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Information till rättighetshavare om 

1. Copyswedes möjligheter att ingå avtal med stöd 3 a kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt 

till litterära och konstnärliga verk och om de avtal som ingås av Copyswede enligt de 

bestämmelserna, och 

2. möjligheterna för rättighetshavare som inte företräds av organisationen direkt att meddela 

förbud mot användning som annars omfattas av sådana avtal. 

Enligt bestämmelser i den svenska upphovsrättslagen ges licensavtal utfärdade av organisationer, som 

uppfyller vissa kriterier med avseende på representativitet, utsträckt verkan (avtalslicenseffekt) att omfatta 

även rättighetshavare som inte lämnat fullmakt att hantera dess rättigheter (utanförstående).  

I praktiken innebär det att en utanförstående rättighetshavares upphovsrättigheter kan tas i anspråk inom 

ramen för en licensieringsverksamhet, utan att rättighetshavaren tillfrågas i förskott och lämnar 

medgivande till att omfattas. I de allra flesta fall har dock sådana utanförstående rättighetshavare rätt att 

meddela veto mot inkluderandet, dvs att förbjuda att just hens rättigheter nyttjas med stöd av den aktuella 

licensen. 

Copyswede är en paraplyorganisation som lämnar licenser för olika nyttjanden av sammansatta verkstyper 

som film, TV-program, radioprogram m m. Copyswede är representativ på det sätt som anges i URL 3 a 

kapitlet. Denna representativitet grundar sig på att dess 14 medlemsorganisationer, till Copyswede, 

vidarebefordrat de licensieringsfullmakter som de individuella medlemmarna lämnat till respektive 

organisation. De rättigheter som tillkommer medlemmar i Copyswedes medlemsorganisationer 

(innanförstående) licensieras således inte med stöd av URL 3 a kapitlet, utan på grundval av omedelbar 

fullmakt. Innanförstående rättighetshavare har ingen laggrundad rätt att lämna veto mot nyttjande, men 

kan ha det på grundval av Copyswedes licensavtal. 

Nedan följer en lista över vilka licenser Copyswede lämnar i dagsläget, som kan anses ha utsträckt 

verkan: 

1. Vidaresändning av TV-kanaler från SVT/UR i proprietär infrastruktur. 

2. Vidaresändning av TV-kanaler från SVT/UR OTT, dvs med Internet som teknisk 

distributionsplattform. 

3. Vidaresändning av TV-kanaler från TV4 AB i proprietär infrastruktur och OTT, dvs med 

Internet som teknisk distributionsplattform. 

4. Vidaresändning av utländska TV-kanaler i proprietär infrastruktur. 

5. Vidaresändning av den finska TV-kanalen TVFinland, med det digitala marknätet som 

teknisk distributionsplattform. 

6. Vidaresändning av svenska och utländska radio- och TV-kanaler inom besöksnäringen. 

7. Vidaresändning av svenska och utländska radio- och TV-kanaler inom 

undervisningsverksamhet. 

8. Vidaresändning av svenska och utländska radio- och TV-kanaler inom vård- och 

omsorgsverksamhet. 

Med avseende på vidaresändning föreligger ingen laggrundad rätt till veto för utanförstående 

rättighetshavare. 
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   ---- 

9. Nyttjande av enskilda program ur TV-kanaler från SVT/UR genom tidsförskjutna tjänster i 

anslutning till vidaresändning OTT. 

10. Nyttjande av enskilda program ur TV-kanaler från TV4 genom tidsförskjutna tjänster i 

anslutning till vidaresändning OTT. 

Med avseende på nyttjanden genom tidsförskjutna tjänster i anslutning till vidaresändning föreligger rätt 

till veto med stöd av URL 42 h § (fr o m 2023-01-01 URL 42 k §). 

   ---- 

11. Nyttjande i VOD-tjänsten SVT Play av enskilda TV-program som premiärsänts av SVT före 

den 1 juli 2005. 

Med avseende på nyttjanden i VOD-tjänsten SVT Play av enskilda TV-program som premiärsänts av SVT före 

den 1 juli 2005 föreligger rätt till veto med stöd av URL 42 g §. 

   ---- 

12. Vissa typer av nyttjande av enskilda radio- och TV-program från SR, SVT och TV4 inom 

ramen för undervisningsverksamhet i organiserade former. 

Med avseende på nyttjanden av enskilda radio- och TV-program från SR, SVT och TV4 inom ramen för 

undervisningsverksamhet föreligger rätt till veto med stöd av URL 42 c §. 

   ---- 

13. Den högre forskningens nyttjande av audiovisuella verk i Kungliga biblioteket samling via 

särskild strömningstjänst. 

Med avseende på den högre forskningens nyttjande av audiovisuella verk i Kungliga biblioteket samling via 

särskild strömningstjänst föreligger rätt till veto med stöd av URL 42 d §. 

 

Copyswede avser att under 2023 lansera följande licensavtal, som typiskt sett kommer att kunna anses 

ha utsträckt verkan i enlighet med URL 3 a kapitlet. 

a. Vidaresändning av ytterligare svenska och utländska TV-kanaler i proprietär infrastruktur 

och OTT, dvs med Internet som teknisk distributionsplattform. 

b. Vidaresändning av utländska TV-kanaler, dvs med Internet som teknisk 

distributionsplattform. 

Med avseende på vidaresändning föreligger ingen laggrundad rätt till veto för utanförstående 

rättighetshavare. 

   ---- 

c. Generellt nyttjande av audiovisuellt innehåll för illustrativa syften i undervisning. 
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Med avseende på generellt nyttjande av audiovisuellt innehåll för illustrativa syften i undervisning 

föreligger rätt till veto med stöd av URL 42 c § och URL 42 h § (fr o m 2023-01-01 URL 42 k §). 

 

   ---- 

d. Nyttjande av enskilda program ur utländska TV-kanaler genom tidsförskjutna tjänster i 

anslutning till vidaresändning OTT. 

Med avseende på nyttjanden genom tidsförskjutna tjänster i anslutning till vidaresändning föreligger rätt 

till veto med stöd av URL 42 h § (fr o m 2023-01-01 URL 42 k §). 

   ---- 

e. Nyttjande av enskilda program ur svenska och utländska radio- och TV-kanaler inom vård- 

och omsorgsverksamhet. 

Med avseende på nyttjanden av enskilda program ur svenska och utländska radio- och TV-kanaler inom 

vård- och omsorgsverksamhet föreligger rätt till veto med stöd av URL 42 h § (fr o m 2023-01-01 URL 42 k 

§). 

 

 


