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Copyright, rättigheter,”credit line” – foto/bilder och material från KF 
 
 
Kooperativa Förbundet har sedan 1927 drivit bibliotek och arkiv för att underlätta 
för forskare, journalister m.fl. intresserade att söka och hämta information. 
 
KF har en prislista för verksamhetens tjänster och service. Det är fritt för vem 
som helst att ställa frågor, e-posta och besöka verksamheten. 
Informationssökning och framtagning av material eller liknande arbetskrävande 
tjänster är gratis upp till 30 minuter. Detta gäller för privat eller vetenskapligt 
bruk, ideella föreningar eller folkbildande verksamhet utan kommersiellt syfte. 
Allt övrigt debiteras enligt bibliotekets prislista. 
 
KFs material är ofta skyddat av upphovsrätt. Det får inte hyras ut, inte kopieras 
eller användas i kommersiellt syfte utan att särskilt tillstånd inhämtas från KF. 
Bild får användas för enskilt bruk. Kopior till försäljning/lån tar KF fram på 
begäran.  
 
Material som levereras är ofta digital. Av filnamnet framgår ofta information om 
fotograf mm. Ofta är KF rättighetshavare till en bild, men det kan också vara en 
enskild fotograf. Om någon annan än KF, privat eller annan aktör, önskar 
reproducera så måste man först ta kontakt med KF. En kontakt och förfrågan 
måste ske om reproduceringen avser ett kommersiellt sammanhang. 
Beställaren har tillåtelse att använda bilder/fotografier enligt överenskommelse 
med KF Bibliotek för särskilt bruk. För annan användning kontakta KF Bibliotek. 
 
Beställaren ska ge KF minst 1 referensexemplar av publikationer där KFs 
material används, för att underlätta dokumentationen av användandet. 
 
Det kan vara bra att veta att den som avser att publicera något har en 
undersökningsplikt gentemot rättighetshavare. Om bilder ska användas vill KF 
att dessa hanteras och redovisas enligt villkor angivna här. Bilder får INTE lagras 
digitalt efter användning utan KFs uttryckliga tillstånd.  
 
Vid publicering, reproduktion ska KFs och i förekommande fall fotografens namn 
alltid publiceras ihop med bilden eller anges i bildförteckning enligt följande: 
 
Foto: Fotografens namn © Kooperativa Förbundet (KF) arkiv och bibliotek 
  
Annat bildmaterial: Upphovsman namn © Kooperativa Förbundet (KF) 
 
Om någon bryter mot regler i detta dokument och vid publicering manipulerar 
eller utelämnar information kan KF debitera straffavgifter. Vid publicering på 
internet ska namninformation alltid sättas intill bilden. 
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Vid användning av KFs bilder gäller dessutom följande:  
• Bildmanipulering är inte tillåten utan rättighetsinnehavarens uttryckliga tillstånd • Enligt Lag om namn och 
bild i reklam (1978:800) måste en person som är igenkännlig på bild själv ge samtycke till reklamanvändning. 
Ansvaret för detta vilar helt på den som publicerar bilden • Bilden får ej användas i syfte som kan verka 
kränkande • Användaren/beställaren ansvarar för att klarera användningsrätten beträffande alla typer av 
konstnärliga verk. I praktiken innebär detta att man måste få fotografens eller efterlevandes uttryckliga 
tillåtelse att använda bild/er. Fotografier är skyddade av upphovsrättslagen. Det innebär bl.a. att bilderna inte 
får användas eller ändras utan fotografens tillstånd. Har man fått fotografens medgivande att använda bild får 
användningsrätten inte överlåtas på andra. Om det är helt omöjligt att finna fotografiets rättighetshavare, men 
ändå är angeläget att använda det, vilka är riskerna? Skulle en rättighetshavare höra av sig måste alltid ett 
skäligt publiceringsarvode betalas enligt § 54 upphovsrättslagen. Om användning sker uppsåtligen eller av 
oaktsamhet ska även ett skadestånd betalas. • I övrigt hänvisas till Lag om upphovsrätt till litterära och 
konstnärliga verk (1960:729; 2005:359; 2005:360) samt till Personuppgiftsslagen (1998:204, uppdaterad 
t.o.m. 2006:398) 
 
Credit line – om text som ska anges i samband med publicering av KFs bilder: 
Kooperativa Förbundet (KF): Arkiv och bibliotek 
  
Credit line - text to be published in the same context, with the photo: 
The Swedish Cooperative Union, The KF Group: Archive and library 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Avtal för underskrift 
Jag har som beställare av bilder från KF Bibliotek tagit del av detta dokument och förstår vilka regler som gäller 
för mig vid nyttjande av material. 
 
 
________________________________________________________ 
Beställarens namnunderskrift Datum 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Organisation/företag el. dyl. Telefon/mobil/E-post 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Antal bild/foto eller annat. Kortfattad beskrivning av hur och när materialet ska användas 

 

 

 

Michael Hagström, företagsbibliotekarie 
Vxl +46 10 740 00 00 Direkt +4610 743 26 21 SMS+46 70 245 95 91 
E-post michael.hagstrom@kf.se www.kf.se 

 

      Sid 2 (2) 

mailto:michael.hagstrom@kf.se
http://www.kf.se/

