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Student Bay fälldes – läromedelsförfattare
får skadestånd
Idag kom domen i målet mot Student Bay. Ansvarig för webbplatsen fälldes och
läromedelsförfattarna får nu skadestånd. Sveriges Läromedelsförfattares Förbund
var målsägande genom sina medlemmar och krävde ersättning för
upphovsrättsintrång då Student Bay tillgängliggjorde upphovsrättsligt skyddade
verk på sin webbplats utan tillstånd och mot upphovsmännens vilja.
Saken prövades i våras och ogillades i tingsrätten, men överklagades till Svea Hovrätt.
Huvudförhandlingar hölls den 9 november. Nu har Svea Hovrätt ändrat tingsrättens
dom och dömde istället till författarnas fördel.
― En viktig markering av läromedelsförfattarnas upphovsrätt, men även en
upprättelse för våra enskilda medlemmar vars verk olagligt låg tillgängliga på Student
Bay, säger Jöran Enqvist, förbundsordförande, Sveriges Läromedelsförfattares
Förbund. Här fullföljs juridiskt den seger det var i praktiken redan när Student Bay
lades ner strax efter vår polisanmälan.
Bakgrund
SLFF polisanmälde, 2008, aktörerna bakom webbplatsen Student Bay eftersom de
tillgängliggjorde upphovsrättsligt skyddade verk på sin webbplats utan tillstånd och
mot upphovsmännens vilja. Student Bay hade sedan november 2007 i kommersiellt
syfte gjort upphovsmännens böcker elektroniskt tillgängliga för allmänheten. Den 27
maj 2009 stängdes webbplatsen. En delframgång för upphovsmännen.
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Sveriges Läromedelsförfattares Förbund – SLFF är huvudorganisation för Sveriges läromedelsförfattare i alla ämnen, för alla
målgrupper från förskola till högskola. SLFF erbjuder en omfattande medlemsservice för att stärka kompetensen hos medlemmarna
och skapa gemenskap i författararbetet. SLFF bevakar upphovsrättsfrågor och läromedelsförfattarnas rättigheter. SLFF förhandlar
om avtal med förlag och organisationer och följer hur informationsteknologin påverkar upphovsrätten och läromedelsförfattarnas
roll. SLFF skapar kontakter med nya aktörer inom läromedelsområdet i Sverige, Norden och Europa samt informerar om och
framhåller läromedlens betydelse i utbildningssamhället. SLFF är en av stiftarorganisationerna till ALIS - Administration av Litterära
rättigheter I Sverige - och medlem i Bonus Presskopia, Copyswede, KLYS, European Writers' Congress (EWC) samt Nordiska Författaroch översättarrådet.
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