
Ange upphovsrättslig status för fotografiet [Hjälpbubbla].
 

Fråga 1
 

(envalsfråga)
 

1. Jag misstänker att den upphovsrättsliga skyddstiden för fotografiet har gått
ut [Hjälpbubbla]. 

 
2. Jag misstänker att jag är upphovsrättsinnehavare till fotografiet.

[Hjälpbubbla] 
 

3. Fotografiets upphovsrättsinnehavare har angett en Creative Commons
licens på bilden. [Hjälpbubbla] 

 
 

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 

 
 

Fråga 1-1
Det finns olika skäl för att skyddstiden kan ha löpt

ut. Här ska vi försöka reda ut om så är fallet.  
 

(envalsfråga) 
 

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

2. Jag känner inte till vem fotografen är men
bilden har publicerats någonstans tidigare, t.ex. i

trycksaker som böcker och tidskrifter eller i
öppna arkiv. 

3.  Jag misstänker att fotografiet saknar
verkshöjd och togs för mer 50 år sedan, räknat
från fotografiets uppladdningsdatum (dvs innan

YYYY-MM-DD)  
 [Hjälpbubbla Verkshöjd] 

4. Jag vet vem fotografen är och misstänker att
denne har varit död i minst 70 år räknat från

fotografiets uppladdningsdatum (dvs fotografen
dog innan YYYY-MM-DD) 

 
 

Fråga 1-2 

Att ha upphovsrätt till ett fotografi innebär att man ensam
har rätten att framställa exemplar av bilden och göra den

tillgänglig till allmänheten. Man har alltså rätten att
kontrollera fotografiet 

Ange det sätt du erhållit upphovsrätten till bilden:

(envalsfråga) 
1. Jag är fotografen [Hjälpbubbla] 

2. Jag är beställare till fotografiet från en
fotograf [Hjälpbubbla] 

3. Jag har ärvt fotografiet från en förälder eller släkting och
jag är den enda arvingen som fått bilden. [Hjälpbubbla] 

4. Jag eller den organisation jag företräder har fått bilden
som gåva av upphovsrättsinnehavaren och jag äger de

enda exemplaren av bilden/bilderna. [Hjälpbubbla]

Om du inte kan välja något av  
ovanstående alternativ finns det för mycket frågetecken

kring  
fotografiet och den kan inte publiceras på Bildhistoria.

Alternativ 2

Fråga 1-3 
Fotografiet får publiceras på Bildhistoria under förutsättning att du anger den Creative Commons licens som

upphovsrättsinnehavaren angivet, samt att du följer anvisninganr för den licensen (se tabell), tex att du måste
erkänna/namnge upphovsrättsinnehavarens namn. [Hjälpbubbla] 

Välj den CC markering som upphovsrättsinnehavaren angivit för fotografiet: 
(envalsfråga - hjälpbubblor för respektive licens/kolumn)

Om du inte kan välja något av  
ovanstående alternativ kan fotografiet inte publiceras på Bildhistoria

Alternativ 3

Fråga 1-1-1
 

 I detta fall upphör skyddstiden för bilden 70 år efter att fotografiet
togs enligt Upphovsrättslagen 4 kap 44 § 3 stycket  

 
Vilka skäl finns för att fotografiet är taget för mer än 70 år sedan

räknat från fotografiets uppladdningsdatum, dvs innan YYYY-MM-
DD? 

 (Flervalsfråga) 
 

Fotografiet är daterad med en anteckning eller liknande, med
ett datum innan YYYY-MM-DD 
Minst en person i bilden dog för mer än 70 år sedan, dvs innan
YYYY-MM-DD.  
Minst en person i bilden föddes för mer än 170 år sedan, dvs
innan YYYY-MM-DD.
Något i bilden, t.ex. en byggnad, revs eller upphörde att
existera för mer än 70 år sedan, dvs innan YYYY-MM-DD.
[Fritextfält där användaren frivilligt kan ange vilket element
som avses].

 
Om du inte kan välja något av ovanstående alternativ finns det

för mycket frågetecken kring fotografiet och den kan inte
publiceras på Bildhistoria.  

 

Alternativ 1

Fråga 1-1-2 
 I detta fall upphör skyddstiden 70 år efter att fotografiet
offentliggjordes enligt Upphovsrättslagen 4 kap 44 §  

 
Vilka skäl finns för att fotografiet publicerades för mer

än 70 år sedan, räknat från bildens uppladdningsdatum,
dvs tidigare än YYYY-MM-DD? 

 
(envalsfråga) 

 
1. Jag känner till publikationen, boken, eller trycksaken
ur vilken fotografiet är skannat och jag har säkerställt att

den publicerades för mer än 70 år sedan, räknat från
bildens uppladdningsdatum, dvs tidigare än YYYY-MM-

DD. I Bildhistoria har jag angivet detta som Källa till
bilden. 

 
[Fritextfält för förtydligande] 

 
 

Om du inte kan välja 
ovanstående finns det för mycket frågetecken kring  

fotografiet och den kan inte publiceras på
Bildhistoria.

Fråga 1-1-3 

Om fotografiet saknar verkshöjd upphör skyddstiden 50 år efter att fotografiet
togs enligt Upphovsrättslagen 4 kap 49a § 3 stycket. Lagen definierar inte vad

som kännetecknar verkshöjd för fotografier, men Digisam har listat några
indikatorer.  

Indikatorer på verkshöjd 

Fotografiet är präglat av ett personligt uttryckssätt eller kreativa beslut
[Hjälpbubbla]

 Fotografiet eller motivet är manipulerat [Hjälpbubbla]
Det finns en medveten symbolik eller komposition i bilden [Hjälpbubbla]

Olika fotografiska medel används medvetet [Hjälpbubbla]
En ovanlig fotografisk teknik används [Hjälpbubbla]

Indikatorer på att fotografiet saknar verkshöjd 

Det är inte en människa som skapat bilden [Hjälpbubbla]
Fotografiet är ur en serie [Hjälpbubbla]

Fotografiet har tagits som ett led av mer rutinmässig eller fabriksartad
produktion [Hjälpbubbla]

(Envalsfråga:) 
På basis av ovanstående indikatorer bedömer jag att  

1. Fotografiet har verkshöjd
2. Fotografiet saknar verkshöjd 

Alternativ 3

Fråga 1-1-4 
Om fotografen varit död i mer 70 år räknat från fotografiets

uppladdningsdatum upphör skyddstiden enligt
Upphovsrättslagen  

43 §
 

Jag har säkerställt att fotografen dog tidigare än YYYY-
MM-DD, genom: 

 
(flervalsalternativ)

1. Sökning i register, exempelvis kyrkböcker.
2. Genom information inom släkt- eller vänkrets.

Vi rekommenderar starkt att du anger fotografens namn
och dödsdatum i anslutning till fotografiet i "bildvisaren" i

Bildhistoria.
 

Om du inte kan välja 
ovanstående finns det för mycket frågetecken kring  

fotografiet och den kan inte publiceras på Bildhistoria.

Alternativ 4

Användningsfall:

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

Fråga 1-1-3-2 
Om fotografiet saknar verkshöjd upphör skyddstiden 50 år efter att
fotografiet togs enligt Upphovsrättslagen 4 kap. 49a § 3 stycket.

 
Ange skäl för att anta att fotografiet är taget för mer än 50 år sedan,

räknat från uppladdningsdatum, dvs innan YYYY-MM-DD 
 

(flervalsfråga) 

Fotografiet är daterad med en anteckning eller liknande, med ett
datum innan YYYY-MM-DD 
Minst en person i bilden dog för mer än 50 år sedan, dvs innan
YYYY-MM-DD.  
Minst en person i bilden föddes för mer än 150 år sedan, dvs
innan YYYY-MM-DD.
Något i bilden, t.ex. en byggnad, revs eller upphörde att existera
för mer än 50 år sedan, dvs innan YYYY-MM-DD. [Fritextfält där
användaren frivilligt kan ange vilket element som avses].

 
Om du inte kan välja något av 

ovanstående alternativ finns det för mycket frågetecken kring  
fotografiet och den kan inte publiceras på Bildhistoria.

Baserat på uppladdarens svar bedömer vi
att fotografiet saknar 

upphovsrättsligt skydd enligt
Upphovsrättslagen 4 kap. 49a § 3 stycket

URL. 

+ GDPR disclaimer 

Minst en av checkboxarna är ifyllda

Bilden saknar verkshöjd

Fotografiet  
har verkshöjd

Alternativ 1

Fråga 1-2-1 
 

För att Bildhistoria skall kunna publicera bilden måste du som upphovsrättsinnehavare ange det sätt på
vilket bilden får användas av andra, dvs välja någon av Creative Commons licenserna nedan. Notera att

detta val inte kan återkallas - när du väl valt en CC licens för ditt fotografi kan du inte ändra. För att
maximera spridning och användning av ditt fotografi rekommenderar vi CC0 - Public Domain 

 
Välj CC markering för ditt fotografi 

(envalsfråga - hjälpbubblor för respektive licens/kolumn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om du som upphovsrättsinnehavare inte kan välja något av  
ovanstående licens för ditt  

fotografi kan det inte publiceras på Bildhistoria.
 

Baserat på uppladdarens svar bedömer
vi att fotografiet saknar

upphovsrättsligt skydd enligt
Upphovsrättlagen 4 kap 44 § 3 stycket 

och kan därmed publiceras på
Bildhistoria.

 
+ GDPR disclaimer

RESULTATBOX

Baserat på uppladdarens
svar bedömer vi att
fotografiet saknar

upphovsrättsligt skydd
enligt Upphovsrättslagen 4

kap 44 § 
och kan därmed publiceras

på Bildhistoria.
 

+ GDPR disclaimer 

RESULTATBOX

Baserat på uppladdarens svar
bedömer vi att fotografiet saknar

upphovsrättsligt skydd enligt
Upphovsrättslagen 4 kap. 43 § .  

+ GDPR disclaimer

RESULTATBOX

Efter att användaren godkänt en CC markering 
och valt att publicera bilden kommer redigering

av upphovsrättsmärking att låsas (icke-
reversibelt val) 

RESULTATBOX

Baserat på uppladdarens svar kan
fotografiet publiceras på Bildhistoria 

+ GDPR disclaimer

RESULTATBOX

Baserat på uppladdarens svar kan
fotografiet publiceras på Bildhistoria 

+ GDPR disclaimer

Alternativ 2

Detta beslutstöd är skapat av Albin Karlén och Per Rohdin  
från Föreningen Svenskt Porträttarkiv som  

driver plattformen Bildhistoria (läs mer på https://blogg.bildhistoria.se/)
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