UPPHOVSRÄTT bilder
Källa: lärarguiden, skolverket.

De bilder du själv gjort är du upphovsman till och dem får du använda så gott som hur du
vill.
Så länge dina bilder inte läggs ut på internet eller används kommersiellt kan de
föreställa vad som helst och innehålla vad som helst, så länge de inte kränker någon p.g.a
t.ex. kön, sexuell läggning, etnisk el. religiös tillhörighet. Om du lägger ut dina bilder på
internet kan vem som helst använda dina bilder. Andra kan göra vad som helst med dem,
t.o.m. kalla dem för sina. Vill du inte att detta skall ske skall du inte lägga ut dina bilder på
internet - eller skydda dem med ”vattenmärke”.
OBS! OM DU SKICKAR ”KÄNSLIGA” BILDER AV DIG SJÄLV TILL NÅGON KAN
DENNE SPRIDA DEM VIDARE TILL VEM SOM HELST.
I skolan får du använda andras bilder när du gör bildspel, SÅ LÄNGE DU INTE
LÄGGER UT DITT BILDSPEL PÅ INTERNET. Gör du det gäller stränga regler:
Vill du använda någon annans bild (foto, illustration, konstverk m.m.) och lägga ut på
internet, (t.ex för ett skolarbete, facebook eller på din blogg) måste du fråga
upphovsmannen om lov. Du måste också alltid skriva vem som är upphovsman till
bilden under eller på bilden.
Hittar du inte vem som gjort bilden/tagit fotot så kontakta personen som ansvarar för
webbplatsen.
Du kan hitta ”fria” bilder till dina bildspel och arbeten på:
• Multimediabyråns bildarkiv
• Fotofinnaren.se
• En ocean av bilder (PIM)
• Flickr: Creative Commons
• Wicipedia Commons
• Vestro Gothia
• Morguefile
Med fri bild menas att du får använda dessa bilder i dina arbeten, även sådana du
publicerar (dock med vissa villkor ibland, som du får läsa dig till innan du använder
bilderna).
Du får också använda gamla bilder där skyddstiden gått ut - 70 år sedan upphovsmannen
dött (konstverk, design, arkitektur, fotografiska verk osv.) - eller 50 år om det gäller
”vanliga” bilder Har skyddstiden inte gått ut får du inte använda eller lägga ut bilder på
konstverk, eller andra upphovsrättsskyddade bilder (seriefigurer t.ex.)
Vill du fotografera människor bör du fråga om lov innan du lägger ut bilder på nätet. Bilder
på människor räknas nämligen som personuppgift och är därför skyddad. Detta gäller
speciellt i reklamsammanhang!
DU FÅR ALDRIG TA NÅGON ANNAS BILD OCH PÅSTÅ ATT DET ÄR DIN. Detta kan
ge böter eller i värsta fall fängelse upp till två år.

