
Genomskinlig textbaserad logotype/vattenmärke

Fixa till en genomskinlig logotype på ett enkelt sätt för att använda på dina bilder.
Du kan också använda denna guide med enbart text om du föredrar det.

Det spelar ingen roll vilken färg du använder för bakgrund respektive text. Dock är det bra 
att skilja bakgrundslagerfärg och textfärg åt eftersom du enklare ser vad du gör. Jag har för 
enkelhetens skull använt svart och vitt.

1. Gör ett dokument stort nog för att passa dina bilder du ska använda loggan på. 
Jag har använt 1200x200 pixlar.
Fyll bakgrundslagret med svart. 

2. Skriv den text du vill använda på loggan.
Copyrighttecknet © skapar du genom att hålla ned ”Alt” och knappa in 0169 (Alt+0169).

3. Dubbelklicka på lagret för att få upp lagerstilarna.
Bocka i ”Bevel & Emboss”.
Använd standardinställningarna till en bild med denna storleken.

4. Flytta över bakgrundslager och text till bilden 
du ska använda loggan på.
Anpassa den till storleken på din bild.

5. Justera ”Fill”  till 0 på bakgrunds- och 
textlagret.





Stämpel

1. Skapa ett dokument med storlek som du vill använda till dina bilder.
Sätt svart som förgrund och vitt som bakgrundsfärg. 
Fyll dokumenetet med vit färg.
Skriv ditt namn, sidans namn eller företagets namn med svart text.

2. Gå till ”Edit/Define/Brush Preset” och spara penseln.
Nu kan du använda vilken färg som helst för att ”skriva” med penseln



Copyright
Den som har tagit en bild äger rättigheten till bilden och kan alltså bestämma vad han/hon vill ge 
den för slags licens.  Du kan alltså förbjuda någon att att använda din bild i något som helst annat 
sammanhang än du själv vill/godkänner. Du som bildägare/skapare äger bilden och bestämmer vad 
andra får göra med den och i vilka sammanhang den får användas. 

Varje bild har någon form av licens som reglerar användandet av den specifika bilden och det är vad 
som gäller för en bild man inte äger, man som användare måste veta.

Stockbilder
Som bildägare kan man ge den olika skydd vilket i stort kan brytas ner i två kategorier när det gäller 
”stockbilder” - ”Royalty-free” och ”Rights-managed”.

Royalty-free
Innebär att när någon en gång köpt bilden kan den användas fritt och obegränsat (utan ytterligare 
betalning) i de sammanhang licensen gäller för. Bilder kan ibland ha begränsningar i detta avseende.

Rights-managed
Innebär att bilden är t ex kan vara begränsad att använda en tid, till en viss region, en viss 
arbetsplats eller vad man kan komma upp med.

Du kan också välja att släppa bilden fri att användas under vissa villkor under en ”Creative 
Commons”-licens (CC). 

Det finns ett antal olika sådan licenser och som visas med olika ”ikoner” som säger vad bilden har 
för licens.

OBSERVERA — Vid all återanvändning och distribution måste du informera om licensvillkoren 
som gäller för verket. 

Erkännande

cc by
Den här licensen innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga 
vidare på ditt verk, även för kommersiella sammanhang, så länge de ger dig äran för att du har 
skapat ursprungsverket.

Du har tillstånd:
att Dela — att kopiera, distribuera och sända verket 

att Remixa — att skapa bearbetningar 
använda verket för kommersiella ändamål 

På följande villkor:
Erkännande — Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt 
de anger (men inte på ett sätt som antyder att de godkänt eller rekommenderar din 
använding av verket). 



With the understanding that:
Waiver — Undantag från villkoren ovan kan ges av upphovsrättsinnehavaren. 

• Public Domain — Where the work or any of its elements is in the public domain under 
applicable law, that status is in no way affected by the license. 

• Övriga rättigheter — In no way are any of the following rights affected by the license: 

• Your fair dealing or fair use rights, or other applicable copyright exceptions and limitations; 
• Upphovsmannens ideella rätt. 
• Rättigheter som andra personer kan ha antingen till verket själv eller dess användning, 

t.ex.publicitets- och integritetsrättigheter. 

Erkännande Dela lika

cc by-sa
Den här licensen innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga 
vidare, skapa nya verk utifrån ditt, så länge de ger dig äran för att du har skapat ursprungsverket och 
att de licensierar det nya verket under samma villkor, eller likvärdiga. Alla nya verk som skapas 
utifrån ditt verk kommer att ha samma licens, så alla bearbetningar kommer också att acceptera 
kommersiell användning.

Du har tillstånd:
att Dela — att kopiera, distribuera och sända verket 

att Remixa — att skapa bearbetningar 
använda verket för kommersiella ändamål 

På följande villkor:
Erkännande — Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt 
de anger (men inte på ett sätt som antyder att de godkänt eller rekommenderar din 
använding av verket). 

Dela Lika — Om du ändrar, bearbetar eller bygger vidare på verket får du endast 
distribuera resultatet under samma licens eller en liknande licens som denna. 

With the understanding that:
Waiver — Undantag från villkoren ovan kan ges av upphovsrättsinnehavaren. 

• Public Domain — Where the work or any of its elements is in the public domain under 
applicable law, that status is in no way affected by the license. 

• Övriga rättigheter — In no way are any of the following rights affected by the license: 

• Your fair dealing or fair use rights, or other applicable copyright exceptions and limitations; 
• Upphovsmannens ideella rätt. 
• Rättigheter som andra personer kan ha antingen till verket själv eller dess användning, 

t.ex.publicitets- och integritetsrättigheter. 
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Erkännande Inga bearbetningar

cc by-nd
Den här licensen tillåter spridning, kommersiell och ickekommersiell, så länge den sker oförändrad 
så som ursprungsverket och att du erkänns som upphovsman. . 

Du har tillstånd:
att Dela — att kopiera, distribuera och sända verket 

att Remixa — att skapa bearbetningar 
använda verket för kommersiella ändamål 

På följande villkor:
 Erkännande — Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt 

de anger (men inte på ett sätt som antyder att de godkänt eller rekommenderar din 
använding av verket).  

Inga bearbetningar — Du får inte förändra, bearbeta eller bygga vidare på verket. 

With the understanding that:
Waiver — Undantag från villkoren ovan kan ges av upphovsrättsinnehavaren. 

• Public Domain — Where the work or any of its elements is in the public domain under 
applicable law, that status is in no way affected by the license. 

• Övriga rättigheter — In no way are any of the following rights affected by the license: 

• Your fair dealing or fair use rights, or other applicable copyright exceptions and limitations; 
• Upphovsmannens ideella rätt. 
• Rättigheter som andra personer kan ha antingen till verket själv eller dess användning, 

t.ex.publicitets- och integritetsrättigheter. 

Erkännande Icke kommersiell

cc by-nc
Du har tillstånd:

att Dela — att kopiera, distribuera och sända verket 

att Remixa — att skapa bearbetningar 
använda verket för kommersiella ändamål 

På följande villkor:
Erkännande — Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt 
de anger (men inte på ett sätt som antyder att de godkänt eller rekommenderar din 
använding av verket).  

Ickekommersiell — Du får inte använda verket för kommersiella ändamål. 
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With the understanding that:
Waiver — Undantag från villkoren ovan kan ges av upphovsrättsinnehavaren. 

• Public Domain — Where the work or any of its elements is in the public domain under 
applicable law, that status is in no way affected by the license. 

• Övriga rättigheter — In no way are any of the following rights affected by the license: 

• Your fair dealing or fair use rights, or other applicable copyright exceptions and limitations; 
• Upphovsmannens ideella rätt. 
• Rättigheter som andra personer kan ha antingen till verket själv eller dess användning, 

t.ex.publicitets- och integritetsrättigheter. 

Erkännande Icke kommersiell Dela lika

cc by-nc-sa
Den här licensen innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga 
vidare, skapa nya verk utifrån ditt, så länge de ger dig äran för att du har skapat ursprungsverket och 
att de licensierar det nya verket under samma villkor. Alla nya verk som skapas utifrån ditt verk 
kommer att ha samma licens, så alla bearbetningar kommer inte heller att acceptera kommersiell 
användning. 

Du har tillstånd:
att Dela — att kopiera, distribuera och sända verket 

att Remixa — att skapa bearbetningar 
använda verket för kommersiella ändamål 

På följande villkor:
Erkännande — Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt 
de anger (men inte på ett sätt som antyder att de godkänt eller rekommenderar din 
använding av verket).  

Ickekommersiell — Du får inte använda verket för kommersiella ändamål. 

Dela Lika — Om du ändrar, bearbetar eller bygger vidare på verket får du endast 
distribuera resultatet under samma licens eller en liknande licens som denna. 

With the understanding that:
Waiver — Undantag från villkoren ovan kan ges av upphovsrättsinnehavaren. 

• Public Domain — Where the work or any of its elements is in the public domain under 
applicable law, that status is in no way affected by the license. 

• Övriga rättigheter — In no way are any of the following rights affected by the license: 

• Your fair dealing or fair use rights, or other applicable copyright exceptions and limitations; 
• Upphovsmannens ideella rätt. 
• Rättigheter som andra personer kan ha antingen till verket själv eller dess användning, 

t.ex.publicitets- och integritetsrättigheter. 
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Attribution Icke kommersiell Inga bearbetningar

cc by-nc-nd
Den här licensen tillåter spridning men endast i icke kommersiella sammanhang men verket får inte 
bearbetas och den som använder verket måste du erkänna dig som upphovsman. 

Du har tillstånd:
att Dela — att kopiera, distribuera och sända verket 

På följande villkor:
Erkännande — Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt 
de anger (men inte på ett sätt som antyder att de godkänt eller rekommenderar din 
använding av verket).  

Ickekommersiell — Du får inte använda verket för kommersiella ändamål. 

Inga bearbetningar — Du får inte förändra, bearbeta eller bygga vidare på verket. 

With the understanding that:
Waiver — Undantag från villkoren ovan kan ges av upphovsrättsinnehavaren. 

• Public Domain — Where the work or any of its elements is in the public domain under 
applicable law, that status is in no way affected by the license. 

• Övriga rättigheter — In no way are any of the following rights affected by the license: 

• Your fair dealing or fair use rights, or other applicable copyright exceptions and limitations; 
• Upphovsmannens ideella rätt. 
• Rättigheter som andra personer kan ha antingen till verket själv eller dess användning, 

t.ex.publicitets- och integritetsrättigheter. 

creativecommons

Om du hittar en bild du vill använda och är osäker på om du får använda den eller inte eller till vad 
du kan använda den, så kan du försöka skriva till personen och fråga om du får använda den. 
beskriv vad du ska ha bilden till och i vilket sammanhang den ska användas. Länka gärna till den 
sidan du ska använda den på. Människoer är ofta generösa om man frågar...

Utgå annars från att du inte får använda en bild...
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