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1. Bakgrund 

 

1.1 Med anledning av corona-krisen producerar Sveriges Televisions (”SVT”) 

datajournalister grafik och text som publiceras på svt.se.  

 

1.2 SVT erbjuder medlemsbolagen inom Utgivarna  

(”Licenstagaren”) rätten att bädda in SVT:s grafik och text, producerat av 

SVT:s datajournalister, som publiceras på svt.se, allt i enlighet med 

nedanstående villkor. 

 

2. Upplåtelsen och publicistiskt ansvar 

 

2.1 SVT upplåter till Licenstagaren en icke exklusiv rätt att i Sverige, i eget 

artikelramverk bädda in och nyttja en särskilt tillgängliggjord inbäddnings-

version enligt nedan av SVT på svt.se publicerad datajournalistisk – grafik och 

text. Rättigheten gäller egna plattformar, ej sociala medier. 

 

2.2  SVT har tekniskt underlättat för Licenstagarens inbäddning enligt ovan.  

Den som önskar nyttja denna licensupplåtelse, ska kontakta Linnea Heppling  

via mail – linnea.heppling@svt.se – och får då uppgift om html-kod och övriga  

uppgifter nödvändiga för att åstadkomma inbäddningen.  

 

2.3  Licenstagaren är medveten om att när SVT ändrar i innehållet i  

inbäddningsversionen, så ändras innehållet i det av Licenstagaren inbäddade  

materialet. 

 

2.4 Licenstagaren ansvarar i alla dess delar för sina publiceringar av ovannämnda  

inbäddningsversion oavsett vilka ändringar SVT genomför löpande i grafik och 

 text. SVT åtar sig inte att informera Licenstagaren om kommande eller gjorda 

 ändringar. 

 

2.5 SVT lämnar inga garantier gällande tillgängligheten till inbäddningsversionen. 

 

3. SVT:s logotyper 

 

3.1 SVT:s logotyper i grafik och text får inte tas bort.  

 

3.2 Licenstagaren har inte rätt att lägga på annat innehåll på grafik och text 

ingående i inbäddningsversionen.  

 

4. Ersättning  

 

4.1 För SVT:s licensupplåtelse enligt dessa villkor utgår ingen ersättning. 

 

5. Skadestånd 

 

Om Licenstagaren bryter mot bestämmelse i dessa villkor har SVT rätt till  

ersättning för den skada som SVT lider på grund av avtalsbrottet.  
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6. Giltighetstid  

 

6.1 Dessa villkor och licensupplåtelser härunder gäller tills vidare under corona-

krisen. SVT beslutar ensidigt när dessa villkor och upplåten licensrätt upphör 

att gälla. 

 

6.2  SVT har rätt att i förtid skriftligen säga upp upplåten licensrätt till omedelbart  

upphörande om Licenstagaren i väsentligt avseende åsidosätter sina  

skyldigheter enligt dessa villkor. 
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