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Synpunkter 

Ett sätt för kulturarvssektorn att nå ut till en större del av samhället är att 

digitalisera och tillgängliggöra verk där skyddstiden har passerat. Det innebär till 

exempel att de som inte har möjlighet att besöka en kulturarvsinstitution ändå kan 

ta del av de delarna av samlingarna. De digitaliserade objekten där skyddstiden 

har passerat kan också användas på olika sätt, till exempel för att berika 

undervisningssituationer och skapa nya applikationer.  

 

Digisam har tagit fram ett antal vägledande principer för digitalisering av 

kulturarvsmaterial där principen ”digitalisering av material där skyddstiden löpt ut 

ska inte medföra att nya rättigheter uppstår” går på samma linje som artikel 14 i 

DSM-direktivet. Digisams princip går dock längre i och med att den inte begränsar 

sig enbart till alster av bildkonst.  

 

Frågan är hur man framöver ska se på skriftliga handlingar som digitaliseras? Ofta 

digitaliserar man dem genom skanning, och det bör rimligtvis inte ses som 

fotografering. Men om man måste använda sig av fotografering för att till exempel 

en handskrift är väldigt skör, innebär artikel 14 tolkad motsatsvis då att den 

digitala framställningen skyddas i 50 år som en fotografisk bild? 

 

Om det finns en möjlighet att utsträcka artikel 14 till att även omfatta andra typer 

av verk där upphovsrätten har gått ut och som digitaliseras så skulle det förenkla 

arbetet för kulturarvsinstitutionerna, som då slipper att avtala om de undantagsfall 

där man digitaliserar annat material än alster av bildkonst genom fotografering. 

Det skulle också leda till en något mindre komplicerad tillämpning av 

upphovsrättslagen. 

 

Eftersom den närstående rättigheten till fotografisk bild inte finns i alla EU:s 

medlemsländer borde det finnas utrymme att i nationell lag göra undantag från 

den rättigheten som går utöver vad artikel 14 kräver. Närstående rätt till fotografisk 

bild är helt enkelt inte ett harmoniserat område i upphovsrätten. 

 

Sofia Kullman, Digisam (samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt 

bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet) 
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