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”Diktarens sista ord är Teaterns första”
Euripides (cirka 480-406 f.Kr.)

Den fattige Poeten (fritt efter Carl Spitzweg 1808-85)
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Upphovsrättslagen avdramatiserad

Mycket av det vi gör regleras av lagar. I trafiken gäller vägtrafiklagen, 
på jobbet arbetsrätten och hemma familjerätten. Till och med en så 
mänsklig aktivitet som teater regleras av lagar. 

Upphovsrättslagen – lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära 
och konstnärliga verk – utgörs av en mängd paragrafer indelade i nio 
kapitel. Även om den inte är den mest omfattande lagen i lagboken 
är den värdefull för kulturlivet, eftersom den behandlar så olikartade 
konstarter som teater, musik, film, litteratur, bildkonst, fotografi, skulp-
tur, arkitektur och brukskonst. 

Lagen administreras av justitiedepartementet.

Den första upphovsrättslagstiftningen i Sverige tillkom genom en be-
stämmelse i 1810 års tryckfrihetsförordning. 1919 tillkom tre lagar 
som reglerade upphovsrätten för litterära och musikaliska verk, bild-
konst samt fotografiska bilder. 

Sverige har tillträtt internationella konventioner som t.ex. Bernkon-
ventionen från 1886 till skydd för litterära och konstnärliga verk. Vi-
dare har EU-direktiv implementerats i den svenska upphovsrättslagen. 

Upphovsrätten ingår i en större grupp som inom juridiken kallas för im-
materialrätt Det är ett samlingsnamn för patenträtt, varumärkesrätt, 
mönsterrätt, domännamnsrätt och alltså även upphovsrätt. 

Immaterialrätten, vanligen kallad IP eller IPR, efter engelskans  
Intellectual Property Rights, på svenska närmast intellektuell egen-
domsrätt, vilket kan vara missvisande, eftersom property i upphovs-
rättsliga sammanhang inte ska syfta på fysisk egendom utan något 
immateriellt. Därför bör immateriella rättigheter eller immaterialrätt 
föredras som fackterm. 
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Kan ramar sättas för konst?

Utanför bildkonsten kan man överfört till juridiken ställa frågan: Kan 
konst ramas in genom att regleras av lagar? Invändningen man kan 
rikta mot detta är att konsten utmanar allt, även lagar. Men behöver 
inte samhället reglera konsten för att värna upphovsmän och utövande 
konstnärer? Hur skulle kulturlivet ha sett ut utan ett skydd för dessa 
personer?

De senaste årens heta debatt om fildelning av musik, film, spel och lit-
teratur ifrågasätter upphovsrättens berättigande. Saken ställs på sin 
spets när upphovsrätten upplevs som formalistisk och leder till stäm-
ningar från underhållningsindustrin mot ofta unga mediakonsumenter. 

Teatervärlden har kanske inte genomgått motsvarande teknologiska 
förändring. Trots frihetsidealets stora tanke om hur dramatik och upp-
hovsrätt inte kan förenas är förhållandet mellan dagens teater och upp-
hovsrätten, kanske något överraskande, inte särskilt ansträngt.

Som konsumenter av scenkonst har vi ett behov av att känna till något 
om teater och upphovsrätt. Det kan bidra till en bättre förståelse av 
scenkonstens viktigaste uppgift: Att ge oss en särskild form av estetisk 
upplevelse.

För att göra de juridiska formuleringarna mera begripliga kommer 
häftets vänstersidor att innehålla presentationer av upphovsrättens 
struktur och högersidorna att ge konkreta exempel på eller anvisningar 
om juridikens praktiska utformning och användbarhet för scenkonsten.

För ordningens skull ska det understrykas att det ofta förekommande 
ordet upphovsman i lika hög grad gäller upphovskvinnor. Det ska även 
understrykas att upphovsrättens objekt – verket – kan ha flera upp-
hovsmän, både ursprungliga och efterföljande.

Författare, dramatiker och kompositörer skapar verk. De kan kallas för 
skapande konstnärer. De har upphovsrätt till själva verket i motsats 
till skådespelare, artister, musiker och dansare som tolkar verket som 
utövande konstnärer och har närstående rättigheter till sitt eget sce-
niska uttryck.
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Teater, av grekiskans théatron, en avledning av theáomai, betrakta, 
beskåda, är platsen där åskådarna sitter.

De första teatrarna kom till i antikens Grekland (i Egypten år 2000 
f.Kr. kan vi spåra religiösa teaterstycken, liksom i Indien och Kina från 
år 1000 f.Kr.) i samband med skörden när bönderna med sägner och 
myter utförde ritualer till ära för fruktbarhetsguden Dionysos. Dessa 
utvecklas till dans och körsång. 

På 500-talet f.Kr. uppstår det egentliga dramat genom diktaren  
Thespis, som uppträdde som skådespelare med repliker till kören.  
Senare använde man masker, komiska, tragiska eller bådadera, för att 
visa dramats uttrycksformer och rollspel. 

Upphovsrätt av det fornnordiska upphof, som betyder början eller till-
komst. Konstnärens rätt till sitt verk och dess användning.

Juridiskt sett är upphovsrätten ett regelverk som genom ett personligt 
och ursprungligt band ger ett så kallat ideellt erkännande av skapande 
och utövande konstnärers rätt. 

De ska känna sig trygga i att deras verk och prestation inte kopieras el-
ler framställs offentligt utan deras samtycke samt att de får ersättning 
för verket eller prestationen.
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Upphovsrätten – kulturens grundlag

Om det kan göras någon skillnad mellan form och innehåll för litterära, 
konstnärliga och musikaliska verk ger upphovsrätten inte något skydd 
för själva innehållet som sådant. 

- det är endast det konkreta litterära, konstnärliga och musikaliska ut-
trycket som skyddas så länge det är upphovsmannens uttryck. Upp-
hovsrätten ger därför inte något idé- eller konceptskydd. 

I den västerländska världen har den primitiva upphovsrätten liksom 
scenkonsten sina rötter i antikens Grekland och Rom. Där uppstod en 
medvetenhet om att det finns ett personligt band mellan upphovsman-
nen och hans verk. 

Såväl bildhuggare som diktare skrev sina namn på sina verk redan om-
kring 400 f.Kr. och detta personliga band visar början till ett ryktbar-
hetsbetingat förhållande mellan en skapare och ett verk. 

- det visar inte med nödvändighet ett behov av erkännande, utan kan-
ske snarare att konstnären tog på sig ett ansvar för sina tankar och 
handlingar.

Att ta betalt för framförandet av verket ansågs däremot som närmast 
ärekränkande och omoraliskt. Den egentliga ersättningen för verket 
skulle förstås som en hedersgåva från givaren, oftast en filantrop el-
ler mecenat. Konstnärer kom ofta från de högre samhällsskikten eller 
stöddes av furstar för sina samhällsnyttiga insatser. 

- ersättningen är därmed ett honorar, alltså ett ekonomisk erkännande, 
inte en egentlig lön.

I antikens Grekland, i Egypten och i Indien hade man för vana att de-
ponera manuskripten till klassiska tragedier i ett kontrollerat offentligt 
arkiv möjligen som referens för erkänd konst, men också för att säker-
ställa att ett framförande förblev originalet troget.
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Den romerske arkitekten Vitruvius (född ca 180 f.Kr.) nämner i sin 
De Architectura (Om arkitekturen) att den grekiske grammatikern 
Aristofanes från Byzantion (ca 257-180 f. Kr.) vid en skaldetävling i 
Alexandria i full offentlighet ska ha utpekat de skalder som efterapade 
sina gelikars verk, varpå de anklagades för plagiat och dömdes till ett 
skamstraff. 

Den romerske diktaren Martial (ca 40-104 e.Kr.) använder i sina Epi-
grammata termen fures ”tjuvar” om personer som orättmätigt tillägnar 
sig hans dikter, och ordet plagiarius (besläktat med det grekiska pla-
gios ”sned” eller latinets plaga ”fångstnät”) för dem som stal barn eller 
slavar. Begreppet plagiat får i upphovsrätten betydelsen allvarligt brott 
betraktat som stöld av författarens andliga skapelse, hans intellektu-
ella egendom, vilket innebär en kränkning av konstnärens nära förhål-
lande till verket.

I den svenska Västgötalagen 
från c:a 1220 förekommer uttryck-
et Äras den som äras bör. 
Det är inte direkt relaterat till upp-
hovsrätten, men visar att begrep-
pet ”ära” blivit personifierat. 



8

I de antika medelhavscivilisationerna, där texter förmedlades av 
skrivare, utvecklades manuella reproduktionsmetoder. Tryckeritekni-
ken uppfanns i Kina omkring år 800. Med konsten att avbilda växte 
behovet att skydda skrifter.

År 1456 gav Johann Gutenberg (c:a 1400–1460) ut sin första ut-
gåva av Bibeln och i takt med att tryckerier tillkom runt om i Europa 
mångfaldigades icke-auktoriserade utgåvor även i bearbetad form. 

- för att komma åt denna utveckling infördes ett så kallat privilegiesys-
tem, först i stadsstaten Venedig 1469; det var primärt en kontrollåt-
gärd för det som skulle offentliggöras, men också ett juridiskt skydd för 
utgåvans förläggare och tryckare. För författaren av själva texten var 
det dock bara ett indirekt skydd. 

Den franske dramatikern Pierre de Beaumarchais sammankallade 
år 1777, efter succén med pjäsen Barberaren i Sevilla, tjugoen förfat-
tare för att göra slut på teatrarnas ofta icke-auktoriserade bruk av de-
ras verk såväl i fri tolkning som utan egentlig ersättning. 

- de bildade det första dramatikerförbundet som generellt skulle till-
varata konstnärernas intressen. 1791 antogs i Frankrike en lag som 
erkände att manuskriptet är den mest fundamentala formen av egen-
domsrätt, frukten av författarens tankeverksamhet, en intellektuell rätt 
som mer ska ses som en donation, en gåva till det offentliga i immate-
riell form. 
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Beaumarchais (1732-1799)

Den romerske diktaren Vergilius (70-19 f.Kr.) beklagar sig med det 
avslöjande yttrandet ”Varför får förläggaren guld och gröna skogar, när 
jag bara beviljas fattigdom och ära?” över dåtidens begynnande praxis 
att skydda utgivarna före författarna.

I en bok från Sung-dynastin (960-1279) finns en anmärkning om 
bokens registrering hos myndigheterna med angivande av förbud mot 
eftertryck.

Den engelske filosofen John Locke (1632-1704) inleder en banbry-
tande tankegång för upphovsrätten med ”Grunden för denna rättighet 
var det arbete som författaren nedlade när han skapade sitt verk” i  
Two Treatises on Civil Government från 1690.

För den tyske filosofen Immanuel Kant (1724-1804) gäller: ”… skall 
det band som förbinder skaparen med hans verk förstås som en del av 
författarens innersta och djupaste personlighet.” 

En annan tysk filosof, Friedrich Hegel (1770-1831), an-
såg: ”… att det är den tydliga viljan hos författaren vars 
frukter utgör verket som bör medföra rätten till skydd”.

Droit moral-regeln skyddar upphovsmannens icke 
ekonomiska rättigheter, de ideella rättigheterna. 

”Ett verk må icke ändras så, att upphovs-
mannens litterära eller konstnärliga an-
seende eller egenart kränkes, ej heller 
må verket göras tillgängligt för all-
mänheten i sådan form eller i sådant 
sammanhang som är på angivet 
sätt kränkande för upphovsman-
nen.” (Lag [1960:729] om upp-
hovsrätt till litterära och konst-
närliga verk, 3 § andra stycket).
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Rättigheter – stora, små, sekundära, närstående

Att använda upphovsrättsligt skyddade verk medför inte sällan skyl-
digheter för användaren. Så är det givetvis också för teatrarna som ska 
förhålla sig till olika upphovsmän som dramatiker, översättare, kom-
positörer, bildkonstnärer och scenografer med flera. Ett sätt att se på 
saken är att upphovsrätten ”intar” teatern och att rättigheterna till text, 
bilder och musik spelar olika roller beroende på hur verken används i 
det dramatiska sammanhanget.

Den skapande konstnärens rättigheter skulle kunna kallas ursprung-
liga rättigheter. De utövande konstnärerna har utövanderättigheter för 
sin prestation och ett teaterstycke kan ha flera nivåer som det kan fin-
nas rättigheter till och som man kan behöva ansöka om tillstånd att få 
använda.

Viktigast är det att förstå att man i princip ska inhämta tillstånd hos 
upphovsmannen, rättighetsinnehavaren eller dessas representant 
(t.ex. dramatikerförbund, teater- eller musikförlag, agenturer, upphovs-
rättsorganisationer, arvingar) vid varje bruk av varje form av rättighe-
ter till skyddade verk (70 år efter upphovsmannens död). 

- det gäller oberoende av om man vill dramatisera eller överföra en ro-
man till sceniskt framförande eller till en produktion i medier som radio, 
tv eller film. Man ska ansöka om tillstånd om man t.ex. vill använda en 
redan existerande dramatisering av en novell, en dikt eller ett filmma-
nuskript. I annat fall kan man riskera stämning med krav om att före-
ställningen ska stängas oavsett om man är amatör eller professionell 
och oavsett om man agerar i god tro eller ej.

Vidare ska man även ansöka om tillåtelse för bruk av utdrag ur ett 
skyddat verk. Ofta kan man inte klara sig från att ansöka om tillåtelse 
genom att åberopa den så kallade citaträtten (s. 28). Titlar och namn 
kan även vara skyddade som varumärke vilket kan vara detsamma 
som att man inte får använda dem på visst sätt.

Musik och text i dramatiska sammanhang kan definieras som små  
eller stora rättigheter beroende på hur centrala de är i scenrummet 
och särskilt vilken roll de har i den dramaturgiska strukturen.
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Verk kan skyddas av olika typer av rättigheter

- ursprungliga rättigheter: Den skapande konstnärens rättigheter till 
sitt manuskript, sina noter, sin översättning, bearbetning, musik och  
arrangemang.

- utövandekonstnärers rättigheter: Den utövande konstnärens rät-
tigheter till sin prestation som skådespelare, artist, musiker, dansare, 
koreograf.

- stora rättigheter: Till denna kategori hör traditionellt musikal, opera, 
operett, balett, pantomim och revyteaterföreställning. Tillstånd söks 
hos upphovsmannen eller hos dennes förlag.

- små rättigheter: Till denna kategori hör traditionellt inlage- och mel-
lanaktsmusik. Gränsen mellan stora och små rättigheter kan vara svår 
att dra. Tillstånd söks hos Stim. 

- närstående rättigheter: Dessa rättigheter ses i förhållande till upp-
hovsmännens rättigheter för de utövande konstnärerna, film- och tv-
producenter, skivproducenter samt radio- och tv-stationer. Skyddsti-
den för de närstående rättigheterna är 50 år (alltså inte 70 år som för 
upphovsmannens ursprungliga rättigheter) efter framförande, inspel-
ning, utsändning, subsidiärt efter första utgåvan/framförandet.

- musikrättigheter: Rättigheter avseende musik, upphovsrätt för 
kompositörer och textförfattare, rättigheter för artister, närstående rät-
tigheter för producenter.

- mekaniska rättigheter: Nordisk Copyright Bureau tillvaratar förfat-
tares, kompositörers och musikförlags ensamrätt att spela in text och  
musik på LP, CD, DVD, band, film och video.

Denna uppräkning avrättigheter är inte uttömmande.
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Musik & teater

I det antika Grekland komponerade Aiskylos (ca 526-456 f.Kr.),  
Sofokles (cirka 496-406 f.Kr.) och Euripides (cirka 480-406 f.Kr.) 
själva musiken till sina tragedier.

Det är emellertid vanligt att musiken är skapad av andra och att rättig-
heterna måste klareras. Det gäller oavsett om man vill framföra en re-
dan färdigkomponerad musikal eller om man bara vill använda andras 
musik i ett eget verk. Man måste försäkra sig om att innehavaren av 
rättigheterna lämnat sitt tillstånd, även om det bara är färdiginspelad 
musik (play back).
 
Musikaler kännetecknas i princip av att vara genomkomponerade 
med eller utan talad dialog. Rättigheterna licensieras vanligtvis samlat 
till både text/sång och musik, oavsett om de skrivits av en och samma 
person eller om en librettist och en kompositör skapat verket i samver-
kan. 

- principiellt bör man dock försäkra sig om att alla upphovsmän eller 
deras representanter gett tillåtelse till framförandet. Partitur och not-
häften som utgör orkestermaterialet ska i många fall hyras särskilt för 
varje produktion.

Musikdramatiska verk som innehåller ledsagande musik till dialo-
gen har typiskt sätt skapats av en dramatiker och en kompositör, men 
det kan också röra sig om att man tagit redan existerande musik från 
andra kompositörer/musiker som ska tillståndssökas separat. 

- man kan lägga märke till att vissa musikaler eller musikdramatiska 
verk förutsätter användning av den musik som komponerats till dem 
utan att möjlighet ges att skriva om eller göra ny musik till dem. Ifall det 
är möjligt kan det vara ett krav att man – utöver det faktum att materia-
let ska godkännas – betalar full ersättning till den ursprungliga kompo-
sitören, även om man inte använder hans eller hennes musik.
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Små och stora rättigheter
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Hur uppstår upphovsrätt

Upphovsrätten uppstår genom själva skapandet av verket. Det som 
skyddas är själva uttrycket. Idéer skyddas inte av upphovsrätt. Det 
finns i Sverige inte något krav på att upphovsrätten ska registreras. 

För att upphovsrätt till ett verk ska uppstå ställs i princip inga villkor 
beträffande textlängd eller konstnärlig kvalitet. En synopsis, ett utkast 
till ett manuskript, eller ett muntligt framförande som ett föredrag eller 
ett tal, kan uppnå juridiskt skydd, lika väl som delar av en koreografi 
eller en dans. 

- det enda kravet är att skapelsen oavsett form och innehåll äger 
verkshöjd, vilket förutsätter en viss självständig och skapande intel-
lektuell prestation från upphovsmannen som ger uttryck för originalitet 
och särprägel. 

Många använder copyright-tecknet © (s. 30). Detta har dock, bortsett 
från det psykologiska signalvärdet, inget egentligt värde utanför USA, 
eftersom upphovsrätten inte förutsätter en sådan märkning för att ex-
istera. 

I princip kan två identiska verk få juridiskt skydd vart och ett, även om 
två verk sällan är helt identiska. Detta om det ena verket skapats utan 
kännedom om det andra. Något prioritetsskydd gäller inte i upphovs-
rätten.
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”Ett original är för det mesta inget annat än ett ännu inte avslöjat plagiat”, enligt 
den franske författaren Voltaire (1694–1778).

I värderingen av verkshöjden, som fastställs i domstolarna från fall till 
fall, bedöms originalitetskriteriet inte efter om det är fråga om god eller 
dålig konst – det är nämligen rent subjektiva åsikter – utan efter den 
självständiga prestationen, skapelsens art. 

Etymologiskt (”arbete, energi”) och fonetiskt hör man i själva ordet verk 
en förtigen eller underförstådd förutsättning om ett resultat som konst-
närligt framhäver dess specifika uttryck. Ett verk utan verkshöjd är  
allmän egendom. 

Upphovsrättens essens är originalitetsbegreppet. Där man strävar  
efter att erkänna av människan skapade företeelser som skiljer sig 
från andra och av konstnärliga orsaker eller ekonomiska hänsyn gör 
dem förtjänta av rättsligt skydd. 

Konstnärer sägs ofta vara original. Gäller detta även deras verk?
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Upphovsrättens övergång till andra

Skapande och utövande konstnärer tar inte alltid personligen hand om 
teatrars och producenters förfrågningar om framförande av deras verk. 

Upphovsmännen har möjlighet att överlåta sina rättigheter till tredje 
man. Det kan vara förlag, konstnärsorganisationer eller upphovsrätts-
organisationer, vilka sedan hanterar verket. Samma upphovsman kan 
också sprida sina rättigheter till flera bolag, allt efter den tänkta an-
vändningen av verket. 

- det kan vara till bokförlag för bokutgivning, filmbolag för filmmanu- 
skript, teaterförlag för scenisk framställning, utan att de olika rättig-
hetsformerna står i inbördes konkurrens med varandra. 

Upphovsmannen kan för en begränsad tid överlåta sitt verk till tredje 
man, som har nyttjanderätt till verket, t.ex. för att låta bearbeta eller 
låta översätta det för sceniskt framförande. 

Upphovsrätten går vidare till upphovsmannens arvingar efter de all-
männa reglerna i ärvdabalken. Det är också möjligt att upprätta ett tes-
tamente som med bindande verkan ger föreskrifter om utövandet av 
rättigheterna.
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Upphovsrätten i tre akter 

Första akten

Teater kan framföras överallt – på scenen, på nätet, på gatan och i  
fängelser. Teater kan också framföras i olika versioner och uttryck. 
Upphovsrätten följer alltid varje framförande oberoende av form, tid 
och rum.

Ett teaterstycke kan innehålla verk av flera skapande konstnärer, som 
dramatikerns manuskript, översättarens översättning, kompositörens 
musik, regissörens iscensättning och scenografens scenografi. Om 
man vill utnyttja ett helt teaterstycke, eller delar av det, måste tillstånd 
inhämtas från varje enskild upphovsman eller deras representant (se 
tredje akten).

Utgångspunkten ska vara att ett verk alltid ska framföras som det ska-
pats, utan tillägg, ändringar eller omarbetningar. Vill man bearbeta el-
ler anpassa ett verk ska man i god tid före framförandet ansöka om 
tillstånd hos rättighetsinnehavarna.

Upphovsrättens smala stig

NEJ =  Kan användas utan upphovs 
 mannens samtycke

JA =   Sök tillstånd från upphovs-
  mannen eller dennes represen- 
  tant för varje användning.

  Använd verket endast i 
  enlighet med avtalet.

  Namnge upphovsmannen.

  Respektera upphovsmannen 
  och verket.

  Betala ersättning.

Är verket skyddat?

Upphovsrätten till ett verk varar enligt 
huvudregeln i 70 år efter upphovsman-
nens död. Därefter har skyddstiden 
gått ut och verket kan utnyttjas utan 
upphovsmannens samtycke.
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»
Upphovsrätten i tre akter – andra akten

De skapande konst-
närerna: dramatiker, 
bearbetare, översättare, 
kompositör, regissör 
osv., deras verk är skyd-
dade under deras livstid 
samt 70 år därefter.

Verken representeras 
av agenturer, dramati-
kerförbund och teater-
förlag som förmedlar 
dem till teatrarna.

Riksdagen godkänner/ändrar
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»Riksdagen godkänner/ändrar Lagen om upphovsrätt 
till litterära och 
konstnärliga verk

administreras av justitiedepartementet

Teater/producent köper 
(licensierar) rättigheter till 
sceniskt framförande från 
dramatikerförbund,
teaterförlag, agenturer.

De utövande konstnä-
rerna: skådespelare, 
musiker, sångare osv.
Deras prestationer är 
skyddade i 50 år efter 
inspelningen 
(i vissa fall vid utgiv-
ningen/offentliggö-
randet).

De utövande konstnä-
rerna (deras presta-
tioner) representeras
i regel av agenter,  
förbund, förvaltnings-
organisation  
(t.ex. SAMI).
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Upphovsrätten i tre akter

Tredje akten

Rättigheter till skapande lika väl som utövande konstnärers verk eller 
prestationer handhas av bland andra:

Administration av Litterära Rättigheter i Sverige - www.alis.org
- ALIS har som mål att öka respekten för och stärka medvetenheten om upp-
hovsrätten, samtidigt som att underlätta nyttjarens rättighetshantering.

Amatörteaterns Riksförbund - www.atr.nu
- är en ideell organisation med uppgift att organisera svensk amatörteater och 
att stödja den konstnärligt, administrativt och ekonomiskt. Dessutom är ATR 
Sveriges största amatörteaterorganisation med cirka 200 medlemsföreningar 
där fler än hälften av föreningarnas medlemmar är under 25 år.

Colombine Teaterförlag - www.colombine.se
- är en av de yngsta nordiska dramatiker-agenturerna, men representerar mer 
än 300 dramatiker, såväl skandinaviska som internationella författare.

Draken Teaterförlag - www.drakenteaterforlag.se
- representerar några av Sverige mest etablerade dramatiker och manusförfat-
tare. Under det gångna året har förlaget utökat verksamheten och represente-
rar nu även ett antal utländska dramatiker.

Svensk Scenkonst - www.svenskscenkonst.se
- är en branschorganisation för arbetsgivare i scenkonstsektorn. Företräder 
drygt 100 företag och organisationer verksamma inom teater, dans och musik 
- allt från den stora institutionen till den experimentella scenen.

Sveriges Dramatikerförbund - www.dramatiker.se
- är en intresseorganisation som har som ändamål att tillvarata svenska drama-
tiska författares och översättares ekonomiska och ideella intressen.

Teaterförbundet - www.teaterforbundet.se
- är ett fackförbund inom scen- och filmbranschen. Medlemmarna är yrkesverk-
samma upphovsmän, artister, teknisk och administrativ personal inom svensk 
teater, film, radio, TV och bio.

Teaterförlag Arvid Englind AB - www.englind.se
- förmedlar teaterpjäser i Sverige, Norden och övriga länder. Representerar ett 
stort antal svenska och utländska författare.

Teaterförlaget Nordiska ApS - www.nordiska.dk
- är det största nordiska teaterförlaget, och representerar såväl skandinaviska 
som internationella författare.

http://www.alis.org
http://www.atr.nu
http://www.colombine.se
http://www.drakenteaterforlag.se
http://www.svenskscenkonst.se
http://www.dramatiker.se
http://www.teaterforbundet.se
http://www.englind.se
http://www.nordiska.dk
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Skapande upphovsmän

Dramatiker
Översättare
Kompositörer
Regissörer

Skapar ett verk

Teaterförlag/Dramatikerförbud

Förmedlar (licensierar) verket vidare till:

Teater där det skapas ännu ett verk som 
framförs av utövande konstnärer

Skådespelare
Dansare
Musiker

Upphovsrättens övergång till andra
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Det ideella skyddet – droit moral

Traditionellt skiljer man mellan skapande och utövande konst (för tea-
termetoden devising theatre, en mera sammansatt enhet när skåde-
spelarna förvandlar sig till skapande konstnärer), men som utgångs-
punkt skiljer man mellan: 

Upphovsmän: de skapande konstnärer som skapar litterära verk (ro-
maner), musikverk (noter) och scenföreställningar (skådespel). Dessa 
verk är skyddade i 70 år efter upphovsmannens död. Även översättare 
som bearbetar ett teaterstycke åtnjuter skydd som upphovsmän.

Utövande konstnärer: skådespelare, musiker, sångare och dansare 
som framför verket. 

Rättigheten till deras prestationer ligger nära de egentliga och ur-
sprungliga, och är skyddade i 50 år efter tidpunkten för produktionen, 
alternativt inspelningen. 

Juridiskt sett är dessa skapande och utövande konstnärerna skyddade 
genom:
 

•	 Ett skydd av den ideella rätten eller droit moral. En namnangi-
velserätt (krav på att få namnet angivet) samt en respekträtt 
till dess innehåll mot ändringar, som kan vara kränkande, eller 
som kan missbrukas för personliga, politiska, ekonomiska eller 
kommersiella syften, som strider mot upphovsmannens avsikter.

•	 En ekonomiskt rätt som skyddar upphovsmannens ensamrätt 
att göra verket tillgängligt för allmänheten och framställa exem-
plar av verket.

Det upphovsrättsliga skydd som tillkommer upphovsmän och utövan-
de konstnärer är personliga rättigheter som uppstår hos den fysiska 
person som skapat verket eller utfört prestationen.

Att namnge rättighetsinnehavare/na till en produktion är utomordent-
ligt viktigt och bestämmelserna om namnangivelse ska tas på största 
allvar.
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Liksom på filmduken utgör originalproducenterna – och i vissa fall ur-
premiärerna, teatern, samarbetspartners, scenografer, ljusdesigners 
m.fl. – en flera sidor lång lista som ska återges i teaterprogrammet eller 
på teaterns hemsida.

EDWARD ALBEE’s  
WHO’S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF?

Upphovsmannens namn och verkets titel anges här i en viss ordning. Upphovs-
rättslagen anger inte annat än att upphovsmannen har rätt att bli namngiven i 
enlighet med god sed. Om inte annat har avtalats är det upphovsrättslagens nå-
got oklara anvisning som ska följas. Upphovsmannen kan i avtal sätta upp krav 
– in i minsta detalj – att namnet ska anges på visst sätt. 

Joseph and the Amazing Technicolor® Dreamcoat
Music by Andrew Lloyd Webber

Lyrics by Tim Rice
TM© 1991 The Really Useful Group Limited

®Technicolor is the registered trademark of the Technicolor group of companies

Titeln samt upphovsmannen är angivna liksom The Really Useful Group Limi-
ted, konstnärernas produktionsbolag, som är skyddat som ett s.k. oregistrerat 
varumärke, ™(trademark). Technicolor® (registered) är ett varumärke skyddat 
genom registrering. Upphovsmännen till musikalen har fått särskild tillåtelse 
från rättighetsinnehavarna till ”Technicolor”, så de kan använda det i verket.

Orestien 
av Aeskylos (cirka 525-456 f.Kr.)

anpassad av Ted Hughes (1930-98)
Den förstnämnda upphovsmannens verk är inte skyddat (70 år efter V); 
Den sistnämnda personens bearbetning av det (oskyddade) verket är skyddad. 

Namnangivelserätten – se exempel:
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Respekträtten

Det ideella skyddet är ett skydd av verket i dess konkreta utformning, 
inte för den idé eller tanke som ligger bakom. Följaktligen är det inte 
möjligt att hävda ensamrätt som en princip för att uppföra ett stycke 
om ett bestämt tema eller ämne, men man kan motsätta sig att andra 
efterliknar den konkreta utformningen av sin egen specifika version.

Upphovsrätten till ett verk gäller som huvudregel upp till 70 år efter 
upphovsmannens död, dvs. upphovsmannens livstid plus 70 år. Ett 
verk kan således vara betydligt äldre än författaren själv, och många 
verk kan vara skyddade i mer än 100 år. 

- när skyddstiden löper ut (räknat från utgången av upphovsmannens 
dödsår; om det finns flera upphovsmän gäller den längst levandes 
dödsår) övergår verket till Public domain, vilket kan översättas ”gemen-
sam egendom”, dvs. utnyttjande utan att man måste ansöka om rätt 
att använda verket eller betala för dess utnyttjande. 

Upphovsmannens rätt till manuskriptet och teaterns konstnärliga be-
hov att göra anpassningar för det stycke som produceras föranleder en 
delikat balansgång mellan de båda parterna, eftersom de kan ha olika 
syn på uppsättningen av stycket.

I länder som Tyskland med regissörer som Heiner Müller (1929-95) 
eller Frank Castrof (f. 1951) och i Sverige där regiteatertraditionen 
också är särskilt tydlig, ses verket som ett råmaterial som regissören 
ska kunna formge med total konstnärlig frihet för att göra stycket spel-
bart. 

Några kanske menar att den konstnärliga friheten först och främst till-
kommer dramatikern, andra att det är regissören som ska ge stycket 
liv som utövad, skapande konst. 

Det är inte bara den klassiska uppfattningen om den unge oerfarne 
dramatikern och den etablerade teatern, utan också publikens art, kul-
turkrets, språk och de sceniska anpassningarna som kan medföra att 
dramatiker och teater ofta bör ha en dialog för att undvika dispyter om 
olika uppfattningar om verkets tolkning och önskade uttryck.
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Medan den levande konstnären kan ha större förståelse för teaterns 
behov och önskningar kan det förhålla sig annorlunda med arvingar el-
ler deras representanter, i synnerhet om dramatikern inte lämnar efter 
sig instruktioner om den dramaturgiska och scenografiska tolkningen 
för sitt verk. 

- slutligen är det praxis att dramatiker fortlöpande ändrar sina verk in-
för varje produktion så att det kan finnas flera olika versioner samtidigt, 
för vilka det är viktigt att veta vad man kan eller ska använda när man 
anförtros ett konstverk.

Juridiken i upphovsrätten och i lika hög grad i avtalsrätten ger dramati-
kern ett verktyg för att precisera sina krav och villkor för användningen 
av verket. Det kan avse manuskriptet, exempelvis till att bara gälla sce-
niskt framförande, så att filmatisering och bokutgivning utesluts.

Som exempel på möjligheten att säkra upphovsmannens rättigheter 
kan klausulerna på följande sida ge en anvisning om ordvalets bety-
delse för att visa vederbörandes avsikt och mening med texten. 

- dessa juridiska åtgärder kan bero av många orsaker för upphovsman-
nen, personliga, konstnärliga och t.ex. att bibehålla den känsla av sam-
tid utifrån vilken stycket ska förstås. 

Det är orsaken till att vissa dramatiker värnar om sin originalitet, även 
för eftervärlden, väl medveten om att samhällsutvecklingen kommer 
att ändra tolkningar av normerna i uttryck och presentation.
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Verksskyddet

Det första exemplet på en möjlig verksskyddsklausul är formuleringen 
om att inte företa väsentliga ändringar.
 

•	 Teatern får inte utan dramatikerns tillstånd företa väsentliga 
ändringar i verket och får vid framförande av verket därför inte 
företa sådana ändringar, tillägg eller bearbetningar i text, musik 
eller scenföljd i större omfattning än som följer av själva syftet 
med denna överlåtelse. Teatern får inte heller förvanska, förkor-
ta eller ändra verket till förfång för dramatikerns anseende. 

Man kan fundera särskilt kring valet av ord som syftet med denna över-
låtelse eller till förfång för dramatikerns anseende. 

En variant till begreppet väsentliga ändringar kan vara ett förbud mot 
varje ändring, som dramatiker som Samuel Beckett (1906-89) har 
inskärpt som krav för uppförande av teaterverk., Det är starkt begrän-
sande, men anger tydligt dramatikerns avsikt. 

- denna formulering medför typiskt att man som dramatiker i princip 
medger att mindre språkliga ändringar/justeringar som är nödvändiga 
för att anpassa den översatta texten för produktionen är tillåtna, även 
om verkets rollfördelning efter kön, ålder och antal medverkande samt 
scenföljden noga ska iakttas.

En annan formulering av verksskyddsklausulen kan anpassas efter 
dramatikerns indirekta psykologiska vädjan till teatern om sina önsk-
ningar genom följande ordval:

•	 Teatern åtar sig att iaktta följande krav för varje scenframfö-
rande: Teatern förpliktar sig att uppföra stycket lojalt och i den 
anda och enligt den konstnärliga standard, som det efter dra-
matikerns intentioner och anvisningar är skrivet i. Teatern går 
med på att löpande underrätta dramatikern om ändringar, tillägg  
och/eller utelämningar som eventuellt avviker från verket – dvs. 
både bearbetningar, tillägg eller ändringar i verkets innehåll, his-
toria eller tema, tid och plats på så vis att teatern kan iscensätta 
sin version.
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För verk som ska översättas till andra språk kan en skyddsklausul en-
ligt nedan användas:

•	 Översättningen av verket samt översättarens meritlista ska 
vara dramatikern till handa senast tio (10) veckor innan repe-
titionerna påbörjas för godkännande av framförandet. Teaterns 
översättning ska göras från originalspråket.

Uttryck som ”fritt efter” eller ”inspirerat av” som ofta ses användas 
även av etablerade dramatiker, får bara skrivas om man inhämtat till-
låtelse av rättighetsinnehavaren till det ursprungliga verket, givetvis 
endast förutsatt att det är skyddat.

Det finns många möjligheter att anpassa sig till varje upphovsmans 
vilja, men argumenten för motsatsen, som skådespelaren Denis  
Podalydès (f. 1963) uttrycker det, är likaledes:

Teatern är en överenskommelse. Man ser aldrig havet, aldrig himlen, 
aldrig tingen själva. Allt framställs. En gammal man kan spela en pojke, 
en kvinna en man, en man en kvinna, en vit en svart, allt efter omstän-
digheterna. Det är inte för att det är bättre. Det är inte godtyckligt eller 
en fråga om sunt förnuft. Det är viktigt att understryka att det går att 
inom teatern använda sig av denna särskilda möjlighet som skänker en 
total frihet: att ersätta något med något annat, en individ med en annan. 
Det är symptomatiskt att ju större, ju universellare, mera klassiskt och 
tidlöst, desto mera tillåter det att man utnyttjar denna möjlighet, efter-
som teatern bygger på denna premiss, det ligger i dess väsen. Vem 
skulle till exempel kräva att Hamlet måste spelas av en dansk? 
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Ekonomiskt skydd

Teaterns ersättning till en upphovsman för rätten att framföra ett verk 
utgör naturligtvis upphovsmannens inkomst. 

- ibland är det en uppskjuten betalning för upphovsmannen genom att 
den inte erläggs när verket är färdigskrivet (undantaget beställnings-
verk), utan först vid produktionen som ofta kan ligga flera säsonger 
längre fram.

Upphovsrättens ekonomiska skydd ger upphovsmannen ensamrätt 
till att framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmän-
heten.

Ensamrätten är personlig för upphovsmannen, vilket innebär att ing-
en annan får utnyttja det skyddade verket utan tillåtelse. 

I Sverige liksom i övriga Skandinavien finns det överenskommelser 
som fastställer det ekonomiska värdet av utnyttjandet av manuskript, 
komposition, libretto, översättning och bearbetning och som löpande 
bestäms mellan förlag, förbund, organisationer och teatrar.

För rätten att framföra verket betalas som vederlag antingen en fast 
tariff eller en royalty (som också kallas tantième). 

- ordet royalty, som kommer från den franska teaterlagen från 1791, 
kan variera i procent beroende av olika omständigheter. 

Royaltyn betalas av teatern till upphovsmannen eller dennes represen-
tant, och beräknas ofta som en procentandel av biljettintäkterna.
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Ensamrätt: Upphovsmannens ensamrätt omfattar rätten att fram-
ställa exemplar av verket och göra dem tillgängliga för allmänheten. 
Ensamrätten tillkommer upphovsmannen personligen och innebär ett 
juridiskt skydd mot efterhärmningar och rena plagiat. 

Tillgängliggörande för allmänheten: Upphovsmannens ensamrätt 
att göra verket tillgängligt för allmänheten är en av upphovsmannens 
vikigaste rättigheter. Det kan givetvis uppstå gränsdragningar om vad 
som är ”allmänheten” och den rent privata sfären. Att framföra ett verk 
på en scen till vilken allmänheten har tillträde är tillgängliggörande för 
allmänheten. 

Royalty: Tidigare kunglig (royal) avgift, urpsrungligen för gruvdrift be-
tald för rätten att utnytja ett kungligt prerogativ. Ofta procentdel av bil-
jettintäkten. 
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Modernisterna menade att det är bättre att stjäla direkt av en text än 
att bli inspirerad. För Voltaire är plagiat från författare från andra län-
der en ren erövring, medan när det sker från författare från hemlandet 
en simpel stöld.

Det är sällan domstolarna ger sig in i teatervärlden, men det är ändå 
viktigt att behärska den korrekta terminologin i detta ämne, eftersom 
många felaktigt förväxlar begreppet intrång i upphovsrätt med stöld. 

Stöld är enligt 8 kap. 1 § brottsbalken att olovligen ta vad annan tillhör 
med uppsåt att tillägna sig det. 

Uttryck och påståenden som ”att kringgå kopieringsspärr på film är lika 
med stöld” eller ”otillåten nerladdning av musik är stöld” kan ge en fel-
aktig bild av hela grundtanken med upphovsrätten eftersom den inte 
knyter an till det fysiska exemplaret av verket utan det immateriella 
verket. 

- det är egentligen inte upphovsmannens egendomsrätt som kränks 
vid upphovsrättsintrång utan konstnärens personliga band till sitt verk. 

Upphovsmannen kan begära förbud mot framförande av en föreställ-
ning som gör intrång i ett verk. 

- det kan vara frågan om att teatern inte har sökt eller förvärvat till-
stånd att framföra verket eller bryter mot ett avtal om villkoren för 
framförande av verket.

Brott mot upphovsrättslagen kan medföra påföljd i form av böter eller i 
värsta fall fängelse. Det kan även bli fråga om skadestånd till upphovs-
mannen.

Rött ljus – sanktioner
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Engelska exempel från 1692 på sanktion för intrång i upphovsrätten:

”Eftersom Edward White och Abel Ieffes båda har kränkt upphovsrätten, Edward 
White genom att ha tryckt The Spanish Tragedy, som tillhör Abell Ieffes, och Abell 
Ieffes genom att ha tryckt tragedin Arden of Kent, som tillhör Edward White, ena-
des man om att alla böcker i båda utgåvorna ska konfiskeras och anses förverkade 
i överensstämmelse med gällande regler och att de förstörs eftersom de var för sig 
har överträtt reglerna genom att ge ut de nämnda upplagorna.”

Några konsekvenser av intrång i upphovsrätt enligt svensk lag:

Rättighetshavaren kan vid intrång vidta 
civilrättsliga åtgärder med krav om:

skälig ersättning
- motsvarande betalning för utnyttjandet.

ytterligare ersättning
- för den ekonomiska skada som lidits.

ersättning för icke-ekonomisk skada 
- exempelvis vid intrång i den ideella 
rätten.

återkallelse, förstörelse och/eller
återlämnande till rättighetshavaren 
- av olovligen framställda exemplar.

Offentliggörande  
- bekosta offentliggörande av dom.

Vitesförbud 
- mot att framföra teaterföreställning.

Alla intrång i upphovsrätten som sker 
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
är dessutom belagda med straff:
- böter
- fängelse (ytterst sällan)
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Citaträtten

En inskränkning i upphovsrätten är citaträtten. En användare får citera 
från ett verk utan att be upphovsmannen om lov och utan att betala 
ersättning. 

Enligt den 22 § upphovsrättslagen är det tillåtet att citera från ett of-
fentliggjort verk om det sker ”i överensstämmelse med god sed och i 
den omfattning som motiveras av ändamålet.” 

Formuleringen kan vara svår att förstå. Vad är god sed och vilken är 
den omfattning som motiveras av ändamålet? Det finns inget facit på 
hur många procent av exempelvis en skyddad artikel eller manuskript 
man får utnyttja. 

- i princip kommer det alltid att vara säkrast att be upphovsmannen om 
tillstånd. Under alla omständigheter – och särskilt om man stödjer sig 
endast på 22 § – ska man ange citatet, så att det klart framgår att det 
rör sig om ett mindre utdrag med angivande av källa/upphovsman.
 
Man bör vara försiktig med att använda citat från dramatiska verk på 
teaterns hemsida eller i program eftersom rättighetsinnehavaren kan 
anse att ett sådant reklambruk är oberättigat. 

- man ska också veta att utländska rättighetsinnehavare kan ha en an-
nan uppfattning om vad som är ett lovligt citat än vad som följer av 
svensk upphovsrättslagstiftning. 

Titelskydd i enlighet med 50 § upphovsrättslagen

Ett litterärt eller konstnärligt verk får inte göras tillgängligt för allmän-
heten under en titel, en pseudonym eller en signatur, som kan tänkas 
leda till förväxling med ett tidigare offentliggjort verk eller dess upp-
hovsman.
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Praxis i teaterbranschen

För de flesta verk är det enligt avtalet mellan teaterförlaget och teatern tillåtet 
att teatrarna gör, eller låter göra, ett eller flera radio- och/eller tv-inslag som 
presentation av produktionen, under förutsättning att sändningstiden inte 
överstiger tre (3) minuter, samt att själva utsändningen inte medför intäkter 
för teatern. Detta gäller också för annonsering på egen hemsida.

- Är det möjligt att citera ur ett oskyddat verk och använda det i en uppsätt-
ning av ett skyddat verk?

Det är i sig tillåtet att använda delar av ett oskyddat verk, men för att infoga 
dessa delar i ett skyddat verk krävs det tillstånd från upphovsmannen till det 
skyddade verket.

- Är det möjligt att citera från ett skyddat verk och utnyttja det i en uppsätt-
ning av ett skyddat verk?

Även om det i princip är möjligt att åberopa citaträtten för att använda korta 
utdrag visar erfarenheten att man ska vara försiktig med att använda sådana 
utdrag utan upphovsmannens samtycke. Dessutom kommer ändringar i ett 
teaterstycke – till och med en i och för sig tillåten användning av ett citat – att 
villkoras av den andre upphovsmannens tillstånd. I motsatt fall kan det uppfat-
tas som en otillåten bearbetning av verket. 

Titlar och undertitlar kan vara skyddade som registrerade varumärken. Det-
ta bör rutinmässigt undersökas. 

Till exempel är titeln på Ole Lund Kirkegaards (1940-79) barnbok Gummi-Tar-
zan från 1975 med The Walt Disney Companys ensamrätt till namnet Tarzan 
(af Edgar Rice Bourroughs, 1875-1950) underkastad en restriktiv använd-
ning som att i framtida verk skriva Tarzan med litet ”t”.
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Copyright - original left ?

De flesta uppfattar den anglo-amerikanska copyright-modellen, känd 
genom tecknet ©, som synonym med upphovsrätten. Copyright-mo-
dellen skiljer sig emellertid historiskt och rättsfilosofiskt från den kon-
tinentaleuropeiska upphovsrätten, som bygger på tyska, franska och 
nordiska rättstraditioner.

Copyright (copy för manuskript, right för rätten att få trycka) uppstod 
i England efter det att de brittiska bokhandelsskråna år 1557 förena-
des i bolaget ”The Stationers’ Company”. Bolaget hade getts ensamrätt 
från kungen för att trycka böcker. 

- logiskt, men en aning konstigt, måste författarna själva vända sig till 
sammanslutningen för varje utgivning, eftersom denna hade officiellt 
monopol. Systemet medförde med tiden undantag från författarens 
möjlighet att själv utge böcker, dock mot betalning för hans reproduk-
tionsrätt. 

Även om upphovsrätt och copyright innehåller viktiga, kulturellt beting-
ade skillnader har USA:s tillträde 1989 till den internationella Bernkon-
ventionen från 1886 (Storbritannien tillträdde 1887 tillsammans med 
de ursprungliga konventionsländerna) medfört att det globalt finns en 
acceptans av de grundläggande upphovsrättsliga principerna. 

I USA har man behållt registreringssystemet för rättigheter,  
www.copyright.gov. Därför är ©-symbolen obligatorisk. 

Tecknet, som symboliserar Copyleft (uppstod i USA inom IT-världen 
för så kallade fria software- och open source-licenser vid bruk av upp-
hovsrättsskyddade verk), är tvärtemot en utbredd uppfattning inte en 
rörelse som syftar till piratkopiering eller anti-copyright utan liksom sin 
utvidgning inom konstlivet, Creative Commons, en organisation som 
strävar efter att utveckla en fri kultur genom att göra flera konstnärliga 
verk legalt tillgängliga för delning och ändring med upphovsmannens 
samtycke. 

http://www.copyright.gov
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Only one thing is impossible for God: to find any sense in any copyright 
law on the planet. Mark Twain (1935-1910).

Copyright law has got to give up its obsession with ’the copy.’ The law 
should not regulate ’copies’ or ’modern reproductions’ on their own. It 
should instead regulate uses - like public distributions of copies of copy-
righted work - that connect directly to the economic incentive copyright 
law was intended to foster. Lawrence Lessig (f. 1961) amerikansk  
professor i juridik.

Jag är mycket kritisk mot den uppfattning som utbrett sig på senare år, 
som endast ett skydd av kommersiella intressen. Det är skillnad på upp-
hovsrätt som ett skydd för det konstnärliga verket och på copyright som 
är ett skydd av produkten som av ekonomisk tillgång. John Frandsen, 
kompositör.

Copyright versus Upphovsrätt

Skyddet uppstår vid verkets registre-
ring hos statlig myndighet.

Rättigheter med olika lång 
varaktighet.

Skyddar snarare upphovsmannens 
förlag än upphovsmannen själv.

Skydd uppstår då verket skapas (i USA 
bör man för bästa möjliga skydd regist-
rera sitt verk.)

Skydd från och med verkets tillkomst 
och upp till 70 år från upphovsman-
nens död.

Skyddar upphovsmannens personliga 
rättigheter; de ekonomiska och ideella 
även om han/hon representeras av ett 
förlag/förbund.
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Ordlista

avtal/kontrakt: Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt, 
men man bör alltid ingå ett skriftligt avtal så att avtalet finns dokumen-
terat. Detsamma gäller om flera upphovsmän skapar ett verk tillsam-
mans. 

arbetsgivarregel: Förenklat kan det utryckas som att arbetsgivaren 
förvärvar rättigheterna till arbetstagarens verk. Den kan i praktiken 
förekomma i anställningsavtalet mellan upphovsmän (skapande såväl 
som utövande) och förlag eller producenter. 

logotyp: Skyddat varumärke som kan vara symbol för en titel eller ett 
teaterstycke. Det kan t.ex. vara en bild, en teckning, bokstäver och siff-
ror. 

merchandise: Ofta varor som säljs för att vidareutveckla de kommer-
siella förutsättningarna för en föreställning. År 1903 tog den brittiske 
författarinnan och illustratören Beatrix Potter (1866-1943) licens på 
sin gestalt Peter Rabbit. Hon skapade en docka och blev därmed en 
av de första producenterna av ett merchandise. Merchandise till en fö-
reställning kräver särskild tillåtelse från verkets rättighetsinnehavare. 

option: Förköpsrätt till ett teaterstycke som ingåtts vid avtalet mellan 
teater, teaterförlag eller dramatiker. En exklusiv option tecknas innan 
beslut fattas om man vill framföra stycket för att reservera det så att 
andra potentiella producenter inte förvärvar framföranderätten. 

tantième: (Från franskan i betydelse så och så stor andel); andel av 
biljettintäkten som också täcks av termen royalty (s. 23).

verk: I betydelsen arbete som resulterar i manuskript, nothäfte el-
ler scenografi som i upphovsrättslig mening varken behöver vara ett 
konstverk eller ett mästerverk, vilket är en individuell uppfattning, men 
ändå upphovsmannens kreativa insats. Arbetets juridiska ”värde”  
anges i begreppet ”verkshöjd” (s. 13).
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Länkar till upphovsrätt
 

ALIS- Administration av Litterära Rättigheter i Sverige - www.alis.org

Amatörteaterns Riksförbund - www.atr.nu

Colombine Teaterförlag - www.colombine.se

Copyswede - www.copyswede.se

Draken Teaterförlag - www.drakenteaterforlag.se

International Federation of the Phonographic Industry - www.ifpi.se 

Justitiedepartementet - http://www.regeringen.se/sb/d/16374

Svensk Scenkonst - www.svenskscenkonst.se

Svenska Artisters & Musikers Intresseorganisation - www.sami.se

Svenska Föreningen för Upphovsrätt - www.upphovsrattsforeningen.com

Svenska tonsättares internationella musikbyrå - www.stim.se

Sveriges Dramatikerförbund - www.dramatiker.se

Teaterförbundet - www.teaterforbundet.se

Teaterförlag Arvid Englind AB - www.englind.se

Teaterförlaget Nordiska ApS - www.nordiska.dk

Litteratur upphovsrätt
 

Copyright – Svensk och internationell upphovsrätt, Henry Olsson, 2009

Upphovsrättslagstiftningen – en kommentar, Henry Olsson, 2009

Upphovsrättens avtal - regler för upphovsmäns, artisters, fonogram-, film- och data-
basproducenters, radio- och TV-bolags samt fotografers avtal, Jan Rosén, 2006

Lärobok i immaterialrätt – Marianne Levin, 2011

www.nordiskkulturfond.org  - stöttar kultursamarbete i brett samförstånd  
 mellan de nordiska länderna.
 
www.bikubenfonden.dk  - främjar danskt kulturliv och socialt samarbete  
 till allmännyttiga och välgörande ändamål.

http://www.alis.org
http://www.atr.nu
http://www.colombine.se
http://www.drakenteaterforlag.se
http://www.ifpi.se
http://www.regeringen.se/sb/d/16374
http://www.svenskscenkonst.se
http://www.sami.se
http:// www.upphovsrattsforeningen.com
http://www.stim.se
http://www.dramatiker.se
http://www.teaterforbundet.se
http://www.englind.se
http://www.nordiska.dk


Alla som sysslar med teater bör ha kännedom om upphovsrätten. 

•	 - oavsett om man är amatör eller professionell,

•	 - är skådespelare, teaterchef, producent, dramatiker, författare, 
kompositör, arrangör, bearbetare, översättare, dramaturg, in-
struktör, regissör, scenograf, koreograf, gycklare, sagoberättare, 
musiker, artist, ljud/ljustekniker, kostymör, designer, publik, re-
censent,

•	 - om stycket uppförs som komedi, kammarspel, fars, lustspel, 
pantomim, musikal, kabaré, teaterkonsert, marionett-, dock- el-
ler skuggspel, maskspel eller mim, performance-teater, cirkus, 
opera, operett, balett, dans eller revy, eller produceras som ra-
dio/tv-teater eller som digital scenkonst,

•	 - eller framförs på etablerade scener, kommunteater, institu-
tionsteater, skola, gymnasium som sommarteater, turnétea-
ter, barn- eller ungdomsteater, teater för hörselskadade, gatu-
teater, workshop, audio-movie-teater som till exempel genom 
poddsändning av radiodramatik,

•	 - utan hänsyn till om manuskript, text- eller nothäfte hämtats 
från verkligheten, från en roman, novell, melodi, sång, illustra-
tion, tecknad serie eller film, för att omsättas till scenisk form.

”Vi behöver konstnärerna. De är arbetare i samhället som alla andra 
och därför måste vi tillförsäkra dem nödvändiga arbetsvillkor, även om 
de arbetar på annat sätt än vi.” Niels Matthiasen (1924-80), Dan-
marks Kulturminister.

Tack till Nordisk Kulturfond och Bikubenfonden för deras  
oundgängliga stöd till utgivningen.

 
Online version: www.nordiska.dk - Kontakt: pm@nordiska.dk
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