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Yttrande avseende “Underlag för inhämtning av synpunkter rörande 
genomförandet av artiklarna 13-16 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv” 

Bonnier News AB (“Bonnier News”) har tagit del av Justitiedepartementets 
promemoria rörande artiklarna 13-16 I EU:s nya upphovsrättsdirektiv 
(“Direktivet”) och får härmed anföra följande. 

Bonnier News har inte för avsikt att lämna en heltäckande redogörelse för sina 
synpunkter kring artiklarna 13-16, utan snarare att kortfattat och övergripande 
redogöra för bolagets syn på implementeringen av Direktivets artikel 15 i svensk 
lagstiftning. 
 

1. Kort om Bonnier News 

Bonnier News är ett gemensamt affärsområde för de Bonnierägda 
dagstidningarna, bland annat Dagens Nyheter, Expressen, Dagens industri och 
Sydsvenskan, samt andra företag med angränsande verksamhetsområden. 
Bonnier News står upp för det fria ordet och värnar den oberoende 
journalistiken. Vi tror på den professionella journalistiken med det ansvariga 
utgivarskapet som grundsten. Detta innebär också att vi vill bibehålla en hög 
skyddsnivå för upphovsmän och andra närstående rättigheter, vilket i sin tur 
bidrar till att främja en fortsatt tillgång till kvalitativ journalistik. 

 
2. Skydd av presspublikationer vid onlineanvändning (artikel 15)  

Den tekniska utveckling som har skett och som alltjämt fortsätter, förändrar 
sättet att konsumera journalistik, vilket i sin tur skapar nya affärsmodeller och 
aktörer på marknaden. Den stora tillgången till digitalt innehåll är i huvudsak 
positivt för såväl mediehusen som de enskilda användarna, men innebär också 
att konkurrensen om användarna ökar. Om de traditionella mediehusens 
publikationer utnyttjas i alltför stor utsträckning av olika onlineaktörer utan 
möjlighet för mediehusen att hävda sina rättigheter, försvåras mediehusens 
möjligheter att få tillbaka sina investeringar.  

Mot denna bakgrund är Bonnier News positivt till att lagstiftningen anpassas till 
de nya förutsättningarna gällande rättigheter och till att utgivare av 
presspublikationer ges en ny närstående rättighet. Denna rättighet kan 
förhoppningsvis ge utgivarna en skälig ersättning för det utnyttjande som sker 
av olika onlineaktörer. 

Bonnier News vill dock framhålla att artikel 15 i Direktivet innehåller flera 
svårdefinierade begrepp, vilket kommer vara en stor utmaning i tolkning och 
tillämpning av den nya utgivarrätten. Bonnier News vill särskilt peka på 
följande utmaningar kring begreppen. 
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Skillnaden mellan begreppen “utgivare av en presspublikation” och en 
“leverantör av informationssamhällets tjänster” måste kunna upprätthållas även 
i takt med fortsatt teknisk utveckling för att inte riskera att hämma utvecklingen 
av nya tjänster.  

Vidare anser Bonnier News att innebörden av undantagen för “enskilda ord” 
och “mycket korta utdrag” inte bör specificeras explicit i den svenska 
lagstiftningen, utan att detta snarare bör ske genom praxis och 
branschstandard. Departementet bör dock överväga hur undantagen för 
“enskilda ord” och “mycket korta utdrag” ska tolkas i förhållande till bilder. 
Utnyttjandet av bilder kan i vissa sammanhang vara väl så viktigt som att 
utnyttja utdrag av texter. Det finns därför anledning att hantera bilder i 
lagstiftningsarbetet. 

I övrigt delar Bonnier News departementets bedömning att de särskilda 
frågeställningar som artikel 15 i Direktivet ger upphov till måste bedömas och 
utredas ytterligare i arbetet med att implementera Direktivet i svensk lag.  

Bonnier News ser fram emot att följa lagstiftningsarbetet.   

 

Stockholm som ovan  

Bonnier News AB 

 

 

  

 


