
Beslutsstöd upphovsrätt



Agenda

● Om Bildhistoria
● Syfte - Varför beslutstöd Upphovsrätt?
● Användningsfall
● “Demo”
● Användarupplevelse i Bildhistoria



Om oss

● Albin Karlén
Juriststudent sedan 2018 med specialisering 
inom immaterialrätt och särskilt intresse för 
upphovsrätt.
Genom universitetet har jag tillgång till många 
källor och databaser.
Examensarbete med inriktningen upphovsrätt där 
min handledare är Per Jonas Nordell, 
framstående expert på upphovsrätt.

● Per Rohdin
Projektledare Bildhistoria
Styrelseledamot Föreningen Svenskt 
Porträttarkiv







•Namn
•Född & Avliden
•Begraven
•Relation (Gift, Förlovad, Sambo, Vän med, Kollega med)
•Föräldraskap
•Bosättning (plats)
•Utbildning (skola, plats, examen)
•Dop
•Konfirmation
•Sysselsättning/anställning (yrkestitel, organisation)
•Intressen, hobbys, ideell verksamhet (organisation)
•Lagbrott
•Kommentar
•Källor
•Wikidata/Wikipedia (samma som)

Personsida - Livshändelser



Kronologiskt flöde av 
bilder och händelser



•1 miljon svenska platser koordinatsatta och stavningskontrollerade av Lantmäteriet
•16 olika platstyper, tex gård, by, ort, socken, kommun, berg, vattendrag etc

Platser



Organisation



Samma som



Användargenererad och öppen data
● All data och fotografier är synliga för alla besökare till bildhistoria.se 

(även icke inloggade)
● Inloggade användare kan redigera allt (kostnadsfritt)

Privatpersoner

Hembygdsföreningar

Släktforskarföreningar

● Spårbarhet – ändringshistorik
Vem?
Vad?
När?



Syfte - Göra lätt att göra rätt om upphovsrätt
● Gör det enkelt för en bred allmänhet utan juridisk 

expertis att göra upphovsrättslig klassning av 
fotografier på ett juridiskt korrekt sätt

● Klassning skall inbegripa skäl/motivering - enkelt att 
förstå/följa argumentationen



Användningsfall - fotografier
● Ladda upp fotografier från mina släktingars eller förfäders fotosamling
● Ladda upp fotografier som min förening fått donerat till sig
● Ladda upp fotografier som jag hittat på en annan sajt, märkta med 

Creative Commons
● Ladda upp fotografier som jag skannat från en bok eller publikation
● Uppladdaren eller upphovsmannen behöver inte vara svensk eller 

befinna sig i sverige

Notera att beslutstödet inte är anpassat för dokument, målningar, ritningar 
och andra typer av inskannade artefakter. 



Principer och avgränsningar

● Utgångspunkt är svensk lagstiftning enligt 
principen om nationell behandling och 
allmänna regler om jurisdiktion

● Användning av Digisams vägledning för 
verkshöjd

● Trädet kommer finnas både på svenska och 
engelska



Berörda lagrum
70 år efter upphovsmans död 
(har verkshöjd)

Specialregler för fall där 
upphovsman är okänd

Okänd upphovsman och 
verk som inte publicerats



Berörda lagrum forts…

Särskild reglering 
angående fotografiska 
bilder (saknar verkshöjd)

50 år efter bilden tagits



Förenklat beslutsträd



Det hela trädet och genomgång av en gren



Upphovsrätt Saknar upphovsrättsmärkning

Om du inte kan välja något av 
ovanstående alternativ - tex om du vet att någon annan 
äger upphovsrätt till fotografiet -  kan det inte publiceras 
på Bildhistoria [Hjälpbubbla]

Ange upphovsrättslig status för 
fotografiet

Till nästa fråga

Jag misstänker att skyddstiden för fotografiet har gått ut. 

Jag misstänker att jag är upphovsrättsinnehavare till bilden. 

Bildens upphovsrättsinnehavare har angett en Creative Commons licens för 
fotografiet

Jag är säker på att bilden är upphovsrättsligt skyddad.

För att publicera ett fotografi i Bildhistoria 
måste det sakna upphovsrättsligt skydd 

enligt Svensk Lagstiftning, eller vara märkt 
med någon av Creative Commons 

licenserna. Svara på frågorna så hjälper vi 
dig att ange status på rätt sätt. 

Skyddstid är den tid som fotografiet 
har upphovsrättsligt skydd enlig 

svensk lagstiftning. 

Vanligtvis är det fotografen som är 
upphovsrättsinnehavare av ett 

fotografi, men upphovsrätten kan 
också ärvas eller doneras till någon 

annan. 

Upphovsrättsinnehavaren kan ha 
gjort avsteg från sin lagstadgade 

upphovsrätt och medgivit att 
fotografiet kan användas enligt 
någon av Creative Commons 

licenserna. I så fall måste du här i 
Bildhistoria ange samma licens 
som upphovsrättsinnehavaren 

angivit.

Användaren måste svara för att nästa 
fråga knappen skall bli valbar

Hjälpbubblor förklarar 
begrepp och eventuellt 
länkar ut till externa resurser

Om du inte kan välja något av ovanstående alternativ - tex om du vet att någon annan 
äger upphovsrätt till fotografiet -  kan det inte publiceras på Bildhistoria [Hjälpbubbla]

Bildhistorias upphovsrättsmärkning är anpassad för fotografier. Vi stödjer inte bilder 
på inskannade dokument, ritningar, målningar eller liknande



Upphovsrätt Okänt

Ange upphovsrättslig status för 
fotografiet

Till nästa fråga  >

Jag misstänker att skyddstiden för fotografiet har gått ut.

Det finns olika skäl för att skyddstiden kan ha löpt ut. Här ska vi försöka reda 
ut om så är fallet. 

Jag känner inte till vem fotografen är och jag vet ej om bilden har publicerats 
tidigare.

Jag känner inte till vem fotografen är men bilden har publicerats någonstans 
tidigare, y.ex. i trycksaker som böcker och tidsskrifter eller i öppna arkiv.

Jag vet att fotografiet togs innan 50 år före uppladdningsdatum [YYYY-MM-DD] 
och jag tror att bilden saknar verkshöjd.

Jag vet vem upphovspersonen/fotografen är och misstänker att denne har varit 
död i minst 70 år räknat från fotogafiets uppladdningsdatum [YYYY-MM-DD]. 

Om fotografiet är 
personligt präglat 
och om fotografen 

använt sig av 
fotografiska tekniker 
för att uttrycka sig, 

då kan fotografiet ha 
verkshöjd. Detta är 

viktigt eftersom 
skyddstiden bedöms 

olika beroende på 
verkshöjd eller inte. 

<     Tillbaka till förra frågan

Om du inte kan välja något av ovanstående alternativ finns det för mycket 
frågetecken kring bilden och den kan tyvärr inte publiceras på Bildhistoria. 

Tidigare givna svar 
visas här

Panel för den 
aktiva frågan

Information om att man 
måste ange ett svar för 
att gå vidare. Avbryt 
beslutsträdet genom 
krysset. Inga data sparas. 



Upphovsrätt Okänt

Ange upphovsrättslig status för 
fotografiet

Spara

I detta fall upphör skyddstiden för bilden 70 år efter att bilden är skapad enligt 
4 kap 44 § tredje stycket Upphovsrättslagen.

Vilka skäl finns för att fotografiet är taget för mer än 70 år sedan räknat från 
dagens datum?

Datumet då bilden togs framgår av någonting i, eller i anslutning till bilden, 
t.ex. en anteckning.

Minst en person i bilden dog för minst 70 år sedan räknat från dagens datum, 
eller föddes för minst 170 år sedan räknat från dagens datum.

Något i bilden, t.ex. en byggnad, revs eller upphörde att existera för minst 70 
år sedan räknat från dagens datum

<     Tillbaka till förra frågan

Jag misstänker att skyddstiden för fotografiet har gått ut.
Jag känner inte till vem fotografen är och jag vet ej om bilden har publicerats 
tidigare.

Ange vad i bilden som upphörde att existera (frivilligt)

Resultat
Resultatpanelen visas i 
den sista frågan i 
trädets gren. Den visar 
rött tills dess att man 
angivit minsta 
godkända kriteriet. 

Om du inte kan välja något av ovanstående alternativ finns det för mycket 
frågetecken kring bilden och den kan inte publiceras på Bildhistoria. 



Upphovsrätt Okänt

Ange upphovsrättslig status för fotografiet

Spara

I detta fall upphör skyddstiden för bilden 70 år efter att bilden är skapad enligt 
4 kap 44 § tredje stycket Upphovsrättslagen.

Vilka skäl finns för att fotografiet är taget för mer än 70 år sedan räknat från 
dagens datum?

Datumet då bilden togs framgår av någonting i, eller i anslutning till bilden, 
t.ex. en anteckning.

Minst en person i bilden dog för minst 70 år sedan räknat från dagens datum, 
eller föddes för minst 170 år sedan räknat från dagens datum.

Något i bilden, t.ex. en byggnad, revs eller upphörde att existera för minst 70 
år sedan räknat från dagens datum

<     Tillbaka till förra frågan

Jag misstänker att skyddstiden för fotografiet har gått ut.
Jag känner inte till vem fotografen är och jag vet ej om bilden har publicerats 
tidigare.

Ange vad i bilden som upphörde att existera (frivilligt)

Baserat på dina svar bedömer vi att fotografiet saknar upphovsrättsligt 
skydd enligt 4 kap 44 § tredje stycket i den svenska upphovsrättslagen
och kan därmed publiceras på Bildhistoria. 

Undvik att publicera bilder på personer som fortfarande lever och som 
kan tänkas motsätta sig publicering på Bildhistoria. I dessa fall, fråga 
gärna om samtycke innan publicering. 

Resultat

Spara för att 
stänga 
modalen 
med angivna 
värden 
sparade

Resultatpanelen visar 
grönt 

Plus Bildhistorias GDPR 
disclaimer för bilder. 



Upphovsrätt Fotografiet saknar 
upphovsrättsligt skydd enligt 
Svensk Lagstiftning

Upphovsrättslig status för fotografiet

Baserat på uppladdarens svar bedömer vi att fotografiet saknar 
upphovsrättsligt skydd enligt 4 kap 44 § tredje stycket i den svenska 
upphovsrättslagen och kan därmed publiceras på Bildhistoria. 

Minst en person i bilden dog tidigare än 70 år innan uppladdningsdatum. Eller 
föddes 170 år innan uppladdningsdatum

Något i bilden, t.ex. en byggnad, revs eller annars upphörde att existera innan 
uppladdningsdatum minus 70 år. Anteckning: huset i bilden revs 1942

Jag misstänker att skyddstiden för fotografiet har gått ut.
Jag känner inte till vem fotografen är och jag vet ej om bilden har publicerats 
tidigare.

I detta fall upphör skyddstiden för bilden 70 år efter att bilden är skapad enligt 
4 kap 44 § tredje stycket Upphovsrättslagen.

Uppladdaren har angivit följande skäl för att fotografiet är taget för mer än 70 
år sedan räknat från uppladdningsdatum [YYYY-MM-DD]

Redigeringspennan visas 
endast för användaren som 
laddat upp bilden. (förutom 
vid upphovsmannens 
CC-märkning eftersom denna 
inte får återtas/redigeras)

Informationsikonen 
visas för alla användare 
oavsett om de är 
inloggade eller inte. 

Uppladdarens namn visas 
endast för inloggade användare 
– länkat till dennes profilsida

Resultat

Upphovsrättslig status 
angiven. Om CC 
märkning visas CC- 
märket

Uppladdaren av bilden [Namn?]  har gjort följande bedömningar kring fotografiet

Anser du att det publicerade fotografiet gör intrång på din lagstadgade upphovsrätt eller GDPR, 
är du välkommen att anmäla detta genom att fylla i vårt formulär.  



Tack!

Frågor?

Nästa steg?


