
 

Adobe Stock – ytterligare villkor 

Senast uppdaterad 15 oktober 2016. Ersätter versionen från den 16 juni 2016 i sin helhet.  

Din användning av Tjänsterna i Adobe Stock och Arbetet (enligt definitionen nedan) lyder under dessa 
ytterligare villkor, som kompletterar och ingår i Användarvillkoren för Adobe.com (inklusive dessa ytterligare 
villkor, gemensamt ”Villkor”) som finns på www.adobe.com/go/terms_se. Termer med inledande versal som 
inte definieras här har den innebörd som anges i Användarvillkoren för Adobe.com. 

1. Definitioner. 

1.1 ”Webbplats” avser Adobe Stock eller Adobes övriga webbplatser. 

1.2 ”Arbete(n)” avser fotografier, illustrationer, bilder, videoklipp, 3D-tillgångar, mallar (inklusive allt 
upphovsrättsskyddat material som ingår i en mall eller skickas med en mall) eller annat arbete som inkluderar 
bilder eller grafik som du köper eller hämtar från webbplatser. 

2. Äganderätt. 

Om det inte uttryckligen beviljas i Villkoren, behåller vi och våra licensgivare alla rättigheter till, intresse i och all 
äganderätt till Arbetet. Ingen äganderätt till eller intresse i eller till Arbetet överförs till dig i enlighet med dessa 
Villkor. 

3. Licens till Arbetet. 

3.1 Standardlicens. Under förutsättning att du följer Villkoren, ger vi dig en icke-exklusiv, oupphörlig, 
världsomfattande, icke återlicensierbar, icke överförbar licens att använda, kopiera, modifiera eller visa Arbetet i 
samband med marknadsföring, reklam, interna presentationer eller dekoration, digitala produktioner som 
mobilreklam, mobilappar, e-kort, e-publikationer (e-böcker, e-tidningar, bloggar etc.) samt personlig eller icke-
kommersiell användning i enlighet med ytterligare begränsningar i avsnitt 4 (Begränsningar) (”Standardlicens”). 
Du har inte en Utökad licens (enligt definitionen nedan) eller en Förlängd licens (enligt definitionen nedan) om 
du inte har köpt en Utökad licens eller en Förlängd licens för gällande Arbete. 

3.2 Utökad licens. Under förutsättning att du följer Villkoren, har du, om du har köpt en Utökad licens, samma 
rättigheter som beviljas av en Standardlicens men inte omfattas av avsnitt 4.2(A) (”Utökad licens”). Du har inte 
en Förlängd licens om du inte har köpt en Förlängd licens för gällande Arbete. 

3.3 Förlängd licens. Under förutsättning att du följer Villkoren, har du, om du har köpt en Förlängd licens, 
samma rättigheter som beviljats av den Utökade licensen, och får distribuera Arbetet som en del av varor eller 
annat Arbete du är upphovsman till (”Förlängd licens”). Med andra ord har du rätt att använda, kopiera, 
distribuera eller visa Arbetet i samband med: 

(A) elektroniska mallar och program för designmallar avsedda för återförsäljning; 

(B) varor eller tjänster som är avsedda för återförsäljning eller distribution, inklusive, utan begränsning, muggar, 
t-shirtar, affischer, gratulationskort eller andra varor, samt tjänster för beställtryck; 

(C) en pr-kampanj för marknadsföring av varor eller tjänster via media. Om du inkluderar ett Arbete i ett 
pressmeddelande för marknadsföring som kommer att släppas till media, har du rätt att distribuera den 
fristående bildfilen till media, förutsatt att mediet endast har tillåtelse att publicera Arbetet i samband med 
pressmeddelandet, och mediet inte använder eller sprider Arbetet på något annat sätt. 

3.4 Redaktionella Arbeten. Du får använda, kopiera och visa Arbeten som har angivits som ”Endast för 
redaktionell användning” på webbplatsen (”Redaktionella Arbeten”), endast för icke-kommersiella syften och 
på redaktionellt sätt, i enlighet med ytterligare begränsningar i avsnitt 4.3 (Begränsningar för Redaktionell 
Användning) samt eventuella ytterligare begränsningar i Dokumentationen som hör till Redaktionella Arbeten 

http://www.adobe.com/go/terms_se


(till exempel, vissa Redaktionella Arbeten får endast användas i vissa regioner). Du får använda det Redaktionella 
Arbetet i kommersiellt syfte om du skaffar det tillstånd och de versioner som krävs för din användning separat. 
Redaktionellt sätt innebär att du får använda det Redaktionella Arbetet i samband med evenemang som är en 
nyhet eller av kulturellt intresse, vanligtvis i artiklar i tidningar, tidskrifter, bloggar eller liknande media. Du får 
även använda andra Arbeten (ej angivna som ”Endast för redaktionell användning”) på ett redaktionellt sätt. För 
alla Arbeten som används på ett redaktionellt sätt, måste du visa upphovsrättsmeddelandet i samband med 
Arbetet i detta format: © Upphovsmannens namn – stock.adobe.com. 

3.5 Användning för Medarbetare och Uppdragstagare. Du får inte överföra det icke-ändrade Arbetet. Du får 
däremot överföra filer som innehåller Arbetet, eller Arbeten skapade ur Arbetet med tillstånd för medarbetare 
och underleverantörer, under förutsättning att dessa medarbetare och underleverantörer godkänner att följa 
begränsningarna i Villkoren och endast använda Arbetet på dina vägnar. Medarbetare och underleverantörer 
har inga andra rättigheter att använda Arbetet. 

3.6 Användning för Kund. Du får använda licensen som beviljas i dessa villkor till förmån för en av dina kunder, 
förutsatt att du överför licensen till kunden, och kunden följer dessa villkor och begränsningar. Du är ensam 
ansvarig för hur kunden använder Arbetet. Du måste köpa ytterligare licenser för samma Arbete om du vill 
använda samma Arbete till förmån för andra kunder. 

3.7 Digitalt bibliotek. Du får skapa ett digitalt bibliotek, nätverkskonfiguration eller liknande arrangemang för att 
möjliggöra att Arbetet kan visas för medarbetare och kunder i din verksamhet. 

3.8 Förbehåll. Om ett Arbete utgör ett brott mot dessa Villkor, kan vi kräva att du upphör med all användning, 
distribution och innehav av sådana Arbeten, och du måste då följa dessa anvisningar snarast. Vi förbehåller oss 
alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa Villkor. 

4. Begränsningar. 

4.1 Allmänna begränsningar. Du får inte använda Arbetet på olovligt sätt. Såvida det inte uttryckligen tillåts i 
avsnitt 3 (Licens till Arbetet), får du inte: 

(A) sälja, licensiera eller distribuera Arbetet eller eventuella modifierade Arbeten, antingen fristående eller som 
en del av en onlinedatabas eller någon annan databas, eller någon härledd produkt med Arbetet, på ett sådant 
sätt som ger en tredje part rätten att använda, hämta, extrahera eller få åtkomst till Arbetet som en fristående fil 
eller elektronisk mall 

(B) dela Arbetet med någon annan person eller enhet, eller lägga upp Arbetet online i nedladdningsbart format 
eller på en elektronisk anslagstavla 

(C) använda, återskapa, distribuera, genomföra, modifiera eller visa Arbetet (enbart själva arbetet eller i 
kombination med annat arbete av annan upphovsman) på något sätt som är ärekränkande eller på annat sätt 
nedsättande, obscent eller oanständigt 

(D) ta bort upphovsrättsmeddelanden, äganderättsinformation eller annan information som kan finnas på, vara 
inbäddad i eller finnas i samband med Arbetet i dess ursprungliga nedladdade form eller på någon tillåten 
säkerhetskopia 

(E) införliva Arbetet i ett varumärke eller tjänstemärke 

(F) vidta åtgärder relaterade till Arbetet som kan anses hävda att upphovsmannen för Arbetet, eller personer 
eller egendom som visas i Arbetet (om några), stöder några politiska, ekonomiska eller andra åsiktsbaserade 
rörelser eller parter 

(G) använda Arbetet på ett sätt som framställer en person i en bild på ett negativt sätt eller på ett nedsättande, 
olagligt, omoraliskt eller kränkande sätt, inklusive, men inte begränsat till, Arbeten som innefattar pornografi, 
tobaksreklam, annonser som marknadsför klubbar med vuxenunderhållning eller liknande platser (t.ex. 
eskorttjänster) eller stöd från politiska organisationer, eller anspelar på mentala eller fysiska sjukdomar; eller 



(H) använda Arbetet (eller det Redaktionella Arbetet) på ett redaktionellt sätt utan att infoga det medföljande 
upphovsrättsmeddelandet. 

4.2 Ytterligare begränsningar. 

(A) Om du inte har en Utökad licens eller en Förlängd licens för ett Arbete måste du säkerställa att Arbetet inte 
reproduceras mer än totalt 500 000 gånger. Till exempel får ett Arbete inte visas på mer än totalt 500 000 tryckta 
upplagor (flygblad, annonser, omslag, paket etc.). På samma sätt får Arbetet inte användas i ett TV-program, 
videoklipp eller någon annan produktion om antalet tittare förväntas bli fler än totalt 500 000. Denna 
begränsning gäller ej för (1) Arbeten som endast visas på en webbplats eller sociala medier, eller (2) Arbeten 
som är videoklipp. Detta avsnitt 4.2(A) gäller inte för medlemmar som licensierar Arbeten via sitt Adobe Stock 
Enterprise-erbjudande (”Enterprise Stock-medlemmar”).   

(B) Såvida du inte har en Utökad licens för ett Arbete får du endast distribuera Arbetet som en del av en vara om 
(1) Arbetet har modifierats i den utsträckning att det modifierade Arbetet inte har tydliga likheter med det 
ursprungliga Arbetet och kan anses vara ett originalarbete av en upphovsman, eller (2) det primära värdet för 
varan inte ligger i själva Arbetet i sig. Med andra ord: under en Standardlicens och en Utökad licens är det inte 
tillåtet att producera ett icke-modifierat Arbete på en affisch avsedd för återförsäljning, eftersom det primära 
värdet då ligger i själva Arbetet.  

(C) Såvida du inte har en Utökad licens för ett Arbete kan du inte använda, inkludera eller infoga Arbetet i en 
elektronisk mall, en designmall eller ett designprogram (t.ex. en webbdesignmall eller presentationsmall, eller 
mallar för elektroniska gratulationskort och visitkort). 

4.3 Begränsningar för Redaktionell användning. När det gäller Redaktionella Arbeten får du inte:  

(A) använda Redaktionella Arbeten för kommersiella syften, inklusive annonsering, kampanjer, ”advertorials” 
(t.ex. en annons i en tidskrift som presenteras i stil av en redaktionell artikel), eller 

(B) ändra Redaktionella Arbeten, med undantag för mindre justeringar för teknisk kvalitet (t.ex. vad gäller ton 
eller ljusstyrka) eller viss beskärning eller ändring av storlek, och endast om det redaktionella sammanhanget 
och betydelsen av det Redaktionella Arbetet bevaras. 

4.4 Användning på webbplatsen. Oaktat något som bryter mot Villkoren, med hänsyn till användningen och 
visningen av Arbetet på webbplatser, måste du vidta alla rimliga åtgärder för att undvika att webbplatsbesökare 
hämtar eller återanvänder Arbetet. 

4.5 Användning på sociala medier. Du får lägga ut eller ladda upp en icke-modifierad version av Arbetet på en 
Sida för sociala medier om (A) du inkluderar ett upphovsrättsmeddelande i Arbetet (© Upphovsmannens 
namn – stock.adobe.com) och (B) användarvillkoren för Sidan för sociala medier inte inkluderar några 
bestämmelser som beviljar någon person några exklusiva rättigheter eller någon form av ägande med avseende 
på sådant Arbete eller modifierat Arbete. ”Sida för sociala medier” innebär en webbplats eller ett program vars 
primära fokus är att möjliggöra interaktion bland användarna och göra det möjligt för användare att dela 
innehåll i samband med sådan social interaktion. 

4.6 Delning med Creative Cloud Team. Teammedlemmar som använder ett Arbete som har licensierats genom 
ditt Creative Cloud Team måste alla tillhöra samma juridiska enhet. Din Team-plan får användas av upp till 
10 teammedlemmar. En Enterprise-plan krävs om mer än 10 medlemmar behöver åtkomst till tjänsten eller om 
du behöver licenser som täcker andra juridiska enheter. 

4.7 Delning med Creative Cloud Enterprise. Enterprise Stock-medlemmar som använder ett Arbete licensierat 
genom ett Creative Cloud Enterprise- eller Adobe Enterprise-erbjudande kan tillhöra olika juridiska enheter 
inom företaget. Varje sådan licens för Arbetet får användas av vilken enskild medlem som helst på företaget.  

5. Betalning och prenumeration. 

5.1 Betalning. Om du köper en prenumerationsplan ger du oss tillåtelse att debitera dig prenumerationsavgiften 
som anges vid inköpstillfället. Vi kommer automatiskt att förnya prenumerationen om du inte säger upp den 



innan den förnyas. Vi kan avbryta eller säga upp prenumerationen om vi inte kan debitera ditt konto de aktuella 
avgifterna. Prenumerationsavgiften kan ändras vid förnyelse av prenumerationen. Du ansvarar för alla kostnader 
som uppstått fram till det tillfälle då ditt konto avaktiveras eller avslutats. Alla avgifter är icke-återbetalningsbara, 
även om din prenumeration avslutas före utgångsdatumet. 

5.2 Du får inte överföra din prenumeration eller låta andra använda prenumerationen, även om de är 
dotterbolag, medarbetare, uppdragsgivare eller anställda. Endast behöriga användare får använda 
prenumerationen. Du får dock köpa fler licenser så att flera användare kan använda Arbetet via 
prenumerationen. Du måste på begäran kunna uppvisa en lista över behöriga användare. Alla Arbeten som 
laddats ned av behöriga användare får endast användas på dina vägnar. Du och varje behörig användare är 
gemensamt ansvariga inför oss för att dessa villkor efterlevs. 

5.3 Oanvända nedladdade filer. Vi kan tillåta att ett visst antal nedladdningar som ännu inte har använts förs 
över till ett nytt prenumerationsavtal upp till ett begränsat antal, förutsatt att du har förnyat prenumerationen 
utan avbrott och inte har ersatt den med en prenumeration av mindre värde.  

5.4 Överskridande. Om du överskrider det antal nedladdningar som anges i din prenumeration kan vi debitera 
avgifter för ytterligare nedladdningar till det vid tillfället aktuella priset för sådana nedladdningar med de 
betalningsuppgifter du angav när du köpte din prenumeration. Priset för dessa ytterligare nedladdningar kan 
skilja sig från priset för nedladdningar inom den tillåtna mängden i din prenumeration. 

5.5 Sparande av betalningsinformation. Vi kan kräva att du sparar din betalningsinformation hos oss i det enda 
syftet att användas vid inköp av ytterligare Arbeten eller Tjänster. Om du gör sådana ytterligare inköp ger du oss 
tillstånd att debitera de aktuella avgifterna genom att använda din betalningsinformation. Du kan när som helst 
uppdatera betalningsinformationen på din kontosida. 

6. Dina ersättningsskyldigheter. 

Du ska ersätta oss och våra dotterbolag, närstående bolag, direktörer, representanter, anställda, partner eller 
licensgivare för alla eventuella anspråk, krav, förluster eller skador, inklusive rimliga advokatarvoden, som härrör 
från eller har att göra med din användning av Arbetet (såvida det inte omfattas av det som anges i avsnitt 7 [Våra 
ersättningsskyldigheter]) eller brott mot dessa villkor från din sida, inklusive användning av ett Redaktionellt 
Arbete i kommersiellt syfte utan nödvändiga samtycken eller tillstånd. 

Vi har rätt att kontrollera försvaret för alla anspråk, handlingar eller ärenden som är föremål för ersättning från 
dig med hjälp av ett ombud som vi själva väljer. Du kommer att samarbeta till fullo med oss vid försvaret av 
sådana anspråk, handlingar eller ärenden. 

7. Våra ersättningsskyldigheter. 

7.1 Våra skyldigheter att ersätta. Förutsatt att Arbetet används i enlighet med Villkoren, kommer vi att försvara 
varje anspråk, handling eller rättsligt förfarande från tredje part mot en person eller enhet (gemensamt, 
”Yrkandet”) under perioden för Villkoren i den omfattning som Yrkandet hävdar att din användning av Arbetet 
som utgör mål för ersättningen som enligt dessa Villkor utgör ett direkt intrång i den tredje partens upphovsrätt, 
varumärke, publiceringsrättigheter eller sekretessrättigheter (”Yrkande om intrång”). ”Arbete som utgör mål 
för ersättning” syftar på varje Arbete som du har köpt och laddat ned från Webbplatsen som inte har ändrats, 
förutom ett Arbete som (A) är en del av vår samling av gratis Arbeten, (B) på annat sätt kan laddas ner utan 
betalning med pengar eller krediter, eller (C) är Redaktionella arbeten. Vi betalar de skador, förluster, kostnader, 
utgifter eller skulder (gemensamt, ”Förluster”) som är direkt relaterade till ett Yrkande om intrång och som 
antingen slutligen godkänns av en domstol i en kompetent jurisdiktion mot dig eller godkänns i en 
överenskommelse i ett skriftligt avtal undertecknat av oss. 

7.2 Villkor för skadeersättning. Adobe tar inget ansvar för eventuella Yrkanden om intrång: 

(A) som uppstår till följd av (1) ändringar i Arbetet som utgör mål för ersättning, (2) en kombination av Arbetet 
som utgör mål för ersättning och andra arbeten, (3) användning av Arbetet som utgör mål för ersättning efter att 
vi har tagit bort Arbetet som utgör mål för ersättning från våra Tjänster eller har beordrat dig att upphöra med 



användningen av Arbetet som utgör mål för ersättning, eller (4) sammanhanget där du har använt Arbetet som 
utgör mål för ersättning, eller 

(B) om du (1) inte meddelar oss skriftligen om Yrkandet om intrång snarast efter att det tillfälle du upptäckte 
eller meddelades om det, i den omfattning som vi är jäviga till följd av detta fel, (2) inte ger oss skäligt stöd då vi 
begär det för försvaret eller resultatet av Yrkandet om intrång, (3) inte ger oss exklusiv rätt att styra och 
auktoriteten att lösa Yrkandet om intrång, eller (4) ger ditt medgivande till Yrkandet om intrång utan att först ha 
erhållit ett skriftligt godkännande från oss.  

7.3 Ansvarsbegränsning. Oaktat allt som inte anges i dessa Villkor eller i något annat avtal mellan dig och 
oss, oavsett antalet gånger som Arbetet som utgör mål för ersättning laddas ner eller licensieras, kommer 
vårt totala maximala samlade ansvar vad gäller Arbetet som utgör mål för ersättning under inga 
förhållanden överstiga 10 000 USD per Arbete som utgör mål för ersättning såvida inte Arbetet som utgör 
mål för ersättning har licensierats till Enterprise Stock-medlemmar som använder sitt Adobe Stock 
Enterprise-erbjudande, i vilket fall vårt totala maximala samlade ansvar vad gäller Arbetet som utgör mål för 
ersättning under inga förhållanden kommer att överstiga 25 000 USD per Arbete som utgör mål för 
ersättning. 

7.4 Enda och exklusiva gottgörelse. Föregående anger hela vårt ansvar och åtagande, och din enda och 
exklusiva gottgörelse, med avseende på Arbetet som utgör mål för ersättning och Yrkandet om intrång. 

8. Friskrivningsklausul. 

Vi ansvarar inte för riktigheten i Arbetet, inklusive relaterade beskrivningar eller nyckelord som medföljer 
Arbetet, som tillhandahålls av upphovsmannen eller andra personer. 

9. Uppsägning. 

Vi kan efter att ha meddelat dig säga upp Villkoren eller dina rättigheter med avseende på alla Arbeten i 
händelse av ditt brott mot dessa villkor. Vi kan neka nedladdning av alla Arbeten från Webbplatsen. 

10. Följder av uppsägning. 

Vid uppsägning av Villkoren kan du fortsätta att använda Arbeten som du har hämtat och betalat för, förutsatt 
att Villkoren efterlevs. Om prenumerationen upphör eller Villkoren sägs upp avsäger du dig alla rättigheter samt 
din äganderätt och ditt intresse i och till samtliga oanvända nedladdningar. 
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