
UPPHOVSRÄTT
Under ett idrottsevenemang har jag tagit två fotografier som jag skulle vilja lägga ut på min 
blogg. Det ena fotografiet är en närbild på en hundrameterslöpare som är modfälld och tår-
ögd då han precis förlorat finalen, och den andra bilden är en översiktsbild av läktaren där 
det sitter ett par tusen personer. Är det något problem med att lägga ut dessa bilder på min 
blogg?

Svar: Datainspektionen (2016) säger att ”Publicering av till exempel namn och foton på personer på bloggar 
och sociala medier är i princip alltid tillåten så länge man inte kränker personen. Att ”hänga ut” och skan-
dalisera en privatperson är ett typexempel på vad som normalt sett är kränkande.” Att lägga ut en bild på 
en förlorande deltagare i en tävling skulle, beroende på den tävlandes inställning, kunna ses som skäl att inte 
få publicera bilden på sin blogg.  Såvida bloggen drivs med journalistiskt ändamål stärks upphovspersonens 
rätt att publicera bilderna ytterligare (exempel: bloggaren är ansluten till en nyhetssajt). Huruvida det som 
informeras om (tävlandes förlorande) är av betydelse för allmänheten är dock oklart.
 Bilden på folkmassan får också publiceras. Dels enligt samma princip som ovan, men också dels då 
fotograferande på allmän plats är tillåten om inget annat anges.
 Frågan återkommer hela tiden till upphovspersonens rätt att publicera såvida uppgifterna inte krän-
ker personen. Därför anser vi att personen har rätt att lägga ut båda bilderna på sin blogg. Om den/de por-
trätterade motsätter sig publiceringen har de rätt att höra av sig till upphovspersonen och be denne ta bort 
eller redigera bilden/-erna. 
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Jag är mycket intresserad av politik och har en blogg där jag varje vecka analyserar och 
kommenterar olika politiska utspel. En dag är det en privatperson som kontaktar dig angå-
ende ett av dina inlägg på bloggen. Personen förklarar att hen känner sig mycket kränkt av 
ditt ganska krassa inlägg gällande hens favoritpolitiker och ber dig att omedelbart ta bort 
inlägget så hen slipper anmäla dig. Red ut det juridiska läget och vad dina skyldigheter är i 
detta fall. 

Svar: Upphovsmannen får skriva vad hen vill om olika politiska utspel. Så länge inte upphovsmannen 
kränker det politiska partiet eller partimedlemmen har skribenten rätt att skriva vad hen vill. Att kommenta-
torn blir kränkt av inlägget har inte med situationen att göra. Däremot har upphovspersonen skyldighet att 
moderera i kommentarsfältet om ytterligare kränkningar förekommer där (BBS-lagen). Eftersom kommenta-
torn inte är den som blir kränkt – och personen kritiseras i egenskap av offentlig person – har denne inte rätt 
i detta fall. Uppskattar inte kommentatorn bloggarens inlägg, kan kommentatorn avstå bloggen. 
 Vill kommentatorn anmäla trots allt, kan denne göra det. Kommentatorn kan också kontakta blogg-
hotellet för vidare åtgärdande. Blogghotellet har rättigheter att ta bort inläggen, eller stänga ner sina använ-
dare, men är en bedömning dem att göra. Kommentatorn kan även kontakta Datainspektionen för rådgiv-



ning eller lämna klagomål. (Kränkt.se, 2016)
 Känner sig däremot politikern kränkt, är det dennes eget ansvar att anmäla eller säga ifrån. Även 
privatpersoner kan publicera i journalistiskt ändamål och med syftet att informera, kritisera eller väcka de-
batt. Så länge inte inlägget kränker politikern personligen har bloggaren rätt att publicera kritik mot denne. 
Kränkande kan till exempel vara social status, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning.  
Eftersom blogginlägget verkar vara skrivet med journalistiskt ändamål är det sannolikt tillåtet att benämna 
politikern vid namn. Politikern har gått ut med sina åsikter offentligt och kan därför kritiseras för dem i det 
offentliga rummet.
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