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MÄNNISKOR PÅ BILD,
”DEEPFAKES” OCH JURIDIKEN
Människor är ett självklart motiv på alla möjliga sorters fotografier och i filmer, både i privata och i kommersiella sammanhang. Det kan handla om allt från beställda porträttbilder,
videoupptagning från skolutflykten, nyhetsbilder eller reklam för en viss produkt till bilder
av företagets styrelse.
I många fall känner den avbildade inte ens till att han/hon finns på bild eller film. Inte sällan
uppstår kränkningar.

Utbildare
Catharina Ekdahl,
jurist med mångårig praktisk erfarenhet av lagstiftningen kring fotografering
och filmning.
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Vad vi ser nu är att skyddet för den personliga integriteten blir allt starkare i vår lagstiftning. Men var går egentligen gränsen för vad som är tillåtet och inte? När krävs tillstånd
från den avbildade? Är det skillnad på när vuxen eller barn finns på bilden? Och får man
fotografera människor hur som helst – med mobiler, drönare och övervakningskameror?
Med nya och enkla appar skapas dessutom ”Deepfakes” där verklighetens gränser suddas ut även när det gäller rörlig bild. Men vad säger egentligen juridiken om bildmanipulationer av det här slaget?
Utbildningen tar bland annat upp:
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Eller som huskurs...
Kursen ges också som företagsanpassad utbildning där
vi skräddarsyr innehållet
utifrån deltagarnas förkunskaper och organisationens
behov. Kontakta oss så
berättar vi mer.




När krävs tillstånd för att använda människor på stillbild och i film?







När riskerar kränkning av den personliga integriteten att uppstå i fotosammanhang?

Finns det tillfällen – exempelvis vid olyckor – när det inte är tillåtet att fotografera
andra människor?
Vad innebär den nya lagstiftningen om olaga integritetsintrång?
Barn på bild - gäller andra bestämmelser då?
Gäller särskilda regler i sociala medier?
Bildmanipulation och juridik.
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