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BiblioteksundantagetBiblioteksundantaget



• Bevarandekopiering


• Kompletteringskopiering


• Kopiering för forskningsändamål 


• Kopiering till lånesökande enligt 16 § 


• Kopiering till lånesökande enligt 12 § – privat bruk 


• Kopiering för läsapparat

Biblioteksundantaget







Vad är det som har hänt i EU?



https://youtu.be/89ZkydX0FPw





Uppladdningsfilter  
art 13 (nu 17)



Uppladdningsfilter 

Plattformar måste skaffa licensavtal eller granska allt som 
användarna laddar upp för att hindra material som kan ha 
upphovsrättsligt skydd från att publiceras. Licensavtal är 
dyrt och besvärligt.


Uppladdningsfilter inte kan skilja på vad som är laglig 
spridning av upphovsrättsligt skyddat material och vad som 
inte är det. Lagligt kan t.ex. vara parodi, satir, recension och 
kommentar.


Filtertekniken kan vara svår och dyr att implementera och 
därför ett hinder för utveckling av nya plattformar och 
tjänster, vilket förstärker befintliga plattformars monopol.







Länkskatt  
art 11 (nu 15)



Länkskatt (artikel 15) 
Utökat skydd för presspublikationer som innebär att förlaget 
har rätt att ta ut avgift då en länk till en tidningsartikel 
publiceras tillsammans med kort information om innehållet i 
artikeln. 


Många plattformar på internet, som t.ex. Google och 
Facebook, har den här funktionaliteten inbyggd i sina 
tjänster. Vetenskapliga publikationer omfattas inte av detta.


Problem som kan uppstå: falska nyheter får större utrymme, 
länken blir mer osäker och därför mindre funktionell, makt att 
kommentera media begränsas (jfr. svensk lag om avbildning 
av offentlig konst i dagsaktuella händelser), 


Två varianter har provats i Tyskland och Spanien - i Tyskland 
avtalslicenser men tveksamt, i Spanien slutade Google 
erbjuda sina tjänster 







Vinst!  
Biblioteken undantagna - får visa 

korta sammanfattningar av artiklar 
vid sökning och visning av artiklar 

p.g.a. icke-kommersiell verksamhet



Fler vinster 
(och några tråkiga saker)



Vinst!  
Kulturella allmänningen är skyddad 

(ingen “ny” upphovsrätt på 
reproducerade verk)



Vinst!  
Undervisningsundantag inte bara 

“klassrum” och “online” utan 
inkluderar även bibliotek



Vinst!  
Otillgängliga verk (out-of-

commerce) får reproduceras av 
kulturarvsinstitutioner - förhindrar 

“1900-talets svarta hål”



Tråkigt…  
Inget undantag för 

användargenererat innehåll



Tråkigt…  
Inget panoramafrihetsundantag - 

fortsatt nationella lagstiftningar för 
att (råka) fotografera offentlig konst



Panoramafrihet: 
Fota offentlig konst 



Mozillas upphovsrättskampanj Post Crimes









Fota offentlig konst? JA

Lägga upp bilderna i en 
databas? NEJ

Vad är en databas? C:a 
ALLA webbsidor





karolina.andersdotter.cc/artmaps

http://karolina.andersdotter.cc/artmaps


Lösning?!

“When we share, everyone wins”



Statens medieråd skriver:


Bilder, filmer och texter får inte 
mångfaldigas och spridas hur som 
helst. Var och en som publicerar sig i 
massmedier, sociala medier eller i en 
blogg behöver känna till 
upphovsrättslagen och Creative 
commons.







DEN KULTURELLA  
ALLMÄNNINGEN
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