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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till 
litterära och konstnärliga verk 

Utfärdad den 8 december 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1960:729) om 
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk3 

dels att 33–35 och 40 §§ ska upphöra att gälla, 
dels att rubrikerna närmast före 14 och 18 §§ ska utgå, 
dels att nuvarande 18 och 42 h §§ ska betecknas 15 och 42 k §§, 
dels att 16, 21, 27, 29, 30, 38, 42 a, 45, 46, 48, 49, 49 a, 52 f, 52 h och 

61 §§ och rubriken närmast före 16 § ska ha följande lydelse, 
dels att rubriken närmast före 42 h § ska sättas närmast före 42 k §, 
dels att det ska införas 32 nya paragrafer, 13, 15 a–15 c, 16 e, 29 a–29 e, 

42 h–42 j, 48 b–48 d, 49 c, 52 i–52 u, 61 c och 61 d §§, och närmast före 13, 
15 a, 16 e, 29, 29 a, 29 d, 42 h, 42 i, 48 b, 52 i–52 l och 52 n–52 u §§ nya 
rubriker av följande lydelse, 

dels att det närmast före rubriken före 52 i § ska införas en ny 
kapitelrubrik av följande lydelse. 

Användning av verk i samband med undervisning 

13 §    Lärare och elever vid utbildningsanstalter får i illustrativt syfte återge 
verk i samband med undervisning. Vid undervisning på distans får verk 
återges endast i en säker elektronisk miljö.  

Första stycket gäller inte för användning som kan ske med stöd av ett avtal 
som avses i 42 a §, om ett sådant avtal finns lätt tillgängligt på marknaden.  

Avtalsvillkor som inskränker rätten att använda verk enligt denna 
paragraf är ogiltiga. 

Framställning av exemplar för text- och datautvinning 

15 a §4    Den som har lovlig tillgång till ett verk får framställa exemplar av 
verket för text- och datautvinningsändamål. Exemplaren får inte behållas 
längre än vad som är nödvändigt för ändamålet och får inte användas för 
andra ändamål.   

1 Prop. 2021/22:278, bet. 2022/23:NU6, rskr. 2022/23:41. 
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt 
och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG 
och 2001/29/EG, i den ursprungliga lydelsen. 
3 Senaste lydelse av 
18 § 2005:359 
42 h § 2013:691 
rubriken närmast före 18 § 1993:1007. 
4 Tidigare 15 a § upphävd genom 1993:1007. 
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Första stycket gäller inte om upphovsmannen på lämpligt sätt har 
förbehållit sig den rätt som avses där. 

15 b §    Forskningsorganisationer, sådana bibliotek och museer som är 
tillgängliga för allmänheten, arkiv samt institutioner för film- eller ljudarvet 
får framställa exemplar av verk som de har lovlig tillgång till, dock inte 
datorprogram, för att utföra text- och datautvinning för forskningsändamål. 
Exemplaren får inte behållas längre än vad som är nödvändigt för ändamålet 
och får inte användas för andra ändamål. Exemplaren ska lagras på ett sätt 
som hindrar obehörig användning.   

Första stycket hindrar inte att upphovsmannen vidtar proportionerliga 
åtgärder för att säkerställa integritet och säkerhet i nätverk och databaser 
som innehåller verk.   

Avtalsvillkor som inskränker rätten att använda verk enligt denna 
paragraf är ogiltiga. 

15 c §    Med text- och datautvinning avses i 15 a och 15 b §§ en auto-
matiserad teknik som används för att analysera text och data i digital form i 
syfte att generera information.  

Med forskningsorganisation avses i 15 b § ett universitet med tillhörande 
bibliotek, en forskningsinstitution eller en annan enhet vars främsta mål är 
att bedriva vetenskaplig forskning eller utbildningsverksamhet som omfattar 
vetenskaplig forskning. Vidare måste verksamheten i organisationen 
bedrivas på ett sådant sätt att ett företag som utövar ett avgörande inflytande 
på organisationen inte kan ha prioriterad tillgång till resultaten av 
forskningen. Forskningen måste bedrivas   

1. utan vinstsyfte eller så att all vinst återinvesteras i den vetenskapliga
forskningen, eller 

2. i enlighet med ett uppdrag i det allmännas intresse som har erkänts av
en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Framställning och spridning av exemplar inom kulturarvs-
institutioner5 

16 §6    Bibliotek och museer som är tillgängliga för allmänheten, arkiv samt 
institutioner för film- eller ljudarvet har rätt att framställa exemplar av verk 
för bevarandeändamål. Avtalsvillkor som inskränker den rätten är ogiltiga. 

De statliga och kommunala arkivmyndigheterna, de vetenskapliga 
bibliotek och fackbibliotek som drivs av det allmänna och folkbiblioteken 
har rätt att framställa exemplar av verk, dock inte datorprogram, även 

1. för kompletterings- eller forskningsändamål,
2. för att tillgodose lånesökandes önskemål om enskilda artiklar eller

korta avsnitt eller om material som av säkerhetsskäl inte bör lämnas ut i 
original, eller 

3. för användning i läsapparater.
Exemplar som framställs på papper med stöd av andra stycket 2 får

spridas till lånesökande. 

5 Senaste lydelse 2017:323. 
6 Senaste lydelse 2017:323. 
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Användning av verk som ingår i kulturarvsinstitutioners samlingar 
men som inte finns i handeln 

16 e §    Bibliotek och museer som är tillgängliga för allmänheten, arkiv 
samt institutioner för film- eller ljudarvet får framställa exemplar av verk 
som avses i 42 i § och överföra sådana verk till allmänheten, om 

1. det inte finns någon kollektiv förvaltningsorganisation som kan ingå
avtal om användningen med stöd av 42 i § första stycket, 

2. överföringen sker via webbplatser som inte drivs i förvärvssyfte,
3. användningen inte sker i förvärvssyfte, och
4. rättsinnehavare som är kända anges när det är möjligt.
Första stycket gäller inte om upphovsmannen hos användaren har

meddelat förbud mot exemplarframställningen eller överföringen. 

21 §7    Var och en får, med undantag för filmverk och sceniska verk, 
framföra offentliggjorda verk offentligt 

1. vid tillfällen där framförandet av sådana verk inte är det huvudsakliga,
tillträdet är avgiftsfritt och anordnandet sker utan förvärvssyfte samt 

2. vid undervisning eller gudstjänst.
Riksdagen samt statliga och kommunala myndigheter får i fall som avses

i första stycket 1 även framföra offentliggjorda filmverk och sceniska verk. 
Verken får framföras endast genom en uppkoppling till ett externt nätverk 
som tillhandahålls i syfte att tillgodose ett allmänt informationsintresse och, 
när det gäller arkiv och bibliotek som avses i 16 § andra stycket, genom ett 
tekniskt hjälpmedel avsett för enstaka besökare i syfte att tillgängliggöra 
verk som ingår i de egna samlingarna. Framförandet får ske endast i 
riksdagens eller myndigheternas egna lokaler. 

Första stycket 2 ger inte rätt att i förvärvssyfte framföra samman-
ställningar vid undervisning. 

27 §8    Upphovsrätt får, med den begränsning som framgår av 3 §, helt eller 
delvis överlåtas. Överlåtelse av exemplar omfattar inte överlåtelse av 
upphovsrätt. I fråga om beställd porträttbild får upphovsmannen dock inte 
utöva sin rätt utan tillstånd av beställaren eller, efter dennes död, av hans 
eller hennes efterlevande make och arvingar. 

I 29–29 e §§ finns bestämmelser om upphovsmannens rätt till ersättning 
och information och om upphovsmannens rätt att häva ett avtal. 
Bestämmelserna tillämpas inte på överlåtelse av upphovsrätt till dator-
program. Avtalsvillkor som inskränker upphovsmannens rätt enligt 29, 29 a 
eller 29 b § är ogiltiga. Detsamma gäller avtalsvillkor som inskränker 
upphovsmannens rätt att begära alternativ tvistlösning i en tvist om rätt till 
ersättning enligt 29 § andra stycket eller om rätt till information enligt 29 a 
eller 29 b §. 

I 30–32 och 36–39 §§ finns bestämmelser om överlåtelse av upphovsrätt 
i vissa särskilda avseenden. De tillämpas i den utsträckning det inte har 
avtalats om något annat. 

Upphovsmannens rätt till ersättning 

29 §9    När en upphovsman i avtal överlåter sin upphovsrätt till någon som 
avser att utnyttja rätten i förvärvsverksamhet, har upphovsmannen rätt till 
skälig ersättning. 

7 Senaste lydelse 2017:323. 
8 Senaste lydelse 1992:1687. 
9 Senaste lydelse 1997:309. 
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Om den avtalade ersättningen för en överlåtelse enligt första stycket 
senare visar sig vara oproportionerligt låg i förhållande till förvärvarens 
intäkter från utnyttjandet av verket, har upphovsmannen rätt till ytterligare 
skälig ersättning. 

Upphovsmannens rätt till information 

29 a §    Efter en överlåtelse som avses i 29 § första stycket ska förvärvaren 
minst en gång per år lämna aktuell, relevant och uttömmande information 
till upphovsmannen om de sätt på vilka verket har utnyttjats, samtliga 
intäkter som förvärvaren har haft från utnyttjandet och den ersättning som 
upphovsmannen har rätt till. Skyldigheten att lämna sådan information 
gäller under förutsättning att 

1. förvärvaren har haft intäkter från utnyttjandet av verket, eller
2. upphovsmannens ersättning är beroende av i vilken omfattning verket

utnyttjas. 
Vid bedömningen av vilken omfattning den information som ska lämnas 

enligt första stycket ska ha, ska de särskilda förhållandena i den aktuella 
sektorn beaktas. Om det med hänsyn till de intäkter utnyttjandet av ett verk 
gett upphov till skulle innebära en oproportionerlig administrativ börda att 
lämna informationen, får den begränsas till vad som rimligen kan krävas. 

Om upphovsmannens bidrag till verket, eller upphovsmannens bidrag i 
förhållande till ett annat verk där verket ingår, inte är betydande, har 
upphovsmannen rätt till information enligt första stycket endast om 
upphovsmannen behöver informationen för att kunna framställa krav på 
ytterligare skälig ersättning enligt 29 § andra stycket. I sådana fall ska 
förvärvaren lämna informationen på begäran av upphovsmannen. 

29 b §    Om förvärvaren inte har tillgång till information som ska lämnas 
enligt 29 a §, men informationen finns tillgänglig hos någon som med för-
värvarens tillstånd utnyttjar verket, har upphovsmannen rätt att på begäran 
få informationen från denne. Förvärvaren ska informera upphovsmannen om 
identiteten på den som utnyttjar verket. 

29 c §    Information som har lämnats enligt 29 a eller 29 b § ska upphovs-
mannen vid tillämpning av lagen (2018:558) om företagshemligheter anses 
ha fått del av i förtroende i samband med en affärsförbindelse, om den som 
har lämnat informationen har angett att den utgör en företagshemlighet. 

Upphovsmannens rätt att häva ett avtal 

29 d §    Om en överlåtelse som avses i 29 § första stycket innebär att 
förvärvaren har ensamrätt att utnyttja verket, har upphovsmannen, förutom 
i fall som avses i 29 e § första stycket, rätt att helt eller delvis häva avtalet 
och behålla mottagen ersättning, om 

1. förvärvaren inte utnyttjar verket inom en rimlig tid från överlåtelsen
eller sedan verket senast utnyttjades, 

2. upphovsmannen därefter har uppmanat förvärvaren att utnyttja verket
och förvärvaren inte inom sex månader från uppmaningen gör det, och 

3. det uteblivna utnyttjandet inte till övervägande del beror på om-
ständigheter som upphovsmannen rimligen kan förväntas avhjälpa. 

Om upphovsmannen inte har rätt till information enligt 29 a §, ska för-
värvaren på begäran lämna den information som krävs för att upphovs-
mannen ska kunna bedöma om han eller hon har rätt att häva avtalet. 
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Avtalsvillkor som inskränker upphovsmannens rätt enligt denna paragraf 
är giltiga endast om de följer av ett kollektivt förhandlat avtal som tillämpas 
på överlåtelseavtalet. 

29 e §    Rätten till hävning enligt 29 d § gäller inte filmverk. Den gäller inte 
heller överlåtelse av rätt till inspelning av ett verk på film, när filmverket har 
spelats in.    

Om ett verk innehåller bidrag från fler än en upphovsman, kan upphovs-
männen endast gemensamt lämna uppmaning och hävningsförklaring som 
avses i 29 d §. 

30 §10    Om en överlåtelse avser rätt att överföra ett verk till allmänheten 
eller att framföra det offentligt, ska överlåtelsen gälla i tre år och inte 
medföra ensamrätt. Detta gäller dock inte filmverk. 

38 §    Bestämmelserna om förlagsavtal tillämpas inte på bidrag till en 
tidning eller tidskrift. 

42 a §11    En avtalslicens som avses i 42 b–42 i och 42 k §§ gäller för ut-
nyttjande av verk på visst sätt, när ett avtal har ingåtts om utnyttjande av 
verk på sådant sätt med en organisation som företräder ett flertal upphovs-
män till i Sverige använda verk på området. Avtalslicensen ger användaren 
rätt att utnyttja verk av det slag som avses med avtalet trots att verkens 
upphovsmän inte företräds av organisationen. För att ett verk ska få utnyttjas 
med stöd av 42 c § krävs att avtalet med organisationen har ingåtts av någon 
som bedriver undervisningsverksamhet i organiserade former. För att ett 
verk ska få utnyttjas med stöd av 42 i § krävs att den avtalsslutande 
organisationen är en kollektiv förvaltningsorganisation enligt 1 kap. 4 § 3 
lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. 

De villkor i fråga om rätten att utnyttja verket som följer av avtalet gäller. 
Upphovsmannen ska i fråga om ersättning som lämnas enligt avtalet och 
förmåner från organisationen vilka väsentligen bekostas genom ersättningen 
vara likställd med de upphovsmän som organisationen företräder. 
Upphovsmannen har dock oavsett detta alltid rätt till ersättning som hänför 
sig till utnyttjandet, om han eller hon begär det inom tre år efter det år då 
verket utnyttjades. Krav på ersättning får riktas endast mot organisationen. 

Gentemot den som använder ett verk med stöd av 42 f § får krav på 
ersättning göras gällande endast av de avtalsslutande organisationerna. 
Kraven ska framställas samtidigt. 

Avtalslicens för användning av verk som ingår i presspublikationer 

42 h §    En leverantör av en informationssamhällets tjänst får, om avtals-
licens gäller enligt 42 a §, överföra verk till allmänheten på ett sådant sätt att 
enskilda kan få tillgång till verken från en plats och vid en tidpunkt som de 
själva väljer, om verken ingår i en presspublikation som avses i 48 c § och 
utnyttjandet sker online.  Leverantören får också framställa sådana exemplar 
av verken som är nödvändiga för överföringen.  

Första stycket gäller inte, om upphovsmannen hos någon av de 
avtalsslutande parterna har meddelat förbud mot exemplarframställningen 
eller överföringen, eller om det av andra skäl finns särskild anledning att 
anta att upphovsmannen motsätter sig förfogandet. 

10 Senaste lydelse 2005:359. 
11 Senaste lydelse 2013:691. 
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Avtalslicens för användning av verk som ingår i 
kulturarvsinstitutioners samlingar men som inte finns i handeln 

42 i §    Bibliotek och museer som är tillgängliga för allmänheten, arkiv 
samt institutioner för film- eller ljudarvet får, om avtalslicens gäller enligt 
42 a § och förutom i fall som avses i 42 j §, framställa exemplar av verk som 
ingår i de egna samlingarna och tillgängliggöra sådana verk för allmänheten, 
om det kan antas att verket inte finns tillgängligt i handeln. 

Första stycket gäller inte användning som sker i förvärvssyfte och inte 
heller om upphovsmannen hos någon av de avtalsslutande parterna har 
meddelat förbud mot exemplarframställningen eller tillgängliggörandet. 

42 j §    Bestämmelserna i 42 i § gäller inte bestånd av verk som till över-
vägande del består av verk med anknytning till ett land som inte ingår i 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom att 

1. om verket i andra fall än som avses i 3 har getts ut, den första ut-
givningen har skett i ett sådant land, 

2. om verket i andra fall än som avses i 3 inte har getts ut men sänts ut i
radio eller tv, den första utsändningen har skett i ett sådant land, 

3. om det är ett filmverk, producenten har sitt säte eller sin hemvist i ett
sådant land, eller 

4. verkets upphovsman är medborgare i ett sådant land och det saknas an-
knytning som avses i 1–3 till något land. 

Trots första stycket gäller 42 i § om den avtalsslutande organisationen 
företräder ett flertal upphovsmän till verk som används i det land till vilket 
verken i beståndet till övervägande del har anknytning. 

45 §12    En utövande konstnär har, med de inskränkningar som föreskrivs i 
denna lag, en uteslutande rätt att förfoga över sitt framförande av ett litterärt 
eller konstnärligt verk eller ett uttryck av folklore genom att 

1. ta upp framförandet på en grammofonskiva, en film eller en annan
anordning, genom vilken det kan återges, 

2. framställa exemplar av en upptagning av framförandet, och
3. göra framförandet eller en upptagning av det tillgängligt för allmän-

heten. 
De rättigheter som avses i första stycket 2 och 3 gäller till utgången av 

femtionde året efter det år då framförandet gjordes. Om upptagningen har 
getts ut eller offentliggjorts inom femtio år från framförandet, gäller rättig-
heterna i stället till utgången av det femtionde eller, för ljudupptagningar, 
sjuttionde året efter det år då upptagningen först gavs ut eller offentlig-
gjordes. 

Bestämmelserna i 2 § andra–fjärde styckena, 3, 6–9, 11–13 och 15 a–
16 §§, 16 a § tredje stycket, 16 e–17 c, 17 e, 21, 22, 25–26 b, 26 e, 26 k–26 m 
och 27–29 e §§, 39 § första meningen samt i 41–42 k §§ ska tillämpas i fråga 
om framföranden som avses i denna paragraf. När det gäller rätt till en 
ljudupptagning som en utövande konstnär har överlåtit till en framställare 
av ljudupptagningar ska dock 29 d § inte tillämpas efter det femtionde året 
efter det år då upptagningen först gavs ut eller, om den inte getts ut, det år 
då den först offentliggjordes. 

När ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med den 
utövande konstnärens samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet får exemplaret spridas vidare. 

12 Senaste lydelse 2018:1099. 
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Fjärde stycket ger inte rätt att tillhandahålla allmänheten 
1. exemplar av en upptagning genom uthyrning eller andra jämförliga

rättshandlingar, eller 
2. exemplar av en film eller annan anordning på vilken rörliga bilder tagits

upp genom utlåning. 

46 §13    En framställare av upptagningar av ljud eller rörliga bilder har, med 
de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, en uteslutande rätt att förfoga 
över sin upptagning genom att 

1. framställa exemplar av upptagningen, och
2. göra upptagningen tillgänglig för allmänheten.
De rättigheter som avses i första stycket gäller till dess femtio år har

förflutit efter det år då upptagningen gjordes. Om en ljudupptagning ges ut 
inom denna tid, gäller rättigheterna i stället till utgången av det sjuttionde 
året efter det år då ljudupptagningen första gången gavs ut. Om ljud-
upptagningen inte ges ut under nämnda tid men offentliggörs under samma 
tid, gäller rättigheterna i stället till utgången av det sjuttionde året efter det 
år då ljudupptagningen först offentliggjordes. Hävs ett avtal enligt 45 d §, 
gäller dock inte längre rättigheterna. Om en upptagning av rörliga bilder har 
getts ut eller offentliggjorts inom femtio år från upptagningen, gäller rättig-
heterna enligt första stycket till dess femtio år har förflutit efter det år då 
upptagningen av rörliga bilder först gavs ut eller offentliggjordes. 

Bestämmelserna i 2 § andra–fjärde styckena, 6–9 §§, 11 § andra stycket, 
11 a, 12, 13 och 15 a–16 §§, 16 a § tredje stycket, 16 e–17 c, 17 e, 21, 22, 
25–26 b, 26 e, 26 k–26 m och 42 a–42 k §§ ska tillämpas i fråga om upp-
tagningar som avses i denna paragraf. I fråga om ljudupptagningar ska 
dessutom det som gäller för filmverk enligt 16 a och 16 b §§ samt 16 c § 
första, andra och fjärde–sjätte styckena tillämpas. 

När ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med fram-
ställarens samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området får exemplaret spridas vidare. 

Fjärde stycket ger inte rätt att tillhandahålla allmänheten 
1. exemplar av en upptagning genom uthyrning eller andra jämförliga

rättshandlingar, eller 
2. exemplar av en film eller annan anordning på vilken rörliga bilder tagits

upp genom utlåning. 

48 §14    Ett radio- eller tv-företag har, med de inskränkningar som före-
skrivs i denna lag, en uteslutande rätt att förfoga över en ljudradio- eller 
televisionsutsändning genom att 

1. ta upp utsändningen på en anordning genom vilken den kan återges,
2. framställa exemplar av en upptagning av utsändningen,
3. sprida exemplar av en upptagning av utsändningen till allmänheten,
4. tillåta återutsändning eller en återgivning för allmänheten på platser där

allmänheten har tillträde mot inträdesavgift, eller 
5. tillåta att en upptagning av utsändningen på trådbunden eller trådlös

väg överförs till allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till 
upptagningen från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer. 

De rättigheter som avses i första stycket 2, 3 och 5 gäller till utgången av 
femtionde året efter det år då utsändningen ägde rum. 

13 Senaste lydelse 2018:1099. 
14 Senaste lydelse 2018:1099. 
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Bestämmelserna i 2 § andra stycket, 6–9 §§, 11 § andra stycket, 11 a, 12, 
13 och 15 a–16 §§, 16 a § tredje stycket, 16 e–17 c, 17 e, 21, 22, 25–26 b, 
26 e, 42 a, 42 b, 42 d och 42 g–42 k §§ ska tillämpas i fråga om ljudradio- 
och televisionsutsändningar som avses i denna paragraf. 

När ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med företagets 
samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får 
exemplaret spridas vidare. 

Om ett radio- eller tv-företag har krav på ersättning för en sådan vidare-
sändning som avses i 42 f § och som har skett med företagets samtycke, ska 
företaget framställa sitt krav samtidigt med de krav som avses i 42 a § tredje 
stycket. 

Framställare av presspublikationer 

48 b §    Den som har framställt en presspublikation har, med de in-
skränkningar som föreskrivs i denna lag, en uteslutande rätt att genom en 
informationssamhällets tjänst och för användning online förfoga över sin 
presspublikation genom att 

1. framställa exemplar av presspublikationen, och
2. göra presspublikationen tillgänglig för allmänheten på ett sådant sätt att

enskilda kan få tillgång till den från en plats och vid en tidpunkt som de 
själva väljer. 

Rätten enligt första stycket omfattar inte 
1. en användares förfogande som inte sker i förvärvssyfte,
2. hyperlänkningsåtgärder, eller
3. användning av enstaka ord eller mycket korta utdrag ur en press-

publikation. 
Rätten enligt första stycket gäller till utgången av det andra året efter det 

år då presspublikationen offentliggjordes. 
Bestämmelserna i 2 § andra stycket, 6–9 §§, 11 § andra stycket, 11 a och 

15 a–16 §§, 16 a § tredje stycket, 16 e–17 c, 17 e, 21, 22, 25–26 b, 26 e och 
42 a–42 k §§ ska tillämpas i fråga om presspublikationer som avses i denna 
paragraf. 

48 c §    Med en presspublikation avses i 48 b § en samling av i huvudsak 
litterära verk av journalistiskt slag, som inte framställs för vetenskapliga 
eller akademiska ändamål, och som 

1. utgör ett enskilt objekt av en tidskrift eller en regelbundet uppdaterad
publikation under en gemensam titel, 

2. har till syfte att ge allmänheten information som avser nyheter eller
andra teman, och 

3. framställs på initiativ av en tjänsteleverantör under dennes redaktionella
ansvar och kontroll. 

48 d §    De upphovsmän vars verk ingår i en presspublikation har rätt till en 
lämplig andel av de intäkter som framställaren av presspublikationen får från 
leverantörer av informationssamhällets tjänster för utnyttjanden enligt den 
rätt som följer av 48 b §.   

Endast en organisation som företräder ett flertal upphovsmän till i Sverige 
använda verk på området har rätt att kräva in ersättning enligt första stycket. 
Organisationen ska kräva in ersättningen och fördela den mellan de 
ersättningsberättigade, efter avdrag för ersättning till organisationen för dess 
omkostnader. Vid fördelningen ska upphovsmän som inte företräds av 
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organisationen vara likställda med upphovsmän som organisationen före-
träder.  

Framställaren av presspublikationen ska på begäran av organisationen 
lämna det underlag som krävs för att ersättningen ska kunna beräknas. 

49 §15    Den som har framställt en katalog, en tabell eller ett annat dylikt 
arbete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är 
resultatet av en väsentlig investering har uteslutande rätt att framställa 
exemplar av arbetet och göra det tillgängligt för allmänheten.  

Rätten enligt första stycket gäller till dess femton år har förflutit efter det 
år då arbetet framställdes. Om arbetet har gjorts tillgängligt för allmänheten 
inom femton år från framställningen, gäller dock rätten till dess femton år 
har förflutit efter det år då arbetet först gjordes tillgängligt för allmänheten. 

Bestämmelserna i 2 § andra–fjärde styckena, 6–9 §§, 11 § andra stycket, 
12 § första, andra och fjärde styckena, 13–16 §§, 16 a § tredje stycket, 16 e–
17 c, 17 e, 19–22, 25–26 b och 26 e §§, 26 g § femte och sjätte styckena 
samt i 42 a–42 k §§ ska tillämpas på arbeten som avses i denna paragraf. Är 
ett sådant arbete eller en del av det föremål för upphovsrätt, får upphovs-
rätten också göras gällande. 

Ett avtalsvillkor som utvidgar framställarens rätt enligt första stycket till 
ett offentliggjort arbete är ogiltigt. 

49 a §16    Den som har framställt en fotografisk bild har uteslutande rätt att 
framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten. 
Rätten gäller oavsett om bilden används i ursprungligt eller ändrat skick och 
oavsett vilken teknik som utnyttjas. Rätten gäller dock inte om det huvud-
sakliga motivet för bilden utgörs av ett konstverk för vilket upphovsrätt inte 
längre gäller. 

Med fotografisk bild avses även en bild som har framställts genom ett 
förfarande som är jämförligt med fotografi. 

Rätten enligt första stycket gäller till dess femtio år har förflutit efter det 
år då bilden framställdes. 

Bestämmelserna i 2 § andra–fjärde styckena, 3, 7–9, 11 och 11 a §§, 12 § 
första och fjärde styckena, 13 och 15–16 §§, 16 a § tredje stycket, 16 e–17 c, 
17 e, 19–21 och 23 §§, 24 § första stycket, 25–26 b, 26 e, 26 k–28, 29−29 e, 
31, 32, 36–38, 41–42 k och 50–52 §§ ska tillämpas på bilder som avses i 
denna paragraf. Om en sådan bild är föremål för upphovsrätt, får upphovs-
rätten också göras gällande. 

49 c §    Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för den som 
använder verk enligt 16 e § eller ingår ett avtal som avses i 42 i § att till 
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet lämna de uppgifter som, 
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 
2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre 
marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG, ska 
tillgängliggöras på den webbportal som myndigheten tillhandahåller. 

52 f §17    Den som på grund av bestämmelserna i 13, 15 a, 15 b, 16, 17, 17 a, 
17 e, 26, 26 a eller 26 e § får utnyttja ett upphovsrättsligt skyddat verk har 
rätt att använda ett exemplar av ett verk som denne lovligen har tillgång till 

15 Senaste lydelse 2018:1099. 
16 Senaste lydelse 2018:1099. 
17 Senaste lydelse 2018:1099. 
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på sätt som anges i aktuell bestämmelse även om exemplaret skyddas av en 
teknisk åtgärd. 

Om en teknisk åtgärd hindrar sådan användning, får en domstol på 
yrkande av en berättigad användare förelägga upphovsmannen eller dennes 
rättsinnehavare vid vite att möjliggöra för användaren att utnyttja verket på 
sätt som anges i aktuell bestämmelse. 

I fråga om verk som har gjorts tillgängliga för allmänheten i enlighet med 
överenskomna avtalsvillkor på ett sätt som gör att enskilda kan få tillgång 
till verket genom överföring från en plats och vid en tidpunkt som de själva 
har valt gäller första och andra styckena endast sådan användning som sker 
med stöd av 13, 15 a eller 15 b §, 16 § första stycket, 17 eller 17 a §. 

52 h §18    Det som föreskrivs om verk i detta kapitel ska också tillämpas på 
prestationer som skyddas enligt 45, 46, 48 och 48 b §§ samt sådana samman-
ställningar och fotografier som skyddas enligt 49 och 49 a §§. 

6 b kap. Särskilda bestämmelser om vissa onlinetjänster för 
delning av innehåll 
Tillämpningsområdet 

52 i §    Detta kapitel gäller för sådana informationssamhällets tjänster som 
har som ett huvudsyfte att lagra och ge allmänheten tillgång till en stor 
mängd verk som laddats upp online av tjänsternas användare, om 

1. tjänsteleverantören ordnar och marknadsför verken i vinstsyfte, och
2. tjänsten spelar en viktig roll på innehållsmarknaden genom att

konkurrera med andra slags befintliga eller potentiella onlinetjänster för 
innehåll. 

Tjänsteleverantörens upphovsrättsliga ansvar 

52 j §    När en användare gör ett verk tillgängligt för allmänheten genom 
att ladda upp det på tjänsten, ska även tjänsteleverantören anses överföra 
verket till allmänheten enligt 2 § tredje stycket 1. 

Bestämmelserna i 18 § lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra 
informationssamhällets tjänster ska inte tillämpas på det ansvar som enligt 
denna lag föreskrivs för en sådan överföring. 

Verkan av erhållna tillstånd 

52 k §    Om en tjänsteleverantör har tillstånd att överföra ett verk till 
allmänheten enligt 52 j § första stycket, ska tillståndet även anses omfatta 
den överföring till allmänheten som görs av användaren, under förutsättning 
att 

1. användaren inte agerar i förvärvssyfte, eller
2. användarens verksamhet inte genererar betydande intäkter.

Tjänsteleverantörens ansvarsfrihet 

52 l §    En tjänsteleverantör ska inte ansvara för en olovlig överföring enligt 
52 j § om leverantören, för det fall leverantören har fått en välgrundad 
underrättelse från rättsinnehavaren, skyndsamt hindrar tillgång till inne-
hållet. För ansvarsfrihet krävs därutöver att leverantören har gjort det som 
skäligen kan krävas för att 

18 Senaste lydelse 2005:359. 
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1. få tillstånd till de överföringar till allmänheten som leverantören gör på
tjänsten, och 

2. säkerställa att innehåll som medför intrång i upphovsrätten till verk som
rättsinnehavarna har försett leverantören med relevant och nödvändig 
information om, inte görs tillgängligt på tjänsten. 

Vid bedömningen av om leverantören har gjort vad som skäligen kan 
krävas ska särskilt beaktas 

1. vilken typ av tjänst leverantören tillhandahåller,
2. vilken publik och omfattning tjänsten har,
3. vilken typ av verk som användarna av tjänsten laddar upp där, och
4. vilka lämpliga och effektiva medel för att vidta åtgärder enligt första

stycket 2 som finns tillgängliga på marknaden och leverantörens kostnad för 
dem. 

De åtgärder som leverantören ska vidta för ansvarsfrihet enligt denna 
paragraf hindrar inte att leverantören vidtar nödvändiga åtgärder för att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 52 o §. 

52 m §    Det krav för ansvarsfrihet som föreskrivs i 52 l § första stycket 2 
gäller inte för en tjänst som har varit tillgänglig för allmänheten i Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet under kortare tid än tre år, under förut-
sättning att 

1. tjänsteleverantörens årsomsättning understiger ett belopp motsvarande
10 miljoner euro, och 

2. antalet unika besökare på tjänsten föregående kalenderår inte översteg
5 miljoner per månad i genomsnitt. 

Rätt till information 

52 n §    En tjänsteleverantör ska på begäran av en rättsinnehavare eller en 
användare lämna information om de åtgärder leverantören vidtar enligt 
52 l §.  

Om leverantören har ingått ett avtal med en rättsinnehavare om sådan 
överföring till allmänheten som avses i 52 j §, ska leverantören informera 
rättsinnehavaren om den användning som sker med stöd av avtalet. 

Skydd för laglig användning 

52 o §    En tjänsteleverantör ska säkerställa att de åtgärder leverantören 
vidtar för att hindra tillgång till innehåll enligt 52 l § inte hindrar lagliga 
överföringar till allmänheten i någon påtaglig omfattning. Metoder för 
automatisk blockering får endast användas för att hindra tillgång till innehåll 
som med en hög grad av sannolikhet kan antas medföra intrång i upphovs-
rätt.  

När tillgång till innehåll hindras, ska användaren skyndsamt underrättas 
om det. 

Användarnas rätt att tillgängliggöra material 

52 p §    En användare får, trots 2 §, tillgängliggöra verk för citat, kritik och 
recensioner och i karikatyr-, parodi- eller pastischsyfte på en tjänst som 
avses i 52 i §. Bestämmelserna i 11 § andra stycket ska tillämpas i sådana 
fall.  

Användaren har också rätt att, utan hinder av åtgärder som tjänste-
leverantören vidtar enligt 52 l §, tillgängliggöra innehåll som inte medför 
intrång i upphovsrätt på tjänsten.  
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Tjänsteleverantören ska i sina användarvillkor informera användarna om 
deras rätt enligt denna paragraf. 

Klagomål 

52 q §    En tjänsteleverantör ska ha rutiner för att kunna hantera klagomål 
från användare av tjänsten när tillgången till innehåll som de laddat upp har 
hindrats till följd av en åtgärd som vidtagits med stöd av 52 l §.   

Den berörda rättsinnehavaren ska få tillfälle att yttra sig över klagomålet 
och motivera sin begäran om att tillgången till innehållet ska hindras.   

Klagomål ska avgöras skyndsamt. Om rättsinnehavarens begäran inte är 
vederbörligen motiverad, ska innehållet återställas. Ett beslut om att inte 
återställa tillgången till innehållet ska föregås av en manuell granskning. 

Skadestånd 

52 r §    Om en tjänsteleverantör uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter 
sina skyldigheter enligt 52 o § och en användare lider skada av åsido-
sättandet, ska leverantören ersätta skadan. 

Föreläggande att vidta rättelse 

52 s §    Om en tjänsteleverantör åsidosätter sina skyldigheter enligt 52 o § 
eller 52 q § första eller tredje stycket får en domstol vid vite förelägga 
leverantören att vidta rättelse.   

En talan om föreläggande enligt första stycket får väckas av en användare 
eller av en organisation som företräder användare.   

En talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om före-
läggandet. 

Tillämpning på närstående rättigheter 

52 t §    Det som sägs om verk i detta kapitel ska också tillämpas på pres-
tationer som avses i 45, 46 och 48 §§ och fotografier som avses i 49 a §. 

Tvingande bestämmelser 

52 u §    Ett avtalsvillkor som inskränker en användares rätt enligt detta 
kapitel är ogiltigt. 

61 §19    Bestämmelserna i 45, 47 och 48 §§ är tillämpliga på framföranden, 
ljudupptagningar samt ljudradio- och televisionsutsändningar som äger rum 
i Sverige. Dessutom tillämpas 45 § på framföranden av den som är svensk 
medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Sverige, 47 § på ljud-
upptagningar vars framställare är svensk medborgare eller svensk juridisk 
person eller har sin vanliga vistelseort i Sverige och 48 § på utsändningar av 
radio- eller televisionsföretag som har sitt säte i Sverige. Bestämmelserna i 
46 § tillämpas på ljudupptagningar och upptagningar av rörliga bilder vars 
framställare är svensk medborgare eller svensk juridisk person eller har sin 
vanliga vistelseort i Sverige liksom på sådana upptagningar av rörliga bilder 
som äger rum i Sverige. Bestämmelsen i 46 § om exemplarframställning 
gäller dock alla ljudupptagningar. 

Bestämmelserna i 48 b § tillämpas på presspublikationer vars framställare 
är etablerad i Sverige. Bestämmelserna i 49 § tillämpas på arbeten vars fram-
ställare är svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Sverige. Be-

19 Senaste lydelse 2007:521. 
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stämmelserna tillämpas även på arbeten vars framställare är svensk juridisk 
person och har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet 
i Sverige. Om den juridiska personen har sitt säte i Sverige men inte sitt 
huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet här, tillämpas bestämmelserna 
dock endast om arbetet ingår i en ekonomisk verksamhet som har etablerats 
i Sverige. 

Av bestämmelserna i 49 a § tillämpas hänvisningen till 50 och 51 §§ på 
alla fotografiska bilder och övriga bestämmelser på fotografiska bilder 

1. vars framställare är svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort
i Sverige, eller 

2. som först har getts ut i Sverige eller samtidigt i Sverige och utomlands,
eller 

3. som har infogats i en byggnad eller annan anordning som är fast
förenad med marken, om byggnaden eller anordningen är belägen i Sverige. 

Vid tillämpningen av tredje stycket 2 anses utgivningen ha skett 
samtidigt, om bilden har getts ut i Sverige inom trettio dagar efter ut-
givningen utomlands. 

Av bestämmelserna i 45 § tillämpas hänvisningen till 26 k–26 m §§ 
endast på framföranden som har gjorts av någon som är svensk medborgare 
eller som har sin vanliga vistelseort i Sverige. Av bestämmelserna i 46 § 
tillämpas hänvisningen till 26 k–26 m §§ endast på upptagningar vars 
framställare är svensk medborgare eller svensk juridisk person eller har sin 
vanliga vistelseort i Sverige. Av bestämmelserna i 49 a § tillämpas 
hänvisningen till 26 k–26 p §§ endast på fotografiska bilder vars 
framställare är svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Sverige. 

61 c §    När lärare och elever vid en utbildningsanstalt som är etablerad i ett 
EES-land i samband med undervisning på distans använder verk och 
prestationer som skyddas enligt denna lag och användningen sker i enlighet 
med de bestämmelser som i det landet genomför artikel 5 i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2019/790 av den 17 april 2019 om 
upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och 
om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG, i den ursprungliga 
lydelsen, ska den upphovsrättsligt relevanta åtgärden anses ske i det landet. 

61 d §    När ett bibliotek, museum, arkiv eller en institution för film- eller 
ljudarvet som är etablerad i ett EES-land använder verk och prestationer som 
skyddas enligt denna lag och användningen sker i enlighet med de 
bestämmelser som i det landet genomför artikel 8 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och 
närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av 
direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG, i den ursprungliga lydelsen, ska den 
upphovsrättsligt relevanta åtgärden anses ske i det landet. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
2. Lagen tillämpas även på verk och prestationer som har tillkommit före

ikraftträdandet. 
3. Äldre bestämmelser gäller i fråga om åtgärder som har vidtagits eller

rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet. Den nya bestämmelsen i 
29 § andra stycket gäller dock även avtal som har ingåtts före ikraftträdandet 
men tidigast den 1 januari 2003. I fråga om sådana avtal ska upphovs-
mannen, den utövande konstnären eller framställaren av en fotografisk bild 
ha samma rätt till information som en upphovsman vars bidrag till ett verk 
inte är betydande har enligt 29 a § tredje stycket och 29 b §. 
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På regeringens vägnar 

CARL-OSKAR BOHLIN 
Anders Olin 
(Justitiedepartementet) 
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