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SHF:s policy för Hembygdsportalen 
Hembygdsportalen är en webbplats för alla som är intresserade av hembygden och kulturarvet. 
Portalen drivs av Sveriges Hembygdsförbund och kan användas av alla föreningar och organisationer 
som är anslutna till SHF. Här kan föreningarna presentera sin verksamhet samt lagra och visa upp sitt 
digitaliserade material. Policyn beskriver Hembygdsportalens syfte och inriktning, och är antagen 
genom beslut av SHF:s styrelse 2019-11-21. 

SHF:s ändamål 
Sveriges Hembygds ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att de blir en 
naturlig grund för ett gott liv. 

Syftet med Hembygdsportalen 
Syftet med Hembygdsportalen är att stödja föreningarnas arbete med att göra det lokala kulturarvet 
tillgängligt för allmänheten och att väcka intresse för föreningens verksamhet och aktiviteter. 
Hembygd.se är också allmänhetens digitala port till hela hembygdsrörelsen. Det innehåll som 
föreningarna publicerar påverkar bilden av hela rörelsen. Därför är det också viktigt att sidan är 
uppdaterad och att innehållet är aktuellt och korrekt. 

Beskrivning av tjänsten 
Föreningen får tillgång till Hembygdsportalen genom att teckna ett avtal med SHF. Föreningen kan i 
portalen göra följande: 

Lagring av data 
Föreningen kan i portalen lagra digitala filer som t ex inskannade foton, dokument och texter. 
Materialet kan organiseras i mappar i den ordning som föreningens själv väljer. Vi rekommenderar 
särskilt att man lägger upp föreningens eget arkiv, dvs. föreningens protokoll och andra handlingar i 
mappen Föreningens arkiv. Det gör det lättare för nya funktionärer att komma åt handlingarna.  
Föreningen kan lagra upp till 100 Gb.  

Tillgängliggöra information 
Ett urval av material av allmänintresse kan publiceras på föreningens hemsida, t ex för att berätta om 
verksamheten och informera om en aktivitet. Föreningen kan också publicera ett urval av det 
lokalhistoriska materialet, t ex historiska foton och dokument, på hemsidan.  

Hembygdsportalen erbjuder olika funktioner för att koppla och presentera informationen. Bilder kan 
t ex kopplas till en plats på kartan och presenteras i bildspel. 

Ytterligare funktioner tillkommer vart eftersom Hembygdsportalen utvecklas. 

 ”Allmänintresse” 
Hembygdsföreningar är allmännyttiga föreningar som är öppna för alla som vill bli medlemmar. 
Arbetet med kulturarvet och föreningens utåtriktade aktiviteter är av allmänintresse. Det som 
publiceras på föreningens hemsida i portalen blir också tillgängligt globalt, dvs. för hela världen. Det 
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är därför viktigt att informationen inte endast är intressant för föreningens medlemmar, utan också 
för en bredare allmänhet.  

Följande grupper kan ha ett särskilt intresse av föreningens hemsida: 

- Nyinflyttade som vill lära känna sin nya hembygd och söker en social gemenskap 
- Utflyttade, dvs. alla de som lämnat hembygden och bosatt sig någon annanstans, är ofta 

intresserade av att följa föreningens arbete och ta del av lokalhistorisk information. 
- Turister, dvs. människor på tillfälligt besök i hembygden som söker upplevelser. 
- Forskare, till exempel inom kulturhistoria och samhällsvetenskaperna. 
- Släktforskare som söker information om de platser där deras förfäder levat och verkat. 
- Journalister som söker information och lokala nyheter. 
- Skolväsendet, som stöd i undervisningen.  

Man kan inte utgå från att besökaren på sidan vet någonting om föreningen eller hembygden. Ett tips 
är därför att ge en grundläggande information om föreningens verksamhet och vara noga med 
kontaktuppgifter. 

Inom dessa grupper finns det gott om människor som inte är svensktalande. I USA finns ett stort 
intresse för svenska hembygder hos svenskättlingar. Utländska turister är vanliga i Sverige och 
nyinflyttade har ibland utländsk bakgrund. Det är därför bra om föreningen kan erbjuda viss 
information på engelska. 

Tänk också på att alla som besöker hemsidan är en potentiell medlem. En händelse där allmänheten 
inte varit inbjudna kan beskrivas så att fler blir intresserade, till exempel genom att samtidigt berätta 
om föreningens verksamhet och hur man blir medlem. 

Föreningens ansvar 
Avtal med SHF 
Föreningen måste ha ett avtal för att få använda Hembygdsportalen. I avtalet beskrivs tjänsten, 
föreningens ansvar, skyldigheter och begränsningar, samt SHF:s åtagande och rättigheter. 

Personuppgifter enligt GDPR 
Föreningen är skyldig att följa dataskyddsförordningens (GDPR) bestämmelser för publicering av nu 
levande personers personuppgifter. En personuppgift är enligt Datainspektionen ”…all slags 
information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om namn, adress och 
personnummer. Även foton på personer klassas som personuppgifter.” 

Föreningen behöver ha kunskap om vad som gäller. Föreningens styrelse bör diskutera och 
dokumentera hur man hanterar publicering av personuppgifter.  

Efter kontakt med Datainspektionen väljer Sveriges Hembygdsförbund att hänvisa till 
intresseavvägning som laglig grund vid publicering av personuppgifter där personen är i livet. Det 
innebär att vi hävdar att hembygdsföreningars intresse för historia och kulturarv står över enskilda 
personers rätt till integritet. Tolkningen förutsätter att hembygdsföreningen vid publicering av 
personuppgifter för levande personer är tydlig med att det sker som en del av föreningens 
verksamhet med att sprida kunskap om lokalhistoria. 

Sveriges Hembygdsförbund ger följande rekommendationer till medlemsföreningar när det gäller 
publicering av personuppgifter på Hembygdsportalen: 

• Föreningens intresse för lokalhistoria ska tydligt framgå när föreningen publicerar nu 
levande personers personuppgifter. Att hemsidan är en del av hembygdsrörelsens 
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gemensamma Hembygdsportal är en viktig grundläggande signal. Därutöver behöver 
föreningen se till att det på hemsidan finns grundläggande och lättillgänglig information 
om föreningens verksamhet och syfte, förslagsvis på sidan ”Om oss”. 

• Vid publicering av sentida eller nutida material är det särskilt viktigt att föreningens 
intresse för lokalhistoria framgår. Det kan exempelvis behövas en beskrivning av att 
föreningen vill visa en förändring över tid.  

• Föreningen ska vara tillmötesgående när personer vill få sina uppgifter borttagna. Det 
ska tydligt framgå på hemsidan vart man vänder sig för att få personuppgifter borttagna 
och föreningen är skyldig att åtgärda detta skyndsamt. 

 
Upphovsrätt 
Föreningen får bara publicera material där föreningen själv har rättigheterna, där upphovsrätten gått 
ut eller där upphovsrättsinnehavaren har godkänt användningen. Om SHF som ägare av 
Hembygdsportalen lider ekonomisk skada till följd av att en förening avsiktligt eller oavsiktligt brutit 
mot avtalet, har SHF rätt att begära ekonomisk kompensation av föreningen.  

Personligt ansvar 
För att använda Hembygdsportalen behöver alla användare godkänna användarvillkor som fungerar 
som ett avtal mellan SHF och användaren. Genom att godkänna villkoren intygar användaren bland 
annat att hen… 

- känner till och accepterar det som står i föreningens avtal 
- är införstådd med sitt ansvar gentemot föreningen 
- är införstådd med sitt ansvar för att det materialet som hen lägger upp inte bryter mot några 

lagar  
- är införstådd med att SHF lagrar användarnas personuppgifter på Hembygdsportalen och 

visar namn på den som redigerat en sida. 

Användare av Hembygdsportalen har ett ansvar att vara kontaktbar. Därför visas namn och 
mailadress i anknytning till innehåll på sidor och i övrigt material. Detta är viktigt inte minst för att 
besökare som har frågor och synpunkter eller vill få sina personuppgifter borttagna enkelt ska kunna 
kontakta föreningen och den som publicerat uppgiften. 
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