
1(2)

Remiss av promemorian Upphovsrätten på den digitala
inre marknaden (Ds 2021:30)

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala
miljöer där företag utvecklas. Myndigheten har en särskild roll att stärka mikro- och
småföretags förmåga till kommersialisering, förnyelse och innovation. Remissvaret är
skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Några generella synpunkter på upphovsrätten
Vikten av upphovsrätt för näringslivet

I en kunskapsbaserad och innovationsdriven ekonomi blir de immateriella
rättigheterna allt viktigare. Upphovsrätten möjliggör spridning och upplåtelse av olika
verk. Den möjliggör också nya innovationer och nya digitala affärer och affärsmodeller.
Den digitala utvecklingen och plattformsekonomin kan erbjuda onlinetjänster med en
stor mängd upphovsrättskyddat innehåll. Detta kräver en bra balans mellan olika
intressen, rimliga ersättningsnivåer till upphovsmännen och att större leverantörer av
onlinetjänster har ett upphovsrättsligt ansvar för verk som marknadsförs med
vinstsyfte. Det är därför av stor vikt att marknaden för upphovsrätt är välfungerande
och kan stötta kommersialisering och affärer i och mellan rättighetsinnehavande
företag och andra företag. Att kunna erbjuda och utveckla information, utbildningar
och avtalsstöd samt att underlätta och kunna förmedla stöd vid avtalslicensieringar för
mindre företag inom de kulturella och kreativa näringarna ser Tillväxtverket som
fortsatt viktigt. Olika bransch- och intresseorganisationer samt vissa aktörer inom det
företagsfrämjande systemet har här en specifik roll.

EU-direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter på
den digitala inre marknaden
Tillväxtverket har inga synpunkter på förslagen för författningsändringar för att
genomföra direktivet i svensk rätt.
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Godkänd av Tim Brooks 



Däremot vill vi gärna framhäva den möjlighet vi som myndighet har att genom 
verksamt.se sprida information och kunskap om direktivet till svenska företag. 
Tillväxtverket vill också trycka på möjligheten till samarbete inom sakområdet, bland 
annat med PRV som är en del av myndighetssamarbetet bakom verksamt.se samt 
genom vårt arbete för att stärka företagens digitala affärskompetenser. 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Tim Brooks. Karin Östberg har varit 
föredragande. I handläggningen har också Malin Lindell Riis, Anna Alicedotter och 
Anders Nyberg deltagit. 

Tim Brooks 
Karin Östberg 
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