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Efter mycket debatt i både media och i EU-parlamentet antog Ministerrådet slutlig-

en det så kallade Digital Single Market-direktivet vilket innebär ny harmoniserad 

upphovsrättslagstiftning för digitala miljöer i medlemsländerna.  

 

När direktivet nu ska implementeras så innebär det att Justitiedepartementet, till-

sammans med en bred referensgrupp av aktörer verksamma inom sektorer som 

påverkas av upphovsrättslagstiftning, ska utarbeta och föreslå ändringar i den 

svenska Upphovsrättslagen med målsättningen att de nya bestämmelserna ska 

träda ikraft 1 juli 2021.  

 

Eftersom det genom referensgruppen finns möjlighet att påverka implemente-

ringen anordnar TT Kompetens ett högaktuellt seminarium 7 november om vilka 

ändringar vi har att vänta i svensk lagstiftning. Och vad direktivet kommer att 

innebära för fotografer, författare, förlag, företag och konsumenter. 

 

Frågor som diskuteras under seminariet: 

 

• Vilka konkreta förändringar kommer vi att märka genom ändringarna i vår 

svenska upphovsrättslag? 

• Vad innebär de nya bestämmelserna om transparens när det gäller upphovs-

rättslig ersättning?  

• Hur kommer direktivet påverka företag som är aktiva i den digitala miljön? 

• Undantaget för att möjliggöra digital användning av verk inom undervisning. 

Vad kommer det att innebära det för rättighetsinnehavare? Och vilka nya möjlig-

heter öppnas för utbildningsanordnare? 

• Vilka nya möjligheter kommer finnas att framställa kopior av verk som inte 

längre finns att köpa på marknaden? 

• Hur kommer den omdiskuterade regeln om skydd för presspublikationer 

(länkskatt) tillämpas i praktiken? 

• Text- och datautvinning i skyddade verk, vad innebär den nya undantagsregeln 

i praktiken och vilka nya affärsområden för skyddade verk öppnas med TDM-

tekniken? 

 
* DSM-direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala 
inre marknaden (2016/0280(COD))  
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