CHECKLISTA PUBLICERING
Ifall du vill använda bilder eller musik som någon annan har gjort är de
sannolikt skyddade av lagen om upphovsrätt. Upphovsrätten är en lag
som berättar hur du får kopiera och använda andras material som till
exempel bilder, film och musik.

PUBLICERING AV BILDER & FOTON
Om du vill använda dig av andras bilder måste du först ta reda på
om de är skyddade av upphovsrätten. Det är inte tillåtet att lägga ut
upphovsrättsskyddade stillbilder, rörliga bilder eller foton i din film om
du vill publicera den på internet eller sociala medier. Men det finns bilder
som du kan använda i din film. Det gäller bara att lära sig vilka bilder du
får använda. Här är några tips på bilder du kan använda utan tillstånd.
Egna bilder/foton
Bilder eller foton som du tagit själv. Då äger du rättigheterna och kan
använda som dem som du vill. Du är alltså upphovsperson till dina
bilder.
Söktjänster
Om du söker på till exempel ”gratis bilder” eller ”free pictures” så
brukar det komma fram hemsidor som erbjuder bilder/foton som du får
använda. Såna hemsidor brukar kallas för bildbanker.

PUBLICERING AV MUSIK & INSPELAT LJUD
Om du vill använda dig av musik måste du först ta reda på om
den är skyddad av upphovsrätten. Det är inte tillåtet att lägga ut
upphovsrättsskyddad musik eller inspelade verk i din film och sen
publicera filmen på internet eller sociala medier. Det finns såklart musik
som du kan använda i din film, men det gäller att lära sig vilken musik
du får använda. Här är några tips på var du kan hitta musik.
Egen musik
Musik eller andra ljudinspelningar som du spelat in själv. Då äger
du rättigheterna och kan använda som dem som du vill. Du är alltså
upphovsperson till din musik/inspelning.
Söktjänster
Om du söker på till exempel ”gratis musik” eller ”free music” så brukar
det komma fram hemsidor som erbjuder musik som du får använda.
YouTubes musikbibliotek
YouTube har en egna låtar som du kan använda till dina filmprojekt. Där
står tydligt hur du får använda musiken.

