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Genom att ha en upphovsrättslicens via Bonus Copyright Access så kan   
anställda enkelt använda upphovsrättsskyddat material och exempelvis: 

• göra utskrifter, och spara ner texter och bilder, från internet, 
• skanna och fotokopiera från tidningar och böcker,
• dela nerladdat och skannat material med kolleger, mejlvägen eller   
    via internt nätverk. 

En fördel är att det är enkelt och prisvärt. Du slipper allt krångel med att 
ta kontakt med upphovsrättsinnehavarna för att få enskilda tillstånd. 

Kopiering kan utföras av alla anställda, och andra med en särskild anknytning till verk-
samheten. Licensen gäller endast intern kopiering och syftar inte till att ersätta inköp av 
publikationer som annars skulle vara naturligt att förvärva i verksamheten. Eventuella 
separata licensvillkor i samband med användandet av digitala produkter måste respek-
teras.

Detta kan du kopiera med Bonus Copyright Access upphovsrättslicens:

Upphovsrättslicensen ger i princip en rätt att kopiera från svenska och utländska  
offentliggjorda texter och bilder. Till exempel från: böcker, tidskrifter, vetenskapliga ar-
tiklar etc., samt text-, och bildmaterial från internet. Avtalet omfattar inte kopiering av 
ljud, rörliga bilder, datorprogram och spel.

Med upphovsrättslicensen kan en anställd, eller annan person knuten till  
verksamheten, kopiera:

• högst 15 procent av antalet sidor från en och samma skrift, men inte mer än 15 sidor,  
   (15/15-regeln). Ur en bok på 100 sidor kan du alltså kopiera upp till 15 sidor. Är boken     
   på 60 sidor kan du kopiera upp till 9 sidor,
• motsvarande 15 A4-sidor från en och samma digitala källa,
• obegränsat från material från öppna webbsidor, förutsatt att det är utlagt lovligt.

Om du behöver fotokopiera eller skanna ett kapitel eller en artikel som överstiger be-
gränsningsreglerna ovan är det trots begränsningen tillåtet att kopiera och dela hela 
avsnittet.

Licensen gör det möjligt att spara digitala kopior på den egna datorn eller en intern 
server samt att dela kopierade texter och bilder digitalt och analogt. 

Det kopierade materialet får användas för intern information och utbildning inom verk-
samheten. Till exempel genom att: lägga upp och dela digitalt material på ett internt 
nätverk, göra mejlutskick inom verksamheten, använda bilder i  
Powerpoint presentationer, och liknande, och sprida papperskopior internt. 

Namn på skaparen, och titeln på publikationen, skall anges på kopian eller synas vid användande av bilder, etc.


