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Remissyttrande 
 

Upphovsrätten på den digitala marknaden (Ds 2021:30) 
 

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den angivna promemorian. Vi lämnar 
endast övergripande synpunkter på förslagen. 

 

Bakgrunden till promemorian är EU:s direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter på den 
digitala inre marknaden. Direktivets huvudsakliga syfte är att anpassa EU:s upphovsrättsliga regelverk 
till den tekniska utvecklingen. I promemorian föreslås författningsändringar för att genomföra 
direktivet i svensk rätt. 

 

Företagarnas inställning 

Promemorian, liksom det underliggande direktivet, behandlar främst regleringar av förhållanden 
mellan olika privaträttsliga aktörer. I hög grad styrs dessa förhållanden därtill av avtal mellan olika 
parter. Därför är vårt remissyttrande kortfattat. 

För att regleringen av upphovsrätten ska vara ändamålsenlig i en digital inre marknad behöver den 
uppnå en balans mellan att garantera skapares rättigheter, underlätta värdeskapande genom 
användning och tillgängliggörande av verk och material som täcks av upphovsrätt, och främja tekniska 
och kommersiella innovationer.  

För mindre företag är det av stor vikt att regler inte medför en administrativ börda, eller 
rättsosäkerhet. Det ska vara ”lätt att göra rätt”, givet de regler som lagstiftningen anger. Förutsebarhet 
är av särskild betydelse. 

Givet att syftet är att uppnå en mer enhetlig reglering av dessa aspekter på den inre marknaden, är det 
fördelaktigt om den svenska regleringen inte avviker avsevärt från direktivet. Även förutsebarheten 
framgent för aktörer på området torde gagnas av detta. 

En ytterligare aspekt som är genomgående av betydelse är att reglernas utformning inte blir orimligt 
betungande för mindre aktörer. Små aktörer har generellt mindre resurser än stora aktörer att lägga 
på regelefterlevnad.  

Vad avser de delar av promemorian som rör fotografers verk, hänvisar Företagarna till remissyttrandet 
från Svenska Fotografers Förbund.  

 

Patrick Krassén 
Ansvarig immaterialrättsfrågor  
Företagarna

Fredrik Östbom 
Samhällspolitisk chef 
Företagarna 


