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Vad får man sprida på nätet?
I april 2019 fattade EU beslut om att ändra
reglerna för upphovsrättsskyddat material på
internet (upphovsrättsdirektivet). Tanken är
att ha mer lika regler för EU:s medlemsländer
och göra det möjligt för användare att i större
utsträckning få onlinetillgång till verk i hela EU.
Samtidigt vill man öka möjligheterna för dem
som skapar verken att få betalt för sitt arbete när
deras musik eller nyhetstexter sprids på internet.
I samband med att man ändrade reglerna för
upphovsrätt har diskussionerna gått heta om till
exempel även memes kommer att förbjudas efter
detta EU-beslut. Vad innebär egentligen de nya
reglerna för upphovsrätt?

Nivå 1
Undersök:

• Vad menas med upphovsrätt? Hur berör det
dig?
Lyssna på dokumentären om Rebecka Johansson
som filmade när hennes kompis hoppade bungyjump och linan gick av: statensmedierad.se/
publikationer/poddar/bungyjumpfalletlangd20min.2644.html.
• Vad gäller egentligen för memes?
Läs vad Europeiska kommissionen skriver på sin
webbplats: ec.europa.eu/digital-single-market/
en/faq/vanliga-fragor-om-upphovsrattsreform.
EUR-Lex är en databas som tillhandahåller hela
EU:s samlade lagstiftning och rättsliga texter.
Om du vill ta del av själva upphovsrättsdirektivet hittar du det här: eur-lex.europa.eu/eli/
dir/2019/790/oj/swe.

Nivå 2
Det har förekommit många rykten och spekulationer om hur direktivet om digital upphovsrätt
kan påverka internet i framtiden.

• Vad har egentligen sagts om memes och
internets ”framtid”? Hitta argument för och
emot lagförslaget om digital upphovsrätt.
• Gör en sökning på internet med förslagsvis
följande sökord:
#Digital upphovsrätt inom EU
#Länkskatten
#EU Copyright Directive
# The Directive on Copyright in the Digital
Single Market
#Upphovsrätt artikel 15 (sök även på artikel
11 då artikeln tidigare, i förslaget till upphovsrättsdirektivet, hade ett annat nummer).
#Upphovsrätt artikel 17 (sök även på artikel
13 då artikeln tidigare, i förslaget till upphovsrättsdirektivet, hade ett annat nummer).
#Save Your Internet
• Gör en egen informativ podd eller film om
vad upphovsrättsdirektivet handlar om. Du
kan även ta med vad debatten om direktivet
har handlat om och lyfta fram både kritiska
och positiva röster. Var tydlig med vad som är
officiell information och vad som är oklarheter eller rykten.
Det kan upplevas svårt att veta vad som är
sant och vad som är myter när det gäller vad
EU beslutat och hur det påverkar vår vardag.
Myterna varierar också mellan olika medlemsländer. I Sverige tenderar EU-myterna att handla
om övernitisk byråkrati eller beslut som inte
fattats av EU. Kommissionen har sammanställt
några av dessa myter och förklarar här sanningen bakom påståendena. Ska EU verkligen
förbjuda lakritspipor och julmust? Gå in på
ec.europa.eu/sweden/about-us/myths_sv och
läs sammanställningen.
Diskutera:

• Vad beror det på att vi inte har korrekt information om EU-beslut och att dessa myter är
så seglivade?
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Nivå 3

Förslag på källor:

Frågan om att förbjuda memes eller inte ingår i
upphovsrättsdirektivet. Ett direktiv är ett uppsatt
EU-mål som måste införlivas i varje lands lagar.
Men det är upp till varje enskilt medlemsland
att bestämma hur man ska nå målet. Ett direktiv
måste införlivas i varje lands lagar. I direktivet
står det en tidpunkt när det senast ska vara
infört i varje land. Vanligtvis har medlemsländerna två år på sig.

EU:s lagar och regler på riksdagens webbplats
om EU: eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/en-eu-lagblir-till/eus-lagar-och-regler/.

• Vilka blir konsekvenserna för Sverige om vi
inte inför upphovsrättsdirektivet?
• Vad blir konsekvenserna för dig och dina
vänner när upphovsrättsdirektivet genomförs
i Sverige?
I EU är det Europaparlamentet och medlemsländerna, genom ministerrådet, som beslutar om
nya lagar. Det är regeringen som representerar
Sverige och för Sveriges talan, i ministerrådet.
När EU ska besluta om ett nytt lagförslag
samråder regeringen med riksdagen om vilken
hållning Sverige ska ha i ministerrådet. Det görs
i EU-nämnden.
Gör en sökning på internet om hur upphovsrättsdirektivets samråd, eller brist på samråd,
har märkts. Förslag på sökord:
#KU-anmälan digital upphovsrätt
#Kritik mot upphovsrättsdirektiv
• Kan du se meningsskiljaktigheter mellan
svenska partier och inom nationell politik om
upphovsrättsdirektivet? Ge en utförlig och
nyanserad bild av diskussionen.

EU-domstolen på riksdagens webbplats om EU:
eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/
eu-domstolen/.
Europeiska kommissionens webbplats:
ec.europa.eu/info/law/law-making-process/
applying-eu-law/infringement-procedure_sv.
Europapodden på Sveriges Radios webbplats:
sverigesradio.se/avsnitt/1226444.
Poddradio: statensmedierad.se/publikationer/
poddar/bungyjumpfalletlangd20min.2644.
html, en 20 minuter lång poddokumentär om
Bungyjumpfallet. 20-åriga Rebecka Johansson
filmade när hennes kompis från Australien
hoppade bungyjump. Då händer det som inte
får hända – linan går av. Som genom ett mirakel
överlever kompisen.
Databasen EUR-Lex på EU:s officiella webbplats
där alla EU:s rättsliga texter finns samlade. Här
kan du följa EU:s arbetsprocess med upphovsrättsdirektivet. eur-lex.europa.eu/legal-content.

Europaparlamentets databas där man kan följa
ett lagstiftningsärende: oeil.secure.europarl.
europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang
=en&reference=2016/0280(OLP).
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