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Matris över tillämpning av 17 § 

upphovsrättslagen 

Matrisen ger en kortare sammanställning av några frågor om hur man kan 

använda 17 § upphovsrättslagen. Svaren reflekterar Specialpedagogiska 

skolmyndighetens tolkning av gällande rätt. 

Tänk på att du som gör en anpassning alltid är skyldig att själv ta ställning till om 

det du gör är tillåtet.  

Specialpedagogiska skolmyndigheten tar inte ansvar för någon utomståendes 

tillämpning av 17 § vare sig med stöd av denna matris eller på annat sätt.  

 

Vill göra: Ok enligt 17 § utan 

tillstånd? 

Ok enligt 17 § med 

tillstånd? 

Ok med annat 

stöd? 

Kopiera talbok från 

mp3 till cd. 

Nej, kopiering 

omfattas inte av 

bestämmelsen. 

Kopiering innebär 

inte att man 

anpassar verket för 

att kunna ta del av 

det eftersom själva 

formen på verket 

är detsamma och 

bara sättet eller 

platsen som det 

lagras på ändras. 

Tillståndet 

påverkar inte den 

här frågan. 

 

Eventuellt med 

stöd av rätten att 

kopiera för privat 

bruk enligt 12 § 

upphovsrättslagen. 

Annars efter avtal 

med upphovsrätts-

innehavaren. 

 

Kopiera ljudfil från 

program med ljud 

och text såsom 

DAISY, AMIS eller 

liknande till mp3. 

 

Nej, kopiering 

omfattas inte av 

bestämmelsen. 

Kopiering innebär 

inte att man 

anpassar verket för 

att kunna ta del av 

det eftersom själva 

formen på verket 

är detsamma och 

Tillståndet 

påverkar inte den 

här frågan. 

 

Eventuellt med 

stöd av rätten att 

kopiera för privat 

bruk enligt 12 § 

upphovsrättslagen. 

Tänk på att man 

bara får kopiera 

begränsade delar 

av litterära verk i 

skriftlig form eller 
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bara sättet eller 

platsen som det 

lagras på ändras. 

 

sådana verk som är 

av begränsat 

omfång såsom en 

dikt eller kortare 

novell med stöd av 

denna paragraf.  

Kopiera valda delar 

av texten i ett verk 

som har anpassats 

av SPSM såsom 

Textview, HTML 

och Daisy till Word 

för att kunna göra 

en förkortad 

version att läsa. 

Wordfilen läggs på 

en cd-skiva. 

Ja, här anpassar 

man verket genom 

att förkorta texten 

så att mottagaren 

ska kunna ta del av 

verket.  

 

Tillståndet 

påverkar inte den 

här frågan. 

 

Behöver inte stöd 

av någon annan 

regel. 

 

Göra samma sak 

för att göra en 

förstorad version 

av texten. 

Ja, att förstora en 

text är att göra en 

anpassning. 

 

Tillståndet 

påverkar inte den 

här frågan. 

 

Behöver inte stöd 

av någon annan 

regel. 

 

Samma som ovan 

med ett verk som 

redan har 

anpassats. 

 

Ja, det gör ingen 

skillnad på 

bedömningen. 

Huvudsaken är att 

verket bara 

anpassas så mycket 

som behövs för att 

mottagaren ska 

kunna ta del av det.  

Tillståndet 

påverkar inte den 

här frågan. 

 

Behöver inte stöd 

av någon annan 

regel. 

 

Kopiera valda delar 

av texten i ett verk 

som har anpassats 

av SPSM såsom 

Textview, HTML 

och Daisy till Word 

för att kunna göra 

en förkortad eller 

förstorad version 

Nej, för att få föra 

över det anpassade 

verket på 

elektronisk väg 

måste man ha 

tillstånd enligt 17 § 

andra stycket i 

upphovsrättslagen. 

Ja. 

 

Behöver inte stöd 

av någon annan 

regel. 
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att läsa. Wordfilen 

läggs i skolans 

lärplattform. 

 

Betala ersättning 

till 

upphovsmannen 

för det anpassade 

verket. 

 

Det beror på om 

mottagaren får 

behålla läromedlet 

eller lämnar 

tillbaka det. Om 

mottagaren får 

behålla det ska 

upphovsmannen få 

ersättning. 

Tillståndet 

påverkar inte den 

här frågan. 

 

Behöver inte stöd 

av någon annan 

regel. 

 

Kopiera ett verk 

som redan 

anpassats med 

stöd av 17 § och 

förkorta texten för 

elev med 

synnedsättning och 

lättare utvecklings-

störning. 

Ja, man får göra 

ytterligare 

anpassningar av ett 

verk så att det 

passar eleven.  

 

Om kopieringen 

innebär att man för 

över verket på 

elektronisk väg 

krävs att man har 

tillstånd. 

 

Behöver inte stöd 

av någon annan 

regel. 

 

Klippa isär en 

talbok för en elev 

som har en grav 

synskada, ett gravt 

rörelsehinder och 

en utvecklings-

störning, och lägga 

delarna av 

talboken i ett 

särskilt verktyg som 

eleven själv kan 

styra. 

Ja, om det behövs 

för att eleven ska 

kunna ta del av 

verket. 

 

Tillståndet 

påverkar inte den 

här frågan. 

 

Behöver inte stöd 

av någon annan 

regel. 

 

Klippa isär en film 

för en elev som har 

en grav synskada, 

ett gravt 

rörelsehinder och 

en utvecklings-

störning, och lägga 

Nej, det krävs 

tillstånd för att 

anpassa en film. 

Nej, man får bara 

anpassa en film för 

personer som är 

döva eller har en 

hörselskada. Att 

klippa i filmen är 

För att göra detta 

krävs tillstånd från 

den som har 

upphovsrätten till 

filmen, oftast är 

det filmbolaget. 

Kontakta 
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delarna av 

talboken i ett 

särskilt verktyg som 

eleven själv kan 

styra. 

 

att anpassa den. filmbolaget eller 

den som annars 

har upphovsrätten 

till filmen och be 

om tillstånd, 

eventuellt måste 

man betala något 

för det.  

Lägga upp anpassat 

material i skolans 

lärplattform. 

 

Nej, man får inte 

överföra anpassat 

material 

elektroniskt utan 

tillstånd 

 

Ja, men tillstånd får 

man lägga upp 

material på det här 

sättet. Men man 

måste tänka på att 

se till att bara den 

elev som har behov 

av det anpassade 

verket får tillgång 

till det. Man kan 

alltså inte lägga 

upp anpassade 

verk i skolans 

lärplattform, 

intranätet eller 

liknande där alla 

har tillgång till det. 

Behöver inte stöd 

av någon annan 

regel. 

 

Skanna in texter 

och göra vissa 

anpassningar av 

dem för att de ska 

läsas med 

talsyntes. 

Ja, om det behövs 

för att eleven ska 

kunna ta del av 

verket. 

 

Tillståndet 

påverkar inte den 

här frågan. 

 

Behöver inte stöd 

av någon annan 

regel. 

 

Lägga texterna på 

elevens USB-

minne. 

 

Ja, det är tillåtet. 

Här måste man 

tänka på att om 

eleven behåller den 

anpassade texten 

ska skolan betala 

ersättning till 

upphovsrätts-

innehavaren. 

Tillståndet 

påverkar inte den 

här frågan. 

 

Behöver inte stöd 

av någon annan 

regel. 
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Skolan kan också 

säga till eleven att 

själv ta bort verket 

från sitt USB-minne 

eller hjälpa eleven 

att ta bort det.  

Lägga texterna på 

skolans USB-minne 

som de lånar ut till 

eleven. 

Ja, det är tillåtet. 

 

Tillståndet 

påverkar inte den 

här frågan. 

 

Behöver inte stöd 

av någon annan 

regel. 

 

Skicka texterna 

med e-post till 

eleven. 

 

Nej, krävs tillstånd 

för att föra över 

dem till eleven 

elektroniskt 

 

Ja, med tillstånd får 

man skicka 

texterna till eleven 

elektroniskt. Här 

måste man tänka 

på att om eleven 

behåller den 

anpassade texten 

ska skolan betala 

ersättning till 

upphovsrätts-

innehavaren. 

Skolan kan också 

säga till eleven att 

själv ta bort verket 

från sin e-post och 

dator. 

Behöver inte stöd 

av någon annan 

regel. 

 

Filma en 
teckenspråks-
översättning. 

Ja, om det behövs 

för att eleven ska 

kunna ta del av 

verket. 

Tillståndet 

påverkar inte den 

här frågan. 

 

Behöver inte stöd 

av någon annan 

regel. 

Skicka 

teckenspråks-

inspelningen med 

e-post till eleven. 

 

Nej, krävs tillstånd 

för att föra över 

dem till eleven 

elektroniskt 

 

Ja, med tillstånd får 

man skicka 

texterna till eleven 

elektroniskt. Här 

måste man tänka 

på att om eleven 

behåller den 

Behöver inte stöd 

av någon annan 

regel. 
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anpassade texten 

ska skolan betala 

ersättning till 

upphovsrätts-

innehavaren. 

Skolan kan också 

säga till eleven att 

själv ta bort verket 

från sin e-post och 

dator. 

Använda samma 

anpassade material 

till två elever. 

 

Ja, samma material 

kan användas av 

flera elever om de 

alla har behov av 

just sådan 

anpassning av 

verket för att 

kunna ta del av det. 

Tillståndet 

påverkar inte den 

här frågan. 

 

Behöver inte stöd 

av någon annan 

regel. 

 

Använda bilder, 

texter och 

symboler på 

internet i realtid i 

undervisningen. 

Att visa något på 

internet är inte att 

anpassa verket så 

bestämmelsen är 

inte tillämplig. 

 

Tillståndet 

påverkar inte den 

här frågan. 

 

Man får visa bilder, 

texter och 

symboler på 

internet i realtid för 

klassen utan stöd 

av någon särskild 

regel eftersom 

klassen anses vara 

en sluten grupp. 

Däremot får man 

inte ladda ner 

bilder eller filmer 

utan tillstånd.  

Använda tv-

program, filmer 

och radioprogram 

på internet i realtid 

för undervisningen. 

 

Att visa något på 

internet är inte att 

anpassa verket så 

bestämmelsen är 

inte tillämplig. 

 

Tillståndet 

påverkar inte den 

här frågan. 

 

Man får visa tv-

program, filmer 

och radioprogram 

på internet för 

klassen så länge 

som de sänds i real 

tid, alltså att 

klassen lyssnar på 

dem samtidigt som 
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de sänds på 

internet.  

 

Visa tv-program på 

SVT-play. 

 

Att visa något på 

internet är inte att 

anpassa verket så 

bestämmelsen är 

inte tillämplig. 

 

Tillståndet 

påverkar inte den 

här frågan. 

 

Man får visa 

program på SVT-

play för klassen 

eftersom klassen är 

en sluten grupp. 

Men man får inte 

göra kopior av 

programmen eller 

ladda ner eller 

spara kopior på 

datorn. 

Visa filmer för 

klassen. 

 

Att visa film är inte 

att anpassa verket 

så bestämmelsen 

är inte tillämplig. 

 

Tillståndet 

påverkar inte den 

här frågan. 

 

Man får visa film 

för klassen bara om 

man har tillstånd 

från 

upphovsrättsinneh

avaren. Varje skola 

måste ha koll på 

vilka avtal de har.  

Använda inspelade 

tv-program, filmer 

och radioprogram i 

undervisningen. 

 

Att visa tv-

program, 

radioprogram och 

film som har 

spelats in är inte 

att anpassa verket 

så bestämmelsen 

är inte tillämplig. 

 

Tillståndet 

påverkar inte den 

här frågan. 

 

För att få visa ett 

inspelat tv-program 

eller radioprogram 

krävs avtal med 

Copyswede som 

hanterar dessa 

rättigheter. För att 

få visa film krävs 

avtal med 

upphovsrätts-

innehavaren. 

Visa filmer på 

YouTube. 

Att visa film är inte 

att anpassa verket 

så bestämmelsen 

är inte tillämplig. 

 

Tillståndet 

påverkar inte den 

här frågan. 

 

För att visa en film 

som ligger på 

YouTube för 

klassen måste man 

vara säker på att 

den har lagts upp 
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med 

upphovsrättsinne-

havarens tillstånd. 

Detta är svårt att 

veta, men om den 

lagts upp med en 

så kallad Creative 

Commons-licens är 

det ok att visa den.  

Visa tv-program, 

radioprogram och 

filmer generellt. 

 

Att visa tv-

program, 

radioprogram och 

film är inte att 

anpassa verket så 

bestämmelsen är 

inte tillämplig 

 

Tillståndet 

påverkar inte den 

här frågan. 

 

Man kan visa 

mindre delar av tv-

program, 

radioprogram och 

filmer för att 

illustrera något i 

undervisningen 

med stöd av 

citaträtten i 22 § 

upphovsrättslagen. 

Detta ska ske i 

enlighet med god 

sed och i den 

omfattning som 

motiveras av 

ändamålet. Det är 

svårt att generellt 

säga hur mycket 

som får citeras, 

men citatet ska 

vara ett 

komplement eller 

en bisak till 

helheten. 

Klippa ner en film i 

kortare avsnitt och 

teckenspråkstolka 

dem för en elev 

som är döv och har 

en utvecklings-

störning. 

Nej, man får inte 

anpassa filmer med 

stöd av första 

stycket. 

 

Ja och nej. Man får 

anpassa filmer för 

personer som är 

döva eller har en 

hörselnedsättning 

men inte för en 

person som 

behöver få den 

För att få klippa ner 

filmen i kortare 

delar för att den 

ska passa en 

person som har en 

utvecklingsstörning 

måste man ha 

tillstånd från 
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 anpassad på grund 

av att en har en 

utvecklingsstörning

. I det här fallet får 

filmen alltså 

teckenspråktolkas 

men man får inte 

klippa ner den i 

kortare delar för 

att en person 

behöver det på 

grund av sin 

utvecklingsstörning

. 

upphovsrätts-

innehavaren.  

 

Förenkla och 

illustrera texter ur 

böcker och 

läromedel med 

bilder och 

symbolstöd för en 

elev med en grav 

språkstörning. 

Ja och nej. Att 

illustrera texten 

med en bild är inte 

att anpassa den i 

sig. Att däremot 

exempelvis lägga 

texten i smalare 

kolumner eller dela 

upp texten i 

kortare stycken för 

att få plats med en 

bild eller symbol är 

att anpassa den 

och tillåtet med 

stöd av första 

stycket. Bilderna 

och symbolerna är 

däremot så kallade 

fristående verk i 

förhållande till 

texten och 17 § ger 

inte rätt att 

använda dem för 

att göra texten 

tillgänglig för en 

person med en 

funktionsnedsättni

Tillståndet 

påverkar inte den 

här frågan. 

 

För att använda 

bilder och 

symboler krävs 

särskilt stöd. Vilket 

stöd som krävs 

beror på vad för 

bild eller symbol 

man använder. Det 

är olika avtal, 

licenser eller andra 

regler för bliss, 

pictogram och 

bilder. Kolla vad för 

avtal din skola har. 

Man kan i viss 

utsträckning 

använda bilder, 

symboler och 

filmer med stöd av 

citaträtten för att 

illustrera texter. 

Sådant som ligger 

ute på internet 

under en Creative 

Common-licens kan 

man använda utan 

särskilt avtal eller 
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ng. tillstånd. 

 

 

Bra att veta 

Vem får göra en anpassning 

enligt 17 §? 

 

Vem som helst får göra en anpassning av ett verk enligt 17 

§ för att en person med ett funktionshinder ska kunna ta 

del av det.  Detta gäller med vissa begränsningar. 

Vilka begränsningar finns? 

 

Vem som helst får inte göra anpassningar genom 

ljudupptagning.  

För att få göra en ljudupptagning måste man ha tillstånd 

som ges enligt 17 § andra stycket upphovsrättslagen. 

SPSM har sådant tillstånd. 

Verken får bara spridas på ett fysiskt medium. Med det 

avses papper, USB-sticka, cd-rom, Daisyspelare och 

liknande.  

Men om man har tillstånd enligt 17 § andra stycket 

upphovsrättslagen får man sprida verket även digitalt, det 

vill säga genom att lägga det i skolans lärplattform eller 

skicka det med e-post. Då måste man vara noga med att 

bara eleven som verket är avsett för kan komma åt det, 

det får inte användas av elever som inte har behov av 

anpassningen. 

Anpassningen får inte göras i förvärvssyfte, alltså för att 

tjäna pengar. 

Man får bara anpassa film för personer som är döva eller 

har en hörselnedsättning och bara om man har tillstånd 

enligt 2 stycket. 

Vad är en anpassning? 

 

Anpassning är alla sätt att ändra på sättet som verket kan 

avläsas: Göra om en tryckt bok till punktskrift, förstora 

texten, förkorta texten eller göra om den till enklare 

språk, läsa in den på ljudupptagning, göra en taktil bild. 

Det finns ingen uttömmande lista på vad som är en 

anpassning utan man utgår från varje persons egna 

behov.  
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Vad räknas som ett 

funktionshinder? 

 

Mottagaren behöver inte ha en diagnos för att ha rätt till 

anpassning enligt 17 §. Det är möjligheten att ta del av 

verket som är avgörande. Det finns heller ingen 

begränsning i vilka funktionshinder som omfattas av 

bestämmelsen. Man måste göra en bedömning i varje 

enskilt fall om det är ett funktionshinder som gör att 

personen behöver en anpassning för att alls eller utan 

orimliga insatser kunna ta del av verket.  

En person med dyslexi kan ha rätt till anpassning lika 

mycket som en person med synnedsättning eller 

hörselnedsättning liksom rörelsehinder. 

Hur mycket får man 

anpassa? 

 

Man får anpassa så mycket som behövs för att personen 

ska kunna ta del av verket med hänsyn till sin 

funktionsnedsättning och inom ramen för de 

begränsningar som anges i 17 §. 

Var går gränsen för om 

man får anpassa? 

 

I förarbetena som ligger till grund för bestämmelsen står 

det att det avgörande är om personen med 

funktionshinder inte alls, eller endast med orimliga 

insatser, kan ta del av verket utan den särskida 

anpassningen. Personen med funktionsnedsättningen ska 

behöva anpassningen för att kunna ta del av verket. Det 

är alltså inte tillåtet att göra en ljudupptagning av en bok 

för att en person inte vill läsa den i tryckt form för att det 

är tråkigt. Vad som är en orimlig insats måste också 

bedömas i det enskilda fallet. 

Annat som är bra att veta: Ett verk som har anpassats på det här sättet får bara 

användas för att en person med en funktionsnedsättning 

ska kunna ta del av det. Det anpassade verket får alltså 

inte användas av någon som inte behöver anpassningen 

för att ta del av verket. 

SPSM har gjort många anpassningar av läromedel som 

man kan använda. Läromedelsavdelningen kan hjälpa till 

att ta fram anpassade läromedel. 

 

 


