
Upphovsrätt 
samt 

lagar och etik



Får jag fotografera 
människor på exempelvis 
Drottning gatan?

Ja, du får fotografera vem du vill, var du vill. Det spelar ingen roll 
om du fotograferar flera personer i en folksamling eller en enskild 
person på nära håll.



Måste jag fråga 
personen först?

Nej. Men det är naturligtvis trevligast att fråga, såvida du inte är ute 
efter ögonblicksbilder förstås.



Hur nära får jag stå när 
jag fotograferar?

Du får i princip hålla ett makroobjektiv framför ögat på personen 
om du vill, men, du får inte hindra personen att röra sig och absolut 
inte hålla fast någon i jackan eller uppträda störande. Då kan det 
handla om ofredande vilket inte har med att du fotograferar att 
göra!



På allmän plats får man 
alltid fotografera men 
nämn några exempel på 
plaster där man inte får 
fotografera

Du kan förbjudas att fotografera på privat område. Exempel på 
detta kan vara i någons hem, på en restaurang, i en butik, i ett 
köpcenter, på ett museum, på en skola, och så vidare. 

Vissa skyddsobjekt som kan vara både militära och civila 
anläggningar. När man inte får fotografera är det tydligt skyltat.



Vilka regler gäller för 
kränkande fotografering?

Sedan den 1 juli 2013 gäller lagen om kränkande fotografering. Det 
är en lag som är tänkt att hindra smygfotografering på toaletter, 
omklädningsrum och i någons hem. 
 
Lagen gäller bara om samtliga tre villkor är uppfyllda: 
– fotograferingen ska vara dold  
– ske utan tillstånd  
– ske i privat miljö, eller miljö som kan anses som privat. 
 
 
Myndighetspersoner och fotografering med försvarliga skäl är 
undantagna. Poliser och journalister kan alltså fortsätta smygfilma i 
någon hem. 



Får jag ta en bild på ett 
känt konstverk utan 
tillstånd?

Jodå, var och en får framställa enstaka exemplar av offentliggjorda 
verk för enskilt bruk. Du får ta en bild, men du får inte publicera 
den eller dra vinning av den på något sätt.  (Enskilt bruk kan vara 
att du vill trycka upp en T-shirt till dig själv som du har när det är 
fest eller du vill ha en bild på väggen bredvid din dator för 
inspiration). 



Får någon ta film eller 
kamera ifrån mig om 
jag fotograferar där jag 
inte har tillstånd?

Nej, det krävs beslut av åklagare för att du skall behöva lämna 
ifrån dig filmen. Och det är mycket ovanligt.



Är det samma regler för 
yrkesfotografer och 
amatörfotografer?

Ja. En pressfotograf till exempel har inga särskilda lagparagrafer 
om vad denne får fotografera. Däremot är det ofta så att en fotograf 
med giltig presslegitimation kan få tillstånd att fotografera på vissa 
ställen som konserter och releasepartyn. Men den som arrangerar 
en händelse har också rätt att förbjuda alla med presslegitimation 
att fotografera! 



Om jag är anställd som fotograf på en 

tidning, vem är det som äger rätten till 

bilderna jag fotar i tjänsten?
Troligen har du då överlåtit de ekonomiska rättigheterna till din arbetsgivare, vilket 
ofta finns med som en punkt i anställningsavtalet. Och troligen står det i avtalet att din 
arbetsgivare fortsätter ha de ekonomiska rättigheterna – för bilderna du har tagit i 
tjänsten – även efter att du slutat på din arbetsplats. Du har dock alltid kvar den ideella 
rätten, att bli namngiven i samband med att bilden publiceras. 

Men om det i ditt anställningsavtal inte avtalas något kring de ekonomiska 
rättigheterna, så är det fortfarande du som äger dem. 



Nu är det dags att 
komma in på hur bilder 
får användas



Hur får jag använda 
bilder på människor?

Skall bilden användas för marknadsföring (reklam) är det enkelt, 
du måste fråga om tillstånd för att få använda bilden. Eller rättare 
sagt, du som fotograf måste inte fråga men den som använder 
bilden (reklambyrån) måste fråga.  Och man måste fråga för varje 
gång bilden skall användas. 

Tänk på det om du är bildköpare, du måste fråga både fotografen 
och personen på bilden om lov varje gång du vill använda en bild 
för marknadsföring! 



Hur länge är en bild 
upphovsrättsligt 
skyddad?

Det som räknas som verk är skyddat enligt upphovsrätten i sjuttio 
år efter det att skaparen har dött. Picasso dog 1973 så år 2044 är 
det fritt att kopiera hans konst.  

Fotografier har en egen liten skyddsvariant. Ett fotografi som inte 
räknas som verk är skyddat i femtio år efter det att verket skapats. 



Hur får jag använda ett 
konstverk som jag 
äger?

Upphovsrätten följer inte med äganderätten. Det innebär att en 
ägare av ett konstverk inte har rätt att återge verket i t ex broschyrer 
eller på vykort om man inte har avtalat annat med upphovsmannen. 
Det gäller för såväl museer som privatpersoner. Däremot får ägare 
av ett konstverk visa verket offentligt utan tillstånd från 
upphovsmannen.



Hur ska 
upphovsmannens 
namn anges?

© och namn och årtal



Måste fotografens namn stå skrivet 

i anslutning till bilden för att den 

ska skyddas av upphovsrätten?

Nej, bilden skyddas av upphovsrätt oavsett om det står vem som är 
fotografen eller inte



Om jag blir fotograferad på allmän 

plats utan att ha blivit tillfrågad 

först får då fotografen använda 

bilden i en reklamannons? 

Fotografen gör inte något juridiskt fel genom att ta en bild av dig på 
allmän plats. Fotografen hade även kunnat publicera bilden på till 
exempel sin blogg. Men att använda bilden i reklam är inte tillåtet utan 
att först ha fått godkänt av dig, eftersom du syns i bilden. I alla 
reklamsammanhang äger du rätten till ditt ansikte.



Får jag använda bilder på 
Facebook och Instagram på på min 
egen sajt?

Nej, dessa bilder är inte fria för dig att använda eftersom du inte har 
något avtal med respektive upphovsman.



Hur gör jag om jag vill 
använda en skyddad 
bild?

Innan bilden nyttjas måste man få ett tillstånd från BUS (bildkonst 
Upphovsrätt i Sverige)eller upphovsmannen. Då många 
bildkonstnärer, såväl utländska som svenska, är anslutna till BUS är 
det enklast att kontakta BUS först. Om rättigheterna inte förvaltas 
av BUS skall upphovsmannen kontaktas. 



Hur gör jag om jag 
måste förändra en bild 
innan jag använder 
den?

Alla förändringar, t ex beskärningar, kräver ett särskilt tillstånd 
från upphovsmannen. 



Vad gäller när jag har 
hittat en bild på 
internet som jag vill 
använda?

Det upphovsrättsliga skyddet omfattar även bilder på Internet och 
samma regler gäller som om bilden ursprungligen fanns i en bok. 
Ibland anges att bilden är "fri från copyright" vilket inte alltid är 
korrekt. När det gäller enklare bilder som t ex Clip-art kan det 
stämma men om det rör sig om konstbilder bör BUS eller 
upphovsmannen alltid kontaktas innan bilden nyttjas.



Vad händer om jag inte 
kan hitta 
upphovsmannen?

Om man ska använda en skyddad bild och inte kan få tillstånd 
har man inte rätt att använda bilden.  



Vad händer om jag bryter mot 
upphovsrätten?

Det kan leda till straff i form av böter eller fängelse i upp till två år. För 
att en åklagare ska ta upp fallet krävs att upphovsmannen har gjort en 
angivelse, eller att åtal anses behövas från allmän synpunkt för att till 
exempel avskräcka från kopiering av upphovsrättsskyddat material. 


