
 
 
 

 

KARLSTADS KOMMUN 

RIKTLINJER FÖR BILD- OCH 
FILMHANTERING ENLIGT 

DATASKYDDS-
FÖRORDNINGEN 

 



PLAN  
Beskriver vad kommunen vill uppnå inom ett område. Ofta har planen sitt ursprung i koncernens övergripande  
mål eller annan beslutad politisk inriktning. En plan tar inte ställning till utförande eller metod. Den berättar vad  
vi ska uppnå. Exempel: Skärgårdsplan. 

RIKTLINJE  
Säkerställer ett korrekt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande. Riktlinjer kan  
betraktas som en handbok och kan fungera som ett stöd för hur vi ska agera i den dagliga verksamheten.  
Exempel: Riktlinjer för tjänsteresor, Riktlinjer för försörjningsstöd. 

HANDLINGSPLAN  
Tydliggör på ett konkret sätt hur ett uppdrag ska genomföras. En handlingsplan innehåller åtgärder och  
ansvarsförhållanden samt eventuell tidsplan och ekonomiska konsekvenser.  
Exempel: Handlingsplan för ledar- och medarbetarundersökning. 

POLICY 
Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar.  
Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. 

 

 

Beslutade av: Katarina Lindström, kommunikationsdirektör 
 
Ansvarig samt giltighetstid: Katarina Lindström, kommunikationsdirektör  
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RIKTLINJER FÖR BILD- OCH 
FILMHANTERING ENLIGT 

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN 

Dataskyddsförordningen ställer krav på hur vi som anställda hanterar bilder och 
filmer där personer finns med. Syftet med dataskyddsförordningen är att hindra att 
individers personliga integritet kränks. Förordningen innebär dock inte att du ska 
sluta använda bilder och filmer där människor medverkar. Det viktiga är att du 
tänker efter före hur och vad du ska använda dem till.  
 
I våra jobb hanterar vi bilder och filmer som innehåller personuppgifter i många olika 
sammanhang, både internt och externt. Det kan till exempel vara för att dokumentera vårt 
arbete, informera om och marknadsföra kommunens verksamheter eller för att illustrera 
hur vi vill utveckla ett bostadsområde. 

 
VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD MENAS MED BEHANDLING? 
Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk identifierbar person 
som är i livet. Det kan till exempel vara namn, adress, personnummer eller bilder/filmer 
som visar vem någon är. Även teckningar kan vara personuppgifter om de avbildar 
människor. 
Med behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen menas allt som vi gör 
när vi hanterar uppgifter om en person digitalt. Några exempel på behandling av bilder och 
filmer är att ta fram, samla in, lagra, bearbeta och sprida/publicera uppgifter. Det spelar 
ingen roll om behandlingen sker automatiserat eller manuellt. Det spelar heller ingen roll 
om uppgifterna behandlas internt eller externt. 

Varje gång du använder en bild/film är det en personuppgiftsbehandling 
Tänk på att varje gång du använder en bild/film där en/flera personer medverkar är det en 
personuppgiftsbehandling. Du ska kolla att det nya sammanhanget stämmer med vad 
personen samtyckt till och att samtycket fortfarande är giltigt. Kan det nya sammanhang 
som du tänker använda bilden/filmen i på något sätt upplevas som kränkande för personen? 
Då ska du inte använda bilden. 
För att avgöra om en bild är kränkande måste du göra en samlad bedömning av hur 
känsliga uppgifterna är, i vilket sammanhang de förekommer, för vilket syfte de behandlas, 
vilken spridning de har fått eller riskerar att få, samt vad publiceringen kan leda till. 

 
KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER 
Känsliga personuppgifter är uppgifter som till exempel avslöjar etniskt ursprung, politiska 
åsikter, uppgifter om hälsa eller sexualliv eller religiös övertygelse. 
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Utgångspunkten är att du inte har rätt att använda känsliga personuppgifter, men om en 
enskild person lämnar sitt samtycke är det okej. Läs mer om samtycken under rubriken 
Laglig grund för att använda personuppgifter nedan. 
Ett exempel på sammanhang när känsliga uppgifter går att utläsa ur en bild kan vara om 
man fotograferar barn i förskola/skola där man utifrån klädsel kan utläsa 
religionstillhörighet. Ett annat exempel är om du ska fotografera kunder på ett vårdboende 
som är där på grund av sin hälsostatus. 
Personer med skyddad identitet ska aldrig finnas med på bilder eller i filmer. Stäm alltid av 
detta med personalen på exempelvis den skola, det vårdboende eller den fritidsgård där du 
ska fotografera/filma.  

 
LAGLIG GRUND FÖR ATT ANVÄNDA PERSONUPPGIFTER 
Huvudregeln i dataskyddsförordningen är att bilder på personer bara får publiceras om det 
finns ett samtycke från den/de som medverkar på bilden/i filmen. Samtycke ska vara 
frivilligt och kan vara antingen skriftligt eller muntligt. Samtycke kan tas tillbaka och då 
ska bilder genast sluta användas och raderas från den plats där den lagras. 
För att få lov att behandla en personuppgift måste vi alltid stödja oss på en laglig grund. 
Följande lagliga grunder är de som vanligen används för hantering av personuppgifter i 
bilder och filmer: 

- Samtycke 
- Avtal 
- Uppgift av allmänt intresse  

Samtycke   
För behandling av bilder eller filmer kan vi ofta stödja oss på den enskildes samtycke till 
behandlingen. 
Samtycke kan användas vid publicering i digitala (webbplatser som till exempel 
karlstad.se, Solsidan) och sociala kanaler (Facebook, Instagram, Linkedin, Snapchat).  
Tänk på att samtycket ska ges frivilligt och att det kan återkallas. Därför är det viktigt att 
du lagrar bilden på ett sätt så att det är lätt för dig och dina kollegor att hitta den om bilden 
ska tas bort. Om du lagrar bilder i bildbanken Image Vault så tänk på hur du 
namnger/taggar bilden.  
Samtycken från medverkande personer på bilder eller i filmer ska hanteras av och lagras 
hos ansvarig beställares förvaltning/bolag. Det kan göras digitalt, exempelvis i ett 
samlingsärende per år och förvaltning/bolag i W3D3. Det kan även göras genom att du 
samlar samtycken i pappersform i en pärm. Det viktiga är att du och dina kollegor enkelt 
kan koppla ihop bilden/filmen och samtycket. Prata med dina kollegor och hitta sätt att 
hantera samtycken som alla kan följa.  
Det finns en blankett för samtycke på Solsidan och snart kommer det även finnas en e-
tjänst. 

Avtal  
Ett avtal om att ställa upp på bild/i film mot ersättning kallas för modellavtal. 
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Ett sådant avtal med den enskilde behövs när bilder eller filmer ska användas i 
marknadsföringssyfte eller för en större informationsinsats. Ett avtal kan inte återkallas på 
samma sätt som ett samtycke, utan det gäller under den avtalade tiden. Av etiska skäl kan 
dock avtalet avbrytas, exempelvis om modellen skulle avlida. 
När ett avtal görs ska alltid en ersättning utgå till den man gör avtalet med. Ersättningen 
ska vara i pengar och betalas ut via lönesystemet Heroma. Presentkort, biobiljetter och 
liknande förmåner är skattepliktiga enligt Skatteverket men är svårare att hantera rätt. Vi 
ska därför undvika den typen av ersättning.  
Några exempel på när avtal ska skrivas är i sammanhang där vi marknadsför Karlstads 
kommun som arbetsgivare, gör reklam för kommunala skolor eller vill locka till träning på 
Sundstabadet. 
Det modellavtal som ska användas finns på Solsidan. 
Avtal ska liksom samtycken hanteras av och lagras hos ansvarig beställares 
förvaltning/bolag.  

Allmänt intresse  
Allmänt intresse kan användas som laglig grund om det inte finns en annan självklar laglig 
grund och då behövs varken muntligt eller skriftligt samtycke. Några exempel när allmänt 
intresse kan användas är bilder/filmer på publiken på en konsert på Ungdomens hus UNO, 
ett arrangemang på Stora torget med stor publik eller när vi tar mingelbilder från en 
invigning/ett evenemang. Om det handlar om en intern aktivitet, exempelvis på en skola 
där elever medverkar ska du ta reda på att det finns skriftliga samtycken från barnens 
vårdnadshavare innan du tar bilder eller filmar.  
När allmänt intresse används bör man om möjligt informera i förväg eller i samband med 
exempelvis ett arrangemang om att det kommer att fotas/filmas (exempelvis kan en 
moderator berätta det, du kan sätta upp en lapp vid ingången, etcetera). 
Om någon hör av sig om att man inte vill vara med på en sådan här bild/film ska vi ta bort 
den/sluta använda den. 
 

HANTERA DIGITALA BILDER OCH FILMER  
Här har vi sammanställt vilka lagliga grunder du kan använda för olika typer av bilder.  
Om det uppstår en tvist är det vi som måste kunna visa att vi har rätt att använda en bild.  

Bilder/filmer på vuxna 

Bilder/filmer på anställda 
• Webbplatsen karlstad.se (och andra externa webbplatser inom koncernen): muntligt 

samtycke 

• Sociala medier: muntligt samtycke 

• Filmer på Youtube eller på karlstad.se: skriftligt samtycke  

• Filmer på intranätet Solsidan: muntligt samtycke 

• Artikel/nyhet intranätet: intresseavvägning (den rättsliga grunden 
intresseavvägning innebär att man får behandla personuppgifter utan den 
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registrerades samtycke i vissa fall, det krävs att personuppgiftsbehandlingen är 
nödvändig för ett ändamål som rör ett berättigat intresse, och att den registrerades 
intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre). 

• Bild i kontaktuppgifter (som exempelvis i mejlen i Outlook): samtycke genom 
handlande 

Bilder/filmer på politiker 
• Extern webb och intranät samt sociala medier: allmänt intresse 

Bilder/filmer på personer som inte är anställda 
• Webbplatsen karlstad.se (och andra webbplatser inom koncernen) samt sociala 

medier:  
o skriftligt samtycke 
o avtal krävs om bilden/filmen ska användas i marknadsföringssyfte 

• Intranätet Solsidan: muntligt samtycke  

• Youtube: 
o avtal  

Mingelbilder/-filmer på anställda eller andra personer  
• I Karlstads kommuns digitala kanaler (så som karlstad.se, visitkarlstad.se, Solsidan 

eller 100graderkarlstad.se) och i sociala medier: allmänt intresse  

Bilder/filmer på barn 
Vad gäller bilder på barn krävs samtycke från båda vårdnadshavarna. För ungdomar från 
13 år krävs samtycke från både ungdomen och vårdnadshavarna. Om bilden/filmen ska 
användas i marknadsföringssyfte ska ett modellavtal skrivas.  
Barn under 13 år 

• Skriftligt samtycke av vårdnadshavarna 

• Om modellavtal förekommer, avtala med vårdnadshavarna till barnet 
Barn mellan 13–16 år 

• Skriftligt samtycke av vårdnadshavarna och ungdomen  

• Om modellavtal förekommer, avtala med vårdnadshavarna och ungdomen 

Särskilda målgrupper  
Personer som inte kan ge sitt samtycke eller förstår innebörden av att medverka på bild/i 
film ska inte fotograferas/filmas. Tillstånd från anhörig eller god man gäller inte.  
 

INFÖRSKAFFANDE AV BILDER 
Anlita fotograf/filmare eller reklambyrå 
Om du anlitar en reklambyrå, fotograf eller filmare ska dessa se till att det skrivs avtal med 
modellerna som medverkar på de bilder/filmer du köper.   
Leverantören ska använda sina egna modellavtal. 
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När du anlitar upphandlade reklambyråer brukar det fungera bra att låta dem sköta all 
kontakt med modellerna, alltifrån att hitta modeller till att skriva avtal och betala ut 
ersättning. När du anlitar exempelvis en fotograf som är ensamföretagare kan du dock inte 
förutsätta att hen kan sköta allt som rör modellers medverkan. Gör alltid upp vid 
avtalsskrivandet med den du anlitar om vem som ska göra vad när det gäller kontakt och 
avtal med modeller.   
Du ska be att få samtycken/avtal med modellerna från den reklambyrå, fotograf eller 
filmare du anlitar. Om det uppstår en tvist ska vi kunna visa att vi har rätt att använda en 
bild.  
Modellen ska få en kopia på avtalet, antingen från dig eller den reklambyrå, fotograf eller 
filmare som du anlitat. 

Anlita bildbyråer 
Om du köper bilder från en bildbyrå där personer medverkar måste du ta reda på att det 
finns avtal med de som medverkar på bilder/i filmer. I det avtal du gör med bildbyrån ska 
de garantera att sådana avtal finns.  

Lånade bilder 
Om du lånar bilder är det viktigt att du kommer överens med den som äger bilden om 
omfattningen av bildens användande samt vilken typ av förändring av bilden som är 
tillåten, exempelvis beskärning.  
 

LAGRING OCH GALLRING AV BILDER 
Bilder/filmer och samtycken/modellavtal ska lagras hos respektive förvaltning.  
För att lätt kunna identifiera bilder bör de döpas efter vad de föreställer, vem som 
fotograferat samt vid vilken tidpunkt det skedde. Ange även vilken laglig grund som 
använts samt lagra/organisera skriftliga samtycken och avtal så att det är lätt för dig och 
dina kollegor att koppla ihop dem med bilden/filmen. Det är du som ska kunna bevisa att 
det finns en giltig laglig grund. 
Mobiltelefon och läsplattor 

- Privata mobiltelefoner eller läsplattor får inte användas för att fotografera/filma, det 
är den mobil/läsplatta eller digitala kamera du använder i tjänsten som ska 
användas. 

- När du har tagit bilden/filmat ska du ladda upp materialet på din jobbdator och 
sedan spara materialet där du ska ha det. Därefter bör du ta bort materialet från den 
mobil/läsplatta eller digitalkamera som du tagit bilden med. 

Datorer 
- Bilder och filmer ska inte sparas på skrivbordet i din dator eller i din personliga 

OneDrive. 
- Om bilderna ska publiceras i Karlstads kommuns officiella kanaler kan de lagras i 

kommunens bildbank Image Vault. Det är främst kommunikatörer och redaktörer 
för Solsidan och karlstad.se som har tillgång till Image Vault.  
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o Det ska alltid finns samtycken, avtal eller annan laglig grund för de bilder 
som lagras i Image Vault. 

o Bilder som inte är tänkta att användas för publicering ska inte lagras i Image 
Vault. 

o Känsliga personuppgifter ska inte lagras i Image Vault.  
- Bilder på vård- och omsorgsförvaltningens kunder och arbetsmarknads- och 

socialförvaltningens brukare kan innehålla känsliga personuppgifter eller sekretess. 
De ska därför lagras i den konfidentiella klass 2-ytan i Sharepoint. Där ska bilderna 
taggas med namnen på de som medverkar 

- Verksamhetssystem för din förvaltning/ditt bolag. 
o Varje förvaltning/bolag ansvarar för att de system som används fungerar i 

enlighet med dataskyddsförordningen. Även de bilder och filmer som lagras 
i system som vi inte äger ska hanteras i enlighet med 
dataskyddsförordningen.  

Gallra det som inte används 
De bilder och filmer som inte används längre ska gallras, det vill säga raderas. 
Förvaltningens eller bolagets dokumentplan anger hur ofta och på vilket sätt gallringen ska 
ske.  
Tänk på att:  

• på webben bör en bild inte vara publicerad längre än den känns aktuell, 
fotograferade barn växer och gamla människor kan vara avlidna.  

• nyhetsbilder inte är aktuella särskilt länge.  

Spara så att det är lätt att hitta 
Våra bilder och filmer ska vara kategoriserade och sparade så att du och dina kollegor 
enkelt kan söka fram en viss person, om denne önskar att dra tillbaka sitt samtycke eller 
vill få veta vilka personuppgifter Karlstads kommun har om hen. 
 

UPPHOVSRÄTT, ETIK OCH OFFENTLIGHETSPRINCIPEN 
Upphovsrättslagen 
Tänk på upphovsrätten när du hanterar andras foton, filmer eller illustrationer. Du behöver 
ha tillstånd från upphovsmannen som har en exklusiv rätt till det skapade verket, enligt 
upphovsrättslagen. När anställda inom Karlstads kommun skriver eller tar bilder i tjänsten 
är det arbetsgivaren som äger upphovsrätten. 
Vi publicerar i regel inte fotografens eller upphovsrättsägarens namn för bildanvändning i 
våra egna kanaler, såsom webb, intranät, sociala kanaler, trycksaker etcetera. Undantag 
görs om det finns ett avtal med fotografen som innefattar att fotografens namn ska anges.  

Etik 
Om en modell som vi har ett samtycke med hör av sig och vill att en bild/film där hen 
medverkar ska sluta användas så ska vi gå personen till mötes. Vi kan sluta använda bilden 
i nya produktioner och ta bort den från till exempel webbplatsen, men vi kan inte makulera 
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redan producerade och levererade produktioner, till exempel tryckta broschyrer eller 
tidningar. 
Om en modell som vi har ett modellavtal med hör av sig och vill att en bild/film där hen 
medverkar ska sluta användas så ska vi göra en bedömning från fall till fall, beroende på 
vad anledningen är och vilken typ av bild det gäller.  
Det är bra att så långt som möjligt upplysa om att man kommer att publicera en bild på en 
person. Man bör sätta upp anslag eller på annat sätt informera om att ”fotografering pågår” 
när man fotograferar på allmän plats. Är bilden tagen på håll och personerna oigenkännliga 
går det bra att publicera utan samtycke eller upplysning. 
Använd inte bilder som du hittar på internet, eftersom du då bryter mot upphovsrättslagen. 

Allmän handling 
En bild är en allmän handling och den har rätt att begäras ut av vem som helst. Den som 
begär ut en bild har dock inte rätt att få ut den i elektronisk form utan får nöja sig med en 
utskrift i pappersformat. Den utlämnade bilden får inte användas annat än för enskilt bruk. 
När vi har lämnat en bild vidare har vi inte längre ansvar för hur bilden används.  
Om du har köpt bilden så glöm inte att uppge vem som är fotograf i samband med att 
bilden lämnas ut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Karlstads kommun, 651 84 Karlstad. 

Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Webbplats: karlstad.se 
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