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Upphovsrätt 
När du vill återanvända bilder ur museisamlingen finns det regler kring upphovsrätt 
att ta hänsyn till. Här följer en kort beskrivning samt instruktion om hur du gör. 

 

Tvådelad upphovsrätt 
Upphovsrätten delas upp i två olika delar: den ideella och den ekonomiska. 

Den ideella upphovsrätten innebär att upphovspersonen till ett verk själv 
bestämmer över det. Rätten är knuten till verket och inte till dess ägare. Den ideella 
upphovsrätten innebär också att namnet på upphovspersonen alltid ska anges i 
samband med användning och att verket inte får ändras på ett för upphovspersonen 
kränkande sätt eller förekomma i ett för upphovspersonen kränkande sammanhang. 

Den ekonomiska upphovsrätten innebär att upphovsrättsinnehavaren har rätt att få 
ekonomisk ersättning när verket används inom vissa tidsramar.  

Konstverk och fotografiska verk, som räknas som ett konstverk, skyddas enligt 
upphovsrättslagen t.o.m. 70 år efter konstnärens död.  

För fotografiska bilder gäller skyddet 50 år från det bilden togs. 

Du kan läsa mer om upphovsrätten i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära 
och konstnärliga verk. 

 

Konstverk och fotografiska verk 
Många konstverk och vissa fotografiska verk har upphovspersoner som företräds av 
Bildupphovsrätt i Sverige. När en konstnär är ansluten till Bildupphovsrätt anges det 
med ”© Konstnärens namn/Bildupphovsrätt årtal”.  

Om det i museidatabasen Carlotta saknas en bild på ett konstverk eller ett fotografiskt 
verk kan detta bero på olika saker: 

• att konstnären eller upphovsrättsinnehavaren inte gett sitt tillstånd för 
publicering 

• att museet inte har kunnat komma i kontakt med konstnären eller 
upphovsrättsinnehavaren 

• att konstverket ännu inte blivit fotograferat 

Om upphovsrättsinnehavare inte tillåter att bilder av ett specifikt verk publiceras 
ombeds de att kontakta helsingborgsmuseum@helsingborg.se.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1960729-om-upphovsratt-till-litterara-och_sfs-1960-729
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1960729-om-upphovsratt-till-litterara-och_sfs-1960-729
https://bildupphovsratt.se/
mailto:helsingborgsmuseum@helsingborg.se
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Fotografiska bilder 
I museidatabasen Carlotta är fotografiska bilder, som både innefattar 
dokumentationsfoto och foto av föremål, uppmärkta med rättighetsmärkning enligt 
bilderna nedan.  

 

Att använda bilder 
Om du vill använda bilder ur museidatabasen Carlotta måste du ta hänsyn till 
upphovsrätten till bilden. Bilder i Carlotta är märkta med någon av dessa symboler: 

Public Domain Mark innebär att bilden har utgången ekonomisk 
upphovsrätt och är fri att spara ned i det format som finns på 
webben. Vid publicering måste hänsyn tas till den ideella 
upphovsrätten: upphovspersonens namn ska anges. 

In Copyright innebär att bilden inte får användas utan att du 
kontaktat oss och kommit överens om användningen av bilden, se 
info nedan. 

Vill du beställa och använda en bild ur museisamlingen med upphovsrätt tas en avgift 
ut beroende på användningsområde. Önskar ni en högupplöst fil av bilder som har 
utgången upphovsrätt så tas en administrationsavgift ut. Se ytterligare information 
här.  

 

Användarvillkor 
Användningsrätten är personlig, får inte överlåtas och gäller vid ett tillfälle. Bilderna 
får inte spridas, hyras ut eller mångfaldigas om det inte framgår av överenskommelse 
med Helsingborgs museum. Bildmanipulering är inte tillåten utan 
rättighetsinnehavarens tillstånd. 

Inga bilder, digitala eller analoga, får lagras efter användning utan Helsingborgs 
museums uttryckliga tillstånd. Efter användning ska de digitala bildfilerna raderas. 

Vid publicering ska det tydligt framgå fotografens och/eller konstnärens namn samt 
att bilden kommer från Helsingborgs museum. Är fotografen/konstnären känd anges: 
”Fotografens/konstnärens namn © Helsingborgs museum”. 

Vid användning av fotografier, fotografiska verk och bilder av konstverk med 
utgången upphovsrätt ska det tydligt framgå fotografens namn samt var bilden 
kommer ifrån. 

 

Beställning av bilder 
För beställning eller om du undrar över något, kontakta 
helsingborgsmuseum@helsingborg.se.  

När du vill använda ett verk där konstnären är ansluten till Bildupphovsrätt i Sverige 
kontakta Bildupphovsrätt i Sverige. 

Telefon: 08- 54 55 33 80 

Webbplats: https://bildupphovsratt.se/ 

https://helsingborgsmuseum.se/museisamling/fotosamling/
mailto:helsingborgsmuseum@helsingborg.se
https://bildupphovsratt.se/
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