
Du får kopiera och dela 15 % men 
inte mer än 15 sidor per enskild 
analog förlaga, exempelvis en 
bok eller tidskrift. Du får kopiera 
motsvarande 15 A4-sidor från en 
enskild digital publikation.

... göra en presentation 
eller utbildning som 
innehåller kopierad text 
och bild

... fotografera, kopiera och 
skanna texter och bilder ur 
exempelvis böcker, läromedel 
och tidningar

... ladda ner och skriva ut texter och 
bilder från exempelvis digitala publika-
tioner och webbplatser 

men inte mer än

... dela innehåll med kollegorna 
när du arbetar på distans

... spara och dela kopierat innehåll 
på arbetsplatsens slutna nätverk 

... dela material även med 
konsulter, uppdragstagare och 
andra med särskild anknytning 
till verksamheten

Som anställd får du
utifrån arbetsplatslicensen 
inte kopiera ... 

... noter

... musik, film, 
radio-/tv-program 
eller datorprogram

... för extern användning som 
exempelvis information, reklam, 
PR och försäljning

... utöver 15/15-regeln även om 
boken eller tidningen inte längre 
finns i handeln

... eller dela mer än licensen 
tillåter utan särskilt tillstånd 
från rättighetshavaren

Tack!
för att du bidrar till förnybar
kunskap och kultur!

Genom att kopiera och dela med ansvar bidrar du till att det kan skapas 
ny kunskap och kultur. Undersökningar visar att en stor majoritet tycker 
att rättighetshavares arbete och rättigheter ska respekteras.

Bonus Copyright Access är en ekonomisk förening som drivs helt utan 
vinstintresse. På uppdrag av våra 14 medlemsorganisationer licensierar vi 
rättigheter kollektivt. Genom medlemsorganisationerna når ersättningarna 
rättighetshavarna på flera olika sätt. Läs mer om vår verksamhet, våra 
medlemmar och kopieringsvillkor här.

* Det innehåll som nämns avser upphovsrättsskyddat material.

15%av 

ARBETSPLATSLICENSEN

Arbetsplatslicensen innebär att du för internt 
bruk på arbetsplatsen kan kopiera och dela inne-
håll som är skyddat av upphovsrätten. Det gäller 
såväl svenska som utländska verk och oavsett 
om de är digitala eller i pappersform. Genom att 
följa licensvillkoren bidrar du också till att det 
kan skapas ny kunskap och kultur.

Så får du kopiera och dela 
upphovsrättsligt skyddat
material på arbetsplatsen

Så mycket får
du kopiera 

15 sidor
ur

Så fort du skapar ett till
exemplar av något är det 
kopiering – oavsett om det 
handlar om papper eller 
digitala medier. Exempel: 
När du laddar ner, skriver ut, 
skannar, kopierar i kopiator, 
fotar av eller mejlar.

Vad menas med 
kopiering? 

15 15
REGELN 

Som anställd i organisation, 
myndighet eller företag 
med licens får du ... * 

Glöm inte källan! 
Glöm inte bort att respektera 
den författare, skribent, 
fotograf eller illustratör vars 
material du använder. 
Information om rättighets-
havare och källa ska finnas
på kopiorna. 

* Det innehåll som nämns avser upphovsrättsskyddat material.

Om ett visst begränsat avsnitt, exempelvis ett kapitel eller en artikel, 
behöver kopieras och avsnittet är längre än 15 sidor får hela avsnittet 
kopieras. Material som ligger på öppna internetsidor kan kopieras 
utan begränsningar så länge det inte lagts ut olovligt.!

* 

https://www.bonuscopyright.se/wp-content/uploads/2020/12/licensvillkor-arbetsplats-201203.pdf
https://www.bonuscopyright.se/upphovsratt/
https://www.bonuscopyright.se/om-bonus/det-kulturella-kretsloppet/
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https://www.bonuscopyright.se/om-bonus/det-kulturella-kretsloppet/
https://www.bonuscopyright.se/om-bonus/medlemsorganisationer/
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