
UPPHOVSRÄTT 

Vad är upphovsrätt: Upphovsrättslagen är den lag som säger vad du får och inte får göra med bilder och 

material som andra skapat 

Vem är en upphovsman: Den person som ritat en bild eller skrivit en bok, musik 

Vad är en rättighetshavare: Den som har rätt att bestämma över hur skyddade verk får användas. Det kan vara 

upphovsmannen själv eller ex. ett förlag. Det kan också vara en arvinge som ärv upphovsrätten. 

Varför finns upphovsrätten: Den finns för att skydda upphovsmannens rätt till sitt eget arbete 

Hur länge vara upphovsrätt: Upphovsrätten varar så länge upphovsmannen lever plus 70 år efter dennes död. 

Får jag ladda ner bilder från nätet:  

Ja, det är tillåtet om upphovsmannen från Internet uttryckligen tillåtit kopiering av material. 

Ja, det är tillåtet att utnyttja lagliga musiktjänster och gratisarkiv med bilder. Ex. multimediabyrån 

Nej, det är inte tillåtet att ladda ner bilder, musik, film som är utlagda på Internet utan upphovsmannens 

tillstånd 

Måste jag alltid be om lov för att använda andras bilder, text, musik: 

Ja, om du vill sprida, visa eller framföra andras material offentligt (utanför närmaste familj och vänkrets) måste 

du be upphovsmannen om lov 

Nej, inte om du fotat, skrivit ditt material själv 

 

Får jag använda andras material, bilder, musik i ett skolarbete som jag endast tänkt visa för klassen: 

Nej, inte utan att fråga upphovsmannen först 

Om jag använder andras bilder, text, musik i mitt skolarbete har jag då rätt att lägga ut mitt arbete på en 

webbplats: 

Ja, om du fått tillstånd och det framgår tydligt vem som är upphovsmannen 

Nej, inte utan att fråga upphovsmannen om lov 

Hur kommer jag i kontakt med en upphovsman eller rättighetshavare: 

Leta rätt på kontaktuppgifter på den webbplats där du har hittat bilden 

Om du hittat bilden i tryckt material kontakta tidningsredaktionen eller bokförlaget 

Du kan också kontakta en upphovsrättsorganisation som hjälper dig att komma i kontakt med upphovsmannen 

Får jag kopiera bilder för privat bruk: 

Ja, som privatperson får du kopiera ett eller några få exemplar för privat bruk av skyddade verk 

Ja, du får kopiera fri verk där skyddstiden gått ut, dvs. då det gått mer än 70 år efter upphovsmannens död 

ja, du kan använda gratisarkiv som Clip Art 

Får jag citera text ur ett skyddat verk: 

Ja, du får citera text ur skyddat verk men du måsta alltid uppge upphovsmannens namn och varifrån du hämtat 

citatet. 

 

PUL: Personuppgiftslagen 

Personuppgiftslagen: Den lag som har till uppgift att skydda var och ens personliga integritet. Lagen ska se till 

att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och inte sprids i onödan. 

 


