
Digitala fotografier  
-Rättigheter- 



 
 
    Rättigheter 
    

 

Flera olika lagar gällande rättigheterna 

/fotografierna   

           Inte enbart en lag! 

 

- Grundlagen (skydda av privatliv, egendom mm) 

- Upphovsrätten och  Närstående rättigheter 

- Rättighet till det egna fotografiet 

- Personuppgiftslagen 

 



 
  

   Rättigheter 
  
     Kolla först! 
    

 Vem äger fotografiet?  

 Vem äger upphovsrättigheterna? Gäller de ännu? 

 I en samling, finns det vanliga foton och  verk? 

..eller  båda? 

 Finns det tidigare avtal som gäller ägandet, 

upphovsrätten,  användarrätten? 

 Vad kommer du att göra med fotona?  

 Gör ett avtal med ägaren/donatorna 

(rättsinnehavaren)  

 

 

 



 
 
  Rättigheter 
    
   Äganderätten 

    

 

 Äger vi fotografiet?  

 Har vi fått det  t.ex. som en donation? 

 Äger vi bara en kopia av fotografiet?  

Vad har vi då fått tillstånd till att göra med kopian 

när vi fick den? 

 Upphovsrätten? Behåller fotografen den? 

 

 

 

 



 
Fotografier 
 
  Rättigheter 
    Upphovsrätt  

    

 En fotograf äger ett foto (fysiska) och 

”innehållet” motivet.  Skyddas av Upphovrätten 

och Närstående rättigheter.  

 

 Upphovsrätten kan överlåtas helt eller delvis 

 

 

”Vanliga foton” 50 år (Närstående rättigheter) 

skyddstid: på 50 år efter att bilden togs, om vi inte 

har avtalat om rätten att framställa exemplar och 

rätten att sprida bilden till allmänheten 

 

 

Foton som räknas som verk (Upphovsrätt) 

skyddstid: upphovsmannens livstid samt 70 år 

efter. 

- Självständigt och originellt för att uppnå   

   verkshöjd 

 



 
Fotografier 
 
  Rättigheter 
    Personuppgifter 

    

 

 OBS!  

Efter att skyddstiden (upphovsrätt) 

upphör, gäller ännu Personuppgiftslagen! 

 

     Skyddas personers integritet tillräckligt? 

     Går de lätt att identifiera..kränker det   

     deras integritet 

 
   



 
Fotografier 
 
  Rättigheter 
    Upphovsrätt 

     Äganderätt 
     Personuppgifts-  
        lagen 
    

 Även om vi i dag äger det fysiska exemplaret av 

fotografiet eller originalnegativet så kan 

upphovsmannen ha rätt till innehållet  

 

 ...om vi inte har avtalat om rätten att framställa 

exemplar och rätten att sprida bilden till 

allmänheten 

 

 Fotografier likställs med personuppgifter. 

Överföring av fotografier till internet eller 

publicering regleras av Personuppgiftslagen 



 
Fotografier 
 
  Rättigheter 
  Personuppgiftslagen 
   
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajant

asa/1999/19990523 

 

Överföring av fotografier till internet (publicering) 

regleras av Personuppgiftslagen. Personernas 

integritet ska skyddas tillräckligt!  

 

 

Känslig info: 

• ras eller etniskt ursprung 

• politiska uppfattning eller religiösa övertygelse eller  

  medlemskap i ett fackförbund,  

• sexuella inriktning eller beteende  

• brottslig gärning eller ett straff  

• hälsotillstånd, sjukdom eller handikapp eller vårdåtgärder  

• behov av socialvård eller de socialvårdstjänster 

 

 Foton med dylikt innehåll kan publiceras endast    

 med tillstånd! 

 

 

 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990523
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990523
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  Rättigheter 
  Länkar och info 
    
    

 

 Närstående  rättigheter 
http://kopiraitti.fi/sv/upphovsrattens-abc/vad-ar-narstaende-

rattigheter/  

 

 Över minnesmuren s. 23  Avtalsmodell 
http://www.arkivnamnden.org/om-regionarkivet/nyheter/over-

minnesmuren-andra-upplagan-ar-har  

 

 Kuvansa kullakin Avtalsmodell s. 36 
http://www.valokuvataiteenmuseo.fi/sites/default/files/inline-

attachments/2016-12/kuvansa_kullakin.pdf  

 
 Upphovsrättens ABC, s. 4, bilden      

http://kopiraitti.fi/wpcontent/uploads/2016/01/kopiraitti_sve_fjard

e_upplagan_WWW_21-03-2016-1.pdf  

 
 Valokuvataiteen museo  

Sopimuskäytännöt, suuntaviivoja kuva-arkistojen 

sopimuksiin. Maria Faarinen, amanuens 
http://www.valokuvataiteenmuseo.fi/sites/default/files/inline-

attachments/2017-

01/ma3.10sopimuskaytannot_suuntaviivoja.pdf  
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