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Reglerad kopiering bidrar
till fortsatt nyskapande

INFORMATION TILL CIRKELLEDARE INOM
FOLKBILDNINGSFÖRBUNDETS STUDIECIRKELVERKSAMHET

För att få fortsatt tillgång till inspirerande och högkvalitativt undervisningsmaterial
inom folkbildningsområdet är det viktigt att upphovsrätten respekteras och att
rätten att kopiera inte missbrukas.
När BONUS (Bild Ord Not Upphovsrättslig Samorganisation) bildades 1973,
var Sverige först i världen med att skapa en organisation för licensiering
av fotokopiering inom undervisningsområdet. 1999 bytte BONUS namn till
Bonus Presskopia efter ett samgående med organisationer inom tidnings- och
tidskriftsområdet.
Den svenska lösningen med en ”allt-under-ett-tak” på reprografiområdet
– en paraplyorganisation som representerade alla typer av rättighetshavare –
bildade skola och har nu efterföljare i mer än 60 länder.
Genom Bonus Presskopia får upphovsmän, förlag och utgivare betalt när
böcker, läromedel, dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter med mera kopieras
för undervisning och för intern informationsspridning inom arbetsplatser.

Bonus Presskopias uppdrag från medlemsorganisationerna är att:
•

förhandla kopieringsavtal

•

inkassera, förvalta och fördela ersättning till rättighetshavarna

•

informera och kontrollera att avtalen följs

•

utreda och ingripa mot upphovsrättsintrång

•

följa utvecklingen på upphovsrätts- och kopieringsområdet, såväl nationellt
som internationellt

Regler när cirkelledare
kopierar och skriver ut
för undervisning
ENLIGT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR
FÖR CIRKELLEDARNAS KOPIERING FÖR
STUDIECIRKELVERKSAMHET FR.O.M 2008

Medlemsorganisationer:
Bildleverantörernas Förening, Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik,
Föreningen Svenska Läromedel, Föreningen Svenska Tecknare, Föreningen Svenska Tonsättare,
Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Journalisterna i Sverige AB (Journalistförbundet),
Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Fotografers Förbund, Svenska Förläggareföreningen,
Svenska Musikförläggareföreningen, Sveriges Författarförbund, Sveriges Läromedelsförfattares Förbund,
Sveriges Tidskrifter AB, TU Service AB (Tidningsutgivarna)
LICENSIERAR KOPIERING OCH FÖRVALTAR RÄTTIGHETER
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Respektera upphovsrätten när du undervisar
Kopieringsregler för cirkelledares kompletterande kopiering
För att möta cirkelledares behov av att kunna göra
kompletterande kopiering inom studieverksamheten har
Folkbildningsförbundet slutit kopieringsavtal med Bonus
Presskopia.
Utbildningar som omfattas av avtalet
Avtalet mellan Bonus Presskopia och Folkbildningsförbundet
gäller cirkelledares kopiering för studieverksamheten inom
dess studieförbund.*
Vem som får kopiera
Endast cirkelledare har rätt att kopiera. Kopiering för göras
för cirkelledarens egen verksamhet. Cirkelledaren kan dock
uppdra åt annan att utföra kopieringen.
Vad som får kopieras och skrivas ut
Cirkelledaren får fotokopiera ur alla offentliggjorda svenska
och utländska verk (böcker, tidningar, tidskrifter m.m.). Det är
även tillåtet att skriva ut från digital förlaga, exempelvis från
internet.
Endast komplettering
Det är enbart tillåtet att kopiera för att komplettera
förlagsutgivet grund-/studiematerial.

Bonus Presskopia licensierar
kopiering inom skolor,
högskolor, myndigheter, företag
och andra organisationer.
Bonus Presskopia
representerar svenska och
utländska upphovsmäns,
förlags och utgivares rättigheter
vid kopiering för undervisning.

Kopieringsmetoder
Kopieringsavtalet ger cirkelledare rätt att:
• fotokopiera
• göra utskrift
• framställa OH-bild
• kopiera digitalt för PowerPoint-presentation (åhörarkopior
får skrivas ut och delas ut i pappersform, däremot inte
mejlas eller på annat sätt överföras digitalt)
Undantag
Cirkelledaren får inte:
• skanna eller ladda ner verk
• kopiera utskrift eller göra utskrift av digitalt
lagrade verk om studieförbundet ingått annat
avtal med rättighetshavare som reglerar sådan
exemplarframställning
• kopiera om en rättighetshavare har meddelat förbud
mot kopiering
• kopiera ifyllbart övnings-/engångsmaterial

Antal sidor som får kopieras och skrivas ut
Cirkelledaren får – under samma år och för samma
cirkeldeltagare – fotokopiera högst 15 procent av antalet sidor
i en bok, tidning, tidskrift etc., dock inte mer än 15 sidor ur
skriften (15/15-regeln).
Om förlagan är digital får cirkelledaren – under samma år och
för samma cirkeldeltagare – skriva ut max 15 sidor i A4-format.
Om ett visst avsnitt, t. ex. ett kapitel i en bok, behöver kopieras
och detta omfattar någon eller några få sidor mer än 15 procent
respektive 15 sidor får dock hela avsnittet kopieras.
Antal exemplar som får kopieras
Cirkelledaren får kopiera så många exemplar att
cirkeldeltagarna får var sitt och cirkelledaren själva får några.
Cirkelledarens kopiering till sig själv
Cirkelledaren får kopiera ett helt verk i ett exemplar till sig själv.
Notmaterial
Vid kopiering av notmaterial gäller särskilda regler i avtalet.
Uppgift om källan
Cirkelledaren är skyldig att se till att källan samt
upphovsmannens respektive fotografens namn framgår på
kopiorna.
Kopiering utöver avtalet
För att få kopiera utöver avtalet behövs särskilt tillstånd från
verkets rättighetshavare. Förfrågan om sådant tillstånd kan
ställas till upphovsmannen och/eller till verkets utgivare/förlag.
Överträdelse
Det är viktigt att kopieringsbestämmelserna följs. Intrång i
upphovsmannens rättigheter kan medföra straff (böter eller
fängelse), skadestånd och beslag av olovligt framställt material
eller förstöring av kopiorna.
* Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), Studieförbundet Bilda för kyrka
och samhälle (Bilda), Folkuniversitetet (FU), Studieförbundet Ibn
Rushd, Studieförbundet Medborgarskolan (Mbsk), Nykterhetsrörelsens
bildningsverksamhet (NBV), Sensus studieförbund (Sensus),
Studiefrämjandet (Sfr), Studieförbundet Vuxenskolan (SV)

De fullständiga avtalsvillkoren
hittar du på:
www.bonuspresskopia.se
Har du frågor om avtalet kan du
nå oss via e-post eller telefon:
Bonus Presskopia
Telefon: 08-545 429 00
E-post: info@b-pk.se

