i Vorschaubilder menade att ett underförstått samtycke skulle 

anses finnas vad gäller tumnagelbilder. 
228 Von Lewinski (2018) s. 6 Se även avsnitt 3.3.3 ovan. 
229 I den slutgiltiga, genomröstade direktivtexten skulle detta ha utgjort art. 17 b. För det 

ursprungliga förslaget med art. 13 b inkluderat, se betänkande A8-0245/2018. 
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Syftet med detta var att säkerställa att rättighetshavarna får skälig ersättning.230 Med 

tanke på den enorma mängd bilder som bildsökmotorer indexerar och länkar till skulle 

det dock vara praktiskt omöjligt att separat förhandla och betala ut ersättning till varje 

individuell upphovsperson. En lösning på detta, som även föreslogs uttryckligen i art. 

13 b, är att rättighetsförvaltningen samordnas genom att organisationer får uppdrag att 

samlat representera många rättsinnehavare – så kallad kollektiv licensiering. Dessa 

kollektiva rättighetsförvaltare skulle sedan kunna utfärda licenser till kommersiella 

användare, såsom bildsökmotorer. Utformningen av art. 13 b liknar i mycket en lag som 

infördes i Frankrike år 2016.231 I korta drag innebär den franska lagen att så kallade 

service automatisé de référencement d’images232 (det vill säga bildsökmotorer) är 

skyldiga att sluta licensavtal med kollektiva rättighetsförvaltare som i sin tur ska 

distribuera royalties till de upphovspersoners vars verk reproduceras och överförs av 

sökmotorn i fråga. Av lagen framgår även att det är upp till rättighetsförvaltarna och 

bildsökmotorerna att förhandla avtal som fastslår hur stora dessa royalties ska vara, och 

under vilka förutsättningar de ska betalas ut.233 Den enda väsentliga skillnaden mellan 

dessa bestämmelser och art. 13 b är egentligen att den franska lagstiftningen stadgar att 

det är obligatoriskt att sluta sådana licensavtal genom kollektiva rättighetsförvaltare, 

medan det av art. 13 b endast framgår att licensavtal får slutas genom kollektiva 

rättighetsförvaltare. Den franska lagen har dock (författaren veterligen) aldrig 

tillämpats, varför det inte utifrån den går att dra några konkreta slutsatser kring hur 

välfungerande denna typ av lagstiftning är.234 

Kollektiv rättighetsförvaltning kan ha många fördelar i denna kontext. Framför allt är 

det ett praktiskt och kostnadseffektivt sätt att hantera stora mängder licenser, i och med 

att transaktionskostnaderna är små.235 Det skulle också leda till en ökad efterlevnad av 

                                              

 
230 Art. 13b i betänkande A8-0245/2018. 
231 Art. L.136.1–4, kapitel VI (Dispositions applicables à la recherche et au référencement des 

oeuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques) i CPI. 
232 På engelska kallat automated referencing services. 
233 Art. L. 136–4 CPI. 
234 Att lagen ännu inte hade tillämpats i december 2018 konstaterades i det öppna brevet Why Article 

13b Copyright Directive is urgently needed med bland andra CISAC, GESAC och EVA som 

avsändare (finns att tillgå på https://www.cisac.org/Media/Studies-and-Reports/Publications-PDF-

files/Society-News/2018-10-Why-Article-13b-is-needed) 
235 Lee (2017) s. 14, Watt (2016) s. 17. 



 58 

 

de befintliga upphovsrättsliga regleringarna. Dessutom skulle en sådan lösning 

förmodligen vara tillräckligt flexibel för att kunna anpassa sig efter marknadens 

fluktuationer. Att lagstifta på detta vis kan alltså sägas ha sina förmåner. Dock väcks 

återigen frågan om denna typ av pragmatisk, teknikspecifik lagstiftning verkligen är 

lämplig och ändamålsenlig i vårt efemära och oförutsägbara informationssamhälle. 

Tvärtom kan behovet av flexibla och öppna normer idag kännas större än någonsin.236 

 Ett europeiskt undantag för ”fair use” 

Ett tredje och sista lösningsförslag som kommer presenteras är införandet av ett 

undantag för så kallat fair use i EU-rätten. Fair use är, som nämnts ovan,237 en 

amerikansk doktrin som innebär att en skälighetsbedömning görs i varje enskilt fall 

utifrån vissa fasta kriterier.238 Om fair use föreligger betyder det att användningen inte 

strider mot rättsinnehavarens ensamrätt, och således är tillåten. Denna doktrin 

tillämpades på frågan om upphovsrätt i bildsökmotorer i både Arriba v. Kelly och i 

Perfect 10 v. Amazon, och är därför intressant att titta närmare på i sammanhanget. 

Med hänsyn till den relativa bristen på flexibilitet i den befintliga 

upphovsrättslagstiftningen och till dagens snabba teknikutveckling är det föga 

förvånande att en implementering av konceptet fair use ter sig lockande.239 Sådana 

generella rättsregleringar kan nämligen förhållandevis lätt anpassas till och fånga upp 

tekniska innovationer, eftersom de inte behöver förnyas när oförutsedda och oreglerade 

situationer och fenomen uppkommer. Även om ett europeiskt undantag för fair use av 

upphovsrättsskyddat material onekligen skulle lösa många av de problem upphovsrätten 

står inför idag, är det dock viktigt att komma ihåg att denna doktrin länge varit föremål 

för kritik.240 Denna kritik har framför allt riktats mot det faktum att en så pass öppen 

och subjektiv reglering är oförutsebar, och därmed tveksam ur ett rättssäkerhets-

perspektiv.241 Nimmer sammanställde och analyserade år 2008 de viktigaste rättsfallen 

                                              

 
236 Jfr. bl.a. Hugenholtz & Senftlleben (2011) s. 2 och s. 7 f. Trots att Hugenholtz och Senftleben 

intygar att refererade studie var ”carried out in complete academic independence” ska det noteras 

att studien var finansierad av Google. 
237 Se avsnitt 5.3.2.1 och 5.4.2 ovan. 
238 Se 5.3.2.1 ovan. 
239 Hugenholtz & Senftleben (2011) s. 7. 
240 Se t.ex. Liu (2004) 
241 Hugenholtz & Senftleben (2011) s. 9. 
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som avgjorts i USA genom tillämpning av fair use-doktrinen, och kom till slutsatsen att 

den bedömning som sker utifrån de fasta kriterierna inte alltid är direkt kopplad till 

frågan om huruvida användningen bedöms vara lovlig eller ej.242 I vissa fall visade det 

sig till och med vara så att de amerikanska domstolarna kommit fram till att fair use inte 

förelåg, trots att alla fyra kriterier talade för motsatsen. Nimmer menar att domstolarna i 

sin bedömning snarare först bestämt sig för om fair use föreligger eller inte, och därefter 

tolkat och anpassat de fyra kriterierna till att passa det önskade resultatet.243  

Även om behovet av öppna normer idag kan tyckas stort, finns det alltså uppenbara 

nackdelar och risker med att införa en så pass elastisk regelstruktur. Eftersom det finns 

gott om juridisk litteratur som analyserar öppna normers för- och nackdelar ur olika 

perspektiv kommer detta inte göras här, men det kan konstateras att de uppenbara 

argumenten mot överdrivet flexibla rättsregler dels är att de kan leda till oförutsebarhet 

och osäkerhet (vilket i sin tur bland annat kan leda till höga transaktionskostnader), dels 

att de innebär en viss maktförskjutning från lagstiftaren till rättstillämpningen.244 Utöver 

detta är det viktigt att komma ihåg att den amerikanska rättstraditionen skiljer sig 

väsentligt från den europeiska, inte minst på det upphovsrättsliga området. Det 

amerikanska upphovsrättsliga systemet har sin grund i utilitaristiska principer, och 

huvudsyftet med upphovsrätten anses därmed vara att tillgodose allmänintresset.245 De 

europeiska rättsordningarna, särskilt de kontinentala, bygger i stället på en mer 

naturrättslig droit d’auteur som betraktar upphovsrätten som en ren äganderätt som 

tillkommer skaparen av ett verk.246 Fokus ligger här alltså snarare på upphovspersonens 

intressen. Att den amerikanska upphovsrättsliga skolan lägger en större vikt vid 

allmänhetens intresse av fri informationsspridning än vid upphovspersoners ensamrätt 

gör att en så pass vidsträckt inskränkning av upphovsrätten som fair use lämpar sig 

bättre där än i Europa. Att helt enkelt kopiera och klistra in doktrinen i EU-rätten 

framstår därmed inte som ett helt lämpligt alternativ. Med det dock inte sagt att en 

modifierad, europeiserad variant av fair use inte skulle kunna vara ett värdefullt 

                                              

 
242 Nimmer (2008) s. 360 ff. 
243 Nimmer (2008) s. 378. 
244 Se vidare t.ex. Pila & Torremans (2016) s. 628 ff. 
245 Pila & Torremans (2016) s. 629. 
246 Hugenholtz & Senftleben (2011) s. 6. 
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komplement till de befintliga undantagen och inskränkningarna. Liksom Senftleben och 

Hugenholtz har observerat kan många av fördelarna med allmänna, öppna undantag 

uppnås genom att införas parallellt med de redan existerande, specifika undantagen i 

upphovsrättsdirektiven.247 En sådan ordning skulle, i bästa fall, kunna kombinera de 

fördelar teknikneutrala regleringar innebär med ett rättssäkert förfarande som inte 

innebär att alltför mycket ansvar faller på rättstillämpningen. 

  

                                              

 
247 Hugenholtz & Senftleben (2011) s. 29. 
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6 Avslutande kommentar 

Det övergripande syftet med denna uppsats var att analysera huruvida bildsökmotorer 

genom sitt funktionssätt förfogar över skyddade verk på ett upphovsrättsligt ekonomiskt 

relevant sätt. Analysen har haft sin huvudsakliga utgångspunkt i bildsökmotorers 

tillhandahållanden av visuella verk i skepnad av tumnaglar och ramlänkar, och frågan 

om huruvida dessa kan och ska anses utgöra upphovsrättsintrång. 

Som framgått är sökmotorer idag en vital del av internets infrastruktur och föremål 

för en omfattande användning av människor världen över. Sökmotorer får därmed sägas 

vara av stor ekonomisk och juridisk relevans. Trots detta kan konstateras att 

sökmotorers verksamhet, framför allt vad gäller bildsökmotorer, fortfarande är 

förbluffande oreglerad i både Sverige och EU. Frågan regleras varken i InfoSoc-

direktivet eller i det förestående DSM-direktivet, och EU-domstolen framstår som minst 

sagt ovillig att ta i, eller ens i någon större utsträckning erkänna, de upphovsrättsliga 

spörsmål som aktualiseras vid publicering av tumnaglar och ramlänkar till 

upphovsrättsligt skyddade bildverk. Denna ovilja att reglera bildsökmotorers 

verksamhet har lett till en reglering som är otydlig och fragmenterad, med tillämpningar 

av en mängd olika långsökta lösningar i nationella domstolar. I det rådande rättsläget 

verkar den gängse uppfattningen vara att både cachelagrade tumnaglar och ramlänkade 

bildverk exkluderas från upphovspersoners ensamrätt. Sådana fingervisningar har getts 

av både nationella domstolar vad gäller tumnaglar (till exempel i målen BGH ZR 69/08 

Vorschaubilder och Megakini v. Google)248, och konstaterats av EU-domstolen vad 

gäller ramlänkar (målen Svensson och BestWater)249. Vad dessa ställningstaganden 

grundar sig i är dock förhållandevis oklart, då någon mer genomgripande analys eller 

ingående motivering till denna ståndpunkt inte kan sägas ha framhållits i den 

sparsamma praxis som faktiskt finns på området. Oftast påpekas endast kort att 

sökmotorer och länkar är av stor vikt för det fria flödet av information på internet och 

därmed fyller en viktig samhällelig funktion. Med andra ord kan domstolarna sägas 

antyda att det är en omfattande användning som skulle drabbas om bilsökmotorers olika 

                                              

 
248 Se avsnitt 5.3.2.2 och 5.3.2.4 ovan. 
249 Se avsnitt 4.3.1 och 5.4.3 ovan. 
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typer av tillhandahållanden av verk skulle anses innebära upphovsrättsintrång. Medan 

detta påstående givetvis inte är falskt, är det i min mening märkligt att låta en utspridd 

och omfattande användning av en tjänst vara ett argument för att låta den vara laglig. 

Att döma på ett sätt som tillåter internet att fortsätta fungera på det sätt det gör i 

dagsläget må visserligen vara pragmatiskt, men med hänsyn till den höga skyddsnivå 

InfoSoc-direktivet (och framöver även DSM-direktivet) stipulerar för upphovspersoner 

är en sådan inställning egendomlig. Inte minst eftersom sökmotorer onekligen agerar 

med ett tydligt vinstsyfte, och når stora ekonomiska framgångar genom att nyttja andras 

upphovsrättsligt skyddade alster. Vad gäller EU-domstolen verkar den dessutom i sin 

iver att låta internets sökmotorer i allt väsentligt undslippa upphovsrätten ha glömt bort 

att olika hänsyn kan göra sig påminda vid olika typer av sökmotorfunktioner. Bristen på 

insikt i den bakomliggande tekniken blir, i min mening, särskilt problematisk vad gäller 

det faktum att domstolen gör någon åtskillnad vad gäller hypertextlänkar och ramlänkar. 

Detta då ramlänkar bestående av högupplösta, upphovsrättsskyddade bilder möjliggör 

för tredje part att dra ekonomisk nytta av upphovspersoners prestationer i långt större 

utsträckning än enkla hypertextlänkar. På detta sätt kan alltså bildsökmotorers 

verksamhet sägas ha ett större behov av översyn och vara långt mer tveksam ur ett 

upphovsrättsligt perspektiv än sina rent textbaserade motsvarigheter. 

Att det befintliga EU-rättsliga systemet inte är utformat för att reglera 

bildsökmotorers verksamhet är alltså inte svårt att konstatera. Detta framgår inte minst 

av de kreativa lösningar de nationella domstolarna tillämpat när dessa frågor kommit 

upp till prövning, och av det faktum att nationella domstolar känt sig nödgade att begära 

förhandsavgöranden från EU-domstolen även i fall som i själva verket inte är särskilt 

komplexa. Ett tydligt exempel på detta utgörs av målet Renckhoff, vars omständigheter i 

grund och botten ändå får sägas vara relativt okomplicerade. Att rättsläget ser ut på 

detta vis är givetvis bekymmersamt, men samtidigt är inte svårt att förstå att problemen 

är svårlösta. Ny teknik och ändrad social och kulturell praxis sätter ständigt de 

avvägningar som gjorts i befintlig lagstiftning på prov, särskilt när nya marknadsaktörer 

(såsom bildsökmotorer) utnyttjar dessa förändringar för att skapa nya affärsmodeller. 

Denna typ av utveckling kan förändra den relativa betydelsen mellan de olika aktörer 

som är verksamma på internet, och därmed påverka den avvägning som gjorts mellan de 

rättssubjekt som innehar rättigheter till digitalt innehåll, och de som tillhandahåller 
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tjänster för att navigera digitala miljöerna. Kanske är det, åtminstone till viss del, 

vetskapen om att denna typ av lagstiftning riskerar att snabbt bli obsolet som avskräckt 

lagstiftaren från att uttryckligen reglera bildsökmotorers verksamhet i såväl svensk 

nationell lagstiftning som InfoSoc-direktivet och DSM-direktivet. 

Eftersom frågan om digital upphovsrätt i sökmotorer är ekonomiskt intressant för 

både upphovsrättsinnehavare och bildsökmotorer är det oundvikligt att rättsliga tvister 

kommer fortsätta uppstå dem emellan. Med den snabba teknologiska utvecklingen i 

åtanke är det inte heller orimligt att föreställa sig nya typer av länkar och 

bildsökmotorfunktioner som än mer suddar ut gränsen mellan vad som utgör en enkel 

hänvisning och vad som utgör ett upphovsrättsligt relevant förfogande. En sådan 

utveckling skulle kunna bidra till att skapa en än större konfliktyta, och därigenom än 

fler rättstvister. För att värna rättssäkerheten och uppnå en rimlig balans mellan 

upphovspersoners, tjänstetillhandahållares och internetanvändares intressen är det därför 

uppenbart att de upphovsrättsliga frågor som omgärdar bildsökmotorers verksamhet 

behöver uppmärksammas och regleras på ett långt tydligare sätt än vad som är fallet 

idag. Som framgått av framställningen finns det inte något givet svar på exakt hur en 

sådan reglering lämpligast skulle utformas, men att lagstiftare och rättsväsende på något 

vis måste lyfta frågan och räta ut de många frågetecken som finns står klart. Ur en 

vidare synvinkel är det inte bara bildsökmotorers verksamhet i sig, utan även den 

ständigt återkommande frågan om juridikens generella förhållande till den moderna 

tekniken, som behöver adresseras. 
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