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Följande licensvillkor appliceras för bilder upplåtna via domän www.robinnicander.se under den licens som nedan 
anges. Licensvillkoren gäller från och med det datum som anges, tills vidare - till och med då nästa version av 

licensvillkoren publiceras. De bilder vilka släppts under tidigare licenser fortsätter gälla med dess villkor. 

Licensen omfattar ej aktuell logotyp eller förekommande bildkollage på webbsidans startsida. 

 

 

 

[FRN] UA-BO-ET + RP 
V. 1.0 

 

 

Upphovsrättsinnehavaren medgiver härmed massmediala tjänster rätt att kostnadsfritt hämta, nyttja och sprida 

bild-/er under licens ”[FRN] UA-BO-ET + RP” i enighet med följande villkor och begränsningar; 

 

 

UA = Upphovsmannens Angivelse 
 

Upphovsmannen skall alltid anges i anslutning till den 

nyttjade bilden, med får inte anges på ett sådant sätt 

att det framstår som att denne godkänt, står bakom 

eller på annat sätt medgivit det enskilda nyttjandet.  

 

Bildbyline:        Foto: Robin Nicander / www.robinnicander.se 

 

I de fall det med hänsyn till tekniska förutsättningar 

inte är möjligt skall istället bildbyline infogas i bildens 

högra nedre hörn 
(1)

, i direkt information till skrift eller 

video 
(2)

, alternativt i sluttext i fråga om video 
(3)

. 

 

 

BO = Bearbetningar Otillåtna 
 

Det är inte tillåtet att utföra någon form av editering, 

bearbetning, modifiering eller annan förändring av en 

bild, för att sedan upplåta eller sprida den vidare.  
 

Det är dock tillåtet att ändra storlek på samt beskära 

bilden, ävensom infoga bildbyline, detta förutsatt att 

bildens proportionella egenskaper vidhålls. 

 

 

ET = Externt Tillhandahållande 
 

Det är inte tillåtet att upplåta, distribuera eller sprida 

vidare en bild via fildelningstjänster, bilddatabaser 

eller liknande tjänster för tillhandahållande till tredje 

part utan att först inhämta ett enskilt godkännande 

från upphovsmannen för respektive plattform. 

 RP = Redaktionell Publicering 
 

Massmediala tjänster vilka nyttjar en bild i enighet 

med denna licens för redaktionella ändamål behöver 

inte inhämta godkännande för publicering, utan det 

räcker att en anmälan om nyttjande sker i efterhand. 
 

Efteranmälan utförs till: kontakt@robinnicander.se  
 

För de massmediala tjänsterna TV4, SVT, Expressen, 

Aftonbladet, Dagens Nyheter, Helsingborgs Dagblad, 

Sydsvenskan, Svenska Dagbladet samt Nättidningen 

Blåljus behöver inte heller efteranmälan ske. 
 

Med massmediala tjänster skall förstås de tjänster 

vilka erhåller utgivningsbevis eller annars omfattas 

av bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen (TF) 

respektive Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) avseende 

offentliggörande av redaktionellt material därom. 

 

 

Övriga villkor 
 

Licensen ger inte nyttjaren rätt att använda bilden i 

strid mot gällande lagar och regler, inte heller ges 

nyttjaren eventuella specifika eller övriga tillstånd 

som krävs för av denne avsett nyttjande. 
 

Upphovsmannen har rätt att återkalla licensen i de 

fall nyttjaren bryter mot licensvillkoren, samt avkräva 

nyttjandets omedelbara upphörande.  
 

Otillåtet nyttjande skall ersättas om 1 800 kr per bild, 

därtill eventuellt i enighet med SFS 1960:729, 7 kap. 
 


