Etikk i fotosamlinger
Trenger vi egne etiske retningslinjer for fotoarbeidet?

Fotograf: Finn Johannessen, 1953. Ryfylkemuseet, RFF2010-069-439-026.
Ukjente personer.

Tema identifisert på møte i fotonettverket
• Etikk ved bruk av bilder med avfotograferte personer (motivet)
• Etikk med hensyn til kvalitet og fremstilling av fotografens bilder
(opphavspersonen og kvaliteten på bildet)

Hva er spesielt for foto?
• Avbildede, identifiserbare personer
• Ungt materiale
• Opphavspersons rettigheter
• Bestillers rettigheter
• Store/økende mengder med bilder
• Stor etterspørsel og spredning over nett
To personer foretar måling i prosessanlegget på Draugen.
Tilhører norsk oljemuseum, NOMF-02783. Ukjente personer og
ukjent fotograf.

Situasjoner hvor vi står overfor etiske
vurderinger?
• Mottak
• Eksemplarframstilling
• Utvalg
• Publisering
• Bruk i nye sammenhenger
• Salg
• Dokumentasjonsprosjekter
• Avhending og kassasjon

Etikk i forhold til avfotograferte personer
• Retten til eget bilde i åndsverksloven gir avbildede personer et strengt og godt
vern: Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår
• Unntakene gir oss rom for å publisere uten å innhente samtykke:
• a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse,
• b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,
• c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn
interesse,
• d) eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og
den avbildede ikke nedlegger forbud, eller bildet brukes som omhandlet i § 23 tredje ledd
eller § 27 andre ledd.

Etikk overfor opphavsperson
• Opphavspersonens økonomiske rettigheter i henhold til åndsverksloven: bruk krever tillatelse fra
opphavsperson
• Opphavspersonens ideelle rettigheter i henhold til åndsverksloven: retten til å bli navngitt
• Trenger vi etiske retningslinjer for eksemplarframstilling og publisering av digitale kopier på nett?
• Utvalg
• Utsnitt
• Bildebehandling
• Metadata
• Oppløsning
• Kontekst
Negative fargebilder på plast. Det til venstre er bearbeidet ut fra det til høyre. I Primus er det til venstre
markert som «bearbeidet kopi» og det til høyre er markert som «original». Det til høyre er lagret som
masterkopi, men blir ikke publisert. Fotograf: Tor Brekke, 1983. Fra hangaren til «Coast Aero Center» på
Haugesund lufthavn, Helganes. Karmsund folkemuseum, MHB-F_TB-093-2.

Lover og etiske retningslinjer
Lover
•
•
•
•
•
•
•

Åndsverksloven
Personopplysningsloven
Forvaltningsloven med forskrift
Offentlighetsloven med forskrift
Arkivloven
Pliktavleveringsloven
Den europeiske menneskerettskonvensjonen

Retningslinjer
•
•
•
•
•
•

ICOMs museumsetiske regelverk
De nasjonale forskningsetiske komiteenes forskningsetiske retningslinjer
Pressens «Vær varsom plakat», datatilsynet osv.
ICAs etiske retningslinjer for arkivarer
Code of Ethics, for bibliotekarer
Retningslinjer fra andre bevaringsinstitusjoner

Trenger vi etiske retningslinjer for foto?
• Møter etiske problemstillinger daglig
• «..etiske vurderinger øker i takt med
utvidet fokus på samtid og
samfunnsrolle»*
• Kan vi bidra til at etisk tenkning
forankres utover bruk av retningslinjer?
Innsamling av bilder fra Facebook til Jærmuseets
dokumentasjonsprosjekt om sauehold og bruk av heiene.
Fotograf: Sigmund Skjæveland, 2016 (kopiert etter tillatelse fra
fotograf, men ikke fra avfotograferte personer). Ukjente
personer.

*Fra ICOMs etiske regelverk mot en ny museumsetikk, s. 127. Hentet fra Gary Edson 1987: Museum Ethics. I: Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn. Pabst, Johansen og Ipsen 2016.

Forslag til løsninger
• Det trengs ikke mer arbeid?
• Lage en samling med eksempler?
• Samle opp aktuelle kilder?
• Utvikle retningslinjer, f.eks. med form som «Vær varsom plakaten»?
• Tema på landskonferanse?
• Få kommentar/utredning fra Kulturdepartementet?
• Etisk råd?

Spørsmål, tips og kommentarer: madli.hjermann@haugalandmuseene.no

