
Upp-
hovsrätt

Att få bestämma över det man har skapat.





Att låna en bild från nätet eller kopiera några välformulerade rader, är det 
okej? Nej, fotografier, musik, litteratur och byggnader är bara några exem-
pel på verk som är automatiskt skyddade genom upphovsrätten, förutsatt 
att de uppfyller kraven på verkshöjd. Det betyder att så länge verket har 
ett visst mått av originalitet och särprägel har skaparen ensamrätt till att 
ta betalt för sitt arbete och bestämmer själv hur det får användas. Det 
upphovsrättsliga skyddet är inget man ansöker om. Det uppstår automa-
tiskt när ett verk kommer till.

Vad skyddas av upphovsrätt?
Det finns två delar av upphovsrätten. Den ekonomiska rätten ser till att 
upphovspersonen får betalt för sitt arbete. Den ideella rätten gör att han 
eller hon själv får bestämma över var, när och hur verket ska spelas, 
spridas eller visas. Det som omfattas av upphovsrätten är till exempel 
framställningar i tal eller skrift, datorprogram, databaser, musikaliska 
och sceniska verk, bildkonstverk inklusive fotografier, byggnadskonst, 
brukskonst samt annat skapande av litterär eller konstnärlig art. Gemen-
samt för dem alla är kravet på verkshöjd och att verket ska komma från 
upphovsmannens personliga skapande insats. Upphovsrätten gäller på 
samma sätt på webben som vid annan publicering. Skyddet gäller i 70 år 
efter upphovspersonens död.   
 
Vill du veta mer?
Har du funderingar kring hur upphovsrätten fungerar eller vad som sker 
om någon kopierar upphovsrättsskyddat material, kan du läsa mer på 
Justitiedepartementets sida, under lagstiftning. Där finns också länkar 
som tar dig vidare till fördjupad information i ämnet. 
www.regeringen.se 
www.prv.se 

Ibland behövs det fler skydd
Ibland kan det du skapat behöva fler skydd. Vi på PRV delar gärna med 
oss av vår expertkunskap för att öka dina möjligheter att med hjälp av 
immateriella skydd förbättra dina affärer. Ring gärna vår kundtjänst 
på telefonnummer 08-782 28 00 om du har några frågor. Du är också  
välkommen att läsa mer om hur till exempel patent, varumärkes- och 
designskydd fungerar på www.prv.se.



Framgång är ingen slump
Din väg från idé till framgång styrs till 
stor del av hur du väljer att förvalta dina 
idéer. Oavsett om det handlar om en ny 
uppfinning eller om dolda tillgångar som 
redan finns i ditt företag, kan du hos 
PRV få hjälp av experter inom immateri-
alrätt för att komma vidare. På www.prv.
se kan du läsa mer om hur upphovsrätt, 
patent, design- och varumärkesskydd kan 
förbättra dina affärsmöjligheter.

Kundsupport 08-782 28 00
www.prv.se
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Se vår film!


