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Inlämning i kursen Webbutveckling01- SY18. 

Inlämningsuppgift ”lagar och förordningar”  

Två intressanta fall presenteras nedan där  

1. Det 1:a fallet handlar om de ökade möjligheterna att ladda ner filer (musik och filmer) 

via mobiltelefon. 

2. Det 2:a fallet diskuterar vilka rättsliga konsekvenser möjligheten att spela in från egen 

skärm.  

Din uppgift är att hitta något/några intressanta rättsfall och göra en kort beskrivning, 

ungefär som gjorts i de två fallen som visas här, samt presentera dessa för klassen med 

PowerPoint. 

 

https://prvbloggen.se/2018/01/05/sony-maste-betala-miljonbelopp-i-upphovsrattsersattning/ 

Sony måste betala miljonbelopp i upphovsrättsersättning  
5 januari 2018 10:15 

Sony importerade under 2009-2010 mobiltelefoner som Högsta domstolen nyligen bedömde 

har kunnat användas för privatkopiering av musik och film. Mobiltelefonerna innehöll 

nämligen en mediaspelare och ett  externt minneskort som följde med och gjorde sådan 

kopiering möjlig. Organisationen Copyswede, en organisation som företräder 

upphovspersoner som bl.a. har rätt till ersättning för kopiering på lagringsmedier som är 

särskilt ägnade för privatkopiering , väckte redan 2009 talan mot Sony om detta. HD:s 

bedömning innebär att mobiltelefonerna och det tillhörande externa minneskortet ska anses 

vara en enda anordning som varit särskilt ägnad för privatkopiering. På samma sätt som när 

det gäller vissa andra typer av lagringsmedier ska Sony därför enligt lagen betala ersättning 

till upphovspersonerna. Sony är enligt HD:s dom skyldiga att betala ca 1,7 mkr till 

Copyswede. Pengar som Copyswede sedan fördelar ut till de berörda upphovspersonerna. 

Läs mer om nyheten i sin helhet här! 

/ Catharina Ekdahl, jurist och projektledare på PRV 

 

 

  

https://prvbloggen.se/2018/01/05/sony-maste-betala-miljonbelopp-i-upphovsrattsersattning/
https://www.copyswede.se/2017/12/gladjande-fortydligande-for-kulturskapare-i-hogsta-domstolen/
https://www.copyswede.se/2017/12/gladjande-fortydligande-for-kulturskapare-i-hogsta-domstolen/
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https://prvbloggen.se/2017/06/16/spela-in-fran-egen-skarm-vad-sager-upphovsratten/ 

Spela in från egen skärm – vad säger upphovsrätten? 

 

Ryktet går att Apple kommer att lansera en ny inspelningsfunktion av egen skärm på 

mobiltelefonen eller iPaden till hösten. Ryktet har bekräftats av Apple och funktionen finns faktiskt 

tillgänglig redan nu, fast i en betaversion. 

Inspelningsfunktionen är helt enkelt en modern variant av den gamla skärmdumpen, fast i rörlig 

form. Säkerligen en funktion som kommer att användas av många för att mer levande kunna visa en 

pågående aktivitet på skärmen. Funktionen innebär även en möjlighet att redigera inspelningen live. 

Men vad händer om den aktivitet som pågår på skärmen involverar upphovsrättsligt skyddat 

material? Kanske visas en film, ett spel eller framförs det musik på den egna skärmen. Eller kanske 

något annat verk som omfattas av upphovsrättslagens skydd. Ett verk som sedan spelas in med hjälp 

av funktionen och läggs upp i sociala medier. 

I upphovsrättslagen finns det sedan länge en inskränkning som innebär att var och en får kopiera 

nästan allt upphovsrättsligt skyddat material för sitt privata bruk utan tillstånd från den som äger 

rättigheterna. Så länge det skyddade materialet är publicerat eller offentliggjort på annat sätt sedan 

tidigare med upphovspersonens tillstånd, kan inskränkningen för privat bruk användas. En eller ett 

par kopior får därför skapas för privat bruk eller för den närmaste vän- och familjekretsen. Det här 

innebär att själva inspelningen med den nya funktionen skulle vara okej om det skyddade materialet 

som spelas in är lagligt. Att däremot lägga upp inspelningen på sitt sociala mediekonto ingår inte i 

inskränkningen för privat bruk. Då kan det istället handla om fildelning. 

Ytterligare något man bör vara försiktig med gäller redigeringen av inspelningen. Om det sker en grov 

manipulering eller med inslag som exempelvis är politiska, religiösa eller pornografiska kan det vara 

fråga om kränkning av upphovspersonens ideella upphovsrätt. 

/Catharina Ekdahl, jurist PRV 
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