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Till: 
Justitiedepartementet 
Enheten för immaterialrätt 
  
  
  
Synpunkter rörande genomförandet av artikel 17 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv  
Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och 
verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa 
debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har 
både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 enskilda medlemmar 
och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende. 

Svensk biblioteksförening är tacksam för möjligheten att delta i arbetet med den svenska 
implementeringen. Vi kommer i detta arbete fokusera på de områden i direktivet som har störst 
påverkan på biblioteksväsendet. Vi lämnar därför endast övergripande synpunkter på artikel 17 
nedan. 

Bibliotek är en arena som inspirerar och inbjuder till skapande och gemensamma upplevelser. 
Kreativitet ökar förutsättningarna för problemlösning, genererar nya idéer och driver vårt samhälle 
framåt. För att biblioteken ska kunna verka i en digital och gränslös värld har vi länge argumenterat 
för att det behövs en europeisk upphovsrättsreform som ger möjligheter – inte sätter upp nya 
hinder. När nu direktivet ska implementeras i svensk lag är det därför viktigt att det görs på ett sätt 
som ger största möjliga utrymme åt det samlade biblioteksväsendet till att bidra till innovation, 
tillgängliggörande av samlingar, kunskapsspridning och det livslånga lärandet. Det är också viktigt att 
framhålla användarperspektivet och att undvika ett ensidigt fokus på rättighetsinnehavare. 

Öppen tillgång till forskning 
Sveriges regering har vid flera tillfällen fastställt mål om öppen tillgång till forskning de senaste åren. 
I maj 2016 undertecknade Sverige, tillsammans med EU:s övriga medlemsstater, gemensamma 
rådsslutsatser för öppen vetenskap. I den forskningspolitiska propositionen från 2016, Kunskap i 
samverkan, menar man att senast 2026 ska all offentligt finansierad forskning vara fritt tillgänglig. 
Öppen vetenskap lyftes även i budgetpropositionen i september och där vill man tidigarelägga 
genomförandet av målet med öppen tillgång, redan under 2020 bör forskning bli öppet tillgänglig så 
fort den publiceras.  
  
Fillagringsplatser för vetenskapligt och pedagogiskt material 
Svenska lärosäten och myndigheter som bedriver forskning samlar digitala versioner av 
forskningspublikationer i s.k. vetenskapliga repositorier där forskare kan dela med sig av sina 
forskningsresultat och forskningsdata till andra forskare för citering, återanvändning och kollegial 
granskning.  
  



Ett av de största i Sverige är DiVA – digitala vetenskapliga arkivet, som startades och drivs av Uppsala 
universitetsbibliotek i konsortium med 49 lärosäten och myndigheter (www.diva-portal.org). I de 
flesta fall är det forskarna och studenterna själva som laddar upp sina artiklar och uppsatser till 
repositoriet, i vissa fall gör biblioteket vid respektive institution uppladdningen. Biblioteken ansvarar 
för kvalitetssäkring och arbetsprocesser i repositorierna. I många fall består det uppladdade 
materialet av artiklar som även publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Ofta laddas dessa upp i en 
annan version än den som publicerats i tidskriften, t.ex. utan tidskriftens layout, eller efter en 
embargotid på exempelvis mellan sex till 24 månader. Tidskriften har oftast i dessa fall 
upphovsrätten till materialet, men författaren har laglig rätt att sprida materialet i t.ex. ett 
repositorium som DiVA.  
  
Den här typen av icke vinstdrivande, institutionella repositorier är vanliga inom universitet och 
högskolor över hela världen och är ofta ett medel för forskarna att kunna uppfylla 
forskningsfinansiärernas krav på öppen tillgång till forskningsresultat eller nationella regler och 
riktlinjer om öppen tillgång. Dessa repositorier är alltså ett viktigt instrument för att nå regeringens 
mål om öppen vetenskap. Det finns även viktiga användargrupper utanför akademin som till exempel 
myndigheter, intresseorganisationer, journalister och den intresserade allmänheten. 
  
Det finns även internationella exempel på repositorier, som t.ex. Zenodo (www.zenodo.org), som 
drivs av högenergifysiklaboratoriet och forskningsinfrastrukturen CERN i Schweiz.  
 
När det gäller motsvarande icke vinstdrivande fillagringsplatser för pedagogiskt material (ofta 
benämnda Open Educational Resources, OER) finns en rad olika exempel på initiativ från Sverige och 
Europa. En sammanställning över ett antal av dessa finns på OER Sveriges webb www.oersverige.se. 
  
För att kunna nå de mål om öppen tillgång till forskning som Sverige och EU har fastställt är det 
avgörande att de tjänster och plattformar som diskuterats ovan är tydligt undantagna i den svenska 
lagstiftningen gällande de s.k. delningstjänsterna.  
  
Utöver ovanstående vill vi särskilt framhålla: 

-att det bör införas en tydlig inskränkning i svensk upphovsrättslag gällande citat, kritik, recensioner 
samt användning i karikatyr-, parodi- eller pastischsyfte. Detta för att inte få en särlagstiftning i just 
detta sammanhang, men också för att uppfylla direktivets syfte med en ensad europeisk lagstiftning 
på upphovsrättsområdet. 

-att särskild hänsyn tas till de risker om allmän övervakning som kan uppstå för att kunna omsätta 
direktivets intentioner i realiteten. Eventuella tekniska verktyg som används för att förhindra 
spridning av upphovsrättsligt skyddat material får inte riskera användarens personliga integritet. I 
dessa avseenden ansluter vi oss till de synpunkter som framförts av Wikimedia och Sveriges 
konsumenter. 
 


