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MINNESLISTA FÖR VIDEOPROJEKT
11. Filmning

• Man får vanligtvis alltid ﬁlma på allmänna platser. Om ﬁlmning sker på privat
plats eller annan plats som inte är allmän plats kan ägaren eller den som
bestämmer över platsen ha förbjudit ﬁlmning. Man får inte heller ﬁlma på ett
störande sätt.
• Om man ﬁlmar personer, be alltid om tillstånd att få ﬁlma.
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• Om du vill lägga musik till en video behövs det tillstånd av musikens
upphovspersoner. Tillstånd kan du få direkt från upphovspersonerna eller de
upphovsrättsorganisationer som företräder dem, t ex Stim och Sami.
• Är videon gjord för ditt eget privata bruk kan du lägga till musik utan att du
behöver något tillstånd. Om du vill lägga upp videon du gjort på nätet,
krävs det tillstånd.
• Du kan själv skapa musiken eller använda sådan musik på nätet som är tillåten
med CC-licens eller annan licens. Kolla licensvillkoren noga.
33. Att lägga till bilder till i en video eller en animation

• Det krävs tillstånd från upphovspersonerna om man vill använda bilder.
• Du kan lägga till bilder som en del av ditt videoprojektarbete:
a. Med skolans skolkopieringslicens
• då får du skanna bilder och text från böcker, tidningar eller andra
publikationer eller
• kopiera bild och text från nätet
• om du inte lägger ut videon på nätet
b. Genom CC-licens
• Upphovspersonen bestämmer hur bilden får användas genom de
användningsvillkor eller symboler som lagts till bilderna
c. Någon annan licens
• Du kan be om tillstånd från upphovsmannen eller
• Upphovspersonen kan ha tillåtit att bilden eller något annat verk
används genom någon annan licensmärkning eller användningsvillkor.
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4 Publicering av en video

Om du lägger ut en video på nätet, se till att du har publiceringsrätt till alla verk
du använder, exempelvis bilder och musik, och att du har fått samtycke av
personer som syns i videon.

Kom ihåg att nämna namnen på bildernas och musikens
upphovspersoner i din video.
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