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Exempel - referenslänkning 
 
 
 
 
<a href=http://www.aippi.se>http://www.aippi.se</a> 

   
  http://www.aippi.se  

 
 
 
 
<a href=http://www.aippi.se>AIPPI:s webbsida</a> 

   
  AIPPI:s webbsida 
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Exempel – Ramlänkning (framing) 

<frameset rows="150,*"> 

 <frame src="http://www.prv.se/"> 

<frameset cols="350,*,500"> 

 <frame src="http://www.stockholmstingsratt.se/"  
 scrolling="no"> 

 <frame src="http://www.svea.se/" scrolling="no"> 

 <frame src="http://www.hogstadomstolen.se/"   
 scrolling="no"> 

</frameset> 

 

 

Exempel – Ramlänkning (framing) 

Exempel – Inbäddning   
<iframe width="560" height="315" 
src="http://www.youtube.com/embed/
gx0czER6FIk?
list=PLlf6LUv3ttCRsqpnLFD51ltK8Lamyv6oD" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
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Gällande rätt 

•  2§ URL – överföring till allmänheten 

 

Överföring till allmänheten (publik) 
•  Länkning är att bedöma som en överföring av verket 

–  Svensson m.fl. C-466/12 
 

 
 
 
 
 
 

•  BestWater International C-348/13  
 

•  C More Entertainment C-279/13  
-  (se även HD:s dom B 3510-11 den 29 december 2015) 
 

 

Riktar sig överföringen till en publik som 
upphovsmannen inte beaktade? 

(finns det åtkomstbegränsningar?) 

Ej intrång 

ja nej 

Intrång 

Skriftligt förbud att länka 

“Länkning förbjuden” 
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Länkning till olovliga exemplar 

http://www. ... http://www. ... 

ITV Broadcasting m.fl. C-607/11 
 
Svensson m.fl. C- 422/12 
 

GS Media C-160/15 

Användning av åtkomstbegränsningar 

http://www. ... 

•  HD:s dom B 3510-11 den 29 december 2015 (C More) 
 

Användning av åtkomstbegränsningar 

15. …förfarandet att lägga ut en länk som gör det möjligt 
att kringgå en sådan begränsning utgör överföring till 
allmänheten. Detta gäller även om begränsningen inte 
utgörs av ett tekniskt hinder. 
 
 
1. …För att få tillgång till en match krävdes att beställaren 
registrerade sig på hemsidan, godkände användarvillkoren 
och betalade med kontokort (…) Beställaren fick efter 
betalning tillgång till en klickbar länk med adressen till 
streamingservern. … 
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Användning av åtkomstbegränsningar 

http://www. ... 

Synpunkter? 

Tack för uppmärksamheten! 


