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Biömstadtjänstgör biträdande sekreteraren Rebecka Svensén Lottasamt
1996mars-juni och Malin Edmar maj-juni 1996.

innehållerHärmed överlämnas Kultumät Sveriges delbetänkande som en
planerade -projektkartläggning kulturinstitutionemas IT-användning ochav

förslag till övergripande lT-strategi för kulturomrádet.samt en
tillgängliga underDelbetänkandet Kultumät Sveriges direktiv finnssamt

Kulturdepartementet i regeringens informationsbas Information Rosenbad
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Ordförklaringar

svenska"at" ellerengelskaSnabel-a. Uttalas som
och adressAnvänds mellan"på". mottagarens nanm

Internet.elektroniskskickar övernär postman

användoftadatabehandling. TidigareAutomatisk
verksamheten.datoriseradeför dentermgemensam

Vanligt ljudvågrörelse. ärInformation i formAnalog av en
gammal-ochpåprecis vågoranalogt, vattensom

informationgrarnmofonskivor. Analogdags tar mer
digital in-störningarkänsligare föroch änplats är

formation.

Oftaoch användaren.datornKontaktytan mellanAnvändargränssnitt
medde-skriverdär datornskärmen,manmenar

skri-tangentbordet därtill användaren,landen man
ochinformation i datornin som manmusenver

klicka på skännen.peka ochanvänder för att

1968startadesARPANET nätprojektamerikansktEtt avsom
ProjektetFörsvarsdepartementet.det amerikanska
för olikakommuniceramöjligheterskulle skapa att

iARPANET1983 deladesslags datorer. upp en
behöllcivila delenmilitär del. Dencivil och nam-en

tillsmåningomövergick såochARPANET attnet
bli Internet.

förstandardTransfer ModeAsynchronous ärATM en
höghastighetsnätverk.

förbindelse kla-vissmycket trafikmått hurBandbredd Ett en
rar.

elektronisk anslags-System ellerBulletin BoardBBS
möjlig-användareerbjuder sinatavla. En dator som

konferenser,delta ielektroniskanvändahet post,att
andra uppkopp-realtid medifilerhämta samt prata

för allt frånanvändsBBS:eranvändare chat.lade
pirat-distributiontillspelpolitisk debatt över av

in-inte DeBBS:er Internet.kopierade ärprogram.
telefonnumretmåsteochinte i nätverkgår vetaman
förpopulärt använ-hitta dem. Ettför attatt program

First Class.BBS:er heteroch läsada
11
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Bit Förkortning engelskans binary digit, dvs. binärav
siffra. bitEn den minsta enheten för data, ochär an-

Åttavärdet 1 eller bitar bildar byte ochtar en
varje byte kan bokstav eller tecken.motsvara etten
Byte också den enhet oftastär används närsom man
talar på hårddisk eller storlek på ñl.utrymmeom

Bps Bitar sekund. Ett mått på överföringshastighetenper
i modem eller telekabel.t.ex. ett en

Computer Aided Design. Att konstruera och designa
hjälpmed dator ritning hus.t.ex. ettav en en av

Cd Compact Disc, kompaktskiva med digital informa-
tion, används for musik eller datorprogram.

Cd-rom Compact Disc Read Only Memory. En cd som-
innehåller information för datorer på sättsamma

vanlig cd musik.som en rymmer

Chat/chatta Att direktkommunicera andramed datoranvändare
med hjälp skrivna meddelanden.av

Compuserve Compuserve kommersiellt nätverk medär störstett
spridning i USA. Från början det terminalbase-var

har grafiska gränssnitt för bl.a. Win-rat, men nu
dows. Anslutning till Compuserve sker genom
uppringning med modem eller via Internet.

Copyright Anglosaxisk för upphovsrätt. Att upphovs-term en
har upphovsrätt till det han skapat innebär iman

korthet inte får kopiera eller använda verketatt man
dennes tillstånd. Se kapitel 9 för utförligareutan en

beskrivning.

Cyberspace Kallas också cyberrymden och betyder den konst-
gjorda världen Ettomas, nollornas och elektro--

värld. Man skulle kunna Internet till-säga attnemas
hör cyberspace. Begreppet myntades 1985 Wil-av
liam Gibson i boken Neuromancer.

Databas Ett elektroniskt arkiv innehåller mängderstorasom
information och gjorts lättåtkomlig försorteratssom
användarna.

Digital Information i form eller nollor. Alla datorer,ettorav
cd-skivor och GSM-telefoner använder digital tek-
nik.

12
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Namnetunik adress.på harVarje dator InternetDomän en
värddatornsmedoftadomänpå är synonymten
till högerstårdetDomänadressenadress. är omsom

e-postadress.@ i en

ochOperating System. EttDisc styrsomprogram
detVanligenfördelar datorns text-avsesresurser.

kördeMicrosoftfrånoperativsystembaserade som
kom.WindowsPC:ar innanmånga

står för elec-"e"bokstavendärE-mail ellerE-mail e-post,
i da-meddelandenPersonligatronic/elektronisk.

Internet.tomätverk, t.ex.

ochpå InternetsamlingsnamnOftaElektroniska använt ettmotor- som
Frånkommunikation.modernalla andravägar typer av

supersnabbtframtidapåbörjan det ettett namnvar
föreslogClintonpresident BillUSA:sdatanät som

i USA.skulle byggaatt man

in-dokumentQuestions. EttAskedFrequentlyFAQ som
kringochfrågornade vanligastenehåller ettsvaren

mängdförFAQ:sfinnsspecifikt Detämne. storen
på Internet.ämnen

direktdatornvia modemringastället för ärförbindelse IFast att upp
förbindelsefast ärtill Enuppkoppad Internet.

förbindelse.uppringddyraresnabbare än enmen
för leasad lina.Kallas ibland

telefon-papperssidormaskin skickar överEnFax som
skickakan dufaxmodemledningen. Med texterett

betydaocksåfax. kandin till Faxfrån dator etten
på faxen.kommitmeddelande som

trådarsignalerelektriskavanliga kablar färdas överIFiber
ljussignalerkabel ledsfiberoptiskkoppar. Iav en
Fiber klarareller plast.trådar glastunna avgenom

ikabel,mängd trafik ärmycket änstörre menav en
känsligare hanteragengäld att

BBS:er.för FörClassFirst Class First är attprogramvaraen
Classdu ha FirstBBS måstei sådankomma in en

tillgång till Internet,inteFirst Classinstallerad. ger
harBBS:erFirst Classdet finnsäven ensomom

till Internet.brygga gateway

13
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GIS GIS datorbaserat informationssystemär medett
funktioner för inmaming, bearbetning, lagring, ana-
lys och presentation geografiska data. I GISettav

i användning ingår eller flera databaser.ärsom en

Hemsida HTML-dokument gjorts tillgängliga via Inter-som
net.

HyperText Markup Language, HTML, det do-är
kumentfonnat används på World Wide Web. Isom
HTML kan definiera hyperlänkar lägga insamtman
bilder. HTML delmängd detär generella text-en av
formatet SGML.

Hyperlänk En förbindelse från dokument till paett ett annat
World Wide Web.

Hypertext Icke Sekventiell med länkar. Man skulle kunnatext
likna det vid elektroniska fotnoter. klickarMan på
det markerade ordet för komma till den plats påatt

där ordet beskrivs.nätet Den del Internetav som
bygger pa hypertext kallas World Wide Web.

IP Internet Protocol. Ett protokoll uppsättningär en
regler bestämmer hur datorer skall "prata" medsom
varandra hur de förbindelse,möts, upprättar och
byter erfarenheter. IP det protokollär användssom
i Internet.

ISDN Integrated Services Digital Network. En standard
för digital telefoni och datakommunikation. ISDN

möjlighet till snabba uppringda nätverksanslut-ger
ningar. ISDN snabbare modem,är än inteett men
lika bra fast uppkoppling.som en

ISOC Internet Society. En intresseförening koordine-som
Internet, eftersom Internet inte någon.ägsrar av

ISOC det beslutande Board ofstyrs organetav
Trustees.

Informationsteknik; samlingsbegrepp för olikaett
tekniker används för skapa, lagra, bearbetaattsom
och överföra information med hjälp data- ellerav
teleteknik.

14
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föranvändsservervärddatorSystem där ut-Klient- attenserver
siganvänderdenKlientvissa tjänster.föra är som
påbyggerWide WebWorldtjänster.värddatomsav

Server.Seklient-server-system. ävenett

dig frånlänk någotWide WebWorldI är etttarsom
HyperlänkunderSetilldokument annat.ett ovan

och Hypertext

Modulator-demodulator.förkortning forOrdetModem är en
telefonledningen.tillkopplar din datorlådaEn som

datorfrån dinskickasdetModemet översätter som
telefon-via vanligså det kandigitalt att passera en

skall fungeradetoch Förlinje analogt tvärtom. att
ändeni andrafinns modemkrävs detatt ett som

"svarar".

Inter-rollspeltextbaseratMulti Domain. EttUser
definie-världi denrollDeltagarna antarnet. somen

RollpersonenMUDzens ut-rats programmerare.av
värld MUD:en utgör,stordåd i den fiktivaför som

Dethemskadräperskatter ochsamlar monster.
riktigaefterliknar denfinns också MUD:ar som

och diskuterar.världen, där mötspersoner

infomiation,digitalblandning olikaMultimedier En typer avav
bilder.rörligaljud ochdigitalt framställd text,t.ex.

kunskaps-vilket kanmed hjälpEttNetscape manavprogram
surfa pånavigera Internet.

samlase-postmeddelandendebattforum därOlikaNyhets grupper
Gruppernaspridas Internet. ärför sedan överatt

sorterade efter änmen.

alltid påSyftar Internet.Nätet nästan

nätverk ellerlokaltUppkopplad,Online mott.ex. mot ett
Internet.

elektronisk anslags-kommersiellOnlinetjänst principI storen
Compu-använda.det kostartavla attpengarsom

miljoner abonnen-med 3,5i världenär störstserve
ter.

15
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PC ComputerPersonal eller persondator. Används ofta
för beteckna de maskiner bygger på Intelsatt som

och använder Microsofts operativsys-processorer
DOS.tem

Photo-cd Ett för lagra stillbilder på cd. En skivasystem att
till 100 bilder.rymmer upp

Public Domain Programvara skänkts till allmänheten och där-som
med fn kopiera ochär använda. Det inte tillåtetäratt

betalt för den kompensation för ko-ävenatt ta om
piering och media kan till visst maxi-tas ut ettupp
mibelopp.

Program En serie instruktioner datorn utför på använda-som
order.rens

ROM Read Only Memory. Ett minne det enbart gårsom
frånläsa och alltså inte kan kopieras elleratt som

ändras. Se under Cd-rom-skiva.även

Server datorEn tillgång till någon form tjänst.som ger av
Datorn betjänar andra datorer i nätverkett genom

hantera skrivare, skivminnen, fax elleratt t.ex. stora
Exempel på på Internet äre-post. typen av server

Word Wide Web-servrar.

Shareware Programvara får distribueras fritt på Internet,som
BBS:er eller onlinetjänster. Kan gratisprövas en
viss tid, vill fortsätta användaattmen om man pro-

måste betala för den.gramvaran man

Site Plats. Ordet används ofta för beteckna någonsatt
hemsidor på Internet.

Spel brukarMan skilja mellan datorspel och TV-spel.
Datorspel för datorbruk medanär TV-spel körs på

särskild maskin kopplas till TV:n.en som

SUNET Swedish University Network. Ansluter de svenska
högskolorna och universiteten till varandra och om-
världen. SUNET grundstommen förär Internet i
Sverige.

Surfa Att vandra på Internet från plats till plats i denrunt
riktning nyfikenhet bara för vadstyrens atten, se

på. Kallasstöter kunskapsnavigera.även attman
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Telnet inEtt tillåter användaren logga påattprogram som
få utföradator på nätverket och den atten annan

uppgifter.

UNIX UNIX samlingsnamn för antal olikaär ett ett opera-
tivsystem används främst på och minida-stor-som
torer.

URL Uniform Resource Locator det adressystemär som
används i World Wide formenWeb. URL:er har
protokoll://dator.plats.land/katalog0‘il.ext, t.ex.som
http://www.sunet.se/index.htmI

Uppringd förbindelse När du använder modem för ringa din Inter-att upp
net-återförsäljare. Förutom datorn behövs ett mo-
dem, telefonlinje och abonnemang.etten

Virtuell Betyder egentligen Realityskenbar. Virtual är
konstgjord tredimensionell verklighet; virtuella före-

kontor och de anställda arbetar på distansärtag utan
med hjälp datorer.av

Webben World Wide Web.

Webbhotell När företag hyr plats för hemsidor sinpå värdda-ut
tor.

Webbsida sida iEn World Wide Web. Med hjälp HTML-av
kodade länkar den direkt eller indirekt kopplad tillär

andraalla sidor i WWW.

World Wide Web. Ett världsomspännande system
hypertextdokument. miljonerTiotals dokumentav

med bilder, ljud och video har kopplats ihoptext,
med via s.k. hyperlänkar.varandra
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Sammanfattning1

inforrna-strategi användningVårt utarbeta samlad föruppdrag är att aven
lämnakulturområdet,tionsteknik myndigheter och institutioner inomvid samt

förslag uppbyggnad kultumät.ett gemensamtom av
kartläggningdelbetänkande meduppdraget ingår redovisaI att ett aven

förredogörainstitutionernas IT-användning planerade projektoch samt en
övergripande IT-strategi.

kan-Vi inleder medVi dela delbetänkandet i två delar.har valt att enupp
kultursverigeIT-projekten iläggning IT-användningen och de planeradeav

kulturområ-IT-strategi föroch lämnar till övergripandesedan underlagett en
det.

sinBi for tolk-Inledningsvis i kapitel 2 utredaren, docent Puranen,redogör
öka tillgänglighe-ning Utredningens övergripande avsiktuppdraget. är attav

förhindra uppkomstentill kulturen i Sverige hjälp och sökamed ITten attav
informationstekniskt i befolkningen.A- och B-lagettav

Å möjligheter tillsidan har främja medborgarnasstaten ett attena ansvar
allmänheten fårinforrnationsinhärntning. demokratisk grundprincipEn är att

Å har Riksre-tillgång till kulturinstitutionernas information. andra sidan
visionsverket med innebördenpå regeringens uppdrag lagt förslag attett

beräknas"avgifter elektroniskt information skallför lagradtas ut uttagsom av
så kostnadstäckning för framställa och distribuerafull uttagenatt att upp-
nås".1 har vi förmöjligt navigera mellan dessa två ståndpunkterFör att om
avsikt söka finna möjliga inte innebär någravägaratt storastats-nyasom
finansiella blir generellt till-kostnader, ändå medför kultumätettattmen som
gängligt.

utvecklingen på IT-om-Med tanke på den oerhört snabba och föränderliga
hela kultur-rådet har strategi för IT-användningen inomuppdraget att avge en

Avsik-sektom principiellt; forslag till måldokument.tolkats lämnaatt ettsom
och di-identifiera och formulera problemen,är änten att attsnarare ge svar

rektiv.
kartläggningenRent arbetsmässigt ligger delbetänkandets tyngdpunkt

viIT-användningen inom kulturornrådet. sådan undersökningEnav ser som
förutsättning formuleras. Vi harför generell lT-strategi skall kunnaatten en

också kan finnasfäst vikt vid söka identifiera de svårigheterstor att som av
såväl teknisk, juridisk, ekonomisk organisatorisk Ambitionen är attart.som

1 19Se också 9.4.2.



SOU 1996:110

söka bereda dynamisk,for kultumät möjlighet bliväg ett att utma-som ges en
nande och oberoende kraft samhället.i

kapitel 3I vi bakgrund till utredningsuppdraget. Andra utredningarger en
och kommittéer inom regeringskansliet berör användning informa-som av
tionsteknik IT-utredningen,Det gäller Kulturutredningen, IT-presenteras.
kommissionen, SESAM-projektet, Ungdomens IT-råd, Toppledarforums
olika projekt, Kommittén för medier och gmndlagama Datalags-samtnya
utredningen. för regeringens IT-proposition förDessutom redogörs samt
flera studier IT-användning.om

Vi definierar också vad vi med kultur, kulturinstitutioner och kul-menar
turproducenter. Sist i kapitlet beskriver vi vad databaser, cd-rom, tele- och
datakommunikationsnät och för något redogör för utbred-Internet är samt
ningen Sverige.IT iav

kapitelI 4 beskriver vi hur vi genomfört vår kartläggning IT-använd-av
ningen i kultursverige. Vi har flera fångstmetoder varvid denanvänt oss av

omfattande 864brevenkät skickats till myndigheter, insti-ärmest en som
tutioner, organisationer, företag och föreningar på kulturområdet. Utred-
ningen har också genomfört intervjuer och gjort forskarupprop,möten, ett
deltagit i rundabordssamtal, genomfört workshops, medverkat i konferenser
och seminarier, skapat hemsidor elektronisk diskussionslistaoch startat en

kunskapsnavigerat Internet.samt
fåFör både hög validitet så vi verkligen det vimättatt att avsett atten

mäta och hög reliabilitet mätnoggrannhet har vi nyttjat s.k. metod-
triangulering, dvs. flera olika vetenskapliga metoder har simultant,använts
ungefär navigatören till sjöss utnyttjar olika referenspunkter förnär attsom

Åkunna sin position. sidan eftersträvas kvantiñerbar kunskapavgöra ena om
II-mognaden vid kulturinstitutionerna; å andra sidan tenderar sådan kunskap

bli ytlig och snabbt föråldrad. viDetta har sökt motverka viaatt attgenom
samtal och intervjuer söka förstå hur aktörerna tänker och hur långt de
kommit i sitt digitaliseringsarbete.

Vi valde postal enkät för möjliggöra urval, också föratt ett stort atten men
utredningen genomförs få arbetar under kort tid. Enkätenav personer som
bestod nio frågor fixa svarsalternativ. Anledningen viöppna ärutan attav
önskar djupare förståelse för hur långt datoriseringsarbetet har kommiten
inom de olika kultursektorema. Därför har vi också intevalt enbart tillfrågaatt
kulturinstitutioner och -myndigheter också intresseorganisationer, ideellautan
föreningar och massmedieföretag. Ambitionen söka fånga mångfaldenatt
inom kulturområdet har vidgat vårt vetande, också medfört bort-ett stonmen
fall.

Sammanlagt 61 % eller 531 864 tillfrågadede instansema har påsvaratav
enkäten. Bortfallet tämligen ojämnt fördelat. tydligEn tendens arkiv,är är att
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synnerhetmedan isvarsandel,bibliotek och generellt har högreenmuseer
föreningarna harideellaforskningsbiblioteken och demassmedieföretagen,

utsträckning genomsnittetsvarat sämre än
kvalitativt. någraIdels analyseratsSvaren har dels behandlats statistiskt,

följdfrågor.kompletterandefall enkätsvaren ocksåhar mättats genom
vikulturområdet harinominhämta synpunkter från verksammaFör att

1996under höstenworkshops och planerarockså attarrangerat tre genom-
föra minst ytterligare workshop.en

IT-användningen ivår kartläggningde Följande två kapitlen redovisasI av
vikapitel redovisari två delar. I 5kultursverige. Vi har delat resultatetupp

använder denkulturinstitutionemai i vilken utsträckninghur det dag,utser
samlingar.digitaliseringen sinahar kommit itekniken och hur långt de avnya

bordeönskemål vadkapitel 6 för kulturinstitutionemasI redogör vi om som
datoriseringMedpågår i landet.digitaliseras och vilka projekt runtsom om
innebärDigitaliseringvi användning datorer i verksamheten. attavser av

hjälp datorer.föremål, registreras digitalt, alltså meddokument etc. av
arkiv, bibliotek,i sju olikaVi har valt dela in enkätsvarenatt mu-grupper:

intresseorganisa-och stiftelser,musik, och media, myndigheterteaterseer,
övriga.tioner och ideella föreningar, samt

vadkommit mycket långtsamtliga finns pionjärer harInom grupper som
ocksåinformation. finnsgäller IT-användning och arbete med digital Det en

i dagliga verk-inte alls använder datorer denliten del inom varje grupp som
tekniken i allti denmitten användersamheten samt stor nyagrupp somen

utsträckning.större
digitalise-kulturinstitutionemasNedan följer kortfattad redovisning aven

ringsarbete och IT-användning, område för område:
fas,i digitaliseringsarbetets förstaArkivinstitutionerna har kommit långt

arkivförteck-utsträckning digitaliserat sinadvs. institutionerna har i stor
för slut-utförligtningar. fas blir beskriva innehållNästa arkivens attatt mera

källmate-mängderligen in själva urkundema. finns dockDet enormascanna
i sin helhet.rial arkivinstitutioner digitaliseraspå landets bordesom

natio-via denför allmänhetenArkivens förteckningar lätt tillgängligaär
sökingångar tillinnehållernella arkivdatabasen, NAD, för närvarandesom

arkivinstitutioner, bibliotek och150 000 arkiv förvaras hos olika mu-som
seer.

skapar hem-ellerArkivinstitutionema inte Internet,använder ännu e-post
på Arkiwerketsidor i någon delvis beroutsträckning. Detta kanstörre att

nationelltarkivinstitutionema iplanerar under 1996 knyta ettatt samman
Intemet-uppkoppling.arkivnät, med fasten gemensam

informationshante-dokumentation ochBiblioteken har lång traditionen av
katalogiseringförring. biblioteksområdetPå finns det systemgemensamma

på vår enkät88 harmcdiebeståndet och % biblioteken svarat upp-av av som
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de har digitaliserat Vissa bibliotek har redan lagtsina bokkataloger. utattger
sina kataloger på nåInternet där allmänheten kan dem.

Vi har valt in biblioteken i folk-, läns- och forsk-delaatt tre grupper:
ningsbibliotek. sina bokbestånd i de kom-Länsbiblioteken har dock integrerat
munala huvudbibliotekens kataloger.

Folkbiblioteken i lära sig hantera Internetfrämst engageradeär att attnu
multimedieprogram, tillgång till in-och för sedan kunna allmänhetenatt ge

formationstekniken. Forskningsbiblioteken har däremot redan relativt lång er-
farenhet kartläggning harden tekniken och den i vårär somav nya grupp
kommit längst vad II-användning.gäller

IT-användningen och digitali-Museernas enkätsvar brokig bildger en av
seringsarbetet i museisverige. har kommit oerhört långt i sinEn del museer
IT-användning; andra inte börjat datorisera verksamheten. 14 %har ens av

verksamheten.de inte använder datorer i den dagliga Deattmuseerna uppger
skillnaderna ekonomiska förutsättningarberor ofta på olikastora samt per-

sonalens varierande intresse for den tekniken.nya .
På museiområdet finns övergripande strategi för hur digitaliseringeningen
samlingarna har registerska genomföras. Många lagtav museer upp egna

samlingarna besök på institution.endast kan nåsöver sorti genom resp.
hälftenMuseema har börjat använda och ochInternet äne-post mer av

visar ocksåde har hemsidor. Enkätsvarenatt attmuseerna uppger egna mu-
både använder och cd-rom-skivor.utseerna ger

Musik, och rubrik.och media redovisas under Inomteater en samma
dessa material digitalisera;områden finns inte särskilt mängder attstora
istället handlar allt frånanvänds den tekniken i produktionen. Det omnya
biljettförsäljning datoriserade ljus- ochoch nyhetssändningar på tillInternet
ljudprogram.

Det kan intresse för framtida kulturnät notarkiv,ärett t.ex.som vara av
pjäsregister och programarkiv. Institutionema har dock kommit mycket olika
långt i digitaliseringen material.dettaav

Myndigheter och stiftelser omfattar institutioner vitt skilda slag, allt frånav
Riksantikvarieämbetet till Handelsflottans kultur- och fritidsråd.

Alla myndigheter stiftelser vår enkät använder dato-och har svaratsom
i dagliga också tillgångden verksarnheten. utsträckning har de tillI storrer

Internet och Många digitaliserat delar sinahar dessutome-post. stora av
register nå föroch samlingar, dessa generellt svåraär sett att externtmen
allmänheten.

Intresseorganisationer och ideella föreningar har oftast mycket litet eget
digitaliserat medlems- och eventuellamaterial. Det vanligaste enbartär att
adressregister finns på data. Enkätsvaren dock varierandeär ytterst om-av
fång och kvalitet. SvenskaInom denna återfinns STIM Tonsätta-t.ex.grupp

Internationella Musikbyrå har omfattande databas med uppgifterres sotn en
musikaliska verk, upphovsmän och rättighetsinnehavare.om
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skaffa dato-intedeorganisationerföreningar ochFlera attatt avseranger
sak-så längemedlemmar/avnämare änmaterial eftersom derasrer/digitalisera

till datorer.tillgångnar
Övriga frånmedkartläggning,i vårrubriken för den sistaär svargruppen

Festival. HärWaterStockholmochkyrkans centralstyrelsebl.a. Svenska
institutionerunder sig haroch länsstyrelserlandstingåterfinns även somsom

materialmycketsåsjälva inte harpå kulturornrådet,verksammaär men som
för kultumät.intresse ettav

harhögskolor. Defrån fleraocksåövriga redovisasUnder rubriken svaren
aktiva på IT-mycketochIT-användningkommit långt i sin ärgenerellt sett

databaserochtillgång till Internet,haralla högskolorområdet. Nästan e-post
material.digitaliseratmängdermedhemsidorhar storasamt egna

finnskulturområdetdetenkätsvarenbestående intrycket är ettDet attav
Kulturnätoch förteknikenför denochintresse ettstort nyaengagemang

digitaliseringsarbetenIT-projekt ochpågår olikai landetSverige. Runt om
och resultat.varierande intensitetmed

institu-samarbetebefordrarförenar och överockså påtagligt ITDet är att
olika kultur-mellangenomförs i samarbeteIT-projektMångationsgränsema.

tillför pensionärerordna datakurserallt frånoch handlarinstitutioner attom
nätverkockså lokalai landet byggskartmaterial. Runtdigitalisera äldreatt om

kulturinstitutionema.och mellani kommunerna

ochbibliotekvid arkiv,digitaliseringsarbetetvi forkapitel redogörI 7 mu-
basen isannolikt bildarkulturarvsornrådetinstitutioner påde ettsomseer;

digitaliseraArkivverketSverige. Inomframtida Kultumät övervägs ettatt ur-
slitagettill och minskatillgänglighetenså vis ökaför påval arkivaliema attav

handlingarnaefterfrågadepå de mest
gällervadarkiv ochkommit längregenerelltBiblioteken har änsett museer

institutionerna.mellaninformationoch utbytaskapa systematt gemensamma
information,bibliografrskförockså standardiserade formatBiblioteken har

katalogema.skapaanvänds förflertal datasystemäven attettom
LIBRIS,samkatalog,nationellForskningsbiblioteken har en gemensam

specialbiblio-högskole- och69 universitets-,närvarande innehållerförsom
nationellamotsvarandesaknarlitteraturbestånd. Folkbibliotekenteks sam-

katalog-Bibliotekstjänstssig185 folkbibliotek använderkatalog även avom
beståndskatalogensitt bestånd i denoch registrerardatasystem gemensamma

användsavgift ochsökbarbibliograñsk databasBURK; är mot somsomen
försaknasbibliotek.350 kunder, främst Däremot attprogramvaraav ca

med olika katalogsystem.ihop bibliotekkoppla
Påinformation.förmedlaförnyckelrollhar sedan längeBiblioteken atten

till-inrättades;deuppgift de hadeåterfått den närtid har de också attsenare
harinte självamänniskormedierframför allt dehandahålla somnyanu —-

utveck-ochsarnordnings-förskaffa sig. BIBSAM,möjlighet att svararsom 23
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lingsinsatser inom det forskningsbiblioteksväsendet,svenska försöker att
åstadkomma nationell upphandling kommersiella forskningsdatabaser.en av
Målet få till stånd nationella licenser så alla svenska högskolor kanär att att
söka i referatdatabaser.stora

I museisektom registrering föremål eftersläpande problem påär ettav
många håll och flera olika registreringssystem används. För kunna sökaatt
efter enskilda digitalai kataloger det viktigt dessa olikaärposter att system
använder sig terminologi för innehåll. Museemassystemensav en gemensam
samarbetsorganisation INSAM har arbetat fram SWETERM, datastandarden
för alla samlingar. Tanken alla utgår frånärsorters att om museer samma
regler kan till för museidata skapas deett gemensamt system utan attsynes
enskilda institutionerna behöver frångå det de byggtsystem som upp.
INSAM arbetar också med utveckla dataelementkatalog, dokumenta-att en
tionsprocesser och auktoriteter för museisektom.gemensamma

Ett ökat samarbete mellan arkiv, bibliotek och särskilt angelägetärmuseer
och arkiv på fastställa standardiserade beslcrivnings-när är våg attnu museer

regler. För det skall möjligt lokalisera enskilda föremål/dokumentatt attvara
vid vilken institution förvaras,de krävs ocksåutan att veta gemensamma

dataelementkataloger och utbytesformat.
Slutligen beskriver vi arbetet med skapa Kultumet Danmark,att ett ett

försöksprojekt initierats det danska Kulturministeriet för ökaattsom av
samarbetet mellan och tillgängligheten till landets kulturinstitutioner. Kul--

del och digitaliseringenturnätet är Internet informationen för näteten av av
skall i huvudsak skapas inom institutions ordinarie budgetram.resp.

kapitelI 8 användarperspektivet med utgångspunkt i det isägstas upp som
utredningens direktiv medborgarnas få tillgång till kulturinstitutio-rätt attom

information. Bibliotek, skolor och medborgarkontor kommer fånemas att
nyckelroller för tillhandahålla kultumätet, så denna skall kunna säk-rättatt att

En viktig fråga huruvida informationen i kultumätet skall avgiftsbe-ärras.
läggas eller ej. Olika synpunkter har kommit fram på utredningens work-
shops och del dessa redovisas.en av

framtidaEtt Kultumät Sverige skall tillgängligt i hela landet och nå utvara
till alla, kön och generationstillhörighet. Det väsentligt hänsynäroavsett att

också till funktionshindrades och invandrares behov kultumätet byggsnärtas
Infrastrukturen inom IT-området genomgår snabb förändringupp. extremten

och viktig demokratifråga glesbygden inte missgynnas iär IT-atten
utvecklingen.

För informationen i Kulturnät Sverige tillgängligskall för allaatt vara
räcker det inte gränssnitten. Det bör också finnas möjligheter tillatt anpassa
stöd, både i form bruksanvisningar och kunniga guider vid bibliotek,av av
skolor och medborgarkontor. IT-utbildning, framför allt i skolorna, är en
viktig del i arbetet med tillgängliggöra kulturen.att

24



Sammanfattning

samhälls-delkulturinstitutionemas material tillgängliggörsAtt är en av
upplevs enbartSverige inteSamtidigt det viktigt Kultumätäransvaret. att

också kankulturinstitutionemaredskap för de samhällsägda utanettsom
bildnings-inomorganisationerinnehålla aktuella kulturyttringar från idéburna

kulturskapare.och kulturområdet liksom från enskilda
e-postlistor, MUDdigitala mötesplatser;Vi redogör också för olika slags

Godakonferenssystem.elektroniskaMulti-User Domain, chatsystem och
ochliksom för-i kapitletpå fungerande digitala mötesplatserexempel tas upp

digitalanackdelar med de mötesplatsema.
avslutarinformationenkvalitetssäkring den digitaliseradeFrågan om av

och giltighetkapitlet Möjligheten faställa materialets äkthet samtatt somvem
och på sikt ipåför den information Internet, ettpresenterasansvarar som

och vilkaliksom vilket skyddkultumät, viktiga frågor ställning till,är att ta
ifrån sig.institutionerna kan för det material de lämnatgarantier ge

ekonomiska frå-ochsyftar orientering i de juridiskaKapitel 9 till att ge en
deVi går först igenomframtida svenskt kultumät.kan påverka ettgor som

digitalatillämplighet pågrundläggande juridiska frågorna grundlagarnasom
och yttrande-tryckfrihetsförordningenmedier. Bland konstaterasannat att

elektroniska medier,frihetsgrundlagen hunnit tillinteännu attmenanpassas
anpassning. Detinför sådanlagarnas utformning för närvarande utreds en

allmänmaterialet skall betraktasgäller bl.a. vad det elektroniska somsomav
elek-påverkarpersonregisterhandling, i vad mån datalagens reglersamt om

påtroniska anslagstavlor Internet.
informationstekniken. Vi gårljuset denUpphovsrätten lyfts fram i av nya

också möjlig-tekniken,igenom problem uppkommer med den nya mensom
publiceringför for underlätta elektroniskheterna närvarande utreds att avsom

anledningaspekten berörs, dels med Internetsmaterial. Den internationella av
intematio-naturligtanledning upphovsrättensglobala struktur, dels med av

Europeiska unionen.Sveriges inträdet inella inriktning, for del särskilt efter
fr-kulturnät främstekonomiska förutsättningar påverkarDe ärett avsom

exempel på hurVi redogör for avgiftsregler ochnansiell gällandeart. re-ger
urskiljafinansierats. Vi kanmaterial inom kultursektom hardan digitaliserat

framtidafinansieringalternativa kombinerade tillantal eller vägar ettett av
kultumät:

anslag,-
omfördelning befintligaav resurser,-
avgifter,-

näringslivet,ökat samarbete med-
kulturStiftelsen framtidensbidrag från olika fonder stiftelser,och t.ex.-

kompetensutveckling.och Stiftelsen för kunskaps- och

publiceringsamhälleliga stöd förSlutligen redogör vi för de olika som
elektronisk publicering.finns i dag, inte inbegriperännumen som
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kapitelI 10 redogör vi för utredningens fortsatta inför slutbetänkan-arbete
det. Uppgiften formulera samlad IT-strategi för kulturområdet långt-äratt en
ifrån avslutad och på måste rad ekonomiska, tekniska, rättsliga ochvägen en
organisatoriska frågor informationstjäns-lösas. En de viktigaste gäller hurav

och digital kulturförmedling finansieras i så fallskall och och hur, deter om,
skall prissättas. Vår grundinställning så många möjligt skall kunnaär att som

del så mycket möjligt till visslägsta möjliga kostnad. En basinfor-ta av som
mation bör fri.vara

Med inspiration från IT-strategier fått frånantal vi kulturinsti-ett stort som
tutionema och med utgångspunkt från vårt direktiv har vi formulerat antalett
centrala mål bör ingå i övergripande IT-strategi för kulturområdet.som en
Dessa är att:

har främja medborgarnas möjligheter till informations-staten ett attansvar-
inhämtning. En demokratisk grundprincip fårallmänheten tillgång lillär att
kulturinstitutionemas information bl.a. bibliotekens och skolornasgenom
försorg,
varje kulturinstitution bör använda sig IT för sin verksamhetgöraattav-
tillgänglig för andra institutioner och aktörer inom kulturområdet, för for-
skare föroch allmänheten,
verksamma inom kulturområdet bör efter samverka ochsträva att sam--
ordna sina det gäller informationsförsörjning,närresurser gemensamma
policyfrågor, rättsliga frågor och säkerhetsfrågor,
verksamhetsfömyelsen bör i utarbetasättas centrum, t.ex. attgenom nya-

organisera och bedriva verksamhetensätt utvecklingatt samt genom av
tillämpningsprojekt,gemensamma
informationsplattfonnar bör utvecklas, för tekniskt.ex.gemensamma-

harmonisering, IT-hantering och användning standarder,gemensam av
utveckla och förnya kunskapsuppbyggnaden och utveckla personalensatt-
kunskaper inom IT-området.

Utredningen efter utarbeta strategisträvar närmast utgöratt etten som ge-
förhållningssätt det gäller kulturinstitutionemas IT-användninnärmensamt

Det önskvärt skapaär strategi tillåter mångfald kulturellaatt ytt-en som en av
ringar det kultumätet. Kulturnätet bör inte bara tillhandahållagemensamma
kultur också plats för kulturella och diskussioner.mötenutan vara en

Vilka tekniska lösningar bör väljas för kultumätet skall bli lättatt attsom
använda, såväl för kulturinstitutionema, för övriga kulturutövare försom
allmänheten, kommer utredas ytterligare. Internet, cd-rom och databaseratt
integreras alltmer och det inte klart kultumätet skall använda sigär ännu om

eller flera dessa tekniska lösningar. Vi har dock de fördelarav en noteratav
Internet erbjuder i form enkel och relativt billig tekniksom samt ett stortav

antal befintliga användare och hemsidor, inom kultursektorn.även
Utredningen planerar fram för kultumät, baserad påatt ta prototyp ett etten
urval de sidor med svenskt kulturmaterial redan finns på Internet.av som
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vadframför alltsvenskt kulturnät,rättsliga förutsättningarna förDe ett
kommer utredas vidare.gäller upphovsrätten, att

fungerar stöd för delta-redaktionVi det bör finnas ettattmor somsomen
administreras kommerskallhur kulturnäteti kulturnätet. När det gällergarna

undersökas:för- och nackdelar med fyra alternativa vägar att

myndighet,eventuelltsjälvständig organisation, en egenen egen.
befintlig myndighet,organisation undersjälvständig enen.

myndigheterna,de befintligaavdelning ingår i någonen som av.
i dag.finnspå sektorsmyndigheteruppdraget fördelas deatt som.

fort-i deti Sverige,Delbetänkandet har fokuserat IT-utvecklingen men
med ochhar arbetat ITblicken riktas hurarbetet kommer motsatta att man

perspektivgränsöverskridandei länder, inte minst inom EU. Ettkultur andra
omfatta denkanpå vilket kulturnätetinnebär också undersöka sättnärmareatt

kulturinstitutionema.kultur lever utanförsom
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2 Inledning

2.1 Utredningsuppdraget

1995 tillkalla26 oktoberRegeringen beslutade vid sitt sammanträde den att en
infor-för användningsärskild utredare för samlad strategiutarbetaatt en av

kulturomrâdet. Utreda-mationsteknik vid myndigheter institutioner inomoch
förslag hurdocent Bi Puranen, skall därvid också lärrma ettom gemen-ren,

upp.1digitalt nätverk för kulturen i Sverige skall kunna byggassamt
utvecklingen informations-Uppdraget har sin bakgrund i snabbaden av

till tele- och datakom-teknik och de tekniska lösningar lederIT attsomnya
geografiska Ut-munikation integreras och kan länkas gränser.översamman

ivecklingen medför infrastruktur, arbetsvillkor och levnadsmönsteratt sam-
förändrade vill-hället innebär ocksåpå förändras i grunden. Dettaär väg att
skapande, ökadkor för möjligheter till konstnärligtkulturlivet. IT kan nyage

tankar ochtillgänglighet till plattformar för utbytekulturarvet och avnya
upplevelser.

1995:84 KulturpolitikensKulturutredningen uttalade i betänkandet SOU
inriktning för fritt tanke-nätverk och informationssystem bör säkrasatt nya

tillgängligkulturområdet informationenutbyte, databaser inom göratt som
Kultumätför allmänheten bör skapas särskilt digitalt kultumät,ettsamt att

Sverige, tillgängligheten till den samlade kun-bör kunna skapas för ökaatt
skapen och informationen inom kulturinstitutionema.

utredningen kulturinstitution börUtgångspunktema för varjeär att an-
institutionervända sig för sin tillgänglig för andraII‘ verksamhetgöraattav

utred-och aktörer inom kulturområdet, för forskare och för allmänheten. I
ningsdirektivet samverkan ochpåpekas finns behovdetatt ett stort sam-av
ordning beträffande inforrnationsförsörjning, infonnationsplattformar och
verksamhetsfömyelse.

Statens möjligheter till informa-roll det gäller främja medborgarnasnär att
tionsinhämtning demokratisk gmndprincipunderstryks också i direktivet. En

alla information. högskall tillförsäkrade möjligheten hämta Iär att attvara
förmårgrad avgörande för detta kulturinstitutionemai vilken utsträckningär

till sig användarvänlig denoch använda den tekniken, dels hur Mänta nya
beaktas.och kvinnor bör behandlas lika funktionshindrades behov böroch

informations-Ett uttalat mål bör skall delas imedborgarna inte ettattvara upp
tekniskt A- och B-lag.

1 29Se utredningens direktiv i bilaga
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Uppdraget innebär förslag till samlad strategi för kulturinsti-lämnaatt en
tutionernas kulturnät kanIT-användning och föreslå hur ett gemensamt

kulturinstitutionemas IT-använd-byggas innebär bl.a. kartläggaDet attupp.
ning och ekonomiska, tek-planerade projekt de grundläggandesamt ange
niska IT-strategi inom kulturom-och rättsliga förutsättningarna för samladen

formerrådet. Vidare skall vi finna tekniska där olika försöka öppna system
systematisering information beaktas så fråganoch katalogisering attav om
användarvänligheten utvecklai Syftet börsätts vägarattcentrum. vara nya

främjaoch dialoger mellan olika kulturproducenter och medborgarna.

2.2 Utredarens tolkning uppdragetav

Utredningsuppdraget tudelat. Vi skall dels föreslå nationell IT-strategiär en
för kulturinstitutionema, dels undersöka förutsättningarna för och föreslå hur

framtida förhindraKulturnät Sverige kan skapas. Avsikten sökaärett att
uppkomsten informationstekniskt i befolkningen.A- och B-lag Förett attav

det möjligt krävs antal frågor inom kultursektom utreds; hurITgöra att ett om
långt digitaliseringsarbetet kommit inom olika sektorer kulturområdethar av
och vilka planer de olika aktörerna har inför framtiden.

Delbetänkandet består därför också två delar; redovisar IT-av en som
användningen inom diskuterarkulturområdet och andra del ochsomen
analyserar förutsättningarna IT-strategi i framtiden.för en

Rent arbetsmässigt ligger på kartläggningtyngdpunkten IT-använd-en av
ningen inom kulturområdet. inte tidigare genomförtsNågon sådan har och en
sådan undersökning förutsättning för generell IT-strategi skallär atten en
kunna formuleras. Utöver förhållandevis omfattande enkät, workshopsen
och s.k. rundabordssamtal, har vi koncentrerat på dialoger med de insti-oss
tutioner finns inom kulturområdet.som

Denna tyngdpunkt på institutionellt perspektiv skall inteett ett ut-ses som
tryck för användarperspektiven mindre vikt. delbetänkandeDettaär äratt av

nödvändig förutsättning för vi trovärdighet skall kunnamedattsnarare en
hur svenskt kultumät kan och bör Parallellt med detta grund-ett ut.ange se

läggande arbete har vi därför de olika hinder finnas förkan för-utrett attsom
verkliga svenskt kultumät. bådeDet handlar grundläggande demo-ett om
kratiaspekter och juridiska, ekonomiska och tekniska förutsättningar. Härom

vi beroende de politiska beslut fattas regering och riksdag.är Ettav som av
första har därför varit kartlägga de olika regelverk, inte minst vadsteg att
gäller ñnansierings- och avgiftsfrågor, verkligheten bakom deutgörsom
många principuttalanden gäller tillgänglighets- och demokratiaspektema.som
Däremot har de organisatoriska hittills fått prioritet.aspekterna låg Kan hitc-
rierna för innehåll, tillgänglighet och huvudsakliga ñnansieringsvägar fast-
ställas blir de30 organisatoriska lösningarna delvis givna.
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1996januari-juni harUnder den tid hittills arbetatutredningen harsom
riksdagen kulturpropositionenIT-proposition behandlats harDäremoten av

1996.3 denmedföravsågs i maj skjutits till hösten Det attpresenterassom
IT-strategi inom kul-förkulturpolitiska avsikten, bör grunden ensom vara

två måldokumentmellan dessaturområdet, låter på sig. avstämningEnvänta
användning inom kul-förutsättning för samlad strategi för ITär att aven en

turområdet skall kunna sammanfattas.
till grund för höstensI Kulturutredningens slutbetänkande, liggersom

kulturpolitiksvenskproposition, föreslås grundläggande målen fördeett av
dynamisk, utmanande ochatt kulturen förutsättningar att envara ge vara

samhället".4 på uppdragRiksrevisionsverketoberoende kraft i Samtidigt har
förregeringen lagt förslag avgiftermed innebörden tas ut uttagattett somav

kostnadstäckningelektroniskt lagrad information skall beräknas så fullattav
uppnås.5för bara direkta,framställa och distribuera Inte utanatt uttagen

kostnader förlokaler,också indirekta kostnader såsom administration, löner,
användaren.5 sådan stånd-personalens utbildning Omskalletc. tas ut enav

diskri-elektroniska formenpunkt skulle förverkligas medför det dels denatt
kulturområdet intemineras jämfört inommed traditionellt papperstryck som

informationalltid bär sina kostnader, dels nyttjandet kultumätsettatt av
informationstckniskt A—och B-skulle bli så kostsamt utvecklingenatt mot ett

lag i befolkningen skulle förstärkas i Sverige.
avsiktmöjligt navigera två ståndpunkter har vi förFör mellan dessaatt om

någrasöka finna möjliga å sidan inte innebärvägar storaatt nyasom ena
blirstatsfinansiella kostnader, å andra sidan innebär kultumätatt ett ge-men

principiellt viktigaste införnerellt tillgängligt. fråga vi deDenna ser som en av
fördjupa dialogenvårt slutbetänkande och vi har för avsikt under höstenatt

beslutsfattarna alla nivåer.med såväl kultursverige de politiskasom
slår fastförväntar sig konkret IT-strategi,Den utredningen somsom av en

hur besviken. Strategiemas tidenskilda kulturinstitutioner skall prioritera, blir
och för-förbi i den bemärkelsen utredningsförslag inom så snabbtär att ettett

utred-änderligt område besluten väl fattade. EnIT passé redan ärär närsom
ning detta situationen i dag. Uppdragetslag ögonblicksbild attav ger en av

därförstrategi för helt samhällsområde harIT-användningen inom ettavge en
tolkats principiellt, identifiera och fonnule-måldokument. Syftet är attettsom

direktiv.problemen explicita och styrandeän attra snarare ge svar

2 Åtgärder utveckla använd-Proposition 1995/96:125, för bredda ochatt
informationsteknik 4 juni 1996.ningen denantogsav

3 20Den kulturpolitiska propositionen lämnas till riksdagen denskall sep-
tember 1996.

4 SOU 1995:84, Kulturpolitikens slutbetänkande Kulturutred-inriktning, av
ningen, 85.s.

1995:64, informationstjänster, 50.RRV förPrinciper prissättning s.av6 31Ibid 45.s.
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Samtidigt kriterier konkret ochdet vår ambition söka dessaär att ge en
befinneroperationaliserbar form. ekonomiska situation viI den ärosssom

institu-det helt avgörande de vi har används optimalt; deattatt resurser som
möjlighetertioner inte har påbörjat sitt digitaliseringsarbeteännu attsom ges

dra lärdomar innehållet till-pionjärernas misstag och framför allt ochattav
gängligheten i fokus. digitaliseringsarbete pågår intensivt ochDet ärsätts som
det brådskar med generella riktlinjer. I dag sig bibliotek, ochrör museer ar-
kiv delvis olika kulturproducenterhåll, för inte tala alla deatt somnu om
finns betydel-utanför de traditionella institutionerna. grundläggandeDet är av

också kultur-producenter i vidare mening kultur/subkulturer omfat-attse en
då de i hög grad kommer bidra till forma det framtida Sverige.tas att att
Utredaren har sålunda tolkat uppdraget enligt följande:

ku1turinstitutionema,7föreslå Il-strategi föratt en-
definiera förde principiella problem behöver beaktas IT-att att ensom- hållbar,8strategi inom kulturområdet skall bli

fylla,9specificera vilka funktioner kultumät skallsvensktatt ett-
fastslå kriterier för vilka material kan och bör tillgängliga iatt ettsom vara-

svenskt kultumät,
kartlägga hur digitaliseringsar-långt kulturinstitutionema kommit i sittatt-

bete med särskild tonvikt extem nytta,
identifiera övriga kulturutövare och andra aktörer inom kulturområdetatt-

och inleda dialog med dessa kring digitalisering och tillgängliggörande,en
utreda de tekniska förutsättningarna och föreslå hur kultumät skallatt ett-

byggas,
utreda de ekonomiska juridiska förutsättningarna föroch svensktatt ett-

kultumät,
föreslå organisatorisk lösning för svenskt kultumät,att etten-
i dialog med aktörerna inom ñnansieringsformerkulturområdet föreslåatt-

för institutionemas IT-användning särskild tonvikt påmed svensktett
kultumät.

Däremot har utredningsuppdraget inte enskildatolkats så de institutio-att
prioriteringar sig käll- och föremålsval för digitalisering ellernemas av vare

interna budgetmässiga och organisatoriska lösningar ingår.
Delbetänkandet bör offentlig redovisning halvvägs i dennases som en

Det vår förhoppning såväl de institutionella aktörerna deär attprocess. som
blivande användarna svenskt kultumät skall vilja diskutera våra förslagettav
och kommunicera sina tankar och önskemål.oss

7 Se vidare 10.1 där förslag till övergripande IT-strategi för kultur-ett en
området presenteras.
Se vidare 10.l.2.

932 Se också inledningen till kapitel
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Det påfallande hur positivaär de allra flesta berörs utredningen harsom av
varit till vått arbete fram förslag till samordning, vi har också möttatt ta men

avvaktan; blir detta utredning inte leder till kraftfulla beslutännuen en som
För söka säkra konstruktiv behandling det förslag iläggs slut-att en av som
betänkandet har vi sålunda för avsikt under hösten föra dialoger med inteatt
enbart de kulturinstitutioner hittills involverats, också med andrautansom
aktörer kan säkra för kultumäts förverkligande.svensktvägen ettsom

För kultumät skall bli användbart krävs arbetsinsats. På frå-att ett storen
omfattande digitaliseringsarbete verkligen meningsfullt svaradeärettgan om

de för arkiv, bibliotek och kontinuerligt träffatsrepresentanter museer som
Kulturdepartementetlosedan hösten 1995 på sarnfällt: Ja Infrastrukturenett

för sekel måste byggasnästa Kultur samhälles strategi för-klaraär ett attnu.
ändring. framtidenI har vi Sverige där iIT högre grad våränett genomsyrar
infrastruktur. Precis och energisystem krävde sina investeringarvägarsom
förutsätter generell digitalisering kulturområdets tillgångar sinaen av upp-
offringar. Vi skapar förutsättningar för verktyg vi inte har.ännusom

Det internationella perspektivet, slutligen, har endast behandlats översikt-
ligt i delbetänkandet. På den korta tid utredningen arbetat har det intesom
funnits fördjupa och bredda det globala perspektivet. Vi har dockattresurser
inlett givande utbyte med några de aktörer verkar i kultur/ITett -gräns-av som
snittet, inte minst inom EU. liksomDetta arbete, planerad kartläggningen av
skapandet kultumät i de andra nordiska länderna och möjligheterna tillav
samordning dem emellan, kommer i slutbetänkandet.att presenteras

2.3 Delbetänkandets uppläggning

Vi har valt dela delbetänkandet i två delar. Vi inleder med kart-att upp en
läggning IT-användningen och de IT-projektenplanerade i kultursverigeav
och lämnar sedan underlag till övergripande IT-strategi för kulturornrå-ett en
det.

Inledningsvis återfinns kapitel 1 Sammanfattning vårt delbetän-som en av
kande. Därefter vi bakgrund till utredningsuppdraget. I kapitel 3 Bak-ger en
grund redogör vi kortfattat för andra utredningar berör lT och för andrasom
kartläggningar IT-användningen i Sverige. Vi definierar också vad viav avser
med olika begrepp och förklarar innebörden de olika teknikertenner samt av

brukar talar informationsteknik.närsom avses man om
I kapitel Kartläggning4 IT -användningen kultursverigei beskriver viav

vilka metoder vi för kartläggaanvänt kulturinstitutionernas IT-an-attoss av
vändning och planerade projekt. Vi redogör för utformningen och samman-
ställningen den enkät vi skickat till 865 myndigheter, institutionerav utsom

10 s.k.Det Kultur-rundabordet. Se också 4.2.6. 33
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Övriga utfalloch derasfångstmetoderkulturområdet.organisationer påoch
gjortochintervjuergenomfört möten,Utredningen harbeskrivs också. ett

medverkat i kon-workshops,mndabordssamtal,deltagit i arrangeratupprop,
elektronisk dis-hemsidor ochseminarier skapatferenser och startatsamt en

kussionslista.
Vi har delatkartläggning.vårredovisastvå följande kapitlenI de upp sva-
arkiv, bibliotek,sjuför sig. De äri sju sektorer mu-presenteras varren som

intresseorganisa-stiftelser,ochmedier, myndighetermusik, ochteaterseer,
övrigaoch ideella föreningartioner samt

materialvi for detdag redogördigitaliserat ikapitel 5 Resultat; Vadl är
och internt,tillgängligtvadvåren 1996 digitaliserat; är externtsomvarsom

ochIT-strategiereventuellateknik,användningenomfattningen av nyav
Önskvärd digitalisering6 Resultat;kapitelegenbedömda IT-kunskaper. I re-

inte digi-vilketpågår eller planeras ännuvilka IT-projektdovisar vi samtsom
till-värdefulltsjälva görarespondenternataliserat material attanser voresom

gängligt för allmänheten.
översiktligt för kulturarvs-viredogörlnstitutionsperspektivetI kapitel 7

lT-samarbetedetmaterial ochtillgängligaelektronisktinstitutionemas om
Vi beskri-museisektorn.ocharkiv-, biblioteks-pågår och mellaninomsom
Danmark,Kultumetskapamedorganisationen for och arbetetockså att ettver

Kulturrninisteriet.danskainitierats detförsöksprojektett som av
och andrasvåravi bådeAnvändarperspektivet beskriverkapitel 8I egna

hela Sveriges be-tillgängligt forbliframtida kultumät kantankar kring hur ett
de-friSverige skalldiskuterar huruvida Kultumätfolkning. Vi enses som

användar-hurtillgängliggöras,material skallmokratisk rättighet, vilket som
kul-informationen påhurkan överbryggasolika förutsättningar ettsamtnas

kvalitetssäkras.skall kunnatumät
sammanställningekonomiska förutsättningarKapitel 9 Juridiska och är en

elektroniskt tillgängligt.kulturmaterialde juridiska aspekterna göraattav
integritetsproblempotentiellafrågor ochupphovsrättsligaGrundlagsfrågor,

skapaaspekternaekonomiskaVi också for deredovisas. redogör ettattav
möjligt. Frå-för så mångainnehåll tillgängligtmed kvalificeratkultumät som

dis-offentliga medelsammanställts medinformationavgifter for somgan om
stödforrner redovisas.avgiftspolicies ochexempel påkuteras och några

fortsättavi vi planerarVårt beskriver hurkapitel 10 fortsatta arbeteI att
fram till slutbetänkandet.vårt arbete

förteckningdirektiv,utredningensSist återfinns antal bilagor, bl.a.ett en
Vivåra workshops.förhittills haft ochde kontakter vi har programmenav

påkulturen Internetskyltfönstervill särskilt rekommendera det mot som
bilagasammanställt ochKarl-Erik Tallmo utgörkulturskribenten som

Sveriges hemsidorKultumätockså tillgängligtHela delbetänkandet är
Informationregeringskanslietspååterfinns under Kulturdepartementetsom

http://www.sb.gov.seRosenbad med Intemet-adressen:
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3 Bakgrund

Vi inleder vår redovisning med bakgrund till utredningsuppdraget. I deten
här kapitlet redogör vi kortfattat för regeringens II-proposition, för andra
statliga utredningar berör och för andra studier angående IT-använd-ITsom

Sverigelningen i Vi definierar också vad vi med olika begrepp ochavser
förklarar innebörden tekniker brukarde olika närtermer samt av som avses

talar infomrationsteknik.man om

3.1 Uppdraget

Regeringen har tillkallat särskild utredare med uppdrag utarbetaatten en
samlad strategi för användning informationsteknik vid myndigheter ochav
institutioner inom kulturområdet. Utredaren skall därvid förslaglämna om
uppbyggnad kultumät. Uppdraget slutligt redovisasskallett gemensamtav

den 15 1996.november I delbetänkande skall utredningen lämnasenast ett ett
förslag övergripande IT-strategi redovisa kartläggning kultur-samtom en av
institutionemas IT-användnin och planerade IT-projekt. delDet dennaärg av
uppdraget härmed redovisas.som

3.2 Andra uppdrag berör ITsom

Flera utredningar berör användning informationsteknik pågår eller harsom av
nyligen avslutats inom regeringskansliet. 1996Dessutom har riksdagen i juni
antagit proposition med förslag till åtgärder för bredda och utvecklaatten an-
vändningen informationsteknik. följer kort presentation dessaHärav en av
arbeten.

3.2.1 Kulturutredningen

Kulturutredningen föreslog i betänkandet SOU 1995:84 Kulturpolitikens
inriktning mycket kulturinstitutionemas kunskap informationoch böratt av

1 I slutbetänkandet vi också för internationellaredogöra utredning-attavser
35och studier på området.ar
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säkrasinformationssystem börochnätverkdigitaliseras och samordnas. Nya
Sverige, bör byggasKulturnätsärskilt kultumät,för fritt tankeutbyte och ett

allmänheten.åtkomlig förkulturen lättarefor göraattupp
ochför utvecklings-övergripandefåStatens kulturråd föreslogs ett ansvar

Sverige.kring skapa Kultumätsamordningsarbetet att
multimedieprodukter inomhögkvalitativafrämja utvecklandetFör att av

skallinrättas. Ikreativtkulturornrådet föreslogs centrumetcentrumatt ett
skallolika slag kunnatillhandahållas och konstnärernödvändig teknik av

samarbeta och utbyta erfarenheter.
lämpliga värd förbiblioteken skulleKultumtredningen ansåg att somvara

nätverkdatabaser ochtill olikakoppladeinformationsstationer med datorer
informationsstationer villemed sådanatillgängliga för allmänheten. Försök

Kulturutredningen få till stånd.
medel för IT-och särskildasamlatStatens kulturråd föreslogs få ett ansvar

satsningar inom kulturområdet.

IT-utredningen2.23.

doku-1996:40 ElektroniskSOUIT-utredningen föreslog i betänkandet
digitalt do-elektronisk handling,menthantering definitioner begreppenatt av

såförvaltningslagen. Påin idigital stämpel forskument, digital signatur och
uppgifts-pappersbaseradtraditionellrättsregler skrivna förkan nämligensätt

ibestämmelserföreslogshantering tillämpas också i IT-miljö. Dessutom nya
förvaltningslagen in-förvaltningsprocesslagen ochrättegångsbalken, om

handlingar.kommande elektroniska
överförs elek-handlingarelektronisk föreslogsBeträffande attpost som

har nåttkommit in handlingenhatroniskt huvudregel skall närsom anses
meningsutbyteinte hindra frittadress.myndighetens elektroniska För att ett

Vidarefrån datalagen.föreslogs vissa undantagvid elektroniska anslagstavlor
elektroniska för-missbrukför begränsaföreslogs vissa bestämmelser att av

tillhandahållermåste informerasmedlingstjänster. Användarna om vem som
formedlingstjänst skall skyldigtillhandahåller tjänstenoch den attvarasomen

straffsanktionerasföreslogsskyldigheterförhindra fortsatt spridning. Dessa

IT-kommissionen3.2.3

Sverige.informationsteknik i IRegeringen vill främja användningen marsav
och utvecklaåtgärder för bredda1996 lades därför proposition att an-en om

236 Se också 9.2 integritet och missbruk Internet.om
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särskild IT-1995/96:l25. Eninformationsteknik prop.vändningen av
också tillkallats.kommission har

årsI 994 IT-kommission

kommission for1994regeringen tillkallade den 17Den dåvarande attenmars
-kommis-infomrationsteknologin i Sverige. ITfrämja bred användning aven

förmågamänniskans1994:118 Vingari betänkandet SOUsionen skrev
nå publiken ochkankulturinstitutioner IT lättarekulturskapare ochatt genom

skapande.konstnärligtmöjligheter förtill heltIT också kan upphovatt nyage
dorni-kulturindustrinsmultinationellaSamtidigt pekades på risken för denatt

världsomspännande in-uppbyggnadenförstärks ytterligare genom avnans
forrnationsnätverk.

nuvarande IT-kommissionenDen

19 januari 1995 IT-1994 tillkallades denEfter regeringsskiftet hösten en ny
arbetekommissionenshar fortsatt den förrakomrnission. kommissionDenna

åt-i IT-frågor,rådgivande till regeringenuppdragoch har att varasom vara
pådrivandeinforrnationstekniken och verkagärdsinriktad, sprida kunskap om

skall särskiltSverige. KommissionenIT-användning iför främja bredatt en
ökadtill följd IT-kultur- och mediesektombelysa utvecklingen inom av en

IT-kommis-1995:68Delbetänkandet SOUsektor.användning inom denna
åtgärder ochinventering1995-96 förstasionens arbetsprogram för avvar en

förslag för främja användningen IT.att av
kulturområdet:föreslogs förI arbetsprogrammet

ochvägledningStatens kulturråd utarbetaregeringen uppdrar attatt en-
kulturarbetareför kulturinstitutioner ochhandbok underlättar attsom

orientera sig de villkor IT,om nya ges avsom
kvalitetsinriktadestödjaregeringen Statens kulturråd i uppdrag attatt ger-

multimedieproduktioner,
skriftframForskningsrådsnämndenregeringen uppdrar att taatt somen—
strategierdeoch utmaningarbelyser bibliotekens möjligheter samtnya

utvecklingen i framtiden.kan leda insom
användarorganisatio-IT-kommissionen avsåg också samla operatörer,att

tillförsöka fåföroch andra intressenter i de informationsnäten attner nya
påkan efterlevasetiska reglerstånd användarmoral med somen gemensam

frivillig väg.

37



SOU 1996:110

IT -kommissionens tilläggsdirektiv

Regeringen beslutade den 6 juni 1996 koncentrera förnyaoch IT-kom-att
missionens uppdrag. övergripande uppgifternaDe enligt tidigare direktiv lig-

IT-proposition3fast, uppgifterna följer regeringens tillkom-ger men som av
Det sig följa utvecklingen IT-användningen inom utbild-rör attmer. om av

ningsväsendet och initiativ till bilda rättsligt observatoriumatt ta att ett som
bl.a. skall identifiera och uppmärksamma rättsliga problem för utvecklingen

IT föreslå förändringar lagstiftningen underlättar använd-samtav av som
ningen informationsteknik. IT-kommissionen skall också följa utveck-av
lingen vad gäller infoxmationsförsörjning bistå regeringen dessistatens samt
arbete med organisera samordnat för och utvecklaatt ett stra-mer ansvar en
tegi på IT-säkerhetsonuådet.

IT-kommissionen skall inrikta sitt fortsatta arbete på frågor berör IT-som
användningens möjligheter bidra till ökad tillväxt och sysselsättning. Vi-att
dare skall kommissionen fokusera på ökad tillgänglighet till infomtationstek-
nik konsekvenserna och framtidsscenarion för utvecklingen den isamt av av
samhället alltmer integrerade informationstekniken.

Kommissionen skall lämna delredovisning den 31 1997senasten mars
slutrapport den 31 maj 1998.samt en

3.2.4 SESAM-projektet

Riksdagen har under budgetåret 1995/96 anslagit 235 miljoner kronor som en
engångsinsats för sysselsättningsåtgärder inom kulturområdeL Avsikten är att
medlen skall användas för hjälpa i första hand komma ikappatt attmuseerna
med registrering, dokumentering, gallring, konservering och magasinet-ing av
sina föremålssamlingar. projektgruppEn har bildats för formuleraatt pro-
jektplan och handlingsprogram för räddningsaktionen. SESAMI rapporten -

museisamlingama framöppna lades i juni 1995 nationelltsägs attsom en
distribuerad databas, i flera delar tillgänglig via Internet, bör byggas förupp

skapa tillgänglighet till information från och arkiv. Under höstenatt museer
1995 planerade SESAM-gruppen fram förmodell den nationellaatt ta en
databasen på grund hanteringen det antalet ansökningarstoramen av av om

realiserasf‘SESAM-medel har planerna inte kunnat

3 Se 3.2.9.även
38 Se 7.1.3även SESAM-projektet.om
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IT-rådUngdomens3.2 .5

kommitténstatligasärklass1995 den ijanuaritillsatte iRegeringen yngsta
skallRådet26 år.till13åldernimed fem ledamöterIT-rådUngdomens

modernutnyttjakanungdomarochhur barnkunskapförmedlasamla och om
1996:32SOUdelbetänkandetfritiden. Ioch påinformationsteknik i skolan

användningpåexempelgodaredovisasmänniskoroch avMöss
ungdomar.barn ochinformationsteknik bland

Toppledarforum63 2. .
for för-arbetsprograminitiativ tillFinansdepartementet1994Våren etttog

användningökadverksamhetoffentligeffektiviseringochnyelse genomav
be-ochbildadesToppledarforumsamverkansgruppeninformellaDenIT.av

myndigheterinforrnationsintensivavid samtgeneraldirektörertiotalstår ettav
Tillkommunförbundet.SvenskaochLandstingsförbundetcheferna för sam-

beredningochplaneringprogramråd förs.k.knutet avverkansgmppen är ett
olika frågor.

informations-delområden:indelat iarbetsprogram ärToppledarforums tre
verksamhets-informatikplattforrnarförvaltning,offentlig samtförsörjning i

med hjälp IT.fomyelse av
genomförsnormaltprojektbedrivs iverksamhetToppledarforums avsom

samverkans-irepresenteradeorganisationer ärhämtade från de sompersoner
rekommendatio-uppgiftcentralprogramrådet. En äreller att genomgruppen

utformningenhetligfrämjastandarder förpolicies etableraoch avatt enner
infrastrukturen.

projektToppledarforumsExempel på

Toppledar-idelsinadistribuerartrycker ochProjekten rapporter som en
kanhittillsprojekten nämnas:publikationsserie. Blandforums

informations-effektivforbehövsspelreglervilkautredningEn ensomom— ochPolicyPROSITProjektetförvaltning.offentligförsörjning inom
åt-lämnade HeraIT-användningOffentliga Sektomsför denRiktlinjer

pris-delsutredningar,särskildalett tillTvå dessa hargärdsförslag. omav
studie5informationstjänster5, användningendels överpolitik för aven

grunddatabaser7.s.k.

5 ocksåSeinformationstjänster.för prissättning1995:64, PrinciperRRV av
9.4.2.

O 1996:43.Dir.
397 fastighetsregistren.ochföretags-centralaDe person-,
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En kartläggning de rättsliga hindren för rationell IT-användning iav en
offentlig förvaltning förslag till förändrade lagar och regler. Projektetsamt
presenterade sina slutsatser i den s.k. LEXIT-rapponen i januari 1995.
En förstudie de tekniska förutsättningarna för informationsutbyte inomom
i första hand den offentliga förvaltningen. Resultatet huvudstudienav
Gemensamma IT-plattfonnar för informationsutbyte presenterades i juni
1996 med förslag till rekommendationer, och stan-gemensamma normer
darder inom förvaltningen. Toppledarforums medlemmar kommer att
tillämpa rekommendationerna inom sina myndigheter.
Offentliga organisationers Intemet-sidor. Projektet har utarbetat förslagett
till hur Internet kan användas kanal för spridning samhällsin-som en av
formation. I Det offentliga Sverige på Internet bl.a.rapporten presenteras

förslag till ingångssida för medborgare, företag och för-ett en gemensam
valtning söker förvaltningsspeciñk information på Internet. Rappor-som

föreslår också vissa grundläggande kvalitetskrav för förvaltningensten
Intemet-sidor.3

En utredning förutsättningarna för införa elektronisk upphandlingattav
för den offentliga sektorn. I förstudien Elektronisk handel för kommuner,
landsting och konstateras elektronisk handel kan rationali-stat att storage
seringsvinster för såväl förvaltning leverantörer. Projektets målsätt-som
ning därför 95 % upphandlingenär alla frekventa och tjän-att av av varor

inom offentlig sektor skall ske elektroniskt före sekelskiftet.ster
Varje kontor inom den offentliga förvaltningen skall nåbart medvara e-

under 1996. Projektet Elektronisk katalog arbetar med kart-post post
läggning och Standardisering teknik för och utvecklinge-postav av ge-

adresskataloger med förslag till regler och rutinermensamma samt att ge
för e-postanvändnin gen.
Smarta kort i offentlig verksamhet skall fram rekommendationerta om
elektroniska tjänstekort för förvaltningen och elektroniska servicekort för
allmänheten. Med kort kan kunder och anställda säkerställa sinsmarta
identitet vilket viktigt för säker elektronisk handelär och En del--post.en

beräknas klar 1996.rapport vara sommaren

3.2.7 Kommittén för medier och grundlagarnanya

Regeringen tillsatte i september 1994 kommitté för utreda tryckfrihets-atten
förordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämplighet mediernya

används vid förmedling yttranden och information till allmän-som av annan
heten. Mot bakgrund den analysen skall kommittén undersöka fråganav om

gmndlagsskydd för moderna medier inte har sådant skydd.ett Ut-ettsom nu
gångspunkten bör eftersträva tekniken inte skall avgörandeatt attvara vara av
betydelse for grundlagsskyddet för de moderna medierna.

Den preliminära i juni 1996. slutgiltigEn beräk-rapporten antogs rapport
40 klar i augusti 1996.nas vara
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tryckfrihetsförord-mellanKommittén också förhållandetskall analysera
konfis-ochbestämmelser beslagningens och yttrandefrihetsgrundlagens om

å den andra.kering å sidan och offentlighetsprincipenena
motiverade och haden finnerKommittén skall föreslå de lagändringar som

1996 utgång.avslutat sitt arbete vid årssenast

Datalagskommittén3.2.8

kommitté9 med uppgifttillkallaRegeringen beslöt den 15 juni 1995 attatt en
personuppgifter skall in-skydd föranalysera på vilket direktivEU:ssätt om

tillfram förslagförlivas lagstifming. Kommittén skall läggai svensk även en
Datalagskommittén1997 kommerlag på området. till den 31Framny mars
genomgripande för-föreslådärför utreda datalagens nuvarande form ochatt

utvecklingenupå skallområdet. Datalagenför tilländringar lagenatt anpassa
fördärigenom med direktiv skyddockså förenlig EU:sgöras personupp-om

möjligtpersonuppgifterfritt flödegifter. Direktivets syfte är göra ettatt av
inom EU.

ändringar be-fått i uppgift föreslå deDatalagskommittén har även att som
all-bestämmelsertryckfrihetsförordningen förhöver igöras att omanpassa

terminologinhandlingars till tekniken och denoffentlighet denmänna nyanya
på området.

3.2 IT-propositionen.9

till åtgärder föri 1996 fram proposition med förslagRegeringen lade mars en
propositioneninformationsteknik.bredda och utveckla användningen Iatt av

IT-strategi, handlingsprogramföreslås mål för övergripande nationell etten
vilkainformationsteknikför bredda och utveckla användningen samtatt av

statliga uppgifter bör prioriteras.som
sysselsättningochRegeringen vill propositionen främja tillväxtgenom

demokrati och rättvisagrundläggande samhällsmålvärnasamt genomsom
inforrnationstek-målsättningen alla medborgare skall kunna dra nyttaatt av

nikens möjligheter.
med skapaRegeringen det grundläggande arbetet öppenattatt enanser

fysiska infra-för bygga denmarknad telekommunikationstjänster samt att ut
framför alltDärför gäller detstrukturen redan genomfört i Sverige.är attnu

användningen tekniken.stimulera denav nya

9 skaDatalagskommitténs arbeteKommittén datalag dir. 1995:91.Ny m.m.,
41avslutat 31 1997.densenastvara mars
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åren:områden deStaten föreslås prioritera insatser närmastetre

måletförändringar ochtekniskaRättsordningen skall kunna hantera är att-
rättsområden inomförfattningsändringar inom prioriteradegenomföra tre

den snabbakontinuerligt följaår. Effektiva former för rättsligt ut-att upp
ocksåvecklingen på IT-området skall skapas.

in på allaanvändningsmöjligheter skall förasKunskaper och dessITom-
nivåer i utbildningsväsendet inom år.tre

informazionsförsörjningväl fungerande infrastruktur för samhälletsEn-
basinforrnation. Informa-skall utformas för hög tillgänglighet tillatt ge

innehållet i ochtionsförsörjningen fysiska nätverkinnefattar såväl re-som
kring informationssystem.gelverket gemensamma

IT och kulturpolitiken

för ochperspektivI lT-propositionen heltITsägs öppnaratt museernasnya
därför aktivarkivens möjligheter. och arkivmyndighetema börMuseerna ta

telekommunika-ochdel i utvecklingen multimedier, digitaliseringssystemav
tion.

marksänd TV-införande digitalRegeringen också snabbtatt ett avanser
pri-motverkai yttrandefriheten och mångfaldenteknik Sverige kan öka samt
ochSocialdemokraterna, Centerpartietoch offentlig maktkoncentration.vat

snabbt införanderiktlinjer underlättar beslutFolkpartiet har enats omom som
förtyd-för stärka ochdigitala TV-sändningar i marknätet, åtgärder attomav

framtidasäkraliga insatser förpublic service-verksamheten attsamt om
svensk TV-produktion kultur och kvalitet.med

Propositionen.: behandling

IT-propositionen. Utskottet tillstyrkteRiksdagens trafikutskott behandlathar
uppgifter för nationell lT-stra-regeringens förslag till mål och prioriterade en

handlingsprogrammettegi och poängterade vikten det redovisadeatt ge-av
parlamentariska förankringennomförs snabbt och effektivt. stärka denFör att

till riksdagen medansåg utskottet regeringen årligen bör återkommaatt en
skrivelse utvecklingen på IT-området.redovisarsom

i sådanainformationstekniken användsUtskottet framhöll vikten attav
för regionala obalanser,former samhällsutvecklingen främjas och riskeratt att

kunskapsmässiga skillnaderförsämrat integritetsskydd, ökad sårbarhet och
också säker-mellan olika i samhället motverkas. Utskottet ville attgrupper

IT-användningen uppmärksammas tydligarehets- och sårbarhetsfrågor inom
och regeringen utarbetar strategi för det arbetet.att en

trafikutskottets betän-Riksdagen beslutade den 4 juni 1996 i enlighet med
IT-strategikande regeringens förslag till mål för nationell attatt samtanta en
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uppgifter det gällerstatligaregeringens förslag prioriterade närgodkänna till
IT-användningen.främjaatt

Övriga IT-användning3.3 studier av

mycketökarinformationsteknologi och InternetanvändningenEftersom av
undersökningar hurförvaltningefterfrågar näringsliv ochsnabbt, både av

undersökningar varie-i Sverige Mångaomfattande IT-användningen av
tiden.genomförts denrande kvalitet har också senaste

19953 3 1 Datorvanor. .
användningen ITstudieStatistiska genomförde 1995centralbyrån över aven

IT-kommissionenlo ochbeställdesi Sverige. Undersökningen, pre-som av
199511, befolk-60 % Sverigesvisade bl.a.isenterades Datavanor att ca av

% dem50varit datoranvändare. Drygtning i åldern 16-64 år eller harär av
datorer i sitt arbete.sysselsatta använderärsom

det särskiltkvinnor ochi utsträckning ärMän använder datorer änstörre
30 %igäller användning datorer hemmet. Drygtmarkant detnär samt-avav

använder dato-åldern 16-64 årsamtliga kvinnor iliga och 22 %män ca av
ICI.

uppkopplinganvänder dator i hemmet harUngefär % dem17 ensomav
med dator9 % demutanför hemmet. Knapptdatorn andra datorermot avav
databaserinformation frånhemma för härnta/länmaanvänder den externaatt

elektroniskkommunicera med8 % datorn föroch drygt använder post.att

Skolans3.3.2 1995datorer

tillgången till datorerkartläggningSkolverket genomförde hösten 1995 aven
skolhuvudmäntill samtligai Sveriges skolor. Undersökningen riktade sig

genomfördes höstenoch uppföljning liknande kartläggning somvar en av en
1993.

10 Se 3.2.3.
11 med SCB:stelefonintervjuer i sambanddatorstöddaFrågorna har ställts via

106 intervjuermånad. 10Arbetskraftsundersökningar varjeordinarie om
individer till-401juni månad 1995. Ytterligaredatorvanor gjordes under

43frågor.arbetskraftsundersökrtingensfrågades valde enbart besvaraattmen
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Resultatet, publicerades våren 1996 i skriften Skolans datorersom en-
bildkvantitativ kraftigtvisar antalet datorer i skolorna har ökat mellanatt,

1993 och 1995, såväl undervisning. Antalet undervis-för lärarbruk försom
ningsdatorer har fördubblats i den kommunala grundskolan. Det inne-änmer
bär det 19 varjegår hälften så många grundskoleelever dator jäm-att nu
fört med 1993 38. gymnasieskolan iInom den kommunala samsas genom-
snitt 8 elever också idator. placeras i allt utsträckningDatorema störreom en
klassrummen i stället för i speciella datasalar.

Generellt fristående viddatonätheten vid skolor de kom-änär störresett
munala och landstingsdrivna skolorna. Oavsett skolform datortäthetenär
högst i glesbygdskommuner i storstäderna.och lägst

Möjligheterna till datakommunikation varierar mycket mellan skol-extern
formema har till fortfaran-generellt ökat. Tillgången bl.a. Internet ärsettmen
de inom gymnasieskolan och minst inom Särskolan. Ungefär 3/4störst av
gymnasieskolorna och 1/3 grundskolorna har tillgång till datakom-externav
munikation.

3.3.3 IT-användning i Sverige 1995

På uppdrag Kommunikationsdepartementet kartlade Närings- och teknik-av
utvecklingsverket NUTEK översiktligt infrastrukturen för informations-
tjänster olika delar hindrarSverige 1995. Hur IT används, vadav som en
bred användning tillgängligheten till olika slags teletjänster studerades.samt

Sverige redovisasI Teletjänster IT-användning iochrapporten en en-
kätstudie besvarats 206 288 Svarenlandets kommuner. kom-ärsom avav
munala tjänstemäns bedömningar läget inom sina kommuner.av resp.
Tjänstemännen har inte IT-användningenenbart den kommunalauppgett utan
också skattat IT-användningen hos företag och organisationer verk-ärsom

i kommunen.samma
Studien visar Internet det vanligaste datanätet hos företag ochäratt externa

organisationer. Samtidigt enbart fåtal faktiskt har tillgång till ISDNsägs att ett
och någotInternet, också det svårt uttyda några eventuella regio-gör attsom
nala skillnader. finns intresse för tjänsterDet bredbandiga helaöverett stort
landet.

tillämpningDen iIT används flest kommuner distansutbildning.ärav som
denInom kommunala förvaltningen används IT för sprida informa-attmest

tion internt. Oftast ekonomiska faktorer hinder för ökadnämns IT-som en
användning inom förvaltningen. företag och organisationerFör där-anges

12 Skolverkets 99 med tabellbilagan Skolans datorer 1995 Enrapport nr -påredovisning huvudmannanivå.
1344 NUTEK 1995:38.R
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användningökadförhindretvanligastedetbrist på kompetens avemot vara
40IT-strategi,hadetelekommunikation. 114 kommunernaochdatorer enav

förkryssatdockharflera kommunerADB-planoch 104IT-plan merenen
alternativ.dessaän ett av

Sverige 1996iinformationsteknikenData3.3.4 om

sammanställtuppdragIT-kommissionenspåcentralbyrån har sta-Statistiska
skriftenIT-användning. IITproduktionhandel med ochtistik samtavom

199614 antalet II-framgår bl.a.informationstekniken i Sverige attData om
inomplatsfemte1985. Vartredubblats sedanharutbildade änpersoner mer

personalutbildningen så mångagångerfemochvid datakurs änär per-meren
medjämförtITarbetsmarknadsutbildning inomavslutade 1994 ensoner

1991.
arbetsplats,datoriseradpåsysselsatta80 % deIdag arbetar varavenav

anställdaAntaletdatoranvändare.andelensektorn har denden statliga största
elek-inomså mångadubbeltIT-relaterade tjänsteföretag är äninom sommer

tronikindustrin.
sedantrefaldigatspriser hari fasta änElektronikproduktionen mätt mer

1993 och35 % mellanökade medelektronikprodukter1975. Exporten av
period.30 % undermedimporten ökade1994 medan samma

Internet-användning3.3.5

ochkännedomenundersökningargenomförkonsultföretagFlera an-omav
8 %använde sigundersökningEnligtSverige.ivändningen Internet enav

Worldoch/ellerSverigei485 000befolkningen eller e-postavpersonerav
mätning-% sedanmed 300ökningWeb i maj 1996. Detta innebärWide en

regel-1996 dei maj000 svenskarapril 1995. 375början i attuppgavamas
och 4 %10 %Web.World Wide männenbundet använder sig avavav

användaretioSju är män.16-67 år använder Internet.kvinnorna i åldern av
Åtta tiooch nio är1950-talet ellerfödda påtio användare är avsenareav
högutbildade.

Résaux IPRIPEsamarbetsorganisationeneuropeiskaEnligt den
kopplade till In-Sverigei116 000 datoreri augusti 1995Européens cavar

14 maj 1996.Utkom i
15 med hjälpapril 1995sedankontinuerligtgenomförsUndersökningen av

förResearch/ForskningsgruppenKAIROSenkät företagetpostal sam-av
45infonnationsstudier.hälls- och
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Sverige har internationellt användning Internet äventemet. sett storen av om
spridningen i Norge och Finland.är ännu större

När det gäller antalet Intemet-användare i världen har många undersök-
ningar gjorts, med kraftigt varierande resultat. Ofta ihörs den svenska debat-

omkring 40 miljoner människor i världen använder sig Intemet.ten att av
Många dem har troligen enbart tillgång till elektronisk och kan alltsåpostav
inte använda sig informationen på World Wide Web eller andra interaktivaav
tjänster.

Klart användningenär Internet ökar mycket snabbt. Antalet Intemet-att av
1995.17domäneri Sverige ökade med 1 600 % mellan 1993 ocht.ex.

3.3.6 De kulturinstitutionernasdanska IT-användning

Intemet.I Danmark pågår uppbyggnaden digitalt kultumät på Somett ettav
underlag för arbetet genomfördes hösten 1995 enkätundersökning be-en som
svarades samtliga de 47 statliga danska kulturinstitutionema.av av

Av undersökningen framgick bl.a. institutionerna i genomsnittatt avsatte
4,5 % sina budgetar för ADB-kostnader. förhållandeI till antalav resp. an-
ställda vid institutionerna täckningsgraden 66persondatorer %, attvar av
jämföra med täckningsgraden vid statliga arbetsplatser helhet, 118 %.som

Dataprogram för ordbehandling hade alla institution medan elek-utom en
tronisk användes 47 % institutionerna. 45 % tillgånghade tillpost av av ex-

datakommunikation, l 1 14 använde sig Internet, medantern varav av av
30 % hade möjlighet elektroniskt förmedlade tjänster. En likaatt motta stor
andel institutioner de under det året erbjuda elek-närmasteatt attanger avser
troniskt förmedlade tjänster. Den tillväxten kommer viaske Internetstora att
eftersom 27 28 institutioner de inom år erbjuda elek-att ettav attanger avser
troniska tjänster via Intemet.

Kulturinstitutionema har också rangordnat olika slags hinder för att er-
bjuda elektroniskt förmedlade tjänster till allmänheten. 80 % detattanger

hindret antingenstörsta ekonomiska förhållandenär eller tidsbrist. Däremot
inte bristande kunskap något hinder. Hela 80 % detanses attvara anger

minsta problemet antingen otillräckliga kunskaperär eller elektroniskt för-att
medlade tjänster inte skulle relevant uppgift för institutionen.sessom en

15 Det i och förär sig möjligt nå hela World Wide Web via Detatt e-post.
finns bryggor på Internet överför valfri hemsida dock enbart textsom - -till e-post.

17 Enligt SUNET; varje organisation eller företag tillansluts Internet fårsom
eller några domännamn, riksteatemse vilketett uttyds Riksteatern,t.ex.

Sverige.
1846 Se 7.3.
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definitioner3.4 Val av

försig ITanvändakulturinstitutionvarjedirektiv börutredningensEnligt av
inomaktörerochinstitutionerför andratillgängliginformationsingöraatt

understrykasärskiltVi villallmänheten.förforskare ochkulturområdet, för
enbartintetilltillgänglighetenökamöjlighetertekniken skaparden attatt nya

bemärkelse.i vidkulturproducentematillSverige,ikultur-institutionema utan

kultur3.4.1 Vad är

begreppbeskrivandeKulturutredninanvändsOrdet kultur somettsomgenav
kulturarvet.ochbildningssträvandenmedierna,konstartema,inrymmer

viktig delmänniskorkulturenmeningI vidasteSamtidigt avsägs enatt: ger
formasjälvochförockså redskapkulturenidentitet. Men attderas envarger

for-ochpåverkaochkänslorochuttrycka tankaridentiteten, attden attegna
ändra".2°

kulturbegrepp,beskrivandeKulturutredningenstillVi ansluter menoss
informations-med hjälpuppståkankulturformerunderstrykavill avatt nya

ochSteadmanCarlamerikanenSolitudesTwoteknik. E-postromanen av
viatillsammansspelarvärldenmusikerantalResrocket Surfers, runt somett

kongenialtinspirerat tillexempel på hur Internetexempel. FlertvåInternet, är
kulturellatillguideInternet",påskyltfönsteri "Kulturensnyskapande enges

Intemet.sidor på
sub-vadoch ärkulturmellan vad ärnågonvill inte draVi gräns somsom
kangenerelltsubjektivt,det andraoch settdet ärkultur. Vad är menenasom

kulturbådeinrymmaskallSverigekommande Kultumätvi villsägas att ettatt
subkultur.och

-producenternakulturinstitutionerna ochVilka3.4.2 är

kulturell verk-medinstitutionerfinansieradeoffentligtKulturinstitutioner är
Kultur-1995:84slutbetänkande SOUsittKulturutredningen delar isamhet.

i fyrainriktning institutionernapolitikens typer:

19 denochkulturlandskapettraditioner,historia ochinrymmerKulturarvet
folk-ochkulturarvetkonstnärligadetspråket,byggda miljön liksom

kulturen.
20 13.inriktning,KulturpolitikensSOU 1995:84, s.
21 från junisnapshotpå EttInternetskyltfönsterKulturensSe bilaga - 47föränderlig kulturscen.1996 av en
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Konstnärligt arbetande institutioner har konstnärlig integritet ochstorsom-
visar sitt arbetsresultat för publik. Hit räknas dans-,som teater-upp en

och musikinstitutionema.
Samlande, dokumenterande och fönnedlande institutioner harsom sam--
hällsuppdraget vårda,samla, bevara och levandegöra våra kulturarv. Enatt
del institutionemas arbete kommer inte omedelbart allmänheten till del.av
Hit räknas arkiv och museer.
Förmedlande institutioner framför allt skall förmedla kultur till all-som-
mänheten. I viss mån kan dessa institutioner ha praktiskt, inteänett om
formellt, bevarandeintresse. Hit räknas biblioteken och konsthallama.
Konsulterande institutioner betjänar kulturinstitutioner.andra Hit räk-som-

länsbiblioteken.nas
Kulturproducenter alla skapar kultur, alltså inte enbartär kulturinsti-som

tutionema också enskilda eller gruppvis arbetande professionella kultur-utan
Ävenarbetare eller företag, organisationeramatörer. och föreningar kan vara

kulturproducenter.

3.5 Beskrivning och utbredning IT i Sverigeav

Vi definierar informationsteknikIT samlingsbegrepp för olikaettsom- -
tekniker används för skapa, lagra, bearbeta och överföra informationattsom
med hjälp data- eller teleteknik. Med begreppet informationsteknologi,av

ibland används till informationsteknik, vi läransom som en synonym avser
informationsteknik. Termen multimedia innebär använder infor-om att man

mation olika samtidigt, ljud och bild kombineras.typ t.ex. att text,av
Sverige tillhör de länder på 11‘-investeringari förhållandesatsar mestsom

till bruttonationalprodukten. Vi har också de länder ti-ansetts ettsom av som
digt och brett sig datorteknik. Enligtanvänt sammanställningav en som
Sveriges uppdragTekniska Attachéer gjort på IT-kommissionens ligger
Sverige inte längre bland de allra främsta vad gäller utbredningen datorer.av
Reservationer måste dock för definitionerna det långtifrångöras att av
entydiga begreppet datorer skiftar mellan olika länder.

3 5 l Databaser. .
Utvecklingen informationssökning med hjälp dator startade tidigt, redanav av
i slutet 1960-talet, i Sverige. Ett tiotal år startades många databaserav senare
och onlinetjänster därefter har öknin gått långsammare.men gen

2248 IT världen utkom 1995.runt,
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En databas innehåller mängd data, ordnade i eller flera register ochetten
kan försedd med databashanteringssystem möjligtdetgörettvara att tasom
del innehållet, ofta vilket datorprogram används. Databasemaoavsettav som

snabb åtkomst till data och kan oftast utnyttjas många användareger av sam-
tidigt.

Vanligen rings databasen användarens dator. Användaren identifie-upp av
sig med hjälp kod och kan sedan debiteras i förhållande till den tidrar av en

han/hon varit uppkopplad databasen, alternativt kan fast avgift debite-mot en
för tjänsten. Ibland kan specifik för databasenärras en programvara som
nödvändig hos användaren.vara

De bibliografiska databaserna dominerade under l970-talet. Under 1980-
talet tillkom nyhets-, fulltext- och statistiska databaser. Idag uppskattas anta-
let aktiva användare onlinetjänster till 100 000. Ungefär 4 000av ca av
dessa interrnediärer, dvs.är söker informationer på uppdrag andra, ochav
utnyttjar ofta flera olika onlinetjänster.

3.5.2 Cd-rom cd-ioch

Cd-rom utläses disc read only och kompaktskiva förärcompact memory en-
lagring och distribution data. En cd-rom mycket mängder in-av storarymmer
formation och använder sig registrerings- och avläsningsteknikav samma

de cd alltmer kommit grammofonskivor inom ljudtekni-ersättasom attsom
ken.

Cd-i utläses disc interactive och kompaktskiva på vilkenärcompact en-
det kan lagras ljud, stillbilder, rörliga bilder möjliggörsamt programvara som
interaktiv användning.

Utvecklingen cd-rom-produkter fart under början 1990-talet äventogav av
de första kommersiella titlarna lanserades 1985. Cd-rom-marknadenom

växer mycket snabbt i takt med produktionskostnadema minskat ochnu att
cd-rom-spelama blir allt billigare. Antalet svenska titlar inriktade på informa-
tionsförmedling och tillgängliga för allmänheten uppskattades våren 1996 till

sextiotal.23ett

3.5.3 Tele- och datakommunikationsnät

Det vanliga telenätet har utvecklats under hundra år för tillhandahållaatt
främst telefoni. De åren har emellertid mångfald kommunikations-senaste en
behov och -tjänster uppkommit. Datorindustrin framför allt påsatsar attnu

23 Se Den svenska marknaden för online, auditex och CD-ROM framväxt,-nuläge, utveckling och trender, Teldok-rappon 93, 1995. 49
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fungeraskall kunnatillämpningar alla övermultimedialautveckla olika som
telemedicin ochdistansutbildning,videokonferenser,Det gäller bl.a.nät.

telehandel.
datakommunikationsnäten,på tele- ochökar de tekniska kravenDetta

känslighet för fördröj-bandbredd,främst avseende överföringshastighet
förstås godkrävsöverföringen. Dessutomningar och förvanskningar i geo-
med hjälp ITinfomiationstjänstemaförgrafisk täckning och låga priser att av

möjligt.bli tillgängliga för så mångaskall kunna som
telefonnätet, telexnätetglobal täckning:ñnns enbart medJust det nättrenu

Internet.samt

Telenätet

uansmissionsnät. Dettaväxlar ochvanliga fasta telefonnätet bestårDet ettav
ochabonnentemade enskildadelas i sin in i ansluteraccessnät etttur ett som

växlarna. Transport-telefonstationemaför överföringen mellantransportnät
"påfar-termotorvägar medankallas ibland "elektroniska äraccessnätennäten

till dessa motorvägar.
fiberoptiska kablar,deleni Sverige består tillTransportnäten största av

delen kop-består tillradiolänkar används. Accessnäten störstaäven avmen
Större delenutsträckning.parkablar används i ökandeoptokabeläven avom

förutsättning fördigitaliseringlokalnäten fortfarande analoga ärär enenmen
avancerade IT -tillämpninganmeta

elektromagnetiskade analogaUnder den 20-årsperioden har väx-senaste
Datoriseringenelektroniska växlar.lama bytts digitala, datorstyrda görut mot

funktionerinföra olika slagsdet möjligt effektivare ochtelenätet attatt styra
vidarekoppling.och tjänster, medflyttning, pendling ocht.ex.

och 1997 beräknasför AXE-stationerI Sverige kallas de digitala växlama
AXE-växlar.samtliga abonnenter anslutna tillvara

datakommunikation via modernutnyttjas förDet vanliga telefonnätet kan
omvandlar signaler till analoga ochdigitala omvänt.som

Mobiltelefoni

möjlig trådlös radioaccess. IMobiltelefonen telekommunikationgör genom
de analoga s.k.slutet 1970-talet dåvarande Televerketbyggde det uppav

bästa450 denNMT-näten Nordisk MobilTelefon. Fortfarande har NMT
täckningen Sverige, följt 900.NMTöver av

Mobile/GlobalPå år GSM-nät Group Specialehar digitalatresenare
Telia Mobitel,System for Mobil Communication i Sverigebyggts avupp

Comviq kontinuerligt ökar täck-och Europolitan. Eftersom byggsnäten ut
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också harGSMtillgåroch allt fler abonnenterningen hela tiden över som
NMT.fler tjänsteroch innehåller änbättre täckning i Europa

mobiltelefon-vad gällerländeralla världensSverige 1995 främst blandvar
täthet.

ISDN

teknikbyggerNetwork" ochServices DigitalISDN betyder "Integrated en
data-kandigitalt. På såblir sättinklusive lokalnätet,helagör nätet,attsom

som möj-detflertjänstnätISDN görkommunikation ske modem. är ettutan
bild och data. Framljud,utnyttjarligt tillgång till olika tjänsterfå text,att som

Sverige.itecknats18 000 ISDN-abonnemangårsskiftet 1995/96 hadetill ca
betydligtISDNTyskland, har störreFrankrike ochI andra länder, som

spridning.

Datakommunikationsnät

detfinnstelenätetde datakommunikationsmöjligheter ännuFörutom ger,som
dock detSverige användsdatakommunikation. Iinget globalt täckande fornät

utnyttjar kommuni-datanätDatapak,kretskopplade Datexnätet ettsamt som
tjänsterna planeras byggaskationsprotokol1etX25. Ingen ut.attav

.4 Internet3 .5

"språket"tekniskaglobalt med detInternet datornätär ett gemensamma
TCP/IP25 datanätverk ochsammankoppladegrund. bestårInternetsom av

användare25 kanMed hjälp Internethar världenmiljontals över. manav
diskussionslistor,27ochelektroniskaskicka elektronisk delta i mötenpost,

Web,World Widepresentationssidori visstsöka information ämne,ett se
filmer ochöverföra ljud, bilder,koppla sig databaser texter.mot samtupp

nätprojekt detutvecklades det amerikanska ARPANET,Internet ett somur
möjligheter1968 för skapaamerikanska Försvarsdepartementet startade att

började1980-taletför kommunicera. mittendatorer olika Ityp att manavav
År 1983geografiska avstånd.kunna olikakoppla ihop lokala störrenät över

amerikanskastandard detblev TCP/lP-protokollen anbefallnade s.k. avsom

24 1995.världen Sveriges Tekniska AttachéerIT runt,
25 kommunika-samlingTransmission Control protocol/Intemet Protocol, en

datorerförtionsprotokoll minstaden nämnarenutgör gemensammasom
kommunicerar i Internet.som

26 Intemet-användare.Se 3.3 det uppskattade antaletom
27 51Se vidare 8.4.
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Försvarsdepartementet samtidigt delades militäri ochnätet ensom upp en
civil del. civilaDen delen behöll fick allt flerARPANET och anslutnanamnet
och övergick så småningom till bli Internet.att

År 1988 blev det svenska universitetsnätet SUNET Swedish University
Network IP-nät och därmed Sverigefick anknytning till Internet.ett en

Internet inte någon koordineras intresseföreningenägs Internetav men av
Society ISOC. ISOC det beslutande ofBoard Trustces.styrs organetav

Onlinedatabaser har sedan flera år och har liksomInternet cd-rom-använt
databasema allt oftare användargränssnitt till Wide Web.World Trenden ärett

cd-rom-databaser och onlinedatabaser smälter ihop. kanMan installeraatt
levererar innehållet i cd-rom-databas med klient-server-tek-program som en

nik. För höja svarshastigheten flyttas då ofta cd-rom-innehållet tillatt en
hårddisk. Om dessutom inför uppdateringar till dessa databaser överman

har till onlinedatabasnätet, helt försvunnit. Istället arbetargränsen en man
med "speglingar" onlinedatabaser.av
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iIT-användningenKartläggning4 av

kultursverige

IT-användningkulturinstitutionernasutredningsuppdraget ingår kartläggaI att
gjorts itidigarehar inteIT-projekt. sådan kartläggningoch planerade En

IT-användningen imöjligtSverige. få så fullständig bildFör att avsomen
omfattarinte enbartgenomgångkultursverige har vi valt bredgöraatt somen

före-högskolor,organisationer,kulturinstitutionema massmedier,ävenutan
kulturelladministreraroch/ellermyndigheter finansierarningar samt som

verksamhet.

Kartläggningens syfte4.1

kulturinstitutionernasstrategi förtill samladFör kunna lägga förslagatt ett en
institutionemasdigitaliseringenIT-användning behöver vi hur långtveta av

och lT-planerIT-strategierverksamhet har kommit och hur deras ut.seregna
kansvenskt digitalt kultumättill hurFör kunna arbeta fram förslag ettatt ett

kulturområdet,digitaliseringen påvi också hur långtbyggas måste vetaupp
också del dekommit. Vi vill förståsutanför institutionssfáren, haräven ta av

bör inne-kultumätenskilda kulturproducentemas tankar och idéer vad ettom
uttaladedirektiv har vi dessutom dethålla skall fungera. vårtoch hur det I

planeradeIT-användning ochkulturinstitutionernasuppdraget kartläggaatt
projekt.

4.2 Kartläggningsmetoder

användavalde vifå så omfattande kartläggning möjligtFör attatt ossen som
olikaskickats tillbrevenkätflera olika fångstmetoder. Vi skapade somav en

personliga besök vidviakulturinstitutioner. Uppgifter har också insamlats
hos kul-besöknyckelinstitutioner inom olika kultursektorema ochde genom

siganvändastrategiskaturproducenter med intressanta och/eller sätt att av ny
ochseminarierteknik. Vi också deltagit/medverkat vid konferenser, mäs-har

till institutio-tagit frågor kring kultur och GenomlT. ett uppropsomsor upp
forsknings-vi få kunskapvid universitet och högskolor har försökt omner

utredningen.projekt kan intressanta försom vara
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Vi deltar i forum inrättat och Stiftelsen för kun-Kulturdepartementetett av
skaps- och kompetensutveckling KK-stiftelsen. Genom det s.k. Kultur-
rundabordet har vi fått intressanta ingångar tillvärdefulla synpunkter och vårt
arbete.

Dessutom anordnar Kulturnät Sverige fyra workshops under 1996. Syftet
med workshopama tankar idéerdel kulturproducenternas ochär att ta av
kring IT-användning och digitalt kultumät. Workshopama blirkommandeett
också mötesplats för arbetar inom skildakulturproducenteren som annars
områden och sällan aldrig träffas.eller Vår förhoppning dessaär att arrange-
rade kan impulser och i idéer kanskeresulteramöten annarsge nya som
aldrig väckts.

Vi har slutligen surfat kunskapsnavigeratpå Internet, eller vi före-som
drar kalla vår informationssökning via Wide Web.Worldatt

4.2.1 Validitet reliabilitetoch

Med validitet medförmågan det detmäta mäta, äratt attmenas som avses
andra ord kvalitetsaspekt. fördjupa sig i de teoretiska ochUtan atten opera-
tionella definitionerna kan vi slå fast begreppets fruktbara och centrala bety-
delse; går det få vitt skilda kulturinstitu-vetskap något så disparatatt om som
tioners datoranvändning

En undersöknings tillförlitlighet ofta utifrån kvalitets-analyseras annanen
aspekt, nämligen reliabiliteten, Många gånger kanmätnoggrannheten. snygga
kvantitativa studier med hög reliabilitet samtidigt inte riktigtgöras som man
lyckas komma det verkligen vill validiteten blir låg. Vi kanmäta; t.ex.man
lätt få reda på hur andel olika institutioners katalogbestånd digita-stor av som
liserats, det något institutionens datonnognad fåFörsäger attmen oss om en
både hög reliabilitet validitet kombineraoch kan det idé söka olikaattvara
vetenskapliga anslag.

Valet mellan kvalitativa och metoder källa till kunskapkvantitativa ärsom
på inget vis självklart. Här har uppdraget fått vårt val metodologi. Istyra av
denna undersökning har s.k. metodtriangulerin nyttj dvs. flera olikaats,g
metoder används simultant, ungefär navigatören till sjöss utnyttjarnärsom
olika referenspunkter för kunna sin position.avgöraatt

Då fångstmetodema varit både olikartade till sin och till sitt omfångnatur
blir de metodologiska aspekterna med nödvändighet de komplexa. Näräven
det gäller de kvantitativa metoderna finns klart angivna metodregler inne-som
fattar begrepp reliabilitet, representativitet, reproducerbarhet, kumulativi-som

För kvalitativt förståelse,anslag talar begrepp validitet,tet ettosv. som upp-
täckt, variation och kanske framför allt nyfikenhet; hur och tänker olikadeser
institutionerna kring sin IT-användning
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ömsesidigtochkomplementärabådadevaltVi har ansatsemaatt somse
Å IT-mognadenkunskapkvantiñerbareftersträvassidanberikande. omena

irnplemen-evaluering,beslut,underlag förkulturinstitutionervårapå ettsom
Å blikunskapslagsdennatenderarsidan att yt-andrautvärdering.tering och

vi för-harDettaförsvinner.variansemaalltförföråldrad ochsnabbtlig, grov;
olikadeförstå hursökaintervjuerochsamtalviamotverkasökt attgenom

framförochdigitaliseringsarbetekommit i sittdelångttänker, huraktörerna
framtideninförönskemålenallt; vilka är

Enkät4.2.2

organi-ochinstitutionermyndigheter,864enkät tillsändesjanuari 1996I en
derasfrågorkulturområdet, medföretag inomföreningar ochsationer, om

Kultur-förremissinstansersamtligatillskickatsharIT-användning. Enkäten
inriktning.Kulturpolitikens1995:84SOUslutbetänkande,utredningens

delänsbibliotek ochhuvudbibliotek, allahar samtliga kommunersDessutom
enkä-till, fåtttillgångallmänheten harforskningsbibliotekspecial- och som

musei-SvenskaÄven imedlemmarinstitutionellalandsarkiven, flestadeten.
imassmedieföretagenderegionala störredeföreningen, större samtteatrama

frågor.1 såmöjliggöraFörpå våra stortombetts ettSverige har attatt svara
form harvalts. Dennapostal enkätmetodenfråga harhärurval det är omsom

anställdafåtaloch dettidsramden begränsademotiverats en en-somäven av
förhål-blirbortfalletenkätpostalmed ärNackdelensamutredning har. atten

864 instan-tillfrågade531 deenkät.gäller dennalandevis högt. Det även av
61 %.påsvarsfrekvensvilkethar svarat, ger enserna

möjlig-medfrågorsvarsalternativ öppnainnehåller inte fixaEnkäten utan
djupareönskarvihärförSkäletomfattande ärrelativthet lämna att ensvar.att

kultursekto-olikadekommit inomdatoriseringsarbetetlångthurförståelse av
Vidkvalitativt.analyseratsstatistiskt, delsdels behandlatsharSvarenrema.

telefonintervjuer,ställts viaföljdfrågor harintervjuernaharoklarheter mättats,
del-medsambandifråga ellerinstitutionen i representanterpå attvid besök

genomförts.rundabordssamtalworkshops ochtagit i de som

bortfallUrval4.2.3 och

inomverksamhetsinriktningarmångfaldenfångavarit sökaAmbitionen har att
be-institutionernatraditionstyngdadeså inte enbartkulturområdet storaatt

svenskt kultumät-framtidapå hurmed synpunkterkommareds tillfälle ettatt

551 bilagaFrågorna utgör



SOU 1996:110

verk kan och bör utformas. Därför har den redan omfattande listan med 400
remissinstanser betänkandeför Kulturutredningens utvidgats med samtliga
kommuners huvudbibliotek de s.k. folkbiblioteken liksom de forsknings--
och specialbibliotek för allmänheten,är öppna högskolornas biblio-som t.ex.
tek. Ett antal stiftelser och myndigheter, högskolorna, landstingen och läns-
styrelserna ingår de iäven materialet. Skälet härför dessa institutionerär att
har intressanta källserier rimligtvis skall finnas imed tänkt framtidasom ett
kultumät. Arkiv, musikorganisationer, tidningar och etermedieföretagteatrar,

sist inte minst; intresseorganisationerantalsamt och ideella för-men ett stort
eningar har de blivitäven tillfrågade.

Denna strategi, famna så många aktörer i kultursverige möjligt,att harsom
fått positiva konsekvenser det gäller vidga vårtnär vetande, det haratt men
onekligen också medfört bortfall. Många de mindre organisatio-ett stort av

har inte på vår enkät; del har skickat kort kommentarnerna svarat en atten om
de på grund tidsbrist och liten personal inte har haft möjlighet besvaraav att
enkäten. I några fall har vi då tagit personlig kontakt med organisationen. En
del det statistiska bortfallet har sålunda kompletterats kvalitativav genom
kunskapsinhämming.

Bortfallet tämligen ojämntär fördelat mellan institutionerna. Det finns en
tydlig tendens innebär arkiv, bibliotek och generellt harattsom museer en
högre vad intresseföreningarän har. Det finns docksvarsprocent skill-stora
nader inom bibliotek. Största uppvisar läns-gruppen svarsprocenten resp.
folkbiblioteken med sina 64 65 %, jämföras med forskningsbiblio-attresp.
tekens 44 %.

Forskningsbiblioteken omfattar både högskolebibliotek och ärrmesbiblio-
tek olika slag, del dem mycket små. Det framför allt dessaär småav en av
ärnnesbibliotek inte har Utöver högskolebibliotekens åter-som svarat. svar
kommer informationäven högskolorna under rubriken "övriga", där hög-om
skolorna återfinns. Principen har varit utgå från den svarande institutio-att

hemmahörighet. I fåtal fall har såväl högskolebiblioteketnens hög-ett som
skolan i sig Dessa har behandlats för sig dåsvarat. de informerarsvar var om
olika delar verksamheten. Samma förhållande gäller Riksantikvarie-ävenav
ämbetet behandlats myndighet och Statens historiskasom som museum som
återfinns under Dessa har givit med tankarmuseer. separata svar ettegna om
framtida kultumät.

Kvaliteten på varierar. Vissa enkäter innehåller många sidor utför-svaren
liga och statistiska redovisningar, ofta bifogas IT-planer Andrasvar bi-etc.
fogar material producerats för andra syften bedömts rele-som men som vara

Återför utredningen. andravant så knapphändigtsvarar, attmen svaren ger
mycket dålig fångst.

256 Se 3.2.1.
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demed,kommafåtal har de inte har någraEtt attt.ex.attsvarat att svar
då detbetraktatsdigitaliserade huvud harinte Dettaär över etttaget. som svar

innebärhar dei sig värdefull information. Däremotär att mansvar somen
redovisatsverksamhet relevant för Kultumätinte bedömt sin ett somsom

Vi harkapitlen 5 ochi redovisning följer ibortfall i tabell 1 och den som
riktigheten i dettauppfattninginte haft möjlighet själva bildaatt omoss en
informationsig ha någonställningstagande. inteNär Jämot.ex. av re-anser

ochvärdefulla källserierfinnsställer vi något frågande. Sannoliktlevans oss
värde för användarna.kvinnors arbetsvillkor kandokument vara avom som

kulturomrddena. Abso-Svarsfärdelning bortfall de olikaTabell och inom
luta ochtal procent.

var

Läns
F

umma

Museer

Teater
a

umma

M

Intresseo

Hö

Intervjuer4.2.4 och möten

harkulturproducenterenkäten framhöll vi vi också besöker deI gärnaatt som
media,inbjudningar, kon-intressant IT-användning demonstrera. Genomatt

vi identifieratkulturområdet harferenser och samtal med verksamma inom en
Besöken-producentenrad intressanta kulturinstitutioner, -myndigheter och

inbjud-på utredningens initiativhar sålunda tillkommit såväl som genom
sektorsansvarigatill besök. Vi har dels förningar mött 57representanter myn-
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kulturyttringar därdigheter på kulturområdet, dels intresserat för olika IToss
sätt.3används på strategiskt eller annorlundaett

Danmarks4Vi sekretariat. Ihar också vid några tillfällen besökt Kultumet
samband handanteckningar gjorts. har sedanmed dessa besök har Dessa ren-

följer. Många harskrivits och för de beskrivningargrundutgör mötensom
digitalise-givit IT-planer,relativt mängder dokument,även t.ex.storaoss

ringsprinciper auktoritetsfonnat exempel skilda slag.samt av

4.2.5 Upprop

till institutioner vid Sveriges universitet och högskolor har viI ett upprop
efterlyst information till eller kan haforskning vi bör känna nyttasom av.om

har institutioner vi bedömer kan ha intressantaUppropet till sådanasänts som
kulturområdet.forskningsprojekt direkt indirekt berör IT och Ty-ellersom

har vi fått på vår förfrågan.dock mycket litetvärr gensvar

4 .2. 6 Rundabordssamtal

Kultumät Sverige "Kultur-rundabordet, informell samarbetsgruppdeltar i en
initierad Stiftelsen för kompetensutveckling och Kultur-kunskaps- ochav

bestårdepartementet. Samarbetsgruppen inrättades hösten 1995 och av repre-
for tjänstemän och kommitté-sektorsmyndigheter på kulturornrådet,sentanter

anställda vid Inrikesdepartementet,Kultur-, Utbildnings- och representanter
for stiftelser beviljar kulturprojekt några fria kulturarbetare.stöd samtsom

Syftet med rundabordssamtalen erfarenheter IT -användningutbytaär att av
mellan kultursektorema standarder föroch försöka skapaatt gemensamma

informationhur skall digitaliseras. Kultur-rundabordet har visat intressestort
för utredningen och vi vid skilda erbjudits möjlighethar de mötena att av-

arbetets skilda faser. delbetänkandet slutredigerats harInnanrapportera
rundabordets deltagare "remissinstans" vid sidanfungerat den sed-som av
vanliga interna delnin gen.

4.2.7 Workshops

möjlighetFör många verksamma inom kultursektom lämnaatt attge syn-
punkter på vårt fyrauppdrag anordnar Kulturnät Sverige också workshops

i Se bilaga 4 för förteckning och konferenser.över mötenen
58 Se 7.3.
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påskyndaworkshopsdessasyftet med är1996. övergripandeunder Dct att
arbete skadigitalt kultumät. Dettautvecklandetoch underlätta somsesettav

sprid-geografiskautbildning.och Denför forskningdel i infrastrukturenen
användningenpågenderaspektemagenerations- ochliksom ettningen, av

kultumät också centrala.digitalt är
inriktningenunderstrykaförworkshopskalla justVi har valt mötena attatt

förbe-och välaktivadeltagarnaviktendiskussion och ärpå attavgemensam
för kul-inbjudavinnlagtredda. Vi har särskilt även representanterattoss om

fria kul-framför alltgällervår enkät. Detinte mottagitturverksamheter som
kulturinstitution.inte tillhör någonturutövare som

arbetsmaterialskickarvarje workshop,ansvarig förberederEn utperson
ochunder dagendeti god tid, dokumenterar sägstill deltagarna sam-som
Sverige.Kultumätochtillställs deltagarnamanställer sedan rapporten som

betänkanden.för vårabildar viktigt underlagRapporten ett
och kompetens-för kunskaps-Stiftelsenworkshops finansierasTre av

medel.medworkshoputveckling medan utredningen egnaarrangerar en
Rosenbad iregeringskanslietRotundan påiSamtliga workshopar äger rum

Stockholm.

utbildningforskning,infrastruktur förI Ett digitalt kultumätWorkshop ; om
kulturanvändningoch

kultur-belysa hursyfteapril 1996 hadeworkshop den 15Vår första attsom
hjälptillgängliga medverksamheter kaninnehåll ochinstitutionemas göras av

Under dagen diskuterades:IT.
bibliotek ochstrategi för arkiv, museer,gemensamen-

digitalt kultumät,möjligheterna för med svensktoch ett— tillgängligt föroch hur kultumät kanallmänhetens olika behov görasett-
alla,

kultumät.5förutsättningar föroch juridiskaekonomiska ett-

kun-distribuera:DigitalaWorkshop mötesplatser ettmuseetsamt som
skapscentrum

rymdemaj 1996 ochden 29andra workshopen ägdeDen teman:trerum
mötesplats,sådankan blikultumätdigitala mötesplatser och hur ett en

digitala kunskapskällor,museerna som
demolcratin.5förIT verktygettsom

återfinns bilagautförligareEtt somprogram
59bilagautförligare återfinnsEtt program som
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Workshop 3; kulturnätsEtt möjligheter och begränsningar

Den tredje workshopen hölls den 5 juni 1996 och kulturkritiskt samtalettvar
kring det digitaliserade samhällets risker och möjligheter, med tonvikt på
kulturområdet. Under dagen diskuterades:

för- och nackdelar med IT-användning inom kulturområdet med särskilda-
anföranden kvinnors, invandrares och funktionshindrades villkor,om
hur förhindras befolkningen delas i informationsteknologiskt A-att ettupp-
och B-lag

innehålla7vilka skall få delta och vad skall kultumätett—

Workshop Ett förslag till utformning digitalt kultumätettav

Den fjärde workshopen 1996.hösten Syftetäger disku-är att presentera,rum
och kritisera konkret förslag till hur digitalt kultumät kan utfonnas.tera ett ett

Workshopen föregås undersökning tekniska förutsättningar be-ochav en av
gränsningar.

4.2.8 Konferenser seminarieroch

Vi har inbjudits delta i rad konferenser, seminarier och undermässoratt en
1996. De vi bedömt intressanta för utredningen har viarrangemang som som
försökt delta Sådana i såvälbrukar resultera kunskapermötenatt nya som
kontakter samtidigt de möjlighet informationsprida utredning-attsom ger om

arbete. En lista de medverkatvi vid återfinnsöverens arrangemang som som
bilaga

4.2.9 Digitala mötesplatser

Utredningen har vinnlagt sig arbeta utåtriktat och i kontakt mednäraattom
landets kulturinstitutioner. För underlätta detta har elektronisk diskus-att en
sionslista där intresserade kan anmäla sigupprättats för föra dialog medatt en
andra intresserade IT och kultur med utredningen. De nyttjatsamtav som
denna möjlighet har lämnat synpunkter på allt från ñnansieringsmöjligheter
till sekretessproblematik.

Utredningens hemsida innehåller direktivenutöver ävenegen presenta-en
tion vårt arbete och själva och dokumentation kring våraav samtoss program
workshops. Vi har utarbetat med kulturlänkaräven i världen,text ut etten

760 Ett utförligare återfinns bilaga 7.program som
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ImemeL3 ocksådelbetänkande kommerVårtslags kulturens skyltfönster på
påunder Kulturdepartementethemsidor återfinnspubliceras på våraatt som

RosenbadInformation

8 återfannsDenna bilagatext som
9 61http://www.sb.gov.seAdressen är





dagidigitaliseratVadResultat;5 är

påIT-projektolikaplaneringochsamlingardigitaliseringpågårDet avav
i landet.bibliotekoch varjevarje runtomsnart sagt museum

tillskickatSverigeKultumätpå den enkät utframgårDet somav svaren
frå-medkulturområdet,påorganisationerinstitutioner ochmyndigheter,864

IT-användning.derasgor om
enkätJ delatförstaiVi harvårpåtillfrågade har steg531 de ettsvaratav

ochmusik,bibliotek,arkiv, teatrarsju Dessain dem i är museer,grupper.
myndigheterz ideella före-ochintresseorganisationerstiftelser,ochmedier,

på dettadem sätt ärdelavi valttillAnledningenövriga.ningar attatt uppsamt
fram-ibehovallmänhetens,dvs.användarnas, ettfrån de tänktavi utgåttatt
olikamedverksamheterskilt mellandärför inteViSverige. harKultumättida
registiftelsestyrdochprivatoffentlig,iverksamhetermellanhuvudmän eller

olikainom de gruppema.
arkiv,gällervadformstatistiskisammanställtviDärefter har svaren

de inkomna385vilket berörmusik ochbibliotek, svaren.teatrar, avmuseer,
andraÖvriga dessahärförSkälet äri löpandesammanställs atttext.svar

meningsfull.skallanalysstatistiskföralltför heterogenaär varaatt engrupper
kvalitativt.analyseratsi dessaenkätsvarenharDäremot grupper

periodenunderinkomenkätsvarenvecka 3 ochundersändesEnkäten ut
månad,juniunderockså lämnatshar1996. Några enstakajanuari-maj svar

relativt långasammanställningen. Denmed iinte tagitsdessa har svars-men
Viprojekt.pågåendegenomgångenvidinte minstperioden bör beaktas, av

svarandesdebyggersammanställningenockså understrykavill egnaatt
enskildai deriktighetenkontrollerainte kunnat ut-Vi har såledesuppgifter.
workshops4samtal,3 vårakompletterandeviharDäremot genomsagoma.

rundabordssamtalen5 harresultat. Dennavåraventilerats.k.och de process
institutio-olikadebedömningenslutgiltigabetydelse för denvarit vital avav

IT-användning.nernas

4.2.3.avsnittsvarsfördelning i tabellSe
2 Rikarkivetunderredovisas docksektorsmyndigheterVissa grupp,resp.

forsknings-blandbiblioteketKungligaarkiv ochunder rubriken
biblioteken.

4.2.4.Se
4.2.7.Se

634.2.6.Se
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Några definitioner

vårI redovisning enkätsvaren skiljer vi datorisering digitalise-mellan ochav
ring. Med datorisering vi datorer används i verksamheten. Digitali-attavser

innebärsering föremål, dokument, böcker registreras digitalt, alltsåatt etc.
med hjälp datorer till skillnad från analog registrering med kortkata-t.ex.av
log.

Digitaliseringsarbetet kan i faser. förstaDen fasentreses som en process
består grundläggande registrering förteckningar, register och kataloger.av av
Den andra fasen innebär registreringen fördjupas utförligare be-att genom
skrivningar de ingående Under den tredje fasen registrerasposterna.av en-
skilda katalogposter på eller mindre sofistikerat Detta kan skesätt.ett mer ge-

avancerade digitala bilder går vrida så museiföremålattnom att t.ex. ettsom
kan olika vinklar eller helt enkelt dokumenttext inses attur genom en scannas
och därigenom blir digitalt tillgänglig.

flestaDe institutioner befinner sig för närvarande i den första fasen. Digi-
taliseringen sker för såväl internt bruk. Det dock svårt i dagärexternt attsom
bedöma vad i framtiden kan komma allmänheten till Riksantikva-nytta.som
rieämbetets digitala fomminnesregister skapades ursprungligen för in-t.ex.

bruk, används också allmänheten.ternt men nu av
Vi skiljer mellan och tillgångintern till Internet, och cd-romextern e-post

vid institutionerna. Med intern vi enbart personalen har tillgång tillattavser
dessa elektroniska tjänster, tillgångmedan också omfattar allmänheten.extern
När det gäller betyder dock intern tillgång det finnse-post att ett e-postsystem

enbart fungerar inom verksamheten medan viasom extern e-post e-postavser
Intemet. Detta medför också institutionemas tillgång till Inter-att summan av

och cd-rom i flera tabeller överstiger 100 % eftersom flera institu-net, e-post
tioner har såväl intern tillgång till den tekniken.extern som nya

Vi har efterfrågat IT -planer/—strategier och har fått in antal, bestå-ett stort
ende alltifrån enstaka meningar till mångsidiga dokument med utförliga be-av
skrivningar. Några har ADB-planer och mångasänt har de haruppgett attoss

IT-strategi eller -plan skicka med den. Vi har valt registrera allautanen att att
dessa innehavare lT-planl-strategi. De mycket kort,som svaratav t.ex.som

deras IT-plan nyttja datorerär för effektivisera verksamheten,att att att
betraktas däremot inte innehavare IT -planensom av

IT-planema/-strategierna berörs i viss utsträckning i vårt delbetänkande
framför allt viktigtutgör underlag för vårt fortsatta arbete eftersom vi imen ett

slutbetänkandet lägga förslag till samlad IT-strategi förattavser en
Övrigakulturinstitutionerna. synpunkter i enkätsvaren på hur framtidaett

Kultumät Sverige bör fungera återkommer vi också till i vårt slutbetänkande.
De egenbedömda IT-kunskaperna skattning personalens kun-avser en av

skaper informationsteknik. Vi efterfrågar alltså mått på denom ett grovt gene-
rella kunskapsnivån vad gäller IT inom varje organisation. Dessa har på en
skala från till tio där ingen kunskap alls och tio mycketett64 ett avser anger-



Resultat; Vad digitaliserati dagär

Somkunskap informationsteknik fått sin bedömning.görastor om egen—
finns det enskilda institutioner långt i sin da-har kommit mycketväntat som

toranvändning medan andra inte tillgång till del institutio-har datorer. Enens
har valt olika värden för olika avdelningar ellerattner ange grupper av an-

ställda eller varians. Vi skattning egentligen inteväl medvetnaär atten om en
låter sig det finns i få institutions be-ändå värdegöras, attettmen resp. egen
dömning sina IT-kunskaper.av

5.1 Arkiv

finns uppskattningsvis omkring Sverige förvarasDet 200 000 arkiv i som
arkivinstitutionerhos olika bibliotek och också företag ochmuseer, men

arbetsplatser liksom hos mindre organisationer.ochstörre
Då syftet med denna kartläggning utreda kulturinstitutionemas IT-är att

användning har vi i vårt urval institutioner landsarkivenendast tillväntav oss
Riksarkivet och de stadsarkiven. specialarkivDärutöver har medstörstasamt

material bör intressera bred publik, såsom ljud bild,Arkivet för ochsom en
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Tjänstemannarörelsens arkiv och mu-

tillfrågats.seum,
15 17 tillfrågade arkivinstitutioner, 88 vår%, har på enkät.svaratav
Alla de svarande har datoriserat sin verksamhet håller påoch allanästan att

digitalisera delar sina samlingar.av

Tillgång5.1.1 till digitalt material

Riksarkivet och landsarkiven fungerar i många avseenden enhet, Ar-som en
kivverket. Arkivverkets informationssystem, ARKIS, innehåller information

vilka arkiv förvaras inom Arlciwerket arkivförteckninom samtsom
Årligen NAD,7sammansställs också den Nationella Arkivdatabasen, med

sökingångar till för närvarande 150 000 arkiv förvaras hos olika arkiv-som
institutioner, bibliotek och museer.

14 de 15 arkivinstitutioner har vår digitaliseradeenkät harsvaratav som
arkivförteckningar. flestaDe har också digitaliserat register överegna
bouppteckningar, tidskrifter, ritningar och kartor m.m.

Fortfarande mikroñlmas många dokument vid Riksarkivet. Det är ett en-
kelt skaffa säkerhetskopiorsätt och bevara ömtåliga dokument för ef-att att
tervärlden. I skede kan de filmade in i datorsyste-ett texternasenare scannas

6 Med arkivinstitutioner vi institutioner i första hand förvarar,avser som
vårdar och katalogiserar arkiv.

7 Se 7.1.1. 65
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fort-Sverige och kommerpågår på flera håll iMilcroñlmningsprojekt attmen.
skatteförvaltningenår 1991 dåkyrkböckerbra till. Allasätta ett tag t.o.m.

mikroñlmas.folkbokföringen skaövertog t.ex.
arkivmaterial. Stadsarkivet ilokaltLands- och stadsarkiv har digitaliserat

kyrkoarkivens ministeral-personnegister tillMalmö håller på digitaliseraatt
1690-1900. Landsarkivet ii Malmöböcker födelsen vigsel- och dödböcker

1974 för Norrbottens,bilregisterkortHärnösand har register för t.o.m.
Gävleborgs län.Västerbottens, Västernorrlands samt

arkivinstitutionema. Arbe-finns digitaliserat material påDet mängderstora
be-samlingar redovisade itarrörelsens arkiv har 6 000 arkiv och ettt.ex. ca

tiotal personhistoriskaemigrantinstitutets arkiv harståndsregister. Svenska ett
pa cd-rom-planerasdatabaser, i dag nås institutet att utgesmen somsotn

skiva.
informationsmängd i formPå Riksarkivet finns digitaliseradstor aven

register och data-från myndigheter. sigADB-upptagningar olika Det rör om
och universiteten.baser från bl.a. Statistiska centralbyrån, Riksskatteverket

12 000 magnetband ochFör närvarande förvarar Riksarkivet nästannära
magnetband.000 3480-kassetter och 2-3 Delar1 som avvar en rymmer

allmänheten viainformationen på tillhandahålla for t.ex. In-sikt möjligär att
regler, skriver Riks-beaktande datalagens och sekretesslagensternet med av

arkivet i sitt enkätsvar.
bild via den NationellaVad arkiven innehåller kan allmänheten få en av

arkivinstitu-cd-rom-skiva. FleraArkivdatabasen, NAD, också påutsom ges
LIBRIS,3finns tillgängliga viationer har också bibliotekskataloger t.ex.sotn

Arkivet för ljud och bildRiksarkivet och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
inlagda i LIBRIS.har kataloger fonogram, filmer och videogramöver

där allmänheten plats kanArkivinstitutionema har ofta besöksterminaler
dock inte bestämt sig for i vilkensöka efter information. Vissa arkiv har ut-

"mänsklig" handledning.sträckning informationskall tillhandahålla utanman
viktigt kunna diskutera medArbetarrörelsens arkiv det äratt attt.ex. anser

låntagarna forskarexpeditionen.

5.1.2 Användning teknikav ny

Alla arkivinstitutioner datoriserat sin verk-har på vår enkät harsvaratsom
samhet, det bara några få använder sig Internet ochär t.ex.men som av e-

kan delvis förklaras Arkivverket planerar knytaDettapost. att att sammanav
alla statliga arkivinstitutioner nationellt arkivnät under 1996. statligai Deett
arkivinstitutionema Intemet-uppkoppling viakommer då få fastatt en en ge-

hos Riksarkivet.mensam server

866 Se 7.1.2.
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databasertilltillgångarkivinstitutioner de har9 15 externaattav uppger
möjlighet sökaockså allmänheteneller cd-rom, och majoritetvia nät attgeren

i NAD och LIBRIS.t.ex.
Arkiwerketskulle"LiksomRiksarkivet skriver i sitt enkätsvar: museerna

hemsidor eller påi formdigitaliserade utställningarkunna sammanställa av
ljud,multimedietillämpningarcd-rom, där arkivens innehåll presenteras som

vi baraönskemål. Hittills harutifrån olika användargruppersbild och text
utställningar i Riks-medsammanställt mindre applikationer i samband

arkivet."

Tabell tillgång till och cd-rom.2. Arkivens Internet, e-post

AntalNej VetTillgång PlanerasInternt Externt
%abs. % abs.% abs. %till: abs. % abs. % abs.
1001553 4 27 1 72 13 8Internet
1003 20 1527 4 27E-post 3 20 1 6
10013 1520 4 27Cd-rom 6 40 4 27 3

Tabell Arkiv har hemsida.som egen

AntalNej eJa Planeras Vet
% abs. %abs. % % % abs.abs. abs.

15 100Hemsida 2 13 4 33 4 2727 5

l IT-kunskaper5 3 IT-strategier och egenbedömda. .
myndig-arkiv har ingen hänvisar till den centralaFlertalet IT-plan utanegen

IT-strategiheten, Riksarkivet, under våren har formulerat gemensamsom en
för Arkiwerket, kallad "Strategier vägval".och

skriverLandsarkivet i IT-plan,Uppsala hänvisar till Riksarkivets attmen
ADB-handbokkomplement kommer utarbeta särskild äratt somman som en

anpassad för den lT-verksamheten.egna
IT-plan sigStadsarkivet i Göteborg skriver de inte någonhar ägnarutanatt

ad hoc-lösningai.
på i snittArkivinstituüonema IT-kunskaper liggerbedömer själva derasatt

4,8 på från skriver: Arkivbildningen hosskala 1 till 10. Riksarkiveten
myndigheter i digital fonn. Sarnrnan-och enskilda sker i ökande utsträckning

detta kännedom IT dessarkivarie i dag måste ha godgörtaget att omen -
möjligheter, begränsningar och kmv.
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5.2 Bibliotek

på vår enkät. Vi har tagit236 388 tillfrågade bibliotek, 61 %, har svaratav
ochlänsbibliotek forsk-fram statistik olika folkbibliotek,över tre grupper;

ningsbibliotek.
288naturligtvis folkbiblioteken, där 187 kom-Den största är avgruppen

enkäten. folkbibliotek harmunala huvudbibliotek, 65 %, har på Ettsvarat
dock inte tid på vår enkät.de harsvarat att att svara

Länsbiblioteken betjä-16 samtliga 25 länsbibliotek, 64 %, har svarat.av
medieforsörjning, råd-kompletterandekommunbiblioteken och står förnar

länsbibliotek hargivning och utbildning. Ungefär hälften landetsav
landstinget huvudman.som

huvudbiblio-Flertalet länsbibliotek samlokaliserade med det kommunalaär
bibliotek reglerasteket i länets residensstad. Relationema till värdkommunens
länsbiblioteki avtal, vilka kan variera betydligt från län till län. Ett deav som

har på vidare till det kommunala huvud-vår enkät har direkt hänvisatsvarat
biblioteket och dess enkätsvar.

högskolebibliotek.Forskningsbibliotek omfattar forsknings-, special- och
33 75 tillfrågade forskningsbibliotek, 44 %, har enkäten. Fyrasvarat avav

hänvisat till andra huvud-dem har dock inte lämnat fullständiga utansvar
bibliotek. Majoriteten forskningsbibliotek har på vår enkätde svaratsomav

universitets- övriga i utsträckningeller högskolebibliotek. Deär är stor spe-
cialbibliotek hos statliga myndigheter.

Tillgång5.2.1 till digitalt material

Folkbibliotek

Drygt 90 % folkbiblioteken på vår enkät har datoriserat sinhar svaratav som
verksamhet mediebeståndet. Böckerlika många har digitaliserat ochnästan
skrifter finns samlade biblioteksdatasystem BTJ 2000, BIBSi typenav
Public ocksåeller Libra. Majoriteten folkbiblioteken allmänheten möj-av ger
lighet söka i dessa kataloger.att

Vi skickade och flera på-enkäten till huvudbiblioteket i varje kommun,ut
ipekar enkätsvaren också tillgång till ñlialemas, skolbibliotekensde haratt

och den lokala vårdcentralens Filial- och skolbibliotekbokkataloger. ärt.ex.
dock inte datoriserade i lika utsträckning huvudbiblioteken.stor som
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tillgängliga förfortfarande få bibliotekskatalogerDet är är externsom
på kansina kataloger Internetsökning. Bland de folkbibliotek har lagt utsom

Malmö,9 Norrköping Linköping.ochstadsbiblioteket inämnas
vår enkät skriver dockMajoriteten folkbiblioteken har attsvaratav som

allmänheten skulle nå bibliotekskatalogenha kunna extemt.nytta attav
kommunala data-Folkbibliotekens kataloger går i vissa fall nå inom deatt

sökabiblioteksdatasystem kannätverken, och bibliotek användersotn samma
i de kommeri varandras bestånd Flera bibliotek också enkätsvaren attuppger

framtid, bl.a. folkbibliote-sina kataloger på inomlägga Internetatt ut en snar
Örebro, Mölndal ochUmeå, Hedemora,ken i Solna, Stockholm, Kalmar,

Kungsbacka.
till olika data-hälften folkbiblioteken de har tillgångKnappt attav uppger

LIBRIS, Infotorg Artikel-sök, online eller via cd-rom. Dessabaser, ocht.ex.
eftersom dei tillgängliga för allmänheten,databaser vissa fall direktär men
för sökaavgiftsbelagda främst bibliotekspersonalenofta används deär attav

information. det så bibliotekspersona-Ett antal folkbibliotek har delat attupp
får tillgång till cd-söker i informationsdatabasema medan allmänhetenlen

familjebokrom-skivor drottningar, NordiskSvenska kungar ochtypenav
och Cinemania ñlmlexikon.

cd-Värmdö kommunbibliotek bibliotek i Sverige lånardet förstaär utsom
förrom-skivor till allmänheten, naturligtvis skivor frisläpptaär ut-sommen

lån.
litteraturFlera folkbibliotek har register och databaserlagt överupp egna

lo-med lokalanknytning. stadsbiblioteket byggtI Umeå har läns- och upp en
utgi-kal databas for Bothnica finns ocksålitteratur Västerbotten. Databasen

material från Norr-cd-rom-skiva och innehåller motsvarandeävenven
Liknande på:botten. databaser med lokalanknytning finns t.ex.

delenBengtsfors bibliotek har emigrantregister täcker störreett somsom-
Dalsland,av

Västgötalittera-Karlsborgs kommunbibliotek förteckninhar översom gar-
tur,
Borås bibliotek Dalslandslitteratur och speciallittera-har databaser försom-

området i Borås,inom bibliotekshistoria vid Biblioteksmuseettur
Biblioteket glasindustri, glas-i Lessebo kommun har litteratursom om-
konst lokalhistoria angående järn- och pappersbruk,samt
Biblioteket bestånd litteratur Ystadi Ystad har lokalt över samtett omsom—

specialsamling, innehåller litteraturden s.k. Andrén-samlingen aven som
och bl.a. Oscar Wilde och of Arabia,Lawrenceom

9 Adressen http://www.msb.malmo.seär
10 Adressen http://www.nsb.norrk0ping.seär

11 69Adressen http://www.linkoping.se/bibliotek/är
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Åtvidabergs kommunbibliotek historiskhar databas med socken-som en- Åtvidsstatistik frän Östergötland och kyrkböcker från Linköpings och för-
samlingar,
Tidaholms bibliotek har beståndsregister Vulcans biblio-Logenöversom-
tek, intakt IOGT-bibliotek 1900-1940,från periodennäraett nog
Österåkers bibliotek särskild kallad innehållerhar databas Rossom en som— Österåkerslitteratur och Vaxholms kommuner,om
Biblioteket i Sundbyberg håller på flerabygga lokala data-attsom upp-
baser, Sundbybergslitteratur, tidskrifts-, författar- poesidatabas.samt en
Många folkbibliotek också de har konst-, foto- och föremålsre-attuppger

gister. Folkbiblioteken registeradministrerar nämligen ofta kommunalaöver
konstsamlingar och lokala samlingar.museets

Högskolan i Jönköping har lagt lista Specialsamlingar påöverut en sven-
hemsida.ska folkbibliotek på sin Listan sammanställd Sveriges all-är av

biblioteksförenings kommitté för referens- informationsarbete.männa och

Tabell Digitaliserade kataloger vid folkbibliotek.

abs. %
Bi 167

8
Inventarie 9

13
22
8

Förem 2
8

Antal folkbibliotek

Länsbibliotek

Länsbiblioteken har integrerat sina bokbestånd i de kommunala huvudbiblio-
tekens kataloger, 2000, Libra eller Bibs.BTJ Det därför enkeltärtypenav
för allmänheten nå länsbibliotekens samlingar via kommunbiblioteken.att

12 16 länsbibliotek digitaliseradde har bokkatalog. Deattav uppger en
övriga fyra hänvisar till stadsbibliotekens kataloger.

En fjärdedel länsbiblioteken tidskriftsregister.har Länsbiblioteket iav egna
Värmland har länsövergripande tidskriftsförteclqiing i databasform.t.ex. en

Drygt tredjedel länsbiblioteken har byggt digitaliseradeen av egnaupp re-
gister. Bibliotek Västmanland hari samarbete med stadsbiblioteket skapat en

1270 Adressen http://www.hj.se/hs/bibl/spectexthtmlär
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påfinns tankardetinternt dataprogram,ligger i attlänsbibliograñ ett mensom
landetslänsbibliotek harGotlandslänsbibliograñn på Internetlägga avenut

innehållerGotlandicabeståndet,lokalhistoriska samlingar, castörsta som
specielltlänsbibliotek harstads- ochEskilstuna000 katalogposter.20 ett

biblio-Bibliotekstjänstsnå viagårså länge baradeckarbibliotek än attsom
ÄlvsborgBURK.13 finns Västgötasam-länsbibliotekPågrafiska databas

Public.bibliotekdatasystemetnå igårDalslandssamlingenlingen och attsom
byggnadsvårdslitteratur.ocksåregistrerasDär

ochskulle haallmänheteni enkätsvarenLänsbiblioteken betonar nyttaatt
specialregister.tillgång till dessaglädje fåattav

eller viaonlinedatabasertillgång tillutsträckningLänsbiblioteken har i stor
tillgångde haruppgeri enkätsvaren16 länsbibliotekcd-rom-skivor. 11 attav

fördatabasertillgång till 17harBibliotek Dalarnadatabaser.till externat.ex.
litteratursökning.

Iänsbibliotek.kataloger hosTabell Digitaliserade5.

%abs.
7512
25
37
6Inventarie 1

länsbibliotekAntal

orskningsbibliotekF

datori-vår enkät harpåharde forskningsbibliotekMajoriteten svaratsomav
bibliotekskatalogen.digitaliseratharverksamhet och 85 %sinserat

i Stock-biblioteketKungligamaterial;mängderkan handlaDet storaom
svensktförperiodikasystem50 olika register. Detholm har största är ettt.ex.

okatalogiseradebiblioteketstidningsñlmsregister och index övertryck, ettett
dessutombiblioteketKungligauppbyggnad.som undersamlingar är svarar

biblioteks-forskningsbibliotekensutvecklingdrift ochför gemensammaav
LIBRIS.system

mångakatalogregister,olikaForskningsbiblioteken använder typer menav
LIBRIS,ibokbeståndsittkontinuerligtforskningsbibliotek registrerar t.ex.

och Statensbarnboksinstitutetuniversitetsbiblioteken, Svenskaflera mu-av
sikbibliotek.

13 7.1.2.ocksåSekatalogdata.register förBibliotekstjänsts universella
14 717.1.2.Se
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Flera forskningsbibliotek har specialiserat sig på viss litteratur, t.ex.
biblioteket hos Statens invandrarverk har litteratur inom migrations-som
området och Svenska barnboksinstitutet bl.a. har facklitteratur barn-som om
och ungdomslitteratur.

Nio forskningsbibliotek i enkätsvaren de har byggtattuppger egnaupp
specialregister. Biblioteket hos Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitut
STFI har varit med och byggt databas med referenser till litteraturupp en av

forskare.intresse för och massaindustrin för Göteborgs uni-samtpappers-
versitetsbibliotek utarbetar särskild databas för de Kvinnohistoriskaen sam-

Kvinnsam.15lingarna Uppsala universitetsbibliotek brevregisterhar ett som
kommer finnas tillgängligt via Riksarkivets datasystem.snart att

Allmänheten kan i utsträckning nå forskningsbibliotekens kataloger påstor
LIBRIS17Internet, antingen via eller via institutionemas hemsidor. 11egna

33 forskningsbibliotek i enkätsvaren deras kataloger finns till-av attuppger
gängliga via institutionemas hemsidor. Det universitetsbiblioteken iär t.ex.
Lund,18 Stockholm Uppsala,20och Kungliga Tekniska Högskolans biblio-
tek,21 Arbetslivsbiblioteketzz Arbetslivsinstitutet och Statens psykologisk-

bibliotek.pedagogiska
Flera forskningsbibliotek i enkätsvaren de vill lägga sinaatt utuppger

bokkataloger på Internet, bl.a. Nordiska Afrikainstitutet och Högskolebiblio-
teket i Halmstad.

Talboks- och punktslcriftsbibliotekets TPB katalog finns tillgänglig på
flera TPB:s katalogpostersätt. finns med i Bibliotekstjänsts databas BURK
och på Bibliotekstjänsts två cd-rom-kataloger. TPB:s katalog går också nåatt
online via databasvärden InfoTorg.

Pressarkivet vid Uppsala universitetsbibliotek bekymrat den dåligaär över
tillgängligheten till svenskt dagspressmaterial. "Fortfarande det såär att
mikroñlmer Sökverktyg det dominerandeär söka artiklarsättetutan att ur
svenska dagstidningar." Pressarkivet helst allmänheten får möjlighetatt attser
söka ämnessorterat material antal tidningar samtidigt, via fulltext-ett stortur
eller referensdatabas.

Biblioteket på Högskolan i Dalarna flera efterlyser natio-är ett av som en
nell diskussion kring högskolebibliotekens tillgänglighet, för "principiellt är
högskolebiblioteken enligt högskolelagen primärt till för de studerande, for-
skare och övrig personal främst lärare vid högskolemyndighet.resp.

51 Adressen ht1p://www.bib.slu.se/är
16 Adressen http://www.ub.gu.se/ub-doc/kvinn.htmlär
17 Adressen http://www.libxis.kb.seär
18 Adressen http://www.ub2.lu.se/är
19 Adressen http://www.sub.su.se/är
20 Adressen http://www.ub.uu.se/är
21 Adressen http://www.lib.kth.seär
22 Adressen htIp://www.niwl.seär
2372 Adressen http://www.sppb.seär
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vidforskningsbibliotek.Digitaliserade katalogerTabell

%abs.
85Bibli
2 l
27

Inventarie
Arkiv
Övri

bliotekAntal f

Användning teknik5.2.2 av ny

Folkbibliotek

har Inter-Folkbiblioteken kan delas in i likanästan storatre grupper, en som
skaffaplanerarhemsida, inte har det ochoch attnet, e-post somen som en

folkbiblioteken nyligen harpåden tekniken. Denna variation kan bero attnya
därför kommit längrebörjat sig teknik. Vissa bibliotek har änanvända av ny

IT-användningen påockså bildenandra i den innebärDet att avprocessen.
folkbiblioteken kan ändras snabbt.

flestahemsida. De20 folkbiblioteken de har% att en egenav uppger
folkbibliotekpå Fleraåterfinns inom kommuns presentation Internet.resp.

salongenf-’-4bl.a.digitalaskapat hemsida förhar inom Denen egen ramen
biblioteken i Finspång Askersund.Botkyrka, och

på kommu-ochRonneby kommun har World Wide Web-serveren egen
hemsida25 biblioteksguide och kulturevenemangs-finns bl.a.nens enen

guide.
ochbåde förspelFolkbiblioteken använder i utsträckning cd-rom,stor som

allmänhetenbiblioteket i Salem harinformationskälla for allmänheten. Påsom
tillgång till 40-tal cd-rom-skivor.t.ex. ett

till-de harfolkbiblioteken på vår enkät17 % har attsvarat uppgerav som
de harmultimedieprogram. Falköpings bibliotek skrivergång till t.ex. att en

skivor. Grumsmultimediemaslcin plats för Imed cd-växlare har sexsom
samla in-tio ungdomar arbetar medkommun bedrivs ALU-projekt där attett
historia i"Grumsformation till multimedieprogram kommer hetaett attsom

Örebro förfat-multimedieprogmmbilder". har kommunen produceratI ett om
uppläsningarmusik,Hjalmar innehållande biografi,Bergman, porträtt,taren

radion och ñlmsnuttar.ur

24 Se 8.4.
25 73http://www.ronneby.seAdressen är
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Folkbiblioteken väl medvetna den teknikens möjligheter ochär om nya
betydelse. I kommuner där det byggs bibliotek, i Botkyrka ocht.ex.nya som
Boxholm, på redan från början.ITsatsar man

Det folkbiblioteken månar allmänhetenär värt till-att notera att attom ge
gång till den tekniken. Runt i landet går bibliotekarier på Intemet-kur-nya om

för kunna vägleda besökarna. I Halmstad läser nio kommu-attser t.ex. av
bibliotekarier informationsteknologi 20 poäng på högskolan. Pånens

Huddinge huvudbibliotek finns sedan januari 1996 speciell IT-biblioteka-en
rie. Flera folkbibliotek ordnar också IT-kurser för allmänheten, där besökare
får lära sig använda Internet, ordbehandlingatt m.m.

På Rättviks bibliotek finns 3-4IT-centrum, bemannat med arbetslösaett
datakunniga ungdomar, allmänheten möjlighet persondato-attsom ger prova

multimedia, Internet, e-postrer, m.m.
58 % folkbiblioteken i dag har tillgång till Internet all-ävenav som ger

mänheten möjlighet använda den tekniken. siffranDen kommer säker-att nya
ligen stiga i takt med bibliotekspersonalen själva siglär behärska Inter-att att

Flera folkbibliotek de ska besökare tillgång till denätet närnet. attanger ge
kan erbjuda vägledning i form kunniga bibliotekarier.av

Vissa bibliotek diskuterar dock avgift besökare villatt utta en av som an-
vända Internet. På biblioteket i Salem betalade allmänheten våren 1996
50 öre/minut för på och biblioteket i Lilla planerarEdetnätet,att ute attvara

allmänheten tillgång till avgift.Internet motge en
Men Bengtfors bibliotek skriveri sitt enkätsvar "det viktigare nå-är änatt

gonsin att...gratisprincipen befästs och utvidgas till gälla baraänatt mer
böcker Informationstjänster minst lika viktiga, inte till kunskapär rättenom
bara ska till för dem kan betala".vara som

Tabell olkbibliotekensF tillgång till ochInternet, cd-rom.e-post

Tillgång Intemt Externt Planeras Nej AntalVet
till: abs. % abs. % abs. % abs. % %abs. abs. %
Internet 64 34 37 20 65 35 41 22 9 5 187 100
E-post 26 14 68 36 21 11 52 28 26 14 187 100
Cd-rom 113 60 99 53 27 14 26 14 21 11 187 100

Tabell Folkbibliotek har hemsida.som egen

Ja Nej Planeras Vet e Antal
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

Hemsida 38 20 56 30 33 18 60 32 187100

74
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Länsbibliotek

verksamhetsindatoriseratharpå vår enkätharlänsbibliotekAlla svaratsom
till-länsbibliotek harMångaIT-användning.långt i sinkommitoch de har
viaellervärdbiblioteketkommunalatekniken via dettill dengång nya

landstinget.
och cd-rom-tilltillgång Internet,länsbiblioteken har70 %Runt e-postav

länsbiblio-hemsidor på Internet,6 16 har lagtproduktioner. t.ex.ut egnaav
ÖstergötlandHal1and.75 salongentill"VälkommenLänsbiblioteket iteket i

producerai länetkulturinstitutionerkommunbibliotek och andrahjälper att
hemsidor.och uppdatera

multimediepro-tillgång tillharockså delänsbibliotekEtt attuppgerpar
multimedierochin cd-romköptKristianstad harLänsbiblioteket i tex.gram.

bibliotekspersonal.utbildningen länetsviddemonstrationsexemplar avsom

och cd-rom.tillgång tillLänsbibliotekens Internet,Tabell e-post

AntalNej VetPlanerasTillgång Internt Externt
%abs.%% abs.abs.abs. %%abs. % abs.till:

16 1001321313 212 75 2Internet
10019 166 36 1696 11 11Ejpm
100161932 12,568,5 8 50Cd-rom ll

hemsida.Länsbibliotek harTabell 10. egensom

AntalePlaneras VetNejJa
%% abs.% abs.% abs.abs. % abs.
100163119 512,5 3Hemsida 6 37,5 2

ngsbibl tekorskniF

längreIT-användning,långt i sinkommit mycketForskningsbiblioteken har
påfrämstberorpå vår enkät. Detharnågon attän ensvaratannan grupp som

ochforskningsbiblioteken,blandfinns medhögskolebibliotekstor grupp
vad gällerframmelångtgenerellthögskolor liggeruniversitet ochlandets sett

IT-användning.
tillgång till Internet,harforskningsbiblioteken70-80 % e-post,Runt av

harhemsidorforskningsbibliotek haroch har hemsidor. Decd-rom somegna
bibliotekskata1ogema.27bl.a.material påomfattande Internet,ofta lagt ut

26 http://www.1ansbibliotek.ha1land.net/Adressen är
7527 Se52J.
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Över tillgång till infor-hälften forskningsbiblioteken de harattav uppger
online via cd-rom-skivor.mationsdatabaser, LIBRIS och Rixlex, ellert.ex.

KIBIC har bl.a. till-Karolinska institutets bibliotek och informationscentral
direktlänkgång till biomedicinska referensdatabaser via dator17 samtegen

till USA universitetsbibliotekoch ytterligare 33 databaser där. Stockholms
har finns 600 ekono-bl.a. tillgång till 000 onlinedatabaser och det1 caca
miska och samhällsvetenskapliga tidskrifter i fulltext på cd-rom.

cd-rom-applikationer,Flera forskningsbibliotek har också gett ut egna
Arbetslivs-Kungliga biblioteket Stockholm LIBRIS ochit.ex. utsom ger

biblioteket Arbline.litteraturdatabasenutsom ger
multimedieprogram,Fem forskningsbibliotek de har tillgång tillattuppger
1990däribland Stockholms universitetsbibliotek redan utvecklade ensom

multimedieguide till biblioteket.

Tabell II orskningsbibliotekens tillgång och cd-rom.F till Internet, e-post,.
Tillgång AntalInternt Externt Planeras Nej Vet
till: %abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs.

100Intemet 25 75 21 6 3 5 15 337 2 l
E-post 3 33 1009 27 82 1 3 5 15
Cd-rom 10024 73 3 3 2l 3311 33 l 1 7

Tabell 12. F orskningsbibliotek har hemsida.som egen

Ja Nej Planeras e AntalVet
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

Hemsida 22 3 8 24 33 10067 2 6 1

5.2.3 IT-strategier IT-kunskaperoch egenbedömda

tredjedel oftaEn folkbiblioteken formulerad lT-plan. Dehar attav uppgeren
de omfattas applicerarden kommunala IT-planen eller de valda delaratt avav

verksamhet.kommunens folkbibliotek hänvisar tillplan på sin Vissa läns-
bibliotekets IT-plan.

Norrköpings stadsbibliotek skriver "Vi har målsättning. Men vit.ex.: en
Somligtskriver inga planer Vi Och kör på.längre. fram. Testar.prövar oss

bra, mindre Norrköpings stadsbibliotek.bra. Men det händer saker påannat

28 Se 3.3.3 lT-strategi ellerangående andelen svenska kommuner harsom en
76 dylikt.
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strategikommit till"Vi inte änfolkbibliotek skriver harJämt." Och Hylte -
utvecklingen."och följeriakttar, lyssnar

formulerat IT-de hartredjedel länsbibliotekenDrygt att enuppgeraven
IT-planer.till landstingenslänsbibliotek hänvisarstrategi. Flera

Högskole-IT-plan.forskningsbiblioteken hartredjedelKnappt enen av
omfattande IT-planema, äveni regel de har debiblioteken är mest omsom

plane-allmännamed denuniversitet, har integrerat ITGöteborgsvissa, som
ringen.

har haftmed de intemotiverar detinte IT-planDe bibliotek har attsorti en
utveck-sig omkördade kännerformulera ellertid och attatt avresurser en

troligenplananledning formulera ärfinner någonlingen och inte att somen
stund deninaktuell i presenteras.samma som

särskiltgällerIT-kunskaper. Dettasjälva de har godaBiblioteken attanser
IT-kunskapersina1-10 bedömerforskningsbiblioteken, på skalasom en

i snitt 6,5.länsbiblioteken ligger påtill i snitt 6,9, och som
snittettill det lite lägreIT-kunskaperFolkbiblioteken bedömer sina

påIT-kunskapernabedömaMånga folkbibliotek påpekar det svårtär att enatt
skala 1-10.

personalmål allskriver: "Vi harArvidsjaurs kommunbibliotek attsom
ingentekniken, eftersombiblioteket sig hemmastadd med denska känna nya
skri-kommunbibliotekJärfällakedja länk", ochstarkare denär än svagaste

Några kan mycket,rädsla finns.ingen"Svårt Intressetsäga. är stort,attver:
andra fortbildar ihärdigt.mindre. Vi oss

5.3 Museer

centralmuseer och länsmuseer,Vi enkäten till Sveriges samtligahar skickat ut
Sammanlagt harstiftelseägdakommunala ochtill de störresamt museerna.
dock valt inteenkät. Vi har78 på vår% de tillfrågade attsvaratmuseernaav

samlat.redovisardela i olika undergrupper utan svarenmuseernaupp
mångfasetterad bildtillfrågade 115Enkätsvaren från 90 museer ger enav

IT-användning;sinkommit oerhört långt iIT-användningen. del harEnav
berorskillnadernaandra datorisera verksamheten. Dehar inte börjat storaens

varierande intressepersonalensofta ekonomiska förutsättningarpå olika samt
den tekniken.för nya

knappai regelhar i dagDalamas skriver: "länsmuseema ytterstmuseum
datorstödiinvesteradigitala mindrebygga ännät, attatt resurserresurser upp

kunskapskälla...måste eko-fungeratill sina samlingar. Skall museerna som
förfogande...nomiska ställas till museernasresurser

lösningarfinna enhetligaockså problem medPå museiområdet har attman
samlingar.föremål och Detkatalogiseringvad gäller klassificering och av

digitaliseringenstrategi för hurfinns ingen övergripande nationell 77museer-av



SOU 1996:110

genomföras.samlingar skall arbetar i dag ofta efter hu-Museema egetnas
vud, vilket fungerar så kan till problem framlänge leda längreän närmen

vill sammanfoga olika register eller materialet på sätt.presentera ett annatman
Många efterlyser därför bättre samordning.museer

Trelleborgs skriver: "Allt för många i dag i full färdärmuseum museer
med uppfinna hjulet resursslöseril".Det äratt

Trots dessa problem finns det intresse för den tekniken ochett stort nya
för digitalisera samlingarna vid landetsatt tnuseer.

Tillgång5.3.1 till digitalt material

Museema håller på digitalisera sina samlingar och redovisar i enkätsvarenatt
rad olika kataloger finns håller påeller skapas. De vanligasteatten som som

digitaliserade kataloger föremålsregister, bibliotekskataloger ochärtyperna av
foto- och bildkataloger. I enkätsvaren redovisas ytterligare trettiotalett typer

register digitaliserade samlingar. Vi har valt fram statistiköver övertaattav
katalogema3°de åtta vanligaste

Museisamlingar

Många registren skräddarsydda för specifikadet behov. Detär museetsav
finns register snapsvisor på Vin sprithistoriska i Stock-övert.ex. museet
holm, register dalmålningar på Dalarnas registeröver video-övermuseum,
beståndet på Dansmuseet Stockholm,i textilregister på Röhsska konst-ett
slöjdmuseet i Göteborg, register fonogram musikinstrumentoch påöver
Musikmuseet i Stockholm osv.

Många har digitaliserat lokala samlingar. Bohusläns harmuseer museum
register länets hembygdsföreningars samlingar,över Länsmuseeti Väs-t.ex.

ternorrland har register traditionsbärare musik, dans och sång i länetöverett
Örnsköldsviksoch har litet register stadens företag i vissaöverettmuseum

årgångar handelskalendem.av
Museema har valt olika databaser för sina samlingar. Detyper treav sys-

återkommer frekvent i enkätsvaren är:tem som
REGIO, för digitalisering arkivär ochett gemensamt systemsom av sam--
lingar för i Norrbottens län. REGIO framtaget Norrbottensärmuseer av

Åjttei samarbete med Silvermuseet, Svenskt Fjäll- Sa-ochmuseum -
Piteå och Gällivarememuseum, museum museum.

29 Se 7.1.3.även
3078 Se tabell 13.
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databaslösningfornminnen i ett,Samlingar och ärSOFIE somsom en-
universitet. Mu-Umeåochlänsmuseumtagits fram Västerbottenshar av

Östergötland Boråsmed SOFIE.arbetasig föri har bestämt attseerna
samlingar SOFIE.sinockså börja registreraskallkonstmuseum

Professional, NordiskautveckladrelationsdatabasGeneral mu-aven-
och MalmöHelsingborgsanvänds bl.a. museer.seet, museumavsom

PC-programolika slagssamlingar ihar också lagt in sinaMånga museer
FileMaker Pro.i registerprogramoch typenav

relationsdatabas kal-i Stockholm har byggtArkitekturmuseet upp en egen
fotografier,ritningar,föremålsamlingar,ARKDOK. Där finnslad museets

samlade.modeller, personregister, arkiv m.m.
informationssystem vidGIS geografisktanvänder oftaMuseerna re-

byggnader.kulturmiljöer ochfomlämningar,gistrering kartmaterial,t.ex.av
Gotlandsi Göteborg,på StadsmuseetGIS används bl.a. vid registrering

och Norrbottensfomsal museum.
digi-till delarför få tillgångDet svårt allmänhetenär storaatt museernasav

gårregisterarkeologiskaFöremåls-, foto-, konst-,taliserade samlingar. m.m.
påpekarFlerapåofta bara nå besökettatt museermuseum.genom resp.

tillgängligafinnasuppgifter inte börockså delar samlingarna och vissaatt av
eller säkerhetsskäl.för allmänheten sekretess-av

tillgängligaregister finnsföremålssamling och överNordiska museets
bruks-lösenord ochanvändarnamn,modem via telenätet. krävs dockDet

anvisning for del samlingar extemt.att ta museetsav
faktarum för besö-speciellaFlera har eller håller på byggaatt uppmuseer

meddatabaserfinns tillgång till cd-rom-produktioner,kare där det museets
besökarna kandärsamlingar På Malmö finns Malmörummett.ex.etc. museer

finns läs-Bildmuseet i Umeånå urval multimedieprogrammen. På ettett av
cd-rom-skivor.information på antaldär besökare själva kan söka ettrum

allmänhe-"Kunskapskällan", därforskarsal kalladSkellefteå harmuseum en
kan del databaser.ten ta museetsav

viktiga län-kunna bli denskriver "faktarummen börDalarnas attmuseum
föremålssarnlingarintresserade allmänheten ochken mellan den museernas

arkiv".och

Bokbestånd arkivförteckningaroch

har digi-44 % dehar digitaliserat sina bokbestånd.Många attuppgermuseer
har valtframgårtaliserade bibliotekskataloger, enkätsvaren att manmen av

31 iArbetetsNorrköpings stadsmuseum, Flygvapenmuseum,Dvs. museum
Gamla Linköping Östergötlands länsmuseum.Norrköping, och

32 79Se också 7.1.3.
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olika registerdatakataloger. del har byggt ellerEntyper av museer upp egna
databaser, andra använder befintliga system Lex.:som

ÃjtteLIBRIS, där bl.a. Nordiska Statens konstmuseer ochmuseet,- -
Svenskt Fjäll- sina samlingar,Samemuseum har registrerat

2000, bokbestånd,BTJ där Blekinge länsmuseum registrerar sitt-
BIBS, där Skellefteå håller på registrera sin litteratur tillsam-attmuseum-

med kommunbiblioteket,mans
ÖrnsköldsviksLibra, där registrerar sina böcker tillsammans medmuseum-

kommunbiblioteket.

Det innebär bokbestånd gårofta nå på olikaatt att extemt,museernas men
beroende på vilket katalogsystem använder.sätt som resp.museum

28 % digitaliseradehar på vår enkät har arkiv-svaratav museerna som
register. Flera Nationella Arkivdata-dessa arkiv finns redovisade i denav
basen,33 bl.a. arkiv hos Sjöhistoriska och Tekniska i Stock-museet museet

Östergötlandsholm, Jönköpings läns Bohusläns ochmuseum, museum
länsmuseum. Dessa arkiv lätta nå för allmänheten via den s.k. NAD-är att
skivan, cd-rom-skiva.en

Tabell 13. Vanligaste digitaliserade kataloger vidtypen av museer.

abs. %
48 53
40 44
37 41
25 28

5l 17
12 3l

Rit- 8 9
87

Antal 90museer

5.3.2 Användning teknikav ny

Drygt tredjedel de använder Internet, ochatt e-posten av museerna uppger
Äncd-rom-skivor. så länge allmänhetens tillgång till påInternetär museerna

begränsad; däremot det vanligt besökare får använda cd-rom-skivor.är att
Intresset för den tekniken vid landets på mångaär stortnya museer, men

håll, vilket bl.a. Bildmuseet i Umeå påpekar, "saknar både kompetensman

3380 Se också 7.1.1.
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anpassad för II-för kunna producera informationoch äratt somresurser
multimediefram-interaktiva val ochmed alla dess möjligheter tilltekniken

ställningar".

och hemsidorInternet, e-post

endaenligt enkätsvaren detNaturhistoriska riksmuseet i Stockholm är mu-
Intemct.34 nåkanhar lagt sina kataloger på Därdelarut manseum som av

härhörande från"material såväl vetenskaplig populärsträngt art mu-av som
forsknings- och publika verksamheter.seets

bli tillgängliga påJämtlands läns för samlingarna skallarbetar attmuseum
50 milfrån syd till"vilket fördel i län där avståndetInternet ärär ett norr caen

läggafrån till 20 mil. Andra planeraroch öster väster att utca museer som
Ãjtte Svenskti Gränna,sina kataloger på Internet Andréemuseetär t.ex. -

Sjöhis-Samemuseum i Stockholm,Fjäll- och i Jokkmokk, Arkitekturmuseet
Värmlandstoriska i Stockholm, Spårvägsmuseet i Stockholm samtmuseet

länsmuseum.
i Stockholm,fåtal har bl.a. TelemuseumEtt ocksåmuseer egna servrar,

i Stockholm ochLänsmuseet Västernorrland, Naturhistoriska riksmuseet
med fastAndréemuseet i Gränna. dyrt för haDet är attmuseerna egna servrar

finansierar detuppkoppling omvärlden. På Andréemuseet i Grännamot man
sälja fasta IT-uppkopplingar till skolor och företag, liksom attattgenom er-

bjuda företag i webb-hotell.trakten hyra in sig påatt museets
Vasamusect i Stockholm har planer på Upp-sättaatt egen server.upp en

landsmuseet under våren 1996 skall sättaatt en egen server.uppger man upp
först fun-Museet skall söka i samlingsdatabasen internt och detnärattprova

tillgängliga påoch alla säkerhetsfrågor samlingarnalösta skall görasärgerar
Internet.

hemsidor53 % de har på vår enkät har lagtsvarat utav museer som egna
delvis påpå Internet. Det förhållandevis antalet hemsidor beror attstora mu-

seipersonal från Tele-hela landet har erbjudits gå på HTML-kursatt som
i Stockholm har sedan fått möjlighet läggaMuseema attarrangerat.museum

server.35sina hemsidor på också lagtTelemuseums Flera har uppmuseer
Sa1ongen.35hemsidor inom för Den Digitalaramen

Cd-rom—skivor

Drygt tredjedel cd-rom-skivor ochde använderatten av museerna uppger
majoriteten också allmänheten tillgång till dessa. använderMuseema t.ex.ger

34 Adressen httpz//wwwmmse/är
35 Adressen httpzllwwwtelemuseum.se/museer/swemushtrnlär
35 81Ett elektroniskt konferenssystem. Se 8.4.även
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cd-rom-skivor harolika uppslagsverkRiksarkivets NAD-skiva, samt som
erbjuder be-Uppsala konstmuseumanknytning till den verksamheten.egna

ochkonstimiktningarolikacd-rom-skivor olika konstnärer,sökarna om
inomföreteelser konstvärlden m.m.

cd-rom-skivor, bl.a.:antal själva harEtt har gett utmuseer
cd-rom-skiva inom Para-Göteborg,Etnografiska Museet i gett utsom en-

magasinet-ingdokumentation ochprojekt för registrering,casprojektet, ett
textilierVissa avbildningarperuanska textilier.2 OOO-årigamuseets avav

ytterligare cd-rom-har planerfinns med på skivan, att utmuseet gemen
skivor Paracastextilier.över

cd-rom-skiva med titelnLivrustkammaren i Stockholm, gett utsom en-
föremål samlingarnadrottningar, där 200Svenska kungar och presente-ur

i samband medcd-rom-skivor, bl.a.planerar fleraMuseet attrats. att utge
1998.Stockholm blir kulturhuvudstadEuropas

vikingautställninghari samband medStadsmuseet i Göteborg gettmuseets-
medockså tillsammansvärld. harcd-rom-skivan Vikingamas Museetut

cd-i,37 i dag"."Göteborg i går,utbildningsförvaltningen, utgett en
presentation pådeltagit iMedelhavsmuseet i Stockholm har museetaven-

cd-rom-skiva.

cd-rom-skivor,inte tillgång till40 % har dock ännu menav museerna
många planerar köpa in cd-rom-läsare.att

ochför producera cd-rom Na-Riksutställningar har själva utrustning att
utrustning.in erforderligturhistoriska riksmuseet har planer på köpaatt

Multimedieprogram

multi-uppgivit har tillgång tillenkätsvaren har 28 % deI attav museerna
multimedialt uppslags-medieprogram. på Gotland harNaturmuseet t.ex. ett

Mal-multimedieprogramverk Gotlands Malmö har ettnatur, ommuseerom
harhistoria "Malmö i tid rum, Skaraborgs länsmuseumochmös storen-

bronsåldersutställning ochmultimedieföreställning i anslutning till museets
multimedieprogramSkogsmuseet Silvanum i Gävle har presenterarett som

den svenska tallen.
multimedia,verksamhet på justEn del bygger delen sinstörre avmuseer

t.ex.:
bildsys-Framtidsmuseet planetarium där ljud- ochi Borlänge, har ettsom-

därkallad Borlänge Responsdatorer och utställningtem styrs av en --
förslag angående stadspla-besökaren själv kan del och på olikaröstata av

nering och ombyggnad område i Borlänge,ettav
Teknikens multimedieprogram där med da-hus i Luleå, har ett mansom-

mineraler. finns ocksåhjälp kan identifiera olika bergarter och Därtorns en
Väderstation från SMHI,med satellitbilder hämtassom

3782 Se 3.5.2.



dagVad digitalisera: iResultat; är

utställningen Ar-i samband medArbetets i Norrköping harmuseum-
faktabank,informations- ochbete Kärlek multimedialpresenterat en

möjlighet själv sökakallad Rättighetemas besökarenTorg. Där attges
mänskliga rättigheter.historisk och aktuell information om

Tabell 14. tillgång och cd-rom.Museernas till Internet, e-post

AntalTillgång Planeras Nej VetInternt Externt
till: abs. % abs. %abs. % abs. % abs. % abs. %

10010 11 90Internet 31 34 6 21 23 26 297
19 90 1002 2 38 10 29 32 17E-post 34 11

90 100Cd-rom 30 20 22 9 1033 23 26 16 18

Tabell 15. Museer har hemsida.som egen

Ja Nej e AntalPlaneras Vet
abs. % abs. abs. % abs. %% abs. %

Hemsida 48 53 D 90 10020 22 14 16 8

5.3.3 IT-strategier IT-kunskaperoch egenbedömda

Av 90de har på vår enkät har 28 formulerat IT-plan,svaratmuseer som en
12 också har skickat med sin plan.varav
del BoråsEn sin IT-plan på två rader, konstmu-presenterar t.ex.museer

skriver tanken nå vår unika samling samtida konst"medär att utseum som
och Etnografiska i Stockholm IT-strategi"museets ärmuseet att attsom anger
så den finansiella situationen internt nätverkmedger inrättasnart samt upp-
koppling på Internet". formuleradeDessa räknar vi dock inte IT-somsvar
planer.

33 de inte har någon IT-plan och 26 plane-attav museerna uppger museer
skaffa Samtliga hatycks viktenöverensatt attrar en. museer vara om av en

formulerad lT-plan.
Tre hänvisar till Stiftelsenandra institutioners IT-planer, t.ex.museer

Kulturi Sörmland lämpliga landstingets IT-plan.använder delarsom av
flestaDe skriver det svårt bedöma de IT-kunskaper-äratt attmuseer egna

eftersom dessa varierar fomsalkraftigt inom personalgruppen. Gotlandsna
skriver "kunskapema på vår institution befinner sig justITt.ex.: om en
skala till 10l med l bas i pyramiden. förväntar dockVi ett gottsom oss me-
delvärde inom det året. Inställningen äri sin helhet positiv".närmaste

Flera har valt i stället förredogöra för sina IT-kunskaper i ordattmuseer
siffror. Ekomuseum Bergslagen slcriver: våra små,kunskaper IT är rätt 83om
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försöka följai möjligaste månvi har brinnande intresse och skaett uppmen
utsträckningtekniken i såutvecklingen använda den modernaoch stor som

möjligt".
framme vad gäl-ligger långtNaturhistoriska riksmuseet i Stockholm som

behoven och"betygsättning i helhet kanler IT-användning skriver göras -
förmodligenfinnstillämpningarna helt enkelt för mångsidiga. Det över-är ett

genomsnittligt högt antal 10:0r på museet.
i siffror och de-redovisat sina IT-kunskaper79 90 har allttrotsav museer

bedömning snitt skala från till tio.ligger på i 4,1 ettras en

5.4 Musik, och medierteater

och medieområdetVi på musik-,har valt sammanställa enkätsvarenatt teater-
områden annorlundai och kapitel. IT-användnin dessa utett sersamma gen

och medie-i jämförelse och På musik-,med arkiv, bibliotek teater-museer.
digitalisera.området finns inte mängder materialgenerellt attsett stora

i produktionen. handlarI stället använder sig den tekniken Detnyaman av
datoriserade ljus- och ljudpro-allt från biljettförsäljning på Internet tillom

gram.
sammanställningvi hoppas dennaEnkätsvaren skiljer sig mycket och att

visar på den bredd och mångfald finns inom dennasom grupp.
organisationer och in-Vi har fått från 66 % eller 21 32 tillfrågadesvar av

länsmusikföreningar harstitutioner inom musiksfaren. främstDet är som sva-
på vår enkät, i Umeå, Folkoperan och Opera-Norrlandsoperanävenrat men

för enkelhets skullhögskolan i Stockholm. Vi hari enkätsarnmanställningen
valt kalla samtliga för musikinstitutioner.att

har på82 % eller 23 28 tillfrågade och dansinstitutioner svaratteatrarav
också fåttenkäten. Majoriteten läns- stadsteatrar. Vi hardessa ochär svarav

från vilka kommerMarionetteatem och Hus i Stockholm,Dansenst.ex. att
redovisas i samma grupp.

Vi har valt statistik musik- ochenbart sammanställa över teatergrupper-att
Enkäten skickades också till 53 dagstidningar och tidskrifter,visserligenna.

radio- frånoch TV-företag, endast nio eller 17 % svarade. Svaren kommen
Sveriges lågaTelevision, Sveriges Radio sju dagstidningar. Densamt svars-

kan bero på majoriteten medieföretagen kommersiella ochärprocenten att av
därför inte känner sig på de tillfrågade kulturinstitu-berörda sättsamma som
tionema. Vi kan SUNET:s massmediesida i julidock konstatera det påatt
1996 fanns länkar till dagstidningar med materialinte mindre 39 svenskaän

Internet.

84
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Tillgång digitalt materiall till5 .4 .
Musikinstitutioner

digitaliseratså inga mängderLandets musikinstitutioner har längeän stora
iSverige. Bland detmaterial intresse för framtida Kultumät nämnsett somav

enkätsvaren finns dock t.ex.:
Norrbottensmusiken,Notarkiv, musikinstitutionema, bl.a.vilket sex av-

Stockholm, har,Ostergötamusiken Kungliga Musikhögskolan ioch
och dylikt. SexMusikinstitutionemas tuméplanerverksamhet, repertoar,-

förtecknin sinamusikinstitutioner digitaliseradede har överatt garuppger
repenoarer,

inventarieför-de digitaliseradeNio 23 musikinstitutioner harattuppgerav-
teckningar.

specialregister,Flera musikinstitutioner byggthar t.ex.somupp egna
cd-skivor.bokkatalogcr, skivföneckningar eller register över
hemsidor påså musikinstitutionemas InternetDet länge endastänär som

går näatt externt.
någon digitaliserad in-Länsmusiken i Jönköping inte harhävdar att man

den befintligaformation allmänt intresse Norrlandsoperanoch attuppgerav
avsedd för allmänheten.informationen i register och förteckningar inte är

copyrightlagar deti skriver sitt på grundMusik Väst i enkätsvar äratt av
kanidé notregister till allmänheten dåingen lägga noternaatt t.ex. ut m.m.

lämnas ut".

Tabell 16. Digitaliserade kataloger vid musikinstitutioner.

abs. %
Notarkiv 6 26
Inventarieförteckning 9 39

6 26Repertoar
Övrigt 307
Antal musikinstitutioner 23 n23

Teater och dans

vårhar påtredjedel och dansinstitutionemaNästan svaratteater-en av som
enkät digitaliserade pjäsregister, Jönköpings länsteater, Västman-har bl.a.
lands Riksteatern. under uppbygg-länsteater och Registret hos Riksteatern är

manuskript och förlag.nad, kommer innehålla pjäser, författare,attmen
de har digitalise-Drygt hälften och dansinstitutionemateater- attav uppger

rade inventarieföneckningar. 85
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Flera institutioner också digitaliseradede har andraatt typeruppger av re-
gister; Riksteatern har bl.a. register 15 000 ljudeffekter, Dansensöverett ca
hus har Videoarkiv och har register konst ochDramaten överett teaterns
bibliotek m.m.

Riksteatern, har kommit längst vad gäller IT -användning att dömasom av
enkätsvaren, har centralt datorbaserat informationssystem kallat Rikslnfo.ett
Det består flera sinsemellan hopkopplade register med informationav om:

pjäser, spelade och ospelade,
organisationer, teaterforeningar, ochdess styrelsert.ex. arrangemang,-
teaterlokaler, tekniska inklusivedata ritningar,
produktioner och föreställningar, medverkande, statistik m.m.-
Avsikten med Rikslnfo i databas lägga all informationär att en gemensam

Riksteatern.rörsom
somAllmänheten hari dag enbart tillgång till den information ochteater-

dansinstitutionema lägger på sina hemsidor på Internet.ut

Tabell 17. Digitaliserade kataloger vid dansinstitutioner.teater-

abs. %
Pjäsregister 6 29
Inventarieförtecknin 11 52g
Övrigt 6 29
Antal dansinstitutioner 21 n21teater-

Medier

På Sveriges Radio programtablåer och allmän informationär om program-
ÖvrigIntemet.33verksamheten tillgängliga datoriserad informationpå t.ex.

och grarnmofonarkiven upphovsrättsligakan och/eller kom-program- av
mersiella inteskäl tillgängliga for allmänheten.göras

Sveriges Televisions programarkiv datoriserat inte sökbart förär men
utomstående. Allmänheten kan däremot få information via SVT direkt, en

chatmöjlighet.39BBS med programinforrnation och finnsDessutom text-en
databas i BBS-form avsedd för massmedier med och bildertexter om pro-
grammen.

Samtliga sju svarande dagstidningar tidningsproduktionen iärattuppger
helt datoriserad Fem tidningarna har material på Internet.stort sett av

33 Adressen http://www.sr.seär
3986 Se också 8.4.
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glädjeskulle haallmänhetendagstidningar skriver ocksåFem attatt av
på grundmöjligtdet intetidningarnas textarkivkomma ännu äratt avmen

upphovsrättsliga frågor.olösta

teknikAnvändning5.4.2 av ny

Musikinstitutioner

datorer ide använderi enkätsvarenmusikinstitutionerEtt poängterar attpar
använderMusikhögskolanverksamheten. Kungligaden konstnärliga t.ex.
Operahögsko-undervisningen.inspelningar och till viss del idatorer vid även

dettvå musikprogram;multimediedator bl.a. harlan har köpt in enasomen
professionellt notationsprogramkomposition, det andraför enklare ett som

används i undervisningen.
tillgång tillharmusikinstitutionema detredjedelNästan attuppgeren av

Få harpåhemsidor Intemet.och knappt fjärdedel har lagtInternet ut egnaen
cd-rom-slcivor.tillgång tilltillgång till och färre harännue-post

hemsida.40välutvecklad DärStockholm mycketFolkoperan i har pre-en
uppsättningar.tidigarebörjan till arkivverksamheten och överettsenteras

världenoperahuset iövrigt förstaenligt uppgift for detFolkoperan var egen
biljettboknin via Intemet.kunde erbjuda allmänhetensom g

har sedan dessfebruari 1996 ochNorrlandsoperan svarade på enkäten i
Intemetf verksamheteninformationfinnslagt sina hemsidor på Därut om

föreställningarna.biljetter tilloch möjlighet för allmänheten bokaatt
långt i sin IT-också kommitKungliga Musikhögskolan i Stockholm har

skallallmänhetendatabasanvändning. Där håller upprättaatt en somman
från.pedagogiska tipskunna hämta musik, noter, m.m.

och cd-rom.tillgång tillTabell 18. Musikinstitutionernas Internet, e-post

AntalNej VetPlanerasTillgång Internt Externt
%% abs.% abs.abs. % abs.till: abs. % abs. %
10013 233917,5 930,5Internet 7

23 1003 1326 9 399 3 6E-post 2 13
10039 2339 917.5 9Cd-rom 4,5

40 http://www.fo1koperan.seAdressen är
41 87http://www.norr1andsoperan.se/Adressen är
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Tabell 19. Musikinstitutioner hemsida.harsom egen

Ja Nej Planeras Vet e Antal
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

Hemsida 5 22 9 39 30 2 9 23 1007

Teater och dans

De och dansinstitutioner påhar vår enkät har till delteatrar svarat storsom
datoriserat verksamheten. Bara de inte använder datorer.tre attuppger

Åtta och dansinstitutioner de använder datorer i produk-teater- attuppger
tionen, t.ex.:

Riksteatern, del ljussättares och belysningsmäs-att storsom uppger en av-
arbete sker med hjälp datorer och lagrar ljudeffekter påtares att teaternav

cd-skivori spelare datorer,styrssom av
Bohusläns har datoriserat musik-lljudavdelningen. Teatern heltärteater— Årsjälvförsörjande på inspelad ljudmusik, och effekter för scenbruk.
1995 producerade första cd-skiva med musiken Birdyteatern en ur en-
pjäs tumerade i Bohuslän,som
Stockholms stadsteater, konstruerar ljusdesigndekor och i CAD-som-
system.
Knappt tredjedel och dansinstitutionema de harteater- atten av uppger

datoriserat biljettforsäljningen. Dramaten har inrättat speciellt talsvarsystemett
via telefon orientering i den omfattande informationen Dramaten.som ger om

Borås- och Stockholms stadsteatrar har på liknandeplaner talsvar-att starta
system.

Rätt många, 40 %, och dansinstitutionema derunt teater- attav uppger
har tillgång till Internet och Sex institutioner har lagt hemsidore-post. ut egna

Riksteatem.42på Internet, däribland På sin hemsida har Riksteatern bl.a. de-
lat in tuméplanema i aktuella pjäser, län och kommuner. Tanken är att om

går in på bibliotek i Kalmar, så kan via Kalmar kommuns hem-ettman man
sida hitta alla planerade Riksteaterforeställnin i kommunen eller länet."gar

Fem och dansinstitutioner de har tillgång till cd-rom-teater- attuppger
skivor. Dramaten håller dessutom producera cd-rom-skivaatt en egen om
Dramaten for skolor och allmänheten.

Dramatiska institutet i Stockholm har First Class-server antalettgenom en
projekt-konferenser. Projekten har både interna deltagare och deltaga-externa

när konferensen via modem.re, som

4288 Adressen http://www.riksteatem.seär
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ochtillgång till Internet,Tabell 20. Teater- och dansinstitutionernas e-post
cd-rom.

AntalNej VetTillgång PlanerasInternt Externt
abs.abs. %abs. %% abs. %till: abs. % abs.
21 1002 10333 14 79 43Internet
21 1003 1410 8 388 38 22 10E-post

29 21 10069 432 10 5Cd-rom 5 24 1

hemsidor.harTabell 21. och dansinstitutionerTeater- egnasom

AntaleNej Planeras VetJa
%% abs.abs. % abs. % abs.abs. %
1009.5 2138 5 24 2Hemsida 6 28,5 8

Medier

använderdemedieföretag har på vår enkätSamtliga attsvarat uppgersom
och Smålands-Sveriges Televisionoch på arbetsplatserna.Internet e-post

bruk.förproducerat cd-rom-skivordessutom de har externtattposten uppger
Östgöta papperstidning-förstärkaCorrespondenten medier kantror att nya

distributionsverktyg,ställning i samhället och IT ett nytt snarareser somens
medium.än ett nytt

IT-strategier IT-kunskaper5.4.3 egenbedömdaoch

fastlagd IT-plan. FleraharDet bara musikinstitutionemaär aven som enav
utvecklalänsmusilcföreningama skriver varken har tid ellerde attatt pengar

någon IT-plan.egen
på skala3,9Medelvärdet för musikinstitutionemas IT-kunskaper är en

från till tio.ett
institutionerhar IT-plan. 1521 och dansinstitutionerFyra teater- enav

Västernorrlandde inte har någon IT-plan, Teateratt t.ex. som angeruppger
Om vi lyckas komma"vi håller på springa ifatt tåget.väl närmastatt att upp

försöker därifrån".på bakvagnen vi vidareta oss
det lägstaTeater- och dansinstitutionema denär satt genom-grupp som

tio.från tillsnittsbetyget på sina II-kunskaper, 3,4 på skala etten
väldeliga; allt-varierarVad gäller IT-strategier vid medieföretagen svaren

publiceringutvecklingen med digitalifrån IT-strategi saknas till äratt att m.m.
IT-strategi i sig 89en anges som svar.
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lI-kunskapema hos personalen i medieföretagen varierar starkt inom per-
sonalgruppen, beroende på arbetsuppgift.

5.5 Myndigheter stiftelseroch

Svarsfrekvensen hög bland myndigheter och stiftelser. Vi fickvar svar av
tillfrågade.75 % eller 40 53 En del myndigheter och stiftelser harav re-

dovisats under 5.2 Bibliotek, vi har placerat dem där eftersom idet dessa fall
myndighets bibliotekär enbart sin verksamhet påsvaratresp. som om egen

myndigheten. Det gäller biblioteken vid Statistiska centralbyrån ocht.ex.
Statens invandrarverk.

dettaI kapitel återfinns bl.a. Riksantikvarieämbetet, övriga sektorsmyn-
digheter redovisas dock under resp. grupp.

Eftersom dessa institutioners verksamhet så vitt skilda slag, har viär av
gjort bedömningen statistisk bearbetning inte meningsfull. Vi haräratt en
emellertid försökt helhetsbild lyfta fram de äratt ty-ge en genom svar som
piska för och de visar på inställning de flestagruppen svar som en som
myndigheter och stiftelser har speglat i sina resp. svar.

Alla myndigheter och stiftelser på enkäten de använ-svarat attsom uppger
der datorer i sitt arbete. Tillgången till Samtligamycket känneräre-post stor.
också till vad Intemet-anslutning innebär. Många har också eller planeraren

skaffa Intemet-abonnemanatt

Tillgång5.5.1 till digitalt material

Riksantikvarieämbetet och Statens historiska har digitaliserat stormuseer en
del sina register såsom fomminnesrcgistret, register riksintressen,överav
statliga byggnadsminnen, kyrkor, kyrkklockor, industriminnen Anti-m.m.,
kvarisk-Topograñska Arkivets samlingar länsvisa register fördel-översamt
ning bidrag till vård byggnader, fornlämningar och kulturlandskap.av av
Man har också for scanning, bearbetning och registrering äldresystem av
lantrnäterikartor. Dessutom finns bilddatabas med primära byggnader ochen
byggnadsutsmyckningar i Likaså finns Vitterhetsaka-sten samt runstenar.
demiens biblioteks databas Vitalis tillgå. För närvarande finns ingen nröj-att
lighet for allmänheten direkt nå digitaliserad infomration. Alla databaser äratt
dock offentliga i den meningen på begäran kan få papperskopior.att man

43 Följande myndigheter har meddelat de inte sig ha någon verk-att anser
samhet intresse för kultumät och därför har valt inte påettav att svara
enkäten: Riksgåldskontoret, Statens försörjningsverk, Riksbankens jubi-

90 leumsfond, Statskontoret och Jämo.
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inventarier,Kulturrådetsförteckningardigitalakulturråd har överStatens
bidragsför-rådetsuppgiftertidskriftsbestånd rörbok-rådets och samt som

hemsidaKulturrådetsnådelning. Utomstående kan
detoffentlig konst;registerdatoriseradekonstråd har två överStatens ena

omfattar förochefter 1950utförtslandetfast konst iinnehåller beställd som
köptKonstrådetden konstandra gäller500 verk, detnärvarande 17 somca

18 000 verk. Ingen-omfattarochmyndigheterpå statligain och placerat ca
allmänheten.tillgängligt forting är ärmu

sindeldatoriseratharfolkminnesinstitutet SOFISpråk-och stor aven
desamlingar. Ingaskriftligaochbibliotekskatalogerverksamhet, avt.ex.

avsikthar forSOFItillgängligadigitaliserade delarna attär ännu externt, men
sökning utifrån.tillgänglig förinformationenpå sikt göra

vi-ochbok-, ñlm-sittförteckningendatoriseratInstitutet harSvenska av
lånebehov.utlandsmyndighetersdels förbehov,deobestånd, dels för eget
via cd-romnåskanSvenska Institutetinformationsmaterial frånAllt externt

och Internet.
skapatbiblioteksregister ochsittdigitaliseratspråknämnden harSvenska

språkfrågor.olikalitteraturhänvisningar imeddatabasen
och faktaaffischermed filmer,sitt arkivFilminstitutet registrerarSvenska

tillgängliginteDatabaseni Filmdatabas. är utanfilmer externt,m.m. enom
publikationer.grafiskagrundmaterial för institutetsanvänds som

Användning teknik5.5.2 nyav

i sinelektroniskanvänderpå vår enkätmyndigheterDe flesta postsvaratsom
till Internet.också tillgångharMajoriteten myndigheternaverksamhet. av

någoninteIntemet-uppkoppling harmyndigheterna har ännuFlera somav
Av deskaffa sådan.dockdem planerarhemsida. Många att somenavegen

iskaffa detdemångatill Internetinte har tillgång attattännu avsersvarar
framtiden.

Ministerrådet,Nordiskafinnstillgång till InternetBland dem harsom
kul-framtidensStiftelsenspråknämnden,SvenskaForskningsrådsnämnden,

NUTEK, Hög-teknikutvecklingsverketNärings- ochSocialstyrelsen,tur,
Humanistisk-kulturråd,konstråd, StatensStatensSkolverket,skoleverket,

ftitidsrådochkultur-Handelsflottansforskningsrådet,samhällsvetenskapliga
Riksantikvarieämbetet.och

Nordiskapåhemsidor Internet:har dessutomFöljande myndigheter egna
teknikutvecklingsver-Närings- ochForskningsrådsnärrmden,ministerrådet,

Humanistisk-kulturråd,StatensSkolverket,Högskoleverket,ket NUTEK,
fri-ochHandelsflottans kultur-forskningsrådetsamhällsvetenskapliga samt

tidsråd.
91
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Nordiska Ministerrådet hari sin projektverksamhet flera informationsmil-
ODIN44jöer på Internet. Hit hör Nordiskt skoldatanät, universitets- och-

högskolenätet, Att istudera Norden rad kultur-, utbildnings- ochsamt en
forskningsinstitutioner.

Forskningsrådsnämnden använder ofta och cd-rom förInternet skaffaatt
information.

Svenska språknämnden använder dagligen Internet for koppla sigatt upp
på databaser med språkvårdande infonnation.

Handelstlottans kultur- fritidsrådoch har haft treårigt forsöksprojektett
med elektronisk nyhetsfönnedling bl.a. inneburit Svenska Dagbladetsattsom
redaktionella dagligen skickats till några fartyg via satellit.text ut

Stiftelsen framtidens kultur har datoriserat sin hantering ärenden ochav
håller dator tillgänglig för besökare.en

5.5.3 IT-strategier och IT-kunskaperegenbedömda

De myndigheter besvarat enkäten visar nyfiket positiv inställning tillsom en
inforrnationstekniken och dess möjligheter. Flera myndigheter konstaterar
dock de inte har utformat någon konkret IT-strategi. Närings- och teknik-att
utvecklingsverket NUTEK och Landstingsförbundet har äldre ADB-en
strategi under omarbetning.är Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen framti-som
dens kultur, Arbetsgivarverket, Barnombudsmannen, Statens Fastighetsverk
och Ungdomsstyrelsen de håller på utforma IT-plan. Social-att attuppger en
styrelsen Svenskaoch Filminstitutet har nyligen utformad IT-strategi.en

Så samtliga myndigheter bedömer sin IT-kunskap hög. Pågott som som
skala 1-10 kunskaperna eller högre.en att motsvararanger man sex

5.6 Intresseorganisationer ideellaoch föreningar

Vi har tillfrågat 127 intresseorganisationer och ideella föreningar deras IT-om
svarade,45användning. 63 vilket knappt 50 % och därmed relativt lågär en

Ett skäl kan många framför allt de ideella förening-svarsprocent. attvara av
har organisation bygger på ideellt arbete med små Dearna en som resurser.

har därför kanslier med få datorer eller inget kansli/ingen datoriseradrentav

44 Adressen http://www.nmr.dk/nsd/är
5 Nordiska Ekumeniska Rådet, Föreningen Sveriges Landsantikvarier och

Landsorganisationen i Sverige LO dock de inte avsågatt attangav svara.
Folkparkema i Sverige/Folkets Hus Riksorganisation, Svensk Teaterunion

Svenska lTI/Svensk Danskommitté Svenska Föreningensamt-
Norden/Svensk-norska samarbetsfonden har valt lämnaatt gemensamma92 svar.
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motivationockså derasförståsminskarhuvud Därmedverksamhet över taget.
vår enkätbesvaraatt

varie-redovisar,vikategoriernai likhet med de övrigaSvaren ytterstär,
föreningarorganisationer ochdessaomfång och kvalitet. Eftersomrande i

bearbe-meningsfulltvi det inteverksamhetbedriver så olika atttyper anserav
redovisning.kvalitativstatistiskt, har valt endast göraattutanta ensvaren

Tillgång digitalt materialtill5.6.1

föreningarideellagradoch i högreintresseorganisationerGenerellt har änsett
medlems-enbartvanligastematerial.lite digitaliserat Det ärmycket attegetav

adressregister finns på dataoch eventuella
omfattandeMusikbyrå harInternationellaSTIM Svenska Tonsättares en

rättighetsinne-ochmusikaliska verk, upphovsmanmed uppgifterdatabas om
STIM-sällskap.45 SvenskaFöreningentill utländskahavare länkarsamt

harJazzriksförbundetstipendiatregister. SvenskaFST harTonsättare ett
-klubbar.ochjazzmusiker, -orkestraraktivaförteckningar över
och bilderdigitalt arkiv medmitt harregionKonstnärscentrums texterett om

Hantverksfrärnjandet harStiftelsenoch deras verk.anslutna konstnärer ettav
gesäll- ochavlagt40 årenderegister dem underöver senastesom

medregisterharLäromedelsproducentermästarbrev. Föreningen Svenska ett
i påeller sökapå via diskettabonnera16 000 läromedel, vilket kanmanca
sinaresultatetförfattarfond har datoriseratSverigesInternet. av

folk-referensbokbeståndet påutlåningen ochstickprovsundersökningar av
FörfattarförbundSverigestillgänglig Internet.också viaoch skolbiblioteken

svenskaoch dödabåde levandeupphovsmannaregister medhar ett nu
RiksförbundKonstföreningarsSverigesförfattare och litterära översättare.

Våra Gårdardiabilder.000diabildsarkiv med 25SKR har ett ca
harsamlingslokalerRiksföreningen för nykterhetsrörelsens allmänna en

samlingslokaler och900med uppgifter nykterhetsrörelsensdatabas caom
faciliteter.deras resp.

filer i Foto-tillgång till vissafåEfter överenskommelse kan utomstående
utvecklatHembygdsförbund hargraficentrum/galleri SverigesIndex datorer.

användsnärvarandefördatorprogram för registrering föremål av caav som
multimediepresentationerhembygdsmuseer. Studiefrämjandet skapat70 har

elektroniskastudiematerialden verksamheten har tagit framoch somegnaav
filer.

45 93Adressen http:// www.mic.stim.seär
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5.6.2 Användning teknikav ny

Flera föreningar och organisationer de inte skaffa dato-att attavseranger
rer/digitalisera material eftersom medlemmar/avnämarederas inte har tillgång
till de datorer krävs för elektronisk information.kunna delatt tasom av

Teatercentrum, Författarcentrum Bildningsförbundoch Arbetarnas ABF
Salongen.deltar i konferenssystemet Den Digitala Arbetarnas Bildnings-

förbund ABF har också förelektronisk anslagstavla publik information.en
Tillgång till Internet har Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisa-

tion SAMI, Föreningen Svenska Tonsättare FST, Föreningen Svenska
Kompositörer Populärmusik SKAP, Sveriges Dramatikerförbund,av
Konstnärsnämnden, Svenska Fotografernas SFF,Förbund Fotografi-
centrum/galleri Index, Stiftelsen Hantverksfrämjandet, Svenska Hemslöjds-
föreningarnas Riksförbund SHR, SvenskaFöreningen Läromedelsprodu-

Östersjöns ÖversättarcentrumFörfattar- och inom Sverigeskort,center,
författarfond, Författarcentrum inom kort, Sveriges RiksförbundDövas
SDR inom kort, Synskadades Riksförbund SRF, Studiefrämjandet samt
Svenska Arbetsgivareföreningen SAF.

Egna hemsidor har Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation
SAMI, Föreningen Svenska Tonsättare FST, Barn- och Ungdomsfrlm-
festivalen BUFF, Sveriges Drarnatikerförbund, i Dalarna, SvenskaKonst
Fotografernas Förbund SFF, Fotograficentrum/galleri Index, Föreningen
Svenska Läromedelsproducenter, Sveriges författarfond, Bygdegårdamas
Riksförbund Studiefrämjandet.samt

Få uttryckligen de använder eller har tillgång till deatt e-post,anger men
har tillgång till Internet har förstås också möjlighet sända ochsom att ta emot

e-post.
Få de använder sig cd-rom. Dessa Fotograficentnlm/galleriärattanger av

Översättarcentrum, Östersjöns Översättarcentrum,Index, Författar- och Sve-
riges författarfond, Svenska föreningen Norden/Svensk-norska samarbets-
fonden Svenska Arbetsgivareföreningen SAF.samt

5.6.3 IT-strategier och egenbedömda IT-kunskaper

Nästan ingen de intresseorganisationer och ideella föreningarav svaratsom
Över-på enkäten har IT-strategi eller IT-plan. Det enbart Teatercentrum,ären

Bygdegårdarnassättarcentrum, Riksförbund, De Handikappades Riksför-
bund DHR under utarbetande, KFUK-KFUM:s studieförbund
preliminär, Arbetarnas Bildningsförbund ABF och Svenska Arbetsgivare-
föreningen SAF de har särskild plan eller strategi för sinangett attsom en

4794 Se 8.4.
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SverigesADB-strategi och DövasIT-användning. Konstnärsnärnnden har en
planerarför IT-frågor. DessutomRiksförbund SDR handlingsplanen

VåraDramatikerförbund,SverigesSvenska Musikförläggareföreningen,
samlingslokaler,Riksföreningen nykterhetsrörelsens allmännaGårdar för
StudiefrämjandetSverige/Folkets RiksorganisationFolkparkema i Hus samt
planerar inteIT-strategier. Fotograñcentrum/galleri Indexformulera attatt

inrikadverksamhetIT-strategi motiveringen "vårskaffa särskild med äratten
del".självskrivenalldelespå arbeta med bl.a. media och där ITäratt ennya

organisationens/föreningensRelativt få innehåller bedömningsvar en av
skattning IT-kunskaperförsökt sig pågenerella IT-kunskaper. De avsom en

Artistersbl.a. Svenskahåller sig mestadels under medelvärdet Undantag är
Fotograñcentrum/galleri7-8,och Musikers Intresseorganisation SAMI på

Översättarcentrum 8-9Arbetsgivareföreningen SAFIndex Svenska
"vimittoch sist inte minst regionKonstnärscentrum sägerattsom svararmen

väl 10.

Övriga5.7

Övriga anledning interubriken vi de någonUnder har samlat svar som av
landsting,rubrikerna. sin indelade iunder de andra Dessa iär turpassar

67 %, dvs. 34 51,länsstyrelser, högskolor övriga. Totalt harsamt av
tillfrågade svarat.

institutionersig harLandsting och länsstyrelser myndigheter underär som
mycketkulturornrådet, själva inte har såverksamma påär ma-som men som

hänvi-landstingenterial intressant förmedla i kultumät. Fleraär ettattsom av
Kulturförvaltningen pådärför till regionala kulturinstitutionerna.desar

Älvsborgs så omfattandelandstinget i län skriver landstinget äratt en pass
enkäten påoch diversiñerad verksamhet det svårt besvaraär ettatt att me-

ningsfullt landstingsnivå.sätt
myndighetsutövning medanLänsstyrelserna i första hand för ansva-svarar

kul-för kunskapsuppbyggnad kunskapsfönnedlin inom den statligaochret g
i fleratunniljövården Riksantikvarieämbetetligger på länsmuseema. svarar

på tillgänglighetavseenden för statliga kultunniljövårdens samladeden syn
på centraloch användbarhet vad material används och producerasgäller som

eller regional nivå inom landsting och fem läns-kulturmiljövården. Femton
styrelser har på enkäten.svarat

centralt; iHögskolornas svåra generalisera. En del harär svaratattsvar
alltså utgå frånandra fall institution. kankommer från enskild Mansvaren en

projektdet på pågår betydligt flersamtliga universitet och högskolor änatt
intrycket hög-vad framgår denna sammanställning. Generellt är attsom av

i har nyli-skolorna mycket aktiva på IT-området. Högskolan Dalarnaär t.ex.
95
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profrlområde med inriktning IT ochbeslutat prioritera motatt ett nyttgen
kommunikationsteknologi.

Festival och Svenska kyrkans central-En bok för alla, Stockholm Water
styrelse har vi placerat under övriga.

Tillgång5.7.1 till digitalt material

Landsting

datoriserat sitt konst-Tolv de femton landsting besvarat enkäten harav som
tillgängligtregister för internt bruk. Två vill på sikt konstregistret förgöra

utomstående. liten datoriseringEtt landsting skriver de har mycket överatt
huvud taget.

Länsstyrelser

Det material länsstyrelserna datoriserat och skulle intressantharsom varasom
Änfor allmänheten del består framför allt olika register. så längeatt ta av av

materialet dock oåtkomligt för utomstående, bl.a. säkerhetsskäl. Baraär av en
de fem länsstyrelser på enkäten de helt saknar datori-svarat attav som anger

material. Svaren kommer från länsstyrelsemas kulturmiljöenheterdockserat
och gäller alltså inte länsstyrelserna helhet.som

Länsstyrelsen i Kalmar län har följande register datoriserade:

riksintressen för kulturminnesvården,-
byggnadsminnen,—
kulturhistoriskt värdefulla byggnader,-
särskilt värdefulla avsnitt odlingslandskap,av-
kulturmiljöenhetens handbibliotek,-

begränsat pilotprojekt med historiskt kartmaterial.ett-
Länsstyrelsen i Kristianstads län framtagna införhar databaser, ettegna

integrerat och miljövårdsprogram. digitaliserade informationenDennatur- av-
seende fomminnesregistret, tillhandahålls Riksantikvarieämbetet,som av
skulle allmänheten kunna ha tillgång till via Kultumät Sverige.ett

Länsstyrelsen i Stockholms län har olika register betydelse förärsom av
sarnhällsplaneringen i kulturhistoriskt perspektiv:ett

planenhetens register kommunernas Översiktsplaner,över-
miljövårdsenhetens och hagmarksregister,ängs-
naturkatalogen,
kulturrniljöenhetens fomminnesregister,
det industrihistoriska registret.I
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Resultat; Vad digitalisera: dagär i

Högskolor

Alla högskolor Konstfack har hemsidor med informationutom en egna om
verksamheten och det framgår användningen Internet förattav svaren av
både intern och information kraftigt. fallökar I några kan nåextern man
mycket mängder information via påhemsidan, Linköpings uni-stora t.ex.
versitet48 där allmänheten kan nå allt från information seminarier,om

kurser, forskningsprojekt till omfattande volymer klassiskrapporter, etc.
Runeberg.nordisk litteratur, lagts på Internet projekt Flerautsom av

Intemet.5°högskoleibliotekskataloger sökbara viaär
Vissa institutioner vid Umeå universitet har delar sin publikationsverk-av

samhet digitalt åtkomlig och Linköpings universitet har våren 1996 beslutat
elektroniskt publicera i princip all resultatdokumentation forskning vidatt av

universitetet.
Demograñska databasen vid Umeå universitet har huvuduppgift attsom

tillhandahålla data från kyrkböcker och äldre befolkningsstatistik för forskare.
Intemet.51Arbete pågår för information tillgänglig via På siktgöra kanatt

allmänheten få ökade möjligheter del materialet, önskemålen frånatt ta av men
forskanrärlden prioriteras. För forskare finns möjlighet teckna abonne-att

eller beställa datafiler.mang
Kvinnovetenskapligt forum vid Lunds universitet har datoriseratett

forskningsregister, FEMDOK, kartlägger kvinno- och genusforskningsom
ioch kan nås via Internet.

Arkeologiska institutionen vid Lunds universitet kommer lägga kata-att ut
loguppgifter samlingarna vid Lunds universitets historiska såom attmuseum
de blir tillgängliga för både forskare och allmänhet.

Övriga

En bok för alla och Stockholm Water Festival har ingen digitaliserad infor-
mation tillgänglig forär allmänheten.som

Svenska kyrkans centralstyrelse har antal datoriserade register förett ston
internt bruk, inventarieförteckningar, församlingsstatistik och kyrko-t.ex.
bokföringsregister. Allmänheten skulle kunna ha intresse presentationav en

Svenska kyrkan och pågående aktiviteter, möjlighet kommunicera medav att
kyrkan via information kulturhistoriskt värdefulla byggnader, di-e-post, om

kunskapssamlingar kyrkomötesprotokoll, information artiklarverse som om
och tjänster, elektroniska böcker m.m.

4 8 Adressen http://www.liu.seär
49 Adressen http://www.lysatonlinse/runeberg/är
50 Se också 5.2.1.
5 1 Adressen http://www.ddb.umu.se/är 97
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teknikAnvändning5.7.2 nyav

Landsting

ellerde harfråga ärpå dennalandstingAv de tolv attsvarat uppger sexsom
till konferenssys-tillgångfyra de harIntemet-uppkoppling,på fåväg attatt

fåellerde har vägär att e-post.tem, attsex
län harLandstinget i Kalmarkulturförvaltningen påUtbildnings- och en

kulturinstitutionema.de regionalahemsida med presentation av

länsstyrelser

hemsida.två harIntemet-anslutnin ochfem har harFyra egene-post, tre gav
skaffaintejust har beslutatskriverLänsstyrelsen i Stockholm attatt enman

högför hållakrävsdehemsida förrän kan avsätta att enresurser somman
kvalitetsnivå.

Högskolor

Intemet-uppkopp-få ochpåSamtliga de har eller vägär att e-postattsvarar
sig såeftersom detgeneraliseralingar, här det svårt röräven är att ommen

vissauniversitet harLinköpingsuniversitet. Påmånga anställda vid varje
tidigt åttiotalsedanföregångareoch dessvarit uppkopplade Internetmot

det.institutioner intemedan andra ärännu

Övriga

ochtillgång tillcentralstyrelse harfor alla Svenska kyrkansEn bok och e-post
få det.Festival kommermedan Stockholm WaterInternet att

IT-strategier IT-kunskaper5.7.3 egenbedömdaoch

Landsting

speciell strategi förhar ingenlandsting IT-strategi, ellerSju femton aknarav
kan finnas flerainom dennakulturområdet, vilket alltså innebär detatt grupp

har eller håller påIT-strategi. Sju deföljer landstingets centrala attsvararsom
specifikt för kultur-gällerstrategi, då inte denutarbetaatt omen men anger

området.
mellan ochbådeIT-kunskaper varierarVad gäller egenbedömda svaren,

på arbetsuppgifterna. Feminom landstingen. Kunskapsnivån beror attsvarar
ständigt ökar.kunskapernade har höga kunskaper och flera betonar att98
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Länsstyrelser

sju påmellan ochvarierarTvå fem har ll-strategi. IT-kunskaperna ettav en
medStockholm ligger högstskala från till tio, där Kristianstad och ettetten

påmedelvärde sju.

Högskolor

Högskolan i LuleåSamtliga har eller håller på IT-strategi.utarbetaatt sva-en
formellt II-stra-dock all deras planering hittills har skett antagnaatt utanrar

for kontinuerligsamordnar verksamheten ochtegier, datacentralenatt enmen
vilket kandialog med verksamhetsrepresentanter inom IT-området, ses

strategi i sig.som en
detvarierar. flesta skriverDe egenbedömda IT-kunskaperna De äratt

vissaomöjligt inomgenerellt kunskaperna äratt attett grupperge svar men
i Umeåkunskapsnivå Demografiska databasenmycket höga. Högst anger

och Kvinnovetenskapligt forum i Lund.

Övriga

IT-kunskaperStockholm Water Festival har IT-plan och bedömer sinaen
i genomsnitt fyra.som

5.8 Konklusion

Grovt kulturinstitutionemakan faser för digitaliseringsarbetet vidsett tre
ochidentifieras. Den första gäller digitalisering register och kataloger ut-av

veckling sökingångar innebär registreringenoch verktyg, den andra attav
fördjupas utförligare ingående medanbeskrivningar de posterna,genom av
den tredje, tålamodslcrävande digitalisering själva pri-fasen,mer avser av
märmaterialet. källmaterial och därförDet handlar gigantiska mängderom
måste strategier första skallutarbetas för vilket kultur-material i hand gö-som

elektroniskt tillgängligt.ras
arkivomrddet underInom har omfattande digitaliseringsarbete pågåttett

lång tid. mikro-Detta sker parallellt omfattande mikrofilmning ochmed att
ñchning fortsätter Arlciwärl-på skett under flera decennier.sättsamma som
den dessa arbeten inscanning och digitalisering.förstadium tillettser som
Genom detta tidigare formerhar kontinuitet upprätthållits mellansynsätt en
för tillgängliggörande informationsteknikoch de möjligheter modern er-som
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arkivdatabasen52 finns tillgängligNationellabjuder. Utvecklandet den somav
organisationen.för datoxmognaden inompå cd-rom har betytt mycket

digitaliserattill delenbiblioteksomrâdet katalogmaterialetInom störstaär
90 % folkbiblioteken harframtagna. Drygtoch fungerande Sökverktyg är av

inga planer på överföramediebestånd. finnsdatoriserat sitt Däremot attt.ex.
sådan till digital form.litteraturen som

ocksåsin IT-användning,Forskningsbiblioteken kommit längst ihar men
har oftastframme. Allmänhetenlänsbibliotek folkbibliotek ligger långtoch

och tidskrifterdär böckermöjlighet på hand söka i de datasystematt egen
finns katalogiserade.

heterogenitet arkiven ochbetydligtM präglas större änuseerna enav
olikartade, dels harbiblioteken. museibestånden i sig mycketDels är

gångerorganisatorisk struktur. Mångainstitutionerna inte lika enhetligen
visst mått dragkampintegriteten det finns ocksåden ochvärnas ett avegna

flera delvis konkurrerandeemellan. Parallellt förekommer t.ex.museerna
fåofta svårt för allmänhetendatabassystem för klassifikation. Det är att

fram.tillgång digitaliserade katalogertill de många intressanta växersom
föremåls-, f0to-, konst-,alltid på plats för delNästan krävs besök att taett av

arkeologiregister etc.
multimediaanvänds i hög gradInom områdena musik, och medierteater

såfinns i allmänhet inteoch modern teknik i produktionema. Däremotannan
register olikamängder material digitalisera. handlarDet meststora att om av

000 ljudeffekter medanRiksteatern register med 15 Dan-slag. har t.ex. ett
blivit och snab-hus omfattande videoarkiv. tekniken bättrehar Närettsens

institutioner-bare på förmedla ljud och bild, liksom rörliga bilder, hoppasatt
i elektro-sin verksamhet till allmänhetenkunna förmedla betydligtna mer av

nisk form.
stiftelser hel del deras verk-När det gäller myndigheter och är resp.en av

tillgängligt.samheter digitaliserade; mycket litet Inom vissadäremot är externt
Riksantikvarie-myndigheter digitaliseringsarbeten.pågår också omfattande
och registeringämbetet utvecklar för scanning, bearbetningt.ex. ett system

sin verksamhet tillgängligäldre kartor. Statens kulturråd delgör stor avav en
på Internet osv.

Verksamheterna och ideella förening-i de många intresseorganisationerna
svårfångade. omfång och kvalitet vadredovisar varierandeDeär ytterstarna

STIM Sverigesgäller digitalisering. finns så skilda organisationerHär som
omfattande databas inne-Tonsättares Internationella Musikbyrå med somen

håller uppgifter och rättighetsinnehavaremusikaliska verk, upphovsmänom
med länkar till organisationer, och Sveriges författar-motsvarande utländska
fond statistik utlåningsfrekvens vid svenska skolbibliotek till-ärövervars
gänglig via Internet.

52100 Se också 7.1.1.
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sin verk-digitaliserade intedel organisationer deklarerarEn attatt avser
tillgångsaknarmedlemmama/avnämamahänvisning tillsamhet, ofta med att

ochslutit sigorganisationer har möts nätet,datorer. Andratill samman
sig cd-rom.de använderFådeltar i olika konferenssystem att avangerosv.

Festi-Stockholm Waterorganisationerrubriken finnsUnder övriga som
organisationeroffentligacentralstyrelse. Ett antaloch Svenska kyrkansval

länsstyrel-ochlandstingenkultursfären,inte direkt under t.ex.sorterarsom
digitaliseratpåhögskolorna. Tillgångenåterfinns också här, liksomserna,

digitaliseratmaterialStora delar det ärmaterial den disparat. ärär även somav
hari allmänhetHögskoloma undantagenendast tillgängligt internt. är som

information.internsåvälanvänder forhemsidor och Internet extern somegna
Demo-dokumentation på Internet.forskningsprojekt lagtOlika har t.ex. ut

digitalise-omfattandeUmeå universitet har mycketgrafiska databasen vid ett
till-befolkningsstatistikoch äldrematerial med kyrkböcker är externtrat som

avgifter.gängligt högamot
kulturmaterialdigitaltför tillgång tillgenerellt gäller kostnadernaRent att

iDemograñska databasenPraxis varierar, alltifrånvarierar kraftigt. uttagvars
läggsmaterialmängder000 tillgenomsnitt kostar 42 kronor, utstora somca

nätet.53fritt på
kulturinstitutionergenomgången mångaVår slutsats den företagna är attav

hittills digitali-i digitaliseringsarbete. Detkommit bra bit sittvägen somen
slag,oftast elementärtförteckningar,huvudsakligen register ochärserats av

begränsadenbart i mycketenskilda och föremålmedan dokument ännu om-
finns ocksåtabell 22 visarelektronisk form. Somfattning ñnns tillgängliga i

IT-användning.utbilda personalen ibehovett stort attav
önskvärt.institutionsgränsernasamarbeteEtt strukturerat ärövermer

systemval,vad gällerMånga institutioner står inför principiella beslut utrust-
effektivasteutnyttjasning och inte minst hur skall kunna sätt.resurserna

delar sköttsdigitaliseringsarbetet tillUnder den första fasen har stora genom
behövsoch liknande. Nutillfälliga anslag via arbetsmarknadsåtgärder mer

fattaskall kunnaenskilda institutionernaövergripande IT-strategier för deatt
teknik, investeringar,organisationen personal,beslut hur den befintligaom

tillgängliggö-digitalisering ochlångsiktigt såprioriteringar etc. attanpassas
del i verksamheten.rande ingår permanentsom en

pågår, dedigitaliseringsarbetekapitel redogör vi för detI nästa pro-som
kultursverigeorganisationerna ioch de önskemåljekt planerassom egna som

digitalisering.har vad gäller IT-användning och

53 ekonomiska aspek-belysningSe också 8.1, 9.4 10.2 för ytterligareoch av
101i digital form.på kulturmaterialter
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Tabell 22. Bedömning den institutionens -kunskaperITav egna
skala 1-I 0.

Medelvärde Vet Antal
Arkiv 4,8 l 51
Folkbibliotek 5 21 187
Länsbibliotek 6,5 3 61
Forskningsbibliotek 6,9 9 33
Museer 4,1 11 90
Musikinstitutioner 3,9 1 23
Teater- dansinstitutioner 3,4 2 2 1
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kultursverigeiIT-användningenvi förredogjordeföregående kapitletdetl
ambi-generellt"intet" är"allt" tillfrånVariationemai dag. settär stora men

verksamhetendatoriseraplanerarMångainför framtidentionerna attstora.
ef-kulturmaterialalltmedvetenflera.drivlcraftema Manoch ärär att merom

generationen ärinte minst dendigital form,terfrågas i som upp-yngreav
datorstöd iefterfrågarnaturligtdärför pådatorer och sättmed ettsomvuxen

också medvetenManarkivet, ärmed biblioteket,sitt umgänge etc. ommuseet
ochkonferenssystemelektroniskaoch olikaden snabba tillväxten Internetav

kolleger ochmedkommunikationenteknikens hjälp förbättradenvill med nya
ef-också förenkla,villSveriges Manutanförövrig omvärld, gränser.även

hjälpkostnadskrävande medmindresin verksamhetfektivisera och göra av
äldredigitaliseraviktenocksåbibliotek betonarMånga arkiv ochIT. attav

originalen.slitaget påminskaömtåliga dokument för att
projektdepågår,digitaliseringsarbetebehandlas detdet här kapitletI som

kulturområdet självainomde verksammaönskemålplaneras och de somsom
Vi villdigitalisering.IT-användning och poängteragällervad att sam-anger

intesåledesuppgifter. Vi harsvarandespå demanställningen bygger egna
har in-Enkätsvarenenskildai dekontrollera riktighetenkunnat utsagorna.

särskilt börvilket1996,januari-majlång period,relativtkommit under en
avslutatskan haPågående arbetenkapitel.läsningen dettabeaktas under av

den tidförskjutits underförkastats ellerprojekt påbörjats,och planerade som
lämnades.förflutit sedan svaren

kapi-föregåendeisjuuppdeladRedovisningen är somgruppersamma
återkom-definitionerför någrakapitel viinledningen till 5 redogörtel. I som

digitalisering.datoriseringmedvad vii detta kapitel, t.ex. resp.avsermer
nyckel-innehåller531 enkätsvarendesammanfattande beskrivningEn av

införöppenhetdialog,behovosäkerhet,dynamisk förändring,ord avsom
beslutpolitiskapåvilja imöjliga delta väntanolika vägar, att processen,en

skall lösas.ñnansieringsfrågomainfor huroch undran
avgörandeskall deMånga avvaktar således någon stegen,ta menatt annan

påefterfrågansig märkapositiv tillförsikt. Flerafinns också sägerdet enen
digital form.och -information ikulturmaterial

nedslag i denögonblicksbild,kartläggning skallDenna ettsom enses
visa på denVi villframtida kultumät.jordmånen förverklighet utgör ettsom

inspira-exempelkatalog förslagsfinnsmångfald tankar och förslag ettsom -
ambitio-innehållsligadeförutsättningarna,tekniskaVi bild detion. ger en av
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och de visioner och tankar finns inför framtiden. Man måste docknema som
hela tiden medveten de snabba förändringsförloppen.vara om

6.1 Arkiv

Det finns behov digitalisering vid landets arkivinstitutioner.ett ston I sinaav
enkätsvar framför många arkiv önskemål digitalisera och på så till-sättattom
gängliggöra register och dokument för allmänheten. Många pekar på behovet

digitalisera äldre arkivalier för därigenomatt minska slitaget på origina-av att
len.

Arkivinstitutionemas IT-projekt går i mångt och mycket på digitalise-ut att
olika arkivregister. Flera arkivinstitutioner kommer delarra att presentera av

det digitaliserade materialet på cd-rom-skiva.

Pågående6.1.1 IT-projekt

Nästan alla arkivinstitutioner har på vår enkät håller på digitali-svaratsom att
sina sarnlingar. Det handlar registrera äldre samlingar såvälsera attom som

bygga specialregister.att upp egna
Arbetarrörelsens arkiv håller med inventering fackliga fanorstoren av-
och standar. Ca 10 000 fanor registreras, fotograferas och in imatas ett
centralt register,
Arkivet för ljud och bild bygger datakatalog samtligaöverupp en grammo--
fonskivor har producerats i Sverige; svensk nationaldiskograñ,som en
Stockholms stadsarkiv samarbetar med Vasamuseet för 1628 årsgöraatt~
tänkebok tillgänglig på cd-rom,
Landsarkivet i Göteborg håller tillsammans med andra kulturinstitutioner—
på med projektet Göteborgsemigranten, där bl.a. kartor, ritningar och re-
gister emigranter kommeröver på cd-rom,att utges
Svenska emigrantinstitutets arkiv arbetar med fortsatt uppbyggnaden av-
bibliotekets innehåll, arkivets berättande källor och personhistoriska data-
baser, baserade på såväl svenska utlandssvenska arkiv,som
På Landsarkivet i Uppsala finns samtliga manuellt upprättade äldresnart-
arkivförteclcningar inlagda i arldvdatabasen,
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Önskvärd digitaliseringResultat;

digitaliserasDelsvid Riksarkivet.Flera digitaliseringsprojekt pågår-
i cd-vilket ska resulteramilcrofilmer, dels överförs och ritningarkartor en

Lantmäteriverket.i samarbete medgörsrom som
ritningsregister inomkart- ochFlera arkiv håller också på byggaatt upp

SESAM-projektet.1forramen

6 1 2 Planerade IT-projekt. .
arkivinstitu-statligaArkivverket 1996 allaplanerar under knytaatt samman

Web-server.World Widetioner i nationellt arkivnät medett gemensamen
där bl.a.Västsverige planeras projekt institutionsgränsema,I överett

i SverigeLandsarkivet i Göteborg i medsamarbete västra attavsermuseerna
Sverige.för Kulturiskapa söksystem västraett gemensamt

videosignaler mellanIT-projekt därArkivet för ljud och bild planerar ett
iProjektet haröverföras via ATM-nät.nordiska forskningsarkiv skall kunna

i Arkivetockså ledförsta hand teknisk inriktning, skall ettses somen men
läneutbyte.internationelltför ljud och bilds etablera medsträvan ett systematt

äldre register ocharkivinstitutioner också på digitaliseraFlera har planer att
Arkion arkivinfonna-samlingar. digitalisera betydande mängderplanerar att

brevskatten". Lands-brevskrivarregister, "Den svenskation, bl.a. s.k.ett
tillarbetsplatsprojektet "Kulturarkivet i inom förHärnösand ska, ramen

nybyggesresolutioner.1000, registrera sjömanshushandlingar ochbl.a.

Ännu digitaliserade6.1.3 inte källor

datorisering verksam-Arkivinstitutionema visserligen kommit långt ihar av
Stadsarkivet i Stockholmheten, registreringsbehovet Enbartär enormt.men

"tillgångenförvarar 45 000 hyllmeter pappershandlingar, och konstaterar att
kunde sökas medtill informationen denskulle naturligtvis öka enormt om

datorer".
informationAlla arkivinstitutioner på samlingar ochexempel somger

handlar alltborde digitaliseras for allmänheten. Detoch finnas tillgängliga om
från dagböcker och brev till radio- och TV-program.

tillmöjlighetenönskemål återkommer i flera enkätsvarenEtt ärsom av
och kräverdigitalisering urkundema, något både kostsamtär ensomav som

digitalise-den äldre skrivstilen. Menkan hantera även enprogramvara som

1 Se också 3.2.4. 7.1.3.och
digitalisering ochmedArkion enhet inom Riksarkivet arbetarär en som

105ADB-registrering arkivinfonnation.m.m. av
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ring urkunderna i "revolutioneraskulle, enligt Landsarkivet Uppsala,av
landsarkivets verksamhet och självskrivet intresse för allmänheten".vara av

Många arkiv också intresserade i digital form sin verk-är presenteraattav
samhet och informera allmänheten samlingarna.om

6.2 Bibliotek

Biblioteken har kommit långt i sin IT-användning, mycket tack enhetligavare
för klassificering katalogisering mediebeståndet. %och Bara 7system av av

biblioteken har på enkäten har inte datoriserat verksamheten.svaratsom
Många bibliotek har dock specialsamlingar inte digitaliserade.ärsomegna

sigDet ofta register äldre litteratur eller samlingar med lokal-rör överom
anknytning.

Biblioteken, och då främst folkbiblioteken, måna fungera in-är attom som
formationscentraler och dra till sig besökare. IT-projekt är sättett attnya
locka allmänheten till folkbiblioteken. allt frånDet kan handla Intemet-ca-om
féer till datakurs för folkbiblioteket i Kramfors.pensionärer påen

och forskningsbibliotekenLäns- arbetar främst med övergripande IT-pro-
jekt, bygga kontaktnät eller finna enhetliga för distansun-att systemsom upp
dervisning och digitalisering bilder. IT-projekt sällan så publikaDessa ärav

folkbibliotekens olika projekt.som

6.2.1 Pågående IT-projekt

Folkbibliotek

Många folkbibliotek fullt sysselsatta med lära sig läggaInternet,är att upp
hemsidor och installera multimediedatorer och cd-rom-läsare. Här följeregna

axplock alla de IT-projekt pågår biblioteken i landet:ett runtav som om
Biblioteket i Salem producerar lyrikantologi på cd-rom isvensken sarnar--
bete med Nobelbiblioteket och tidskriften Lyrikvännen. Ca 1 200 dikter

800 svenska författare finns med,runtav
Biblioteken i Ljungby, Sundbyberg och Mora har Intemet-caféer,startat-
Linköpings stadsbibliotek medverkar i projektet IT-världenFönster mot-

går på människor kanske saknar dator hemma möjlighetut attsom ge som
nå på ProjektetInternet. innebär också kommunen byggeratt ut att ettupp

virtuellt stadshus där allmänheten infonnation,kan söka
Biblioteken i Gävleborgs hållerlän tillsammans med högskolan, länssty--
relsen och länsmuseet på utreda förutsättningarna för Kultumätatt ett
Gävleborg,
Stockholms stadsbibliotek håller på speciellt IT-bibliotek,upprättaatt ett106 -



Önskvärd digitaliseringResultat;

utbildningskolan kortmedbibliotek i samarbeteSundbybergs ordnar en-
datom,kallad "Körkort tillför datorovana,

miljö-olikainformationsammanställabibliotek håller påTidaholms att om-
skallResultatetiprojekt avslutats eller pågår kommunen. presenterassom

elektronisk form,i
ungdomsbibliotek, Me-elektroniskti februari 1996Umeå öppnadesI ett— diateket.3 forkulturcentruminformations- ochfungeraDet skall ung-som

domari Umeå,
kommuner projektetmed 15 andradeltar tillsammansFinspångs kommun- drivsKommuninformation,Interaktiv presentationIPAK avsomav-

Institutet för Mediatekning,
pålänsbiblioteketmedstadsbibliotek håller tillsammansEskilstuna att-

romananalysregister,dikt-, novell- ochbygga databas medupp en
lyrikinledningsregis-håller på byggaMunkedals kommunI ettatt uppman-

inledningar,30 000januari 1996 fanns detIter. ca
medi projektarbetsförmedlingenmedBiblioteket i Ljusdal samarbetar ett-

på Internet,besökareIT-värdinnor, undervisar och lotsar utsom
Örebro länsbildningsförbundetmedlänsbiblioteket tillsammansI har an--

i varjedistansstuderandearbetsstationer förutvecklasökt medel for attom
biblioteksñlial i länet,också varjekommun och helst

ochLivskvalITetprojekt kallatiTranås pilotkommunernaär etten av-
till-utvecklingsstömingarmedmänniskorLäslust, där bl.a. skall geman

länsbiblioteken och Före-mellansamarbetsprojektgång till IT. Det är ett
iFUB Jön-och VuxnaUtvecklingsstörda Ungdomarningen för Barn,

augusti,iköpings Skaraborgs länoch startarsom
Bengtsforsprojekt påhögskolebibliotek hetertillFrån glesbygdsfilial ett-

Långed medi Dalsfolkbiblioteksñlialenslå ihopbibliotek. Tanken är att
harhantverksskolaStenebyskolanbibliotek.Stenebyskolans är somen
till-skolan harförutsättning dockhögskola;ansökt få bli är attatt enom

skulle inne-bibliotekende bådabibliotek. sammanslagningengång till av
lokaler,Filialbibliotekets gamlakvalitetshöjning för bådabära parter.en

ikulturhusfungeraframtidenGodtemplargården, kommer i ettatt som
miniatyr".

Norrkö-IT-projekt.pågåendesamtidigtbiblioteken har mångaDe större
IT-projekti allskönsinblandadeskriver Vipings stadsbibliotek ärt.ex.:
och hem-medborgarkontordys1ektiker...tillalltifrån distansundervisning av

Norrköpingssyftar tillsidesproduktioner Alla IT-satsnin göraattgarm.m.
informationscentral.Norrköpings samladestadsbibliotek till

3 107http://e1vis.uk.umeå.se/mediatek/Adressen är
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Länsbibliotek

länsbibliotekDe har på vår enkät för fleraplanerar IT-pro-svarat storasom
jekt:

Nätverk för kunskap kallas projekt för länsbiblioteken i NORP-länen,ett
Älvsborgsdvs. Göteborgs- och Bohus län, Hallands-, Skaraborgs- och

län. Projektet betonar hur den tekniken kan få betydelse för in-stornya
fonnationsförsörjningen i region, och hur virtuell bibliotekskatalogen en
kan få betydelse för distansstudier,t.ex.
Ett treårigt projekt kallat Informationsförsörjning Värmland pågår på
Länsbiblioteket i Värmland. Det går på med hjälp datorbaseradut att av
teknik knyta bibliotek,länetssamman
Eskilstuna stads- och länsbibliotek samarbetar med SIU Stiftelsen for in-
ternationellt ungdomsutbyte för fram ORBIS, databas inter-att ta en om
nationellt ungdomsutbyte. Databasen distribueras cd-rom-skiva,som
Länsbiblioteket i Kristianstads län deltar i projektet "Vi drunknar i infor-
mation och efter kunskap. -projekt för folkbibliotekenDet ITtörstar är ett
i Skåne drivs i samarbete med stadsbibliotek. MåletMalmö är attsom ge
alla skånska bibliotek tillgång till de samlade informationsresursema med
hjälp Internet. Länsbiblioteken skall aktivt arbeta för höja bibliote-attav
kens IT-kompetens,
Länsbiblioteket i Västerbotten deltar i projektet DIABAS, i samarbete med
Umeå universitet och Bjurholms kommun. DIABAS står for Dialektgeo-
grafisk databas. Projektet innehåller flera delprojekt; bl.a. finns 95 000
dialektord samlade i databas,en
Länsbiblioteket i Halland samarbetar bibliotek i imed Malmöhus län ett
projekt heter ProjektetBarn och Datorer. vänder sig i första hand tillsom
barnbibliotekarieri de båda länen och syftar till kunskapenöka IT-att om
utvecklingen.

Gotländska IT -projekt

Gotlands länsbibliotek redovisar flera IT-projekt i sitt enkätsvar kanskesom
kan inspirera andra:

IT-bibliotek Stenkyrka.i projektEtt startade hösten 1995 skallochsom
pågå i två år. Projektet drivs vid integrerat skol- och folkbibliotek iett en
landsbygdsskola på Gotland. En bibliotekarie hjälper elever ochnorra
ortsbor med cd-rom, Internet, ordbehandling m.m.
IT-projekt mellan vänbiblioteken i Visby och i Tukums i Estland. Svenska
kommunförbundets biståndsenhet står for projektpengama för bibliote-att
ket i Visby skall kunna "överföra kunskaper på IT-området". En dator har
inköpts till Tukums bibliotek och gotländska bibliotekarier har varit där
och installerat den. Tanken Tukums bibliotek ska kopplasär att motupp

på Gotlanden server
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Önskvärd digitaliseringResultat;

länsbiblio-beviljatharKulturrådetGotlandbibliotek påIT-samordning av- länsbibliotek,Gotlandsvidbokbeståndenför utreda hurmedelteket att
ÖversättarcentrumÖstersjöns ochFörfattar-fomsals bibliotek,Gotlands

studen-ochallmänhetenförsökbarabibliotek kanhögskolansoch göras
tema.

Forskningsbibliotek

Majori-lT-projektomfattandefleraforskningsbibliotek pågårPå varjenästan
ocksåforskningsbibliotek arbetarMångapåbygger Internet.dessateten av

universi-Göteborgsbokbestånden.äldreregistrera dekontinuerligt med att
och video-Ljud-Web-versionert.ex.World Wideutvecklartetsbibliotek av

Andraarkiv.ordinariehandskriftskatalogenssamlingar ocharkivets av
projekt:exempel

möjlighetersärskild prövaruniversitetsbibliotek harUppsala grupp somen- gällercd-rom-skivor. Deteller påelektronisk form, onlinebildlagring itill
ömtåliga verk.ochbokkatalogerbildlagring bl.a. äldreav

samarbetsprojekt universi-StockholmsinitieratsEL VH. är ett avsom- målsättningar. DentvåharProjektetoch finansieras EU.tetsbibliotek av
högskoleundervisningförIntemet-baserad produktutvecklaförsta är att en

biblioteksundervisning integre-juridik därstatsvetenskap ochinom även
informationsökningochspridningunderlättaandraDen är omatt avras.

förochmedborgarenvanligedenlagstiftning och politik föreuropeisk
journalister.

projekt forinternationelltibarnboksinstitutet deltarSvenska gemensamett- europeiskaSexantologibidrag.artiklar ochindexering bamlitteräraav
in Pe-LiteratureChildrensCLIPbarnboksinstitutioner deltar i projektet

Holland.iförläggas till Haagriodicals artikeldatabas kommer attvars
samling-delardigitaliserahåller påKungliga biblioteket i Stockholm att av- någonibilddatabaserskapañlrnafñscher och kommert.ex. att somarna

biblioteketKungliga prövartillgängliga på Internet.form skall finnas
doku-elektroniskasvenskabevaraför samla in ochmetoderockså att

ment.5
EU-ñnansieratdeltar ibibliotekpsykologisk-pedagogiskaStatens ett pro-- biblioteksruti-vissaautomatiseringSELF—projektet,jekt, prövar avsom

ner.
tidningar-äldreinuniversitetsbibliotekUppsalaPressarkivet vid scannar-

optiska skivor.tiklar på

4 Statsvetenskapliga insti-medsamarbetaruniversitetsbibliotekStockholms
vidinstitutionenLingvistiskarättsinformatik ochInstitutet förtutionen,

Övriga Riksdag,Sverigessamarbetspartners äruniversitet.Stockholms
Örebro University,DeMonfortstadsbibliotek.Riksdagsbiblioteket,Rixlex,

Europaparlamentet.Universität Oberta de Catalunya samt
5 konfe-elektroniskahemsidor,och tidskrifter,elektroniska tidningarDvs.

109Se 7.1.2.ävenrenser m.m.
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6.2.2 Planerade IT-projekt

Folkbibliotek

Många kommuner håller på bygga kommunala pånätverk centralor-att upp
där kommunförvaltningen knyts ihop med i första hand skolor ochten,

bibliotek. Flera folkbibliotek avvaktar kommunernas IT-planer. ArvidsjaurI
vill huvudbiblioteket datorisera alla skol- och ñlialbibliotek i kommunen, men
avvaktar utbyggnaden det kommunala stadsnätet. Grums kommun villav ge
invånarna tillgång till kommunal information via det befintliga kommundata-

I Haninge kommernätet. det kommunala datanätet, och därmed biblioteket,
anslutas till Internetatt osv.
Flera bibliotek föreslår nationellt biblioteksnät skall byggasatt ett upp.

Biblioteket i Alvesta skriver framtida Kultumät Sverige borde anslutaatt ett
alla bibliotek till varandra och dem möjlighet söka i varandras katalogerattge
och databaser. "Detta skulle skapa möjligheter för människor i det här landet

bostadsort enkelt och smidigt komma det vi medoavsett att gemensamma
krafter skattemedel har byggt upp."

Majoriteten folkbibliotekens planerade IT-projekt handlar Internet-av om
uppkopplingar, hemsidor och datanätverk. Tekniska frågor så längeäntar

plats i folkbibliotekens lT-planerinstor
Vi vill dock också några andra exempel på framtida IT-projekt vidnämna

landets folkbibliotek:

I Umeå finns idéer lokalt kultumät kallat Umeå den digitalaett sta-om- -
den. "Det projekt vill skapa lokaltär nätverk med globalaett ett ut-som
fartsvägar med kulturen i centrum",
Nora kommunbibliotek på bygga mindre multi-satsar att ettresurser upp-
medialt inforrnationsteknologiskt lärocentrum med inriktning på skolan
och allmänheten. Infonnationsdatabaser, cd-rom-produktioner och peda-
gogiska spel för barn och ungdomar några huvudinslagen i dennaär av
satsning,
Högsby kommunbibliotek kommer troligen IT-projekt till-att starta ett-

med länsbiblioteket och Högskolan i Kalmar. distans-Det ärsammans ett
utbildningsprojekt, där biblioteket skall möjlighet i Högsby kunnaattge
studera vid Högskolan i Kalmar,
Bollebygds bibliotek vill till hösten 1996 komma igång någonmed typ av-
multimedieverksarnhet för barn/ungdomar, kanske multimedieklubb,en
I Botkyrka planeras framställning digital kulturkarta kommu-överav en-

antingen cd-rom-skiva eller via Internet,nen,
Jönköpings stadsbibliotek vill installera kvalitetsdatorspel i nätverk förett-
ungdomar, kallat Hjärnbyte,
Partille bibliotek vill skapa antal databaser med lokal karaktär foto,ett-
kulturminnesvård och byggnader. Tanken skolorna på så skallär sättatt
få möjlighet söka lokalhistoria i olika former,att

110



Önskvärd digitaliseringResultat;

länsbiblioteketmedtillsammansplanerarKommunbiblioteket i Kramfors
pensionärer-Tankendatorvana. ärtill pensionärerprojekt riktat attutanett

ordbe-multimedieproduktioner,olikafå söka i databaser,skall provana
i biblioteksmiljö,handling osv.

med Lantmä-samarbetekartprojekt ii Växjö planerarLandsbiblioteket ett
Äldre på lä-sökbaraoch blidigitaliserasskallkartor länetteriverket. över

bibliotek,nets
DatorteketochKunskapscentrummedfolkbibliotek samarbetarLilla Edets

informations-/presentationsguideframi kommunen for somtypatt ta aven
biblioteket,skall ñnnas

Örebro länsbildningsforbundetmedlänsbiblioteket tillsammansharI an-
i varjedistansstuderandearbetsstationer forutvecklamedel forsökt attom

i länet.biblioteksfilialockså varjeoch helstkommun

Länsbibliotek

tekniskenbartpå IT-projektplanerMånga länsbibliotek har konkreta na-av
biblioteken inätverk mellandigitalthandla byggaDet kan ettatttur. uppom

Intemet-uppkoppling.och skaffadatorereller köpalänet att nya
Sveriges läns-vidIT-projektpå andra planeradenågra exempelHär följer

bibliotek:
hjälpSAMBI-projektet. Medplanerar det s.k.i VärmlandLänsbiblioteket

från hem-materialdiversetillgängliggöravill biblioteketdatateknikav
arkiv,föreningar,bygdsgårdar, etc.,museer

digital, tid-landsbibliotek vill inrättaSkara stifts- och gemensam,en
folkbiblio-samtligatidskñftsbestånden vid länetstäckerskriftskatalog som

tek,
EUhar fåttoch Kungsbacka bibliotekLänsbiblioteket i Halland pengar av

ILIERS.5 flerasamarbete medgenomförs iProjektetför projekt kallatett
Syftetoch Portugal.folkbibliotek Danmark äri bl.a.datañrmor ochstora

låntagarvägledning,utveckla datoriseradskaatt enman
Östergötland för länet,informationsdatabasi vill skapaLänsbiblioteket en

Östergötland. skall till-Inforrnationsdatabasen,kallad Allt varasomom
ochsamhällsinformationskall innehålla allmänpågänglig Intemet, ge

till olikabiljettermöjlighet for allmänheten boka evenemang,att
informa-närsarnhälletsmeddatabasVästmanland planerar forBibliotek en

föreningslivlänstyrelse, kommuner,information från landsting,tion dvs.
Västmanland harBibliotekfolkbibliotek.nås på länetskanm.m., som

tidskriftscentral.på skapaockså planer att en

RetrievalEducation andInformationför LibraryILIERS står Integrated
111System.
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Forskningsbibliotek

Forskningsbiblioteken har inte några omfattande planer på olika IT-projekt.
De flesta institutioner tycks ha kommit igång med projektönskvärda och pla-

samlingar.7främst digitalisera äldre De mindre specialbiblioteken,attnerar nu
Nordiska Afrikainstitutet och Svenska bamboksinstitutet, planerart.ex.som

för Intemet-uppkoppling och hemsida. forskningsbibliotekDe haregen som
lagt bokkataloger på Internet, planerar bygga den informationen:ut etc. att ut

Arbetslivsbiblioteket skall lägga flera Arbetslivsinstitutets rapporteriut av—
fulltext på nätet.
Databasen Sveriges officiella statistik vidöver Statistiska centralbyrån-
skall tillgänglig från den januari1 1997, troligen via Internet.vara
Stockholms universitetsbibliotek har, tillsammans med forskare vid uni--
versitetets historiska institution lärare vid några gymnasieskolor isamt
Stockholm, ansökt för skapa läromedel i multimedieformatt ettom pengar
för gymnasieskolan. Läromedlet skall behandla svensk och europeisk na-
tionalism dess historiska framväxt.samt
Statens musikbibliotek skriver i sitt enkätsvar det finns projekt inomatt—
EU gäller tillhandahållande såväl inspelad musik översom noterav som

Biblioteketnätet kommer eventuellt medverka i något sådant projekt.att

Ännu6.2.3 inte digitaliserade källor

Folkbibliotek

Folkbiblioteken har till del digitaliserat sina bibliotekskataloger. Menstor
många folkbibliotek har också kataloger lokala samlingar fotografier,över av
konst och litteratur inte digitaliserade; samlingar allmänhetenärsom som
skulle ha och glädje tillgång till.nytta attav

biblioteket i Perstorp finns Artur Lundkvist-samling,en-
på biblioteket i Norrköping finns Finspongssarnlingen,-
på biblioteket i Filipstad har samlat lokalt material Filipstad,man om-
på Landsbiblioteket i Växjö finns äldre samlingar böcker, manuskript- -
och kartor ända från 120Ha.1et,-

biblioteket i Forshaga finns Värmlandssamlingen,—
på biblioteket i Oskarshamn finns klippsamlingen Döderhultam,om-
på Bollebygds bibliotek finns lokalhistoriskt arkivmaterial,-
på folkbiblioteket i Gällivare finns lokalhistorisk litteratursamling,en-

Östgötasamlingen,Linköpings stadsbibliotek finns-
på folkbiblioteket i Vilhelmina finns 40 000 sidor samepressklipp, efterca-
30 års kontinuerlig bevakning svenskav press,

7112 Se 6.2.3.
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Örebropå biblioteket i finns flera donationer, Birger Mömer-sam-som-
lingen bestående tavlor Strindberg, Heidenstam m.fl. mängdsamtav av en
unika brev och handskrifter,
på biblioteket i Ystad finns fomminnesforeningens årsskrift Ystadiana,-
på stadsbiblioteket i Södertälje finns lokalsamling med Södertäljemate-en-
rial.
på biblioteket i Sala finns Salasamlingen,-
på Täby bibliotek finns hembygdsföreningens material och bibliotekets-
Täbylitteratur,
på biblioteket i Sölvesborg finns lokalsarnlingen med Blekingelitteramr.-
l enkätsvaren flera folkbibliotek lokala samlingarnämner även egent-som

ligen inte tillhör biblioteken, borde digitaliseras. Det Fiske-är t.ex.men som
på Hönö drivs ideell förening, "Hamlet"museet som ett teater-av en -

i Tranås och Mora bygdearkiv finns på Kulturhuset i Mora.museum som
Flera folkbibliotek tycker också hembygdssamlingama skall digitaliserasatt
och finnas tillgängliga på biblioteken. Munkedals kommun fleraär en av som
skriver "en del släktforskningen och hembygdsforskningen bordeatt av vara
tillgänglig på data.

Många folkbibliotek betonar vikten få digital tillgång till kommunalattav
information, protokoll, konsumentinforrnation, lokala arkiv och diarier.t.ex.

fleraI kommuner detta redan möjligt med hjälpär kommunala nätverk Påav
andra håll kommer det bli möjligt medborgarkontoren placerasatt attgenom
på de lokala biblioteken.

Folkbiblioteken vill den kommunens turistinformation ochpresentera egna
evenemangskalender i digital fonn. De bibliotek inte har hemsidorsom egna
vill också få möjlighet informera allmänheten bibliotekets öppettider,att om
planer, utställningar etc.

Länsbibliotek

Länsbiblioteken har flera samlingar borde digitaliseras. Det oftast äl-ärsom
dre bokbestånd och/eller samlingar litteratur har lokal anknytning:av som

Stifts- och landsbiblioteket i Skara har emigrantregister ocht.ex. ett ett—
soldatregister.
Länsbiblioteket i Värmland skriver allmänheten skulle glädjehar denatt av-
delvis datoriserade Värmlandsbibliograñn och det gamla stiftsbiblioteket

tillhör Karlstads stadsbibliotek.som
Jämtlands läns bibliotek har Jämtlandsbibliograñ med förteckningaren-

specialsamlingar.över
ÖstergötlandLänsbiblioteket i skriver "de värdefulla äldre boksamlingaratt-

Östergötlandfinns i bör inventeras och på sikt i väsentligaruntsom om
delar också katalogiseras och tillgängliga via framtida Kultumätgöras ett
Sverige.
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tidskriftssamlingtidnings- ochKristianstads län harLänsbiblioteket i en-
publiceras påbibliotekskatalogen, kundeför länet på sätt somsom, samma

Internet.
fåskulle haallmänhetenlänsbibliotek skriver ocksåEtt nytta attatt avpar

evenemangskalendrardelverksamhet och fåbibliotekets taveta avmer om
etc.

Forskningsbibliotek

digi-forskningsbiblioteken inteinformation vidDet finns mängder ärsomav
högskolebibliotekenochtaliserad. samlingar vid universitets-Främst äldre

universitetsbibliotek har valtFleraborde intresse för forskarvärlden.vara av
de lå-samlingar i takt medregistrera böcker kontinuerligt och äldre attatt nya

bokbeståndet sedanuniversitetsbibliotek digitaliseratUppsala harut.nas
000 000 titlar registre-1976 i femtedel bibliotekets 5och dag finns ca en av

digitaltrade
i enkätsvaren detredjedel forskningsbibliotekenKnappt attuppgeren av

digitalisering äldrehåller på digitalisera sina samlingar. Problemet är attatt av
musikbibliotek isamlingar resurskrävande. På Statensmycket tids- ochär

bibliotekets musi-digitalisera konkatalogenStockholm håller på överattman
000 80 % återstårkaliesamlingar uppgår till 350noter, attposter.casom

minst 40 årsverken.registrera i beräknade tidsåtgångendatabasen och den är
odigitaliserade samlingarföljer axplock forskningsbibliotekensHär ett av

kan intressanta för bredare publik:som vara en
handskrifts-samlingar ochGöteborgs universitetsbibliotek har äldre en—

katalog allmänt kulturellt intresse,ärsom av
informationscentral i Solna har kata-Karolinska institutets bibliotek och en-

log de medicinhistoriska samlingarna,över
StockholmKungliga Bibliotek KTHB i har äl-Tekniska Högskolans en-

utveckling från 1827 till 1960.dre litteratursamling speglar teknikenssom
Samlingen intresse för den teknikhistoriskautomordentligt starktär av

till vårt samhälle",forskningen och kan bilda referensramsägas en
med handskrifter och brev ochLunds universitetsbibliotek har samlingar-

intressanta bildsamlingar,mycket kan- ochtext-,
handskriftskataloger, kartor, affi-Uppsala universitetsbibliotek har flera-

scher finnas tillgängliga,och handskrifter bordesom
Stockholms litteratur raritetssam-universitetsbibliotek har äldre samt en-

Linné-samlingenling. Biblioteket också specialsamlingarhar del somen
och Swedenborg-samlingen.
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6.3 Museer

sin verksamhet,Museerna i Sverige hari utsträckning datoriserat ävenstor
datoriserat.14 % de har de inte harpå vår enkätsvarat attom av som uppger

Majoriteten i före-har dock planer på datorisering och redovisar enkätsvaren
stående inköp utrustning etc.av

del har intagit hållning till den tekniken. DetEn avvaktande nyamuseer en
finns digitaliserarädsla för skall köpa in fel utrustning eller mate-atten man
rialet övergripandepå fel och därför avvaktar många i hoppsätt, om en mer
lT-strategi för museiomtådet.

finns mängder i landet ochDet material på runt manenorma museerna om
har kommit mycket olika långt samlingarna. Hela 53 %i digitaliseringen av

samlingar medande håller på digitalisera sinaatt attav museerna uppger
mycket få de digitaliserat samlingar.har samtligaattuppger

Problemet ochdet inte finns något enhetligt kategoriseringssystemär att
varje klassificering ochställs inför olika specifika problem vad gällermuseum
katalogiserin

har bli till-Museerna mängder material kan digitaliseras ochstora som
gängligt för allmänheten, det tid och ikommer mycketatt tamen resurser an-
språk. På Norrbottens håller på registrera allat.ex. att museetsmuseum man
samlingar och arkiv tio år.ochräknar med arbetet kommeratt att ta ca

Pågående6.3.1 IT-projekt

Majoriteten har på vår enkät håller på digitaliserasvarat attav museerna som
SESAM-projektet;8sina samlingar. Många inomdet för andragör mu-ramen

hjälp skolelever eller arbetsmarknadsprojekt. digi-Men utövertarseer av
talisering mångasamlingarna pågår andra projekt vid följerHärav museerna.

urval intressanta pågående IT-projekt:ett av
Bohusläns ide aktiva länsmuseemas IT-är ärettmuseum av museer som—
projekt, där syftet tillgängliga både reellt ochmuseisamlingarnaär göraatt
virtuellt,
"Digitala källor till den västsvenska historien projekfsom drivsär ett av-
Göteborgs stadsmuseum, Bohusläns och Institutionen för kultur-museum
vård vid Göteborgs universitet. vill knyta institutionernas in-Man samman
formationshantering och lösningar för data-söka praktiska gemensamma
baser för föremålsregistrering. tillTanken detta projekt skall utökasär att
övriga SESAM-Väst-museer, Landsarkivet, Länsbiblioteket och andra
institutioner,

8 115Se 3.2.4 och 7.1.3.
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Malmö driver utvecklingsprojekt kring teknik ochett nya me-museer ny
dier kunskap,för tillgänglighet och förmedling samlademuseernasav
kallat "Att nå historien via datorn",
Statens historiska och Livrustkammaren i Stock-Telemuseummuseum,

Intemet.9holm har tidningen Historiska Nyheter på Riksutställ-gett ut
ningar "Riksutställningar" påplanerar också lägga sin tidning Inter-att ut
net,
"Respekt multimedieprojekt påfram kallasrötter rotas ettnu rappens-
Musikmuseet Skolungdomari Stockholm. vänder sig främst till ochDet

10resultatet läggs på Intemet-server,ut museets
Stockholms läns håller med förstudie till databasmuseum en en som
går under arbetsnamnet "Kulturmiljöema berättar kulturhistorisk da-en-
tabas människor kulturlandskap i Stockholms län". Avsiktenoch är attom

kulturminnen,11bygga publik länets kulturmiljöer ochdatabasupp en om
Riksutställningar och i Stockholm för vand-Telemuseum ansvarar en
ringsutställning med nio Intemet-stationer. Tolv kommer besökasorter att
under det första utställningsåret. håller dessutom på byggaTelemuseum att

Intemet-café.ettupp

Cd-rom-skivor

På många pågår IT-projekt kommer resultera i cd-rom-pro-attmuseer som
duktioner. följer någraHär exempel:

Länsmuseet i Kristianstad håller på in det kommunala bild-att scanna
arkivet. Bildema skall tillgängliga på cd-rom-skiva,sedan bli
Ekomuseum Bergslagen skall besöksmål, medpresentera museet som
kartor, foton och historiskt bakgrundsmaterial på cd-rom-skiva,
Nordiska i Stockholm arbetar cd-rom-produktion medmedmuseet ma-en
terial från utställningen "Den svenska historien",
Stadsmuseet i Malmö håller skapa cd-rom-skivan "I Historiens Lust-att
gård" malmöforskaren Einar Bager,om
Norrköpings Konstmuseum och Moderna planerar för cd-rom-Museet en
skiva svensk modernism. Skivan skall fungera läromedel förom som
gymnasieskolan,
Vasamuseet i Stockholm ingår i projekt kallat Dådok, villdär digi-ett man
talisera material från 1620-talet från såväl bibliotek och arkiv.museer som
Resultatet kommer distribueras online och/eller via cd—rom,att
Bildmuseet i Umeå arbetar med utställningen Bilder för bildning/Bilder

förklarar. Utställningen, handlar bilder i läroböcker, skol-som som om
planscher och encyklopedi-illustrationer, till 1997 ochplaneras kan också
resultera i cd-rom.en

9 Adressen http://www.telemuseum.se/hpnlär
10 Adressen http://www.smus.se/musikmuseetlär
ll116 Se 6.7.1 under rubrikenäven Länsstyrelsen
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och bedrivsmärks på planer och projekt arbetetDet att mermuseernas mer
självklartmed hjälp medier och teknik. inte längreDet är ettattav nya ny

fråni broschyr. stället planerarprojekt form tryckt Ipresenteras manav en
publicering påbörjan för redovisning cd-rom-skiva eller för Internet.en
multimedieutställningar;iMånga har också lT-projekt resulterarmuseer som
människan" på Folkenssådant exempel projektet "Den kunskapandeärett

StockholmMuseum i

6.3.2 Planerade IT-projekt

samlingarnaplaner handlar i mångt och mycket digitaliseraMuseemas attom
cd-rom-applikatio-ochoch anskaffa och lära sig använda bl.a. Internetatt att

ner.
enkätsvaren lT-projekt:I redovisas andra planeradeäven

Andréemuseet i Gränna för polarinfonnation. Museetvill bli knutpunkten-
digitalt arktiskt bildarkiv,planerar skapa digitalt polararkivatt ett samt ett

Framtidsmuseet i presentationsdator därBorlänge kommer installeraatt en-
besökaren verksamhet och delsjälv kan söka information museets taom

vetenskapliga nyheter,av
Jönköpings alltlänsmuseum planerar projekt därett presenterar mate-man-
rial fotografier, skisser, litteratur konstnärmålningar, etc. t.ex.om en
från länet på cd-rom-skiva eller Internet,

cd-rom-skiva medLänsmuseet Gotlands fomsal kommer ettatt ut enge-
uppslagsverk Gotlands Snart också gå sökaskall det att storanatur.om
delar information via lokalt kallat Tjelvar,nätmuseets ettav
Medelhavsmuseet i Stockholm ansökt for bygga kun-har ettattom pengar-
skapscentrum för planerar ocksåislamisk konst och kultur. Museet att
skapa integrerade databaser i samarbete med andra länder,
Naturhistoriska riksmuseet etablerai Stockholm har planer att ett veten--
skapligt elektroniskt "forlag",
Skansen i Stockholm folkdräkter,vill registrera sin klädkammares 15 000—

speglingar".Stadsmuseet i Malmö i höst utställningen Romerskaöppnar-
Då planeras för arkeologiska fyndmultimedieprogram deett somom
gjorts i Malmö under den tid utställningen speglar,som
Upplandsmuseet vill utöka bildförsäljningen till omfatta Internet,ävenatt-
under förutsättning kring försäljningendet går utveckla säkra rutineratt att
på nätet,
Örnsköldsviks "Ömsköldsviks Kulturhistoriskavill byggamuseum upp-
Databas, skall bestå multimedieprogram, arkeo-register,museetssom av
logiskt material m.m.,
Arbetets i Norrköping planerar för bilddatabas med dokumen-museum en-
tärfotograñer, fotografer påtidigare har ställttagna ut museet,av som
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Flera vill cd-rom-skivor. Arkitekturmuseet i Stockholm villutmuseer ge-
cd-rom-skivagöra svensk arkitektur, medan Blekinge länsen om museum

vill cd-rom-sldva med 70 byggnadsminnen i Blekinge.utge en ca

Ännu6.3.3 inte digitaliserade källor

de75 % har vår enkät har samlingarsvarat attav museerna som uppger
och material borde digitaliseras allmänhetenoch skulle ha ochnyttasom som
glädje få tillgång till. sig i förstaDet hand föremålssamlingar,rörattav om
arkiv och bokbestånd, många skulle också vilja digitalisera sinamen museer
bildarkiv. Detta gäller Sveriges iJärnvägsmuseum Gävle hart.ex. ettsom
bildarkiv innehåller 200 000 bilder och Blekinge länssom ca museum som
planerar digitalisera urval med 30 000 bilder.att ett ca

Många har dock varken utrustning eller praktiska möjligheter attmuseer
digitalisera mängder bilder fotograñer.och Man väljer därför ofta hastora att
enbart textbaserade bild- och fotoregister, där bilderna beskrivs och relevanta
fakta redovisas.

Göteborgs skriver deras bildarkiv väldigt spännande ochärattmuseer
borde digitaliseras, ibara Göteborg har antal hundratusenettmen museerna
bilder så urval måste göras.ett

Nordiska i Stockholm flera bil-är poängterarmuseet ett attav museer som
der nödvändiga för lockaär allmänheten söka i samlingarna; bilderatt att

belyser föremålen på bredare och mycket intresseväckande sätt änettsom mer
vad de enskilda i föremålsdatabasen kan.posterna

Här följer några andra exempel på samlingar självasom museerna anser
borde di gitaliseras:

Bonadsmålningama och den textila samlingen på Hallands länsmusei-——
avdelning i Halmstad,
Visarkiv och Kyrkoregister Skaraborgs länsmuseum,-
Mineral-, däggdjurs- och insektssarnlingen på Naturrnuseet i Malmö,-
Det topograñska arkivet vid Nordiska i Stockholm,museet-
Brevsamlingama på Postmuseum i Stockholm,—
Fomlämningsregistret vid Värmlands museum,-
Delar fyndregistret på i Stockholm,Vasamuseetav-
Folkrnusikkommissionens arkiv på Musikmuseet i Stockholm.-
De har kommit lite längre i sin IT-användning ocksåharmuseer som mer

avancerade önskemål digitaliserad infomiation. Riksutställningar vill t.ex.om
digitalisera hela utställningar och människor möjlighet besöka dem vir-attge
tuellt. Många vill också få möjlighet den verksam-att presenteramuseer egna
heten och informera planerade utställningari digital form.om
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medieroch6.4 Musik, teatrar

ekonomiska ochförfrämst datorerteaterinstitutionema använderMusik- och
teaterinsti-påframför alltvanligare,blir dock alltadministrativa Detsystem.

fåTekniken kommerproduktionen.idatorteknik används atttutionema, att
produktionsåvälförverksamheten,konstnärligabetydelse för denallt större

dokumentationdistribution och m.m.som
ochteaterinstitutionemamusik- ochdigitaliserats vidinteDet ännusom

pjäs-ochfrämsttillgång tillglädje fåskulle ha ärallmänheten not-attavsom
arkiv.

gradgenomgående högpå enkäten harmedieföretagDe avensvaratsom
arkivmaterialetdigitaliseradedetdigitalisering. återstårDet göraär attsom

tillgängligt för allmänheten.

Pågående IT-projekt6.4.1

Musik

följerIT-projekt. Härpågåendemångainte särskiltMusikinstitutionema har
några exempel enkätsvaren:dock ur

medtillsammanshållerStockholmmusikhögskolan KMH iKungliga- musiknätMusiknet;på byggaRadio och SkolverketSveriges ettatt upp
m.f1.,och musiklärareför musiker

inter-projektdistansutbildningsprojekt,håller också på medKMH ett om-
hyperböcker,tvärvetenskapligaaktiva läromedel och ett om

multimedieproduktiontillfinansiärerförsöker hittaNorrlandsoperan en- operaföreställnings fram-skolungdominformation tillcd-rom för om en
värld",kallad "Gå in iväxt, operans

medlntemet-tjänsterutöka sinamedFolkoperan i Stockholm arbetar att en-
rundvandring.virtuellvirtuell operaskola och en

och dansTeater

de allradansinstitutionerochIT-projekt pågår vid landetsFlera teater- varav
information Internet:handlar läggaflesta utattom

informationhemsida såsinpå byggai Stockholm hållerDramaten attutatt-
till-forskning finnsochseminarierföreställningar, historia, konst,om

gänglig,
GöteborgsOperan,med Folkteatem,Stadsteater samarbetarGöteborgs- förKonserthusetochBacka Stora TeaternLorensbergsteatem, attteater,

på Internet,produktionerinformera m.m.om

119



SOU 1996: 110

Riksteatern arbetar med First Class-system i drift inom organisa-att ta ett-
tionen, där användarna ansluts via nätverk och uppringda förbindelser. På
detta kan teaterföreningar ochsätt länsteaterkonsulter knytas närmare
Riksteatern i Hallunda,
Dramatiska Institutet Stockholmi arbetar tillsammans med Sveriges Tele--
vision med interaktivt multimedieprojekt. Projektet syftar till utarbetaett att

distansutbildningsprogram bygger på spelkoncept förett ettsom gymna-
sieelcver. Olika elever, klasser och skolor måste, inom för spelet,ramen
samarbeta för kunna lösa speluppgiften. Spelet skall behandla olikaatt
mål- och intressekonflikter inom demokratibegreppet.

Medier

Sveriges Radio lägger de riks- och lokala nyhetssändningarna påut senaste
Internet.

Göteborgs-Posten den tidning bland de svarande medär omfattandemest
digitaliserad verksamhet sigvänder till iexterna mottagaresom samman-
hanget bör dock påpekas de också har lämnat det utförliga enkätsva-att mest
ret:

GP Direkt, Göteborgs-Posten på Internet; GP-Direkt innehåller guideen-
for trovärdig information via Internet,
GP elektroniskt till Riksdagen och till delar Handelsflottan,av-
GP for synskadade; elektroniskt distribuerad och försedd med talsyntes,-
Westnet; Intemet-tjänst för turism, näringsliv och kommuner,en—
Westnet BBS; elektronisk prenumererad tjänst för näringsliv, kommuner-
och högskolor,
GP:s digitala arkiv; så länge enbart tillgängligtän via GP kund-externt-
tjänst.

6.4.2 Planerade IT-projekt

Musik

Många musikinstitutioner har på vår enkät planerar skaffa bl.a.svarat attsom
hemsida och Här följer några andra exempel på planerade IT-projekte-post.
vid musikinstitutionema:

År 1998 invigs konserthus i Gävle. Där skall finnas musikbi-ett nytt ett-
bliotek fullt förär IT-användning, skriver Gävle Symfoni-utrustatsom
orkester,
Kungliga Operan i Stockholm skall digitalisera sitt musikbibliotekteatern-
och arkiv, for internt bruk,
Svenska rikskonserter tänker under våren 1996 webbhotell därstarta ett-
institutioner, organisationer och föreningar inom musiklivet fåskall hyra
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Önskvärd digitaliseringResultat;

siktvilli Kronoberg,underavdelning till MusikMusikarkiv,Smålands- på In-tillgängliglitteraturmusikalier ochkatalogen sinaövergöra annan
temet,

påhemsidor Internet.lägga1996 OperahögskolanUnder kommer utatt-

och danseater

dansinstitutionemaochIT-projekten vidplaneradeflesta deDe teater-av
dethemsida. MenochInternet-uppkoppling,handlar skaffa e-postattom

finns också andra planer:
ljussättning,ochkonstruktionscenografi,Borås länsteater vill digitalisera-

kataloginforma-och allbildmaterialskriver allti StockholmDramaten att- bliframtiden kommerinnehåll ibiblioteketstion samlingamas och attom
tillgängligt på Internet,

informationBBS försiktStockholms Stadsteater planerar öppnaatt en—
biljettförsäljning,och

Skellef-tilllokalaansluta sitttroligen nätVästerbottensteatem kommer att- biblio-når bådekommunalaVia detteå kommuns Ske-net. nätetnät, man
anställda inommedkommuniceradatabaser och kantekets och museets

förvaltningen.den kommunala

Medier

fåranvändarnarepriskanal, därSveriges planer påTelevision har att starta en
stillbildsar-digitaliserabetala för få hem Dessutom övervägs attatt program.

databasTV-teknik,förteckning hyrbar upprättakivet och över attsamt enen
också.Interaktiv diskuterasmed programtablåer. TV

publicerahemsidaläggaTvå dagstidningama planerar attutatt resp.enav
digital form.tidningen i

arkiv i någontidningenstillgång tillEskilstuna-Kuriren vill allmänhetenge
infonna-ocksåbyggerhela sidor. Tidningenform; främst ochtexter upp

tryckta tid-i denfinnaslokalt innehåll inte kommertionsbaser med attsom
ningen.

Östgöta tidningenpubliceradedigitaltdenCorrespondenten konstaterar att
till olikafördjupningsmaterialskapar möjligheter skräddarsy typeratt avnya

ytterligaretillLänkarpraktiskt obegränsat.eftersomläsare är tagetutrymmet
i denljud kan finnasbild ochinformation tilläggstjänster i formoch t.ex.av

dagliga tidningen.
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Ännu6.4.3 inte digitaliserade källor

Musik

flestaDe musikinstitutioner skriver vill informerade allmänheten kon-att om
tuméer och andra projekt, i någon form digital evenemangskalen-serter, av

der.
Det finns också del information musikinstitutionema självaen som anser

borde digitaliseras.

Kungliga Operan i Stockholm skriver "en ökad datoriseringteatern att-
önskvärd Kungliga arkiv 1773-1985 för forskning",teaternsvore av

Stiftelsen Musik i Halland, Länsmusiken Jönköping m.f1. vill digitalisera-
sina notarkiv,
Kungliga musikaliska akademien i Stockholm skriver allmänhetenatt-
borde få tillgång till stipendieförteckning och information verksamhe-om
ten.
Helsingborgssymfoniorkester önskar sig databank meden gemensam

"så vi lite enklare kan låna varandra", med och tilladresser allnoter av namn
personal eftersom "vi flitiga användare vikarier från institu-är varandrasav
tioner", generalprogram för alla institutioner eftersom "det alltid roligtärett

inspireras , aktuell arbetslagstiftning.att samtav varan
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm skulle vilja bygga den "vir-upp

tuella" musikhögskolan. skolaDenna skulle besöka via hämtadatorn ochman
information kurser eller delta i undervisning i allt från körsång till musik-om
teori.

Teater och dans

Flera vill allmänheten skall få tillgång till digitaliserad informationteatrar att
rekvisita- och kostymförråd den tekniska utrustningen eftersomom samt om

denna hyrs på flera håll.ut
Många och dansinstitutionema som inte har hemsidor villteater-av egna

informera allmänheten sin verksamhet i digital form. De har ofta långtom
framskridna planer på vad skall komma allmänheten till del, pjäs-som t.ex.

forskningsprojekt, fakta och historia publikunder-manus, teater,om resp.
sölmingar, undervisningsprogram, recensioner m.m.

Marionetteatem i Stockholm söker bidrag för kunna digitalisera och påatt
så tillgängliggörasätt bibliotek, videotek och arkiv programblad ochteaterns
tidningsklipp.

Västerbottensteatem kommer lägga databaser för bok-att teaternsupp egna
och manusbestånd. Eventuellt skall rekvisitan katalogiseras i någonäven
form register.av

Riksteatern vill landets elever möjlighet del samlad informa-att tage av en
tionsbank kring122 och dramatik, via Skolverkets skoldatanätteater



Önskvärd digitaliseringResultat;

"vi skulle kunna ännuStockholm skriver utgöraDansens Hus i att en
informerai dag ochinfonnationsbas vad vidans än ärstörre gene-merom

m.m.danskompanier, andra gästspelsscenerrellt koreografer,om

6.5 stiftelserMyndigheter och

åsikterlikvärdigakulturområdet verkar haMyndigheter och stiftelser på om
positiva inför vadnyfiketkalla deminforrnationstekniken. Man skulle kunna

möjligheterverksamhet. Detekniken innebära för just derasden kan sernya
informationssamhälle.framtid ioch vågar ha visioner sin ettom

också de harMånga de tillfrågade myndigheterna att egenenanserav
förmedlaförvisar påtagligt intressefunktion i framtida kultumät och attettett

före-kultumät. Dekunskaper information sin verksamhetoch ettgenomom
kultur-vilketdigitala mediumspråkar i detallmänhet Internet ettgenomsom

information.borde sprida sinnät

Pågående IT-projekt6.5.1

myndig-pågår vid de olikaMånga informationsteknisk inriktningprojekt med
särskilt intressanta projekt:heterna Vi vill urvalnämna ett

nordiskt samarbeteprojekt förNordiska Ministerrådet startade 1995 ett
syf-lDUN-projektet. Projektetundervisningenkring användningen iITav

utvecklingsverksamhetforsknings- ochbl.a. till samordna nordisktar att
utbildningspolitik.inom IT och

påbörjat datoriseringenSpråk- folknrinnesinstitutet SOFI haroch enav
kunna sökaortnamnsdatabas. På sikt skall allmänheten ortnamns-,externt

dialekt- och folkminnesmaterial.
m.fl. hållerkulturStiftelsen framtidensStatens konstråd, Socialstyrelsen,

på påskapa hemsidor Internet.att egna
finnaskommerfomminnesdatabasRiksantikvarieämbetet har attsomen

tillgänglig vid samtliga länsstyrelser i landet.
tio pågåendehar i dagteknikutvecklingsverket NUTEKNärings- och

informationstek-inom detprojekt, inriktade på administrativafrämst system
niska området.

28sitt lexikonSvenskt biografiskt börjat publiceralexikon SBL har om
ökadeSBL väsentligtenligtband på cd-rom-skivor. Fritextsökning innebär

värde.vetenskapligtsökmöjligheter och därmed störreavsevärtettgenererar
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6.5.2 Planerade IT-projekt

En omfattande planering IT-projekt pågår vid myndigheter och stiftelser iav
Sverige. Man har i hög grad upptäckt de möjligheter informationstekni-som
ken erbjuder.

Barnombudsmannen BO kommer under 1996 utarbeta hemsidor påatt
Internet via Skoldatanätet. På sin hemsida har BO för avsikt visaatt press-
meddelanden, barnkonventionen, projekt mobbningrapporter, om m.m.

Även Svenska språknämnden planerar skapa hemsida på Internet ditatt en
nämnden knyta sin databas språkfrågor.attavser om

Svenska Filminstitutet före utgången 1996 ansluta sig till In-attavser av
Institutet planerar cd-rom-utgåva svensk ñlmograñ.ternet. att utge en av

Handelsflottans kultur- och fritidsråd har lntemet-server kommeren som
utvidgas ytterligare. Man planerar ha länkar till sjöfackligaatt organisatio-att

redare, sjöfartsverk, Svenska kyrkan i utlandet, radio Swedenner, m.m.
Riksantikvarieämbetet bygga digital bildbyrå.attavser upp en
Språk- och folkminnesinstitutet SOFI planerar digitalisering samt-en av

liga samlingar.

Ännu6.5.3 inte digitaliserade källor

Svenska Filminstitutet skulle vilja föra bibliotekets samlingar filmma-över av
och tcxtlistor från 10 000 filmer sin Filmdatabas, har inte haftännunus men

möjlighet det.göraatt
Kungliga Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien skulle vilja ge

allmänheten digital tillgång till sin bokutgivning.
Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK diskuterar möjligheten att

lägga sitt diarium på Internetut
Statens konstråd har planer på lägga sina 19 000 diabilder of-överatt ut

fentlig konst datormedium. Meningen allmänheten skall kunnaär bil-att se
derna besöka Konstrådets informationscentrum eller eventuelltattgenom ge-

koppla sig Internet. Konstrådet har ocksåatt planer pånom motupp att ut-
veckla elektronisk anslagstavla.en

Statens kulturråd skulle vilja de fonogram fått bidragpresentera som av
Kulturrådet ljudprov på Internet. Kulturrådet har planer påävengenom att
digitalt tillgängliggöra handlingar för bidragsansökningar osv.

Nämnden för hemslöjdsfrågor har planer på arkivprojekt däratt starta ett
alla arkiv och föremålssamlingar finns hos hemslöjdsföreningar och påsom
konsulentkontor och i landet skall läggas in i central databas medmuseer en
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Önskvärd digitaliseringResultat;

SESAM12 siktpåhoppasochProjektet stödsbilder och bl.a. atttext. manav
flera ställen.databasen tillgänglig påkunna göra

kommunika-informations- ochvill byggaUngdomsstyrelsen storenupp
medsamarbetedärför inlettungdomsfrågor. hartionsdatabas Styrelsen ettom

IT-råd13 ungdomsorganisationema.Ungdomens och med

föreningarideellaIntresseorganisationer och6.6

Även förfogardeföreningar påpekar överorganisationer ochmånga attom
pla-pågår ochmedlemmar,arbetandesmå och beroende ideelltär avresurser

skaffaVanligastIT-projekt inom ärändå relativt många attgruppen.neras
ocksåplanerarFlerahemsidor.Intemet-anslutning och skapa attatt egna

anslagstavlor.elektroniskahjälpinformation internt och medsprida externt av
teknikendär deneller skisserashel del intressanta projekt planerasEn ut-nya

ljud.bilder ochkulturmaterial i formtill gängliggöranyttjas för att av

Pågående IT-projekt16 6. .
medSAMI samarbetarIntresseorganisationSvenska Artisters och Musikers

internationell data-for skapautländska systerorganisationer att gemensamen
Föreningenmusiker.utövande artister ochför informationsutbyte rörandebas

sammanställa data-Populärmusik SKAP skallSvenska Kompositörer enav
kompositörer ochföreningensochmed medlemsförteckningbas texter om

pågårIllustratörcentrummedlemmar. Inomtextförfattare avlidna ettsamt om
ibilder varderamed femmedlemmar skallprojekt där föreningens presenteras

Bygdegår-uppdrag.möjligheter tillför på så öka derasdatabank sättatten
varje byg-fakta kringregister meddarnas Riksförbund håller på skapa ettatt

degård.
och VuxnaRiksförbundet för Ungdomarutvecklingsstörda Bam, genom-

utveckla datori-i syftelT-projekt i Handikappinstltutetför samarbete med att
SamarbetsorgansHandikapporganisationemasserade hjälpmedel och deltari

Synskadadeskvinnoperspektivprojekt gällande bildtelefoni, iIT ett m.m.
föremålför registeringRiksförbund SRF arbetar fram avprogramvaraen

i det blivande synskademuseet.m.m.
Översättarcenuum anslagstavlaelektroniskhåller på byggaatt enupp

Bildnings-NykterhetsrörelsensBBS. studieförbund ochKFUK-KFUM:s
elektroniskapåinformationverksamhet NBV på lägga inär väg att an-

12 Se 3.2.4. 7.1.3.och
13 125Se 3.2.5.
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slagstavlor. Sveriges RiksförbundDövas SDR, Arbetarnas Bildningsför-
bund ABF och Folkuniversitetet skapar databaser för intern informa-egna
tion föroch Folkuniversitetet troligen för distansutbildning.även

Hemsidor på Internet håller Föreningen Svenska Kompositörer Popu-av
lärmusik SKAP på framställa, liksom Författarcentrum, De Handikappa-att
des Riksförbund DHR, Folkuniversitetet, Arbetarnas Bildningsförbund
ABF Svenska föreningen Norden/Svensk-norska sarnarbetsfonden.samt

6.6.2 Planerade IT-projekt

Föreningen Svenska Tonsättare FST planerar digitalaskapa presentatio-att
varje FST-medlem med verkföneckning dennes musik. Svenskaöverner av

Oberoende Musikproducenter SOM planerar Intemet-server föratt starta en
svensk musik. Syftet marknadsföra svensk musik, utgiven på mindreär att
skivbolag, utomlands.

Konst i Dalarna försöker för närvarande finansiera utgivningen cd-av en
rom-skiva med multimediepresentationer föreningens medlemmar. Foto-av
graflccntrum/ga1lcn Index har hittills resultat försökt medel med hjälputan att

digitaliserad video dokumentera utställningar på galleri Index och låtaav
människor besöka galleriet via modem. Svenska Hemslöjdsföreningar-t.ex.

Riksförbund SHR planerar digital bibliografi hem-upprätta överattnas en
Östersjöns Översättarcentrumslöjdslitteratur. Författar- och planerar att starta

elektronisk dialog författar-med och översättarförbunden i medlemslän-en
Östersjön.derna Sveriges Författarförbund vill utveckla sitt upphovs-runt

mannaregister och skapa digital förteckning förbundets bokbestånd.överen
Synskadades Riksförbund SRF planerar sitt dokumentarkiv till-göraatt

14gängligt via den nationella arkivdatabasen eventuellt bygga databassamt en
kring synskadeinformation. Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
NBV planerar projekt med mobil datastudio skall människor iett som ge
glesbygd möjlighet lära sig informationssökning, projekt utbilda lo-att ett att
kala miljöagenter på distans med hjälp datorer utbildnings-samt att utrustaav
lokaler med datorer för cirkeldeltagare. Via sin hemsida planerar Svenska för-
eningen Norden/Svensk-norska samarbetsfonden lägga informationatt ut om
aktuella nordiska kultureveneman

KFUK-KFUM:s studieförbund planerar uppkoppling via First Class till
ÖversättarcentrumFolkbildningshuset. Teatercentmm och planerar Internet-

anslutning medan hemsidor planeras Svenska Musikförläggareföre-egna av
ningen, Konstnärscennum region mitt, Konstnärsnämnden, Stiftelsen-

Översättarcentrum,Hantverksfrämjandet, Bygdegårdarnas Riksförbund,
Folkparkema i Sverige/Folkets Hus Riksorganisation, HandikappadesDe

14126 Se 7.1.1.



Önskvärd digitaliseringResultat;

Nykterhetsrörel-SDR,RiksförbundRiksförbund SverigesDHR, Dövas
studieförbundKFUK-KFUM:sBildningsverksamhet NBV, samtsens

Svenska Arbetsgivareföreningen SAF.

Ännu inte digitaliserade6.6.3 källor

elektronisk anslags-Förbund SFF påpekarSvenska Fotografernas att en
frågor kunnaförbundet, skullefrånvanliga till ochtavla med utlagda svar

fram-telefonrådgivning. Enhel delförbundskansliets personal frånfrigöra en
inteminfor-väljer få allvälja ochförhoppning medlemmar kantida är attatt

förbundets inforrna-viaSFF också kundermation via hoppasInternet. att
SFF.anslutna tillhitta fotografertionssidor skall kunna söka efter och

registerdigitaltvilja skapa överSvenska Jazzriksförbundet skulle ett
svenskapå såi förtill klubbar och festivaler Europa sättadresser att ge

för förbun-spela utomlands. Ettjazzmusiker ökad möjlighet kunna annat,att
engelska/franska/tyskapåprojekt, skapa biografier överdet angeläget är att

svenska musikanter.
vill skapaDanskommittéITI/SvenskSvensk Teaterunion Svenska en-

allmänheten. Konstnärscentmmteaterinfonnation, tillgänglig fördatabas med
och deras verkanslutna konstnärertycker det intressantatt att presenteravore

"Etthinder iupphovsrättsfrågor inte läggerpå vägen.Internet gemen-om-
organisatio-ochinstitutionerdigitalt bildarkiv kan användas desamt avsom

såvältid ocharkiv skulle mycketi dag har ut-pengaregna sparaner som
bilderna",användarnakonsthantverkareövande konstnärer och avsom

HantverksfrämjandetHantverk. Stiftelsenskriver Centrum för ochKonst
Sverige; "Omhantverkare iduktigaskulle vilja digitalt registergöra överett

lämpligdirektdet går fiolstråke i Norrbotten, kansönder ange enmanen
stråken till".i någon skickastråkmakare trakten eller kanman

Översättarcentrum tillgång till cd-rom-elektroniskvill sina medlemmarge
lösningen på det"avvaktarlagrade ordböcker och encyklopedier upp-men

Riksorganisa-Sverige/Folkets Hushovsrättsliga problemet". Folkparkerna i
100-årigaorganisationemastion skulle vilja äldre material från övergöra

informationartister,tuméplaner förverksamhet digitalt tillgängligt liksom om
ingående medlemmarnadebarn- och familjeprogram infonnationsamt om var

sigfinns och hur lättast dit.tarman
data-hembygdsmuseemasSveriges Hembygdsförbund vill på sikt knyta

musei-innehållet ipå såbaser till länsmuseernas databaser för sätt göraatt
samlingarna tillgängligt for utomstående.

15 127S.k. FAQ, questions.frequently asked
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Övriga6.7

Universitet och högskolor tillhör de tidiga och Intemet-användarnae-post-
och därför det inte förvånande så många planerade och pågåendeär IT-att
projekt finns i den här Det framgår också tydligt enkätsvaren attgruppen. av
det inte bara institutionerna för informatik och datavetenskapär aktivaärsom
på området: kvinnoforsknin arkeologi och religion ligger exempelvis också
långt framme. Elektronisk publicering forskningsrapporter, uppsatserav

blir allt vanligare mångaoch universitet och högskolor studenternam.m. ger
möjlighet koppla sig till lokala nätverk och direkt frånInternet student-att upp
rummen.

De projekt förekommer landsting och länsstyrelser handlar oftasom om
öka tillgängligheten till olika lokal kultur-information förenings-att typer av -

aktiviteter, kulturevenemang Länsstyrelserna arbetar för inter-derasattm.m.
register, fomminnesregistren, kunnaskall bli tillgängliga för allmän-t.ex.na

heten.
denI lilla och heterogena övriga planerar i första hand attgruppen man

skaffa sig hemsidor, för kunna gå informationmed sin verksamhetatt ut om
till allmänheten.

Pågående6.7.1 IT-projekt

Landsting

flestaDe de intressanta IT-projekten nås via institutionerna inteoch viaav
kulturförvaltningama, exempel finns ändå blandettmen par svaren:

Landstinget i Blekinge har gjort multimedieapplikation för informationen-
utbildnings- och kulturförvaltningen till Kvinnor iKan-mässan Karls-om

krona i maj 1996.
Kulturavdelningen vid Norrbottens läns landsting medverkar i projektet-
Arcticult Regional Kulturdatabas, startade 1994. regionalDet ärsom en
databas skall täcka det förenings- och kulturaktiviteter imestasom av
Barentsområdet. Från hösten 1996 planeras den också tillgänglig påvara
Internet.
Landstinget i Värmland har Värmlands länsbibliotek tagitgenom ansvar-
för projektet Informationsförsörjning i Värmland. Detta har stegvis inne-
burit allt bättre offentlig tillgång till biblioteksförteckningama i länet,en
inklusive Högskolans bibliotek.
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Önskvärd digitaliseringResultat;

Länsstyrelser

Geografiskt Informa-Länsstyrelsen i Dalarna har påbörjat GIS-registrering
tillgängligt för all-sikt det blitionssystem fomminnesregistret. På kanav

mänheten.
IT-strategi.Länsstyrelsen i Kristianstads län uppdaterar sin

"Kul-påbörjat projektetStockholm länsbiblioteket harläns ochmuseum
människor och kultur-turmiljöema berättar kulturhistorisk databas omen-

med eko-samverkan med, ochlandskap i Stockholm län, drivs i närasom
kunskapenstöd från länsstyrelsen. samlade kulturhistoriskanomiskt Den om

kommunbiblio-skall tillgänglig för allmänheten via terminaler pålänet göras
forskning ochteken. också bli samlad potential förDatabasen kommer att en

samhällsplanering.
med handledningKultunniljöenheten vid Länsstyrelsen i Värmland har

fomminnes-databearbetningen länetsfrån Riksantikvarieämbetet påbörjat av
1996.tillgängligt under andra hälftenregister. Delar registret kan bli avav

Kulturmiljöenhetens material ingå i GIS-system.kommer att ett

Högskolor

på-naturliga beskriva alla de projektAv skäl har ingen högskola kunnat som
alltså förgår på de enskilda institutionerna. Följande exempel måste tasute

droppe helt hav projekt på IT-området:vad de är etten ur av-
elektronisk publicering forskningsrap-Högskolan i Luleå har påbörjat av-

koppla in1 200 studentrum inom campusområdet har möjlighet attporter.
initiativ länsomfattandedator via Ethernet. Högskolan har tagit till deten

projektet Infobahn Station Arctica kommer knyta Norr-att sammansom
medbottens 14 kommuner i datanät. Nätverket skall försesgemensamtett

rik mängd lokal information.en
forskningsprojekt ochHögskolan i Växjö kommer informationgöraatt om-

publicerad forskning tillgänglig Internet.
medierHumanistiska fakulteten Umeå Institutionen förvid universitet:-

kommunikation ochoch pågår forskningsprojektet "Möjligheter begräns-
ningar i modell föranvända Internet för universitetsutbildninatt g en-
livslångt lärande".
Vid Demograñska databasen universitet pågår diskussioner medvid Umeå-
företrädare inregistrerings-för några kommuner samarbete kringettom
verksamhet. Syftet för lokalhistoriskalokalt material tillgängligtär göraatt
forskare släktforskare för skolorna.och skapa IT-läromedelsamt att ett

Linköpings universitet flera exempel:ger
seminarier viaKurser och på distans föreläsningar distribueras In-etc.- -

ISDN, satellitbaserade videolänkarternet, m.m.
Intemet-anslumingar installeras i studentbostadsområden.—
Distribution forskningsrapporter via 129Internet.av-
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I samverkan mellan Institutionen för slöjd, hantverk och formgivning vid— ÖstergötlandsLinköpings universitet, länsmuseum Ljungstedtskaoch
gymnasiet undersöks möjligheten visualisera äldre bostäder och boen-att
demiljöer hjälpmed multimedietelcnik.av
Vid institutionen för datavetenskap finns 15 självständiga forsknings-ca-
laboratorier och bortåt 40 disputerade forskare och lärare inom IT-områ-
det.

På Arkeologiska institutionen vid Lunds universitet pågår arbete med att
skapa kan användas skolor och bibliotek för informeraattprogram som av

samlingar skapa pedagogiskt utformade söksystem. För-museets samt attom
söksarbete pågår också med databaserad undervisning där kommerprogram

underlätta förmedling de kurser inom grundutbildningen knutnaäratt av som
till föremålskännedom.

6.7.2 Planerade IT-projekt

Landsting

Flera landsting redovisade projekt drivs kulturinstitutionema. Vi harsom av
valt med dem här, de egentligen inte ligger direkt under kultur-ävenatt ta om
nämnderna:

Kultur Gävleborg planerar regionalt kulturdatanät för biblioteken,ett mu--
och högskolan. Samlingar, skall görasetc.seerna program, arrangemang

tillgängliga för allmänheten. En databas för barn byggs i samarbeteupp
med landstingen i Stockholms och Uppsala län.
Utbildnings- och kulturförvaltningen i Hallands läns landsting planerar en-
hemsida Hallands kulturliv och vill allmänheten tillgång till konstre-om ge
gistret.
Länsmusiken i Jämtlands län planerar lägga hemsida på Internet.att ut en-
Ett register skapat utifrån tidigare hemslöjdsinventeringar i Jämtlands län-

under uppbyggnadär och skall så småningom tillgängligtgöras genom
SESAM-projektet.15

Länets kommuner, landstinget och länsstyrelsen har antagit strategisktett—
dokument vad gäller länsinfonnationssystem i Jämtland/Härjedalen.ett
Där finns länsövergripande riktlinjer for hur länsinfonnation, publika da-
tabaser skall tillgängliga länsplanet.görasm.m.
Utbildning och kultur vid landstinget i Kristianstad planerar lokalen eve--
nemangsdatabas.
Landstinget Skaraborg, Region och Kultur, försöker få igång kultur-ett-
projekt med pekskärmar med information konstbegivenheter.om

16130 Se 3.2.4 och 7.1.3.



Önskvärd digitaliseringResultat;

byggaVärmland planerarLandstinget iKulturförvaltningen vid ettatt upp- ocharkiven,materialsamordnad databas förlänsminne, museernauren
folkbiblioteksamtligatillgängligt påmaterial skallbiblioteken. Detta vara

vid utbildningsinstitutionema.samt

länsstyrelser

införa GIS-system.Kristianstads skallLänsstyrelsen i län

Högskolor

examensarbetenpublicerabörjai Luleå kommer eventuelltHögskolan att
elektroniskt.

i Växjö:Högskolan
före-kanskeinformation nå via Internet,På sikt kommer all ävenattatt-

läsningar.
skall ha tillgång tillStudentbostäderna nätet.-

för utbildningmodellpedagogik medverkar i projektet EnInstitutionen for—
VäxjöTelevision iexistentiella frågor. Sverigesbarns och ungdomarsom

tillgängligtår. MaterialetTV-serie for bam i åldern 11-13 görsgör somen
digitalt på dataserver.fortbildning för förskolelärare läsasatt engenom

ISDN17 distanssökning.tillgänglig förServern blir via och telefonmodem
pedagogik.Utbildningen poänggivande ikan ämnetvara

Konstfack kommer hemsidor.göraatt egna

Umeå universitet:Humanistiska fakulteten vid

utveckla IT-program.Många institutioner ligger i för attstartgroparna-
viktigainformationkortfattadVissa institutioner planerar läggaatt ut om-

C- och D-uppsatser.
i framtidenUndervisningsmaterial for forskning kanoch dokument göras-

folkbibliotek.åtkomliga för allmänheten via t.ex.
harsamverkansmuseum,Bildmuseet, universitetsmuseum och statligtett-
viatillgängligapå konstsamlingarplaner material frångöraatt statens

nätet.
vissa materialutredningVid Demografiska databasen pågår göraattomen-

tillgängliga på cd-rom.

forskningsdokumentationStockholms universitet diskuterar publiceraatt
på Internet.

tillgrad kan bidraLinköpings universitet IT-lösningari hög göraatttror att
föruniversitetet tillgängligt kunskapsresurskultur- och störreenmer som

och regio-minska den lokalaallmänhet. Samtidigt kommer IT-lösningama att

17 131Se 3.5.3.
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nala anknytningen eftersom IT-resursema i utsträckning kommerstor att vara
internationella.

Högskolan i Dalarna, sektionen för humaniora och beteendevetenskap:

Kommer digitalisera nyhetsblad.att ett-
Religionsänmet planerar publicera information ämnetatt samtom grupp--
arbeten och specialarbeten Internet
Har målsättning förse lärare och elever med den tekniskaatt utrust-som-
ning behövs för skall kunna gå vidare med IT-projekt och in-attsom man

datorn pedagogiskt hjälpmedel.tegrera ettsom
Arkeologiska institutionen vid Lunds universitet planerar användaatt om-

fattande IT-utrustning i museiutställning skall behandla utveck-en ny som
lingen arkeologiämnet från 1700-talet och framåt.av

Övriga

En bok for alla vill ha hemsida med information utgivning ochen egen om
möjlighet beställningar via Stockholm Festival planerargöra Wateratt e-post.
också hemsida.en egen

Ännu6.7.3 inte digitaliserade källor

Landsting

Flera landstingen vill tillgängliggöra information publikationer, kultur-av om
politiska mål, bidragsregler, ansökningshandlingar -tideroch för olika pro-
jektstöd. Flera vill också lägga evenemangskalendrar, både för informe-ut att

allmänheten och för undvika programkrockar för arrangörerna.attra

Länsstyrelser

Länsstyrelsen i Kalmar län material från turistorganisationer efter-attanger
frågas och länsstyrelsen, i egenskap offentlig myndighet, borde kunnaatt av

allmänheten möjlighet koppla sig till olika nät.attge upp
Länsstyrelsen i Värmland pekar på det inom kulturmiljöenhetens verk-att

samhetsfält finns flertal inventeringar, utvärderingar, ochett rapporter sam-
manställningar kulturhistoriskt intressanta företeelser och hittillsrörsom som
endast i begränsad omfattning publicerats eller givits spridning.större
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önskvärd digitaliseringResultat;

Högskolor

universitetensUmeå skriverUniversiteten i Stockholm, Linköping och att
form och all-tillgängligt i digitalmaterial i allt högre grad kommer bli attatt
förhoppningsvistillgång material. skullemänheten bör få ökad till detta Detta
sidan och lärare,till allmänhet åleda fler kontakter mellan studenter och ena

forskare och övriga anställda å den andra.

Övriga

utgivningen och olikaEn bok för alla skriver uppgifteratt arrangemangom
delfor allmänhetendär bok för alla deltar skulle intressantaEn att ta av.vara

6.8 Konklusion

i kultursverige. Ettpågår omfattande di gitaliserin gsarbeteFör närvarande ett
framtid digi-inomantal institutioner digitaliserar eller planerarstort att snaren

sina verksamheter.talisera samlingar, bestånd och
innebärsina samlingar. ArbetetNästan alla arkiv håller på digitaliseraatt

specialregister skapas. Vida-bl.a. äldre samlingar registrerasatt samt att egna
arkivinsti-statligaplanerar Arkivverket under 1996 knyta allaatt sammanre

lntemet-uppkopplintutioneri nationellt arldvnät medett gemensam
registre-datorisering,Arkivinstitutionerna har kommit långt i sin men

omfat-mycketringsbehovet då många arkiv har samlingar ärär enormt som
sin verksamhet itande. Många arkiv också intresseradeär att presenteraav

digital form.
informa-Biblioteken sin användning denhar kommit långt i av nya

for klassificering och kata-tionstekniken, mycket tack enhetliga systemvare
medverkat ilogisering mediebeståndet. bibliotekenEndast %7 en-somav av

dockkäten har inte datoriserat sin Många bibliotek harverksamhet. egna
intelitteratur,specialsamlingar, lokala samlingar bilder och ärt.ex. somav

digitaliserade.
locka besökare ochFolkbiblioteken bedriver många olika IT-projekt för att

förinbegripa datakurserIT-användare. Projekten kan t.ex.nya grupper av
medflickor, pensionärer forskningsbiblioteken arbetar främstLäns- ochetc.

enhetligafinnaövergripande IT-projekt bygga kontaktnät ellerattsom upp
IT-projektför digitalisering. bibliotekens planeradeMajoritetensystem av

handlar datomätverk.Intcmet-uppkoppling, hemsidor ochom
Avdatoriserat sin verksamhet.Museerna i Sverige hari utsträckningstor
harde datoriserat, dessapå enkäten har 15 % inte ävenännusvarat mensom

avvaktande håll-undantagslöst harsådana planer. En delnästan museer en
utrustning ellerning till den tekniken. vill undvika köpa in felMan 133attattnya
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digitalisera materialet fel Många avvaktar därför i påsätt. väntan att en mer
övergripande IT-strategi för museiområdet formuleras.

enormaDet finns mängder objekt på i landet. diAtt gita-runtmuseerna om
lisera detta material mycket omfattande och tidskrävande uppgift. bi-Ettär en
dragande problem det inte finns något givet enhetligt for katego-är att system
risering och varje ställs inför specifika problem det gällernäratt museum
klassificering och katalogisering. IT-projekt handlar iMuseemas stor ut-
sträckning digitalisera samlingarna och anskaffa och lära sigatt att attom an-
vända bl.a. Internet och cd-rom-applikationer.

Inom sektorn for musik, och medier endast 22det deärteatrar en av mu-
sikinstitutioner har på enkäten inte har datoriserat sin verk-svaratsom som
samhet. Många planerar skaffa och hemsida på Internet for in-att e-post att
formera konserter, turnéer och andra projekt.om

Flertalet de beskrivna IT-projekten vid landets och dansinstitu-teater-av
tioner innebär lägga information på Sveriges Radio arbetarInternet. medatt ut

de riks- ochgöra lokala nyhetssändningama tillgängliga på Inter-att senaste
och detsamma vissa dagstidningar sinamed nyhetsartiklar.görnet,

Många myndigheter och stiftelser har digitaliserat sina register, förteck-
ningar, verksamheter De flesta har också tillgång till Internet ochm.m. an-
vänder De myndigheter besvarat enkäten har positiv inställ-e-post. som en
ning till den infonnationstekniken, flera dem intehar utformatnya men av
någon konkret IT-strategi. Många IT-projekt pågår också inom de olika
myndigheterna.

Flera de olika intresseorganisationerna och ideella föreningarna inomav
kultursfaren använder informationsteknik i sitt arbete. Bland bygger in-annat
tresseorganisationer för vissa kulturutövare databaser med in-grupper av upp

Ävenformation sina medlemmar. folkrörelsema använder sig förIT attom av
sin verksamhet via hemsidor och elektroniska anslagstavlor.presentera

Inom högskolorna pågår flertal projekt med IT-anknyming. Somett exem-
pel kan elektronisk publicering forskningsrapporter,nämnas informationav

forskningsprojekt kurser och föreläsningar på distans.samtom
Flera landstingen vill med hjälp IT tillgängliggöra informationav av om

publikationer, kulturpolitiska mål, tillhandahålla ansökningshand-presentera
lingar Flera vill också lägga kalendrar med kulturarrangemangutm.m.

ÄvenInternet. länsstyrelserna vill använda förIT kunna insatser pågöraatt
kulturområdet, bl.a. i form databearbetning fomminnesregister.av av

Sammantaget finns omfattande planer för och uttalad vilja tillgäng-atten
liggöra kultur i digital form i Sverige. Mycket det arbete pågår ochav som
planeras flera kulturinstitutioner Vi kangörs konstatera ITgemensamt. attav
foder och utvidgar samarbetet såväl mellan olika institutioner sek-översom

Synergieffektematorsgränsema. många och samordna arbetetär attgenom
nås fördelar, inte minst användarperspektiv.stora ettur
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utnyttjasmöjligheternaangelägetdetdirektiv attutredningens ärI sägs attatt
dokumenta-inventeringar,kunskapsuppbyggnaden viaoch förnyautveckla

kulturarvsområdetshandvid i förstaregisteruppbyggnadtionsprojekt och
ibasenbildarkulturinstitutionemaföreställerinstitutioner. Vi ettattoss
kanelektroniskpå vägverksamhetSverige och derasKulturnätkommande att

olikaellerinstitutionernafrånbor långttillgänglig för demävengöras avsom
digitalise-därför förvikapitlet redogördit. det härsvårt sig Iskäl har att ta

IT-samarbeteför detarkiv, bibliotek ochringsarbetet vid samt sommuseer
museisektom.biblioteks- ochmellan arkiv-,pågår inom och

institutionerKulturarvsomrâdets7.1

bibliotekl, institu-konstnärligaochkulturvårdsmyndigheterArkiv, museer,
och oftatillgängliggöravärda, bevara,samla,samhällsuppdragettioner har att

med inventera,längearbetar sedankulturarv. Delevandegöra vårt attäven
underocksåoch harkulturarvetyttrinoch registrera olikadokumentera gar av

datorbaseradochklassificeringförlång tid arbetat med byggaatt systemupp
registrering.

begränsade insatsermed relativtmöjligttekniken detGenom den är attnya
informations-iinvesteringarnaoch fåtillgängligadessa kunskapsbankergöra

hit-och allmänhetensamhället änavkastning tillbättreförsörjning att ge en
vadFrågan ärurvalskede måste dock ärtills. första göras. mestI ett somett

det vi ifinnsRiskenskalldigitalisera och avgörarelevant attatt vem som
urvalforskningkommande göraviss utsträckning attutanettattstyr genom
generationer.framtidaviktiga förobjekt kommervilka attveta varasom

gallrings-ständigamed deti jämförelsemindre problemSamtidigt dettaär ett
Arkivverkets3 hyllmil10Uppskattningsvistillsyn.pågår underarbete som

Sverigeimyndigheternade statligaårligen inomarkivhandlingar tillkommer
eftervärlden. Restenmaterialfemtedel dettamedan enbart sparasavca en

1990:782.4beaktande arkivlagenbort, eftergallras av

kulturinstitutioner.förmedlandefrämstklassificeras dockBiblioteken som
Se 8.3.1.även

landsarkiven,regionaladeRiksarkivet ochArkivverketMed avses
Värmlands arkiv.ochstadsarkivstadsarkiv, MalmöStockholms

4 arkivenskall beaktasgallring alltidvidarkivlagen stadgas det att10§I att
135skallåterstårarkivmaterialoch detkulturarvetdelutgör att somen av
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Internet det enkelt nätverksanslutagör de kataloger och databaseratt som
finns inom arkiv, bibliotek, och inom kulturmiljövården och skapamuseer att
länkar mellan dem. Många internationella projekt syftar också till göraatt
olika länders kulturarv tillgängliga via nätverk.

7.1.1 Arkivens datoriserade registrering

Inom Arkivverket har dataelementkatalog utarbetats innehållande regler foren
hur arkiv, kartor och ritningar skall registreras. Regelverket synkroniseras
med museer.5motsvarande regelutveckling inom bibliotek och Dessutom har

enhetligt, till registreringsreglema knutet utbytesforrnatett utvecklats, baserat
MARC-AMC-fo1matet,6på vilket det möjligt utbyta informationgör obe-att

roende hård- och mjukvara.av
Själva grundregistreringen arkivinformation det dyraste ochärav mest

tidskrävande arbetet i bygga databaser for Arkivverket, förfogaratt upp som
30över hyllmilän handlingar. Det finns inga planer på digitaliseramer att

hela detta väldiga material. Däremot digitaliseraövervägs urval; fråganatt ett
vad skallär väljas och perspektiv, användarnas eller arkivarier-som ur vems

urvalet skall göras Att digitalisera skydda detär efterfrå-sättnas, ett att mest
gade materialet från förslitning och vilket det materialet framgår utlå-är av
ningsfrekvensema. Arkivverket diskuterar på beställning skapa digitalaatt
kopior enskilda dokument och samtidigt digital kopia förgöraav egeten
bruk.

Arkivverket har utvecklat arkivinforrnationssystem AR-ett gemensamt
KIS bl.a. används for skapa arkivregister, arkivforteckningar, kart-som att
och ritningsregister.

Riksarkivet knyter under 1996 ihop Arkivverkets ingående institutioner
arkivnät för underlätta underhåll och infonnationshantering.ett arkivnätetIatt

skapas s.k. intranet för informationsspridning internt med kopplingett till
Internet för spridning infonnation.externav

Nationella arkivdatabasen

Riksarkivet fick 1990 forsknings- och utvecklingsmedel för skapaatt en na-
tionell arkivdatabas NAD, detta följd regeringens propositionsom en av om

kunna tillgodose insynsintresset rättsskipningens, förvaltningens ochsamt
forskningens behov.

5 Se 7.3.2.
6 MARC-AMC, Machine Readible Cataloging Archives and Manuscript—Control, internationelltär standardiserat utbytesformatett för beskrivaatt

136 arkivalier, i likhet med bibliotekens MARC-format. Se 7.2.2.även
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arkiv.7 användarservicearkivinstitutionemaspropositionen betonadesI att
tillhandahålla arkiven.insatser for aktivtskulle kompletteras med att

enhetligförutsättningar förMålsättningen med NAD skapaär att re-en
arkivinstitutioner,vidden förvarasgistrering arkivinformation, oavsett omav

sammanhang.och for återsökning ibibliotek eller ettmuseer
innehåller1996 ochvårencd-rom utkomandra upplagan NADDen av

arkivförteckningar,500omkring 12150 000 arkiv,register drygtöver
SVAR:s8 topograñdatabas medhandlingar,databas mikroñlmadeöver en

förvaltnings-framåt,1600-talet ochgränsdragningar frånadministrativa en
i Sverige.institutionertill arkivförvarandehistorisk databas adressersamt

fördjupas,på siktbred förRegistreringen till början grundär attmenen
arkiven,då de forskningsintressantaoch prioriteras t.ex. person-mest som

gäller NADrådgivande detRiksarkivetarkiv. särskilt NAD-råd vid närEtt är
dataelementkatalogen.och den tillhörande

blirpådistributionsmedium i InternetCd-rom valtshar väntan att mersom
läggas Internet,kommertillgängligt kopia NADallmänt att utavmen en

inne-intepåpekas NAD1996 års utgång. bör dock ännutroligen före Det att
håller några digitala dokumentkopior.

registreringdatoriserade7.1.2 Bibliotekens

arkiven/museemabiblioteken ochskillnaden mellan äravgörandeDen att
i upplagorofta trycktainte unika,bibliotekens dokument tvärtomär storautan

bibliote-förklaring tillocksåoch spridda i hela världen. Detta kan attvara en
iutnyttjadet gällerken generellt kommit längre när att gemen-sett resurserna

institu-information mellankommunicera och utbytaoch isystem attsamma
standardiseradeetablerade ochhationerna. Biblioteken har fördel i attstoren

Dock användsinformationen.beskriva bibliografiskaformat för den ettatt
flertal for katalogema.olika datasystem skapaatt

MARC-fonnatet

tänkandeglobaltochBiblioteken har standardiserade beskrivningssystem ett
i förWashington gickisedan lång tid tillbaka. Library of Congress spetsen

principeroch iinternationellt tänkandeutvecklingen. Utgångspunkten låg i ett
UBC Universalochof PublicationsUAP Universal Availabilitysom
hand sin in-landdär varjeBibliographic Control, globala tar omprogram

7 1989/90:72 arkivRegeringens proposition m.m.om
Riksarkivetbyrå inomochSVAR står för Svensk Arkivinfonnation är en

137arkivinforrnation.för tillgängliggörande av
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formation, den läggs täcker världen.när Det avgörandesom attsamman var
Library of Congress lyckades etablera dessa två beskriva och paketerasätt att
den bibliografiska informationen.

MARC-fonnatet Machine Readable Cataloging, används i Sverige,som
etablerades på 1960-talet och har reviderats flera gånger sedan dess. Folk-
biblioteken och forskningsbiblioteken har förregler mediekatalogise-samma
ring.

Standardiseringstänkandet, kombinerat med datorernas petighet och krav
på exakthet, aktualiserar behovet auktoriteter. Biblioteken har utarbetatav
riktlinjer för normerade uppgifter, s.k. auktoritetsposter, samlas i sär-som
skilda register. I Sverige har Kungliga biblioteket utarbetat auktoritets-ett
register för institutionsnamn medan universitetsbiblioteken håller på med per-

Arbetet sker via LIBRIS.sonnarrm.

LIBRIS och BURK

LIBRIS forskningsbibliotekensär samkatalog. För närvarandegemensamma
registrerar 69 universitets-, högskole- och specialbibliotek sitt litteratur-
bestånd i LIBRIS medan 600 bibliotek använder för sökning ochsystemet
fjärrlån. Avsikten minska tiden för katalogiseringsarbeteär och därföratt re-
gistreras varje bok eller publikation endast gång i databasen. Biblio-annan en
teken kompletterar sedan katalogpostema med lokala uppgifter. LIBRIS data-
bas innehåller också information från nationalbibliograñema i USA, England
och Tyskland katalogiseringsstöd för svenska bibliotek.som

Hösten 1996 planeras katalogen bli tillgänglig för sökning på World Wide
Web kostnad. Såväl LIBRIS flera högskolebibliotek har länge haftutan som
sina kataloger tillgängliga på Internet via Telnet, hittills det enbartärmen
högskolebiblioteket i Luleå och Lantbruksuniversitetets bibliotek i Uppsala

lagt sina kataloger på World Wide Web.utsom
Folkbiblioteken saknar motsvarande nationella samkatalog 185även om

folkbibliotek använder sig Bibliotekstjänsts katalogdatasystem och regis-av
sitt bestånd i den beståndskatalogentrerar BURK. BURKgemensamma

uttyds Bibliotekstjänsts universella register för katalogdata och biblio-är en
grafisk databas med drygt 1,5 miljoner Denna databas sökbarärposter. mot
avgift och används idag 350 kunder, främst bibliotek. Däremot saknasav

för koppla ihop bibliotek med olika katalogsystem. Det inne-attprogramvara
bär många samlingar nationellt intresse förvaras vid landetsatt folk-av som
bibliotek, unika lokalsamlingar, inte tillgängliga förär sökning.t.ex. extern

Regeringen uppdra Kungliga biblioteket utveckla LIBRISattavser att
till modernt heltäckande bibliotekssystem. Det innebärett folkbibliotekenatt
också skall inlemmas i LIBRIS därigenom blir rikstäckande biblio-som en
tekskatalog.
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Centrala organ

planering ochnationellsekretariat förKungliga biblioteketsBIBSAM är sam-
ochsamordnings-försekretariatetbildades 1988.ordning och ut-svarar

folk-forskningsbiblioteksväsendet. Förvecklingsinsatser inom det svenska
funktion.motsvarandeStatens kulturråd ibiblioteken har stort sett

statistik-utredningar,bibliotekencentrala stödjerDe t.ex.genomorganen
internationellt arbete,kurser,-bearbetning, anordnandeinsamling och me-av

Standardisering. UnderfallBIBSAM:sutvecklingsprojekt idel för ävensamt
och stödenintensifieratsIT-utvecklingenhar bevakningende årensenaste av

upphandlingnationellBIBSAM försökertill IT-projekt ökat. göraatt aven
nationella licensertill ståndfåforskningsdatabaser. Måletkommersiella är att

Arbetetreferatdatabaser.söka ihögskolor kanså alla svenska storaatt
enkät1996. Genomunder höstenresultera i centrala avtalförväntas somen

ocksåBIBSAMhari Sverigeforskningsbibliotekentill de flestasänts av
tidskrifter ochelektroniskaavtal mednationellaintressenoterat ett av

fulltextdatabaser.

medierBiblioteken förmedlare av nyasom

till-inrättades;deuppgift de hadeåterfått denbiblioteken närIdag har att
sig.skaffa Förrmöjlighetsjälva harmänniskor intehandahålla medier attsom

med Internet-också datoreridag detuppslagsverk;böcker ochdet ärvar
cd-rom-skivor.ochdatabaserinformation viauppkoppling och tillgång till

förmedla in-gällerdethaft nyckelrollBibliotekariema har länge när atten
Intemet-kurserpåSverige gåriMånga bibliotekarierformation. runt nuom

informationshavet.digitalabiblioteksbesökama i detvägledaför kunnaatt
föredrarmångakunskapsnavigera,ellerMöjligheten surfa på nätet, attatt som

tillbesökarepå Intemet, lockarinformationssökningkalla grupper avatt nya
biblioteken arbetsmarknadsutbildade IT-ocksåbibliotek finnsPå många

infor-använda debesökarnaIntemet-guider hjälpervärdar, att nyaetc. som
mationsbärama.

eftervärldenWorld Wide Web-sidor för

pliktexemplar,1°lagenomfattasElektroniska dokument i fixerad form omav
meddokumentelektroniskaomfattas intecd-rom-produktioner. Däremott.ex.

9 bibliotek.teknik på landetstillSe också 5.2.2 tillgången nyom
10 skyldighetföreskrifterpliktexemplar dokument attI lagen omgesavom

dokumentexemplarlämnaljud och bildArkivet förtill bibliotek eller av
informationlagrarföremålförståspliktexemplar. Med dokument ett som

elektronisk åter-förvisning. dokumentavlyssning eller Ettför läsning,
139ljudlagrarfixerad formidokument text,givning definieras ett somsom
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rörligt innehåll lagen. Det har medfört det snabbt växande antaletattav sven-
ska hemsidor, ofta med snabbt växlande innehåll, inte finns bevarade vid
Kungliga biblioteket KB. Med hjälp automatisk sökrobot planerarav en
dock KB med jämna mellanrum med början hösten 1996 samla in ochatt

samtliga hemsidor bär toppdomännamnet Sverige .se. Dettaspara som
innebär form paradigmskifte i och med inteKB längre förmåren av att att
samla hela det svenska publicerade kulturarvet enbart bevarautan att
stickprov den elektroniska delen det publicerade materialet.av av

7.1.3 Museernas datoriserade registrering

På museisidan finns inte tydliga hierarki inom arkiv- och biblio-samma som
tekssektom. De enskilda har dessutom valt sig olikaatt tamuseerna an upp-
gifter. Registrering föremål eftersläpande problem påär mångaettav museer,

betänkande.vilket påpekas i Museiutredningens Allmänt kan sägas att cen-
tralmuseema har kommit längre i IT-användning regionala och kommunalaän

omfattningen användningen IT mycket varierande inomärmuseer men av av
museisektom.

Förutom föremålssamlin har också omfattande innehavstora gar museerna
och bildarkivalier. Nordiska har 350 000 katalogpostertext-av museet t.ex.

föremål minst 2 000 000 fotografier. Museema har, till skillnad frånmen
biblioteken och arkiven, inget självklart format för föremålsregis-gemensamt
trering. Dessutom saknar de flesta museitjänstemän utbildning för arbetaatt
med struktur och katalogisering, vilket framkom vid utredningens första
workshop. Internationellt har dock kommit längre biblio-änsett museerna
teken det gäller inscanningnär bilder.t.ex. av

Museema upplever sig intressanta för de kommersiella krafter, ärsom som
duktiga på teknologi, saknar innehåll förmedla. Museernas inter-attmen som

ICOM13nationella samarbetsorgan sin uppgift skyddaattser som museernas
intellektuella/virtuella bestånd från kommersiellt utnyttjande.

eller bild och innehåll kan återges med hjälp elektroniskt hjälp-vars av
medel. Pliktexemplar skall enligt lagen bevaras och tillhandahållas för
forskning och studier.

11 sou 1994:51, Minne och bildning.
12 Workshopen genomfördes den 15 april 1996. Programmet framgår av

bilaga Rapporten kan rekvireras från utredningen finns ocksåmen
tillgänglig på Kultumät Sveriges hemsida med adresshttp://www.sb.gov.se

13140 International Council of Museums.



Institutionsperspektivet

INSAM

bildadesvid svenskafrämja och samordna IT-användningenFör att museer
1990. IN-samarbetsorganisationen INSAMpå Nordiska initiativmuseets
hundratalmuseer harsamverkan vid svenskaSAM Informationssystem i ett

vid årsmötet.medlemmarnaoch råd väljsmedlemmar styrs ett avav som
SESAM-medel dataelementkatalog,för utvecklaINSAM har fått att en

för museisektomauktoriteterdokumentationsprocesser och gemensamma
konferenser på Internet.utbildningför anordna ochattsamt gemensamma

SESAM projektet-
SESAM-projektet förtillVåren 1995 riksdagen 235 miljoner kronoravsatte

imagasinera kulturarvetregistrera, dokumentera, gallra, konservera ochatt
samlingar. Rege-också arkivensform i första handav museernas, men

föremå-del skall användas forringen har fördelat medlen göraattvarav ennu
användas föri princip intetillgängliga för allmänheten. SESAM-medel fårlen

för flera dedatautrustning vilket har inneburit probleminköp museeravav
förextraanställa personaltilldelats nämligen kunnatanslag. Dessa harsom

utrustningenhaft nödvändigaregistrering och dokumentering inte denmen
för arbetet.

SWE TERM

vid svenskaFlera olika för registrering föremål användssystem museer.av
det viktigtkunna efter enskilda i digitala katalogerFör söka är attatt poster

terminologi förolika sigdessa använder systemenssystem av en gemensam
datastandardinnehåll. INSAM har fram SWETERM,arbetat en

SESAM-Med hjälptagbenämningskonvention för alla samlingar.sorters av
medel15 temikatalog beskrivningar de begreppskall skapas med somen av

Tanken allafår användas och definitioner kända. ärär ut-att museeromvars
för museidata ska-går från regler kan till systemett gemensamtsamma synes

dede enskilda institutionerna behöver frångå det systemutan att sompas
Även auktoritetemabyggt olika kanärsystemen gemensamma.upp. varaom

allmänheten ochEn museiman ställer dock andra krav på tillämpning görän
presentationssystemdärför måste troligen dokumentations- och ut-separata

Öppna museisamlingama.vecklas. Det föreslog också SESAM i rapporten

14 Se nedan.
15 Se också 3.2.4.

6 141Se 3.2.4.samtovan
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Flera registreringssystem

Nordiska har utvecklat databaskonceptet/relationsdatabasen Generalmuseet
Professional bygger på internationellt överenskomna registreringsreglersom

museiföremål.for General Professional applikation SWETERMär en av
och egentligen gestalta den teoretiska standarden i fungerandeär sättett att en
databas. Den inte begränsad till föremål kan användas för allaär slagsutan
samlingar och terminologier.

Flera i Sverige har tagit fram datasystem för registrera sinaattmuseer egna
samlingar. Västerbottens länsmuseum har tillsammans med Umeå uni-t.ex.
versitet skapat SOFIE Samlingar och fornminnen i ett kan hantera fö-som
remål, kanor och ritningar fornlämningar. SOFIE har också sålts tillsamt en
rad andra svenska museer.

Hittills har det samverkansområdet för varit applikationer-stora museerna
alltså de olika databasverktygen. GeneralFörutom Pro och SOFIE kanna,

Reform.Adrian, Art System ochnämnas

7.2 Gemensam strategi för arkiv, bibliotek och museer

Det finns likheter mellan arkiv, bibliotek och tillsammanssomstora museer
brukar tillhöra ABM-sektom;sägas alla arbetar med samla, ordna, vårdaatt
och tillgängliggöra/visa det svenska kulturarvet. Därmed finns också delvis

referensramar och terminologi möjligtdetgörgemensamma gemensam som
skapa sökingångar. Skillnaderna fokuseringi och tyngd-att gemensamma

punkt lika inom sektorernaär mellan dem. Dessutom är gränsernastora som
mellan sektorerna ofta flytande; har bibliotek, biblioteken in-museerna egna
nehåller brevsamlingar osv.

Ett ökat samarbete inom ABM-sektom särskilt angeläget bådeär närnu
arkiv och på fastställa standardiserade beskiivningsreglerär väg attmuseer
och bygga nationella samkataloger.upp

I och med databasemas och inte minst Internets hastiga tillväxt blir använ-
darna vid standardiserade Sökverktyg snabbt förser dem medvana storasom
mängder information inom område. Användarna framtidaavgränsatett ettav
svenskt kultumät kommer naturligtvis också förvänta sig kunna sökaatt att
efter specifik information på likartat och kunna använda sig sök-sättett av
begrepp och terminologier lika för materialär sorts oavsettsom samma var
det förvaras någonstans. Utvecklingen leder därför generellamot system som

17 Reglerna kallas CIDOC Comité International la Documentationpour
Framework och har skapats ICOM International Council of Museums,av

internationell samarbetsorganisation fören museer.18142 Se också 5.3.1.



Institutionsperspektivet

så kvalitetMålet få godintegrerar information från flera källor. är att somen
möjligt i sökningarna.

l7. 2 ABM-gruppen.
bibliotek ochSamrådsgruppen utökad samverkan mellan arkiv,för museer

Kulturrådet,förinformell samarbetsgrupp medABM är representanteren
LIBRIS, Forsknings-Riksarkivet, Kungliga BIBSAM ochbiblioteket med
Vitterhetsakademiensrådsnämnden, INSAM, Riksantikvarieämbetet samt

identifierabibliotek. Syftet fånga idéer,med är att sam-gruppen upp nya
de olikainformation inomarbetsomráden, utbyta erfarenheter och göraatt

för användarna.kultursektorema tillgänglig eller likartade sättsamma
digitalisering ochproblem,Många institutioner arbetar med likartade t.ex.

IT-satsningama. ABM-bevarandefrågor, och det förenar framför alltärsom
medsåförsöker initiera samarbete sektorsgränsema,över att mangruppen

insatser kan lösa vissa problem. Därmed kan utnytt-resursernagemensamma
sinaanvända inomjas effektivare och medel frigöras institutionerna kansom

specialområden.egna

Auktoritetsutbyte7.2 2.

in-till SamsökningDen långsiktiga målsättningen skapa möjligheterär att av
formation, Skriverden förvaras i arkiv, bibliotek elleroavsett museer.om

få besked vilka böckersökordet "August Strindberg" skallt.ex.man man om
skrivit, ägodelarhan vilka böcker skrivits honom, vilka hans somavsom om

finns bevarade, vilka målat de hänger, vilka dokumenttavlor han och somvar
eller skrivits Strindberg och de arkiveras.bevaratsrör av som var

påfastställda format for hurFör sökningen skall fungera krävsatt namn
institutioner, geografiska platser och skallorganisationer, annatpersoner,

informationen skallskrivas. Utbytesformat måste också finnas för lättatt
kunna flyttas olikamellan system.

ljudupptagningarEtablerade format finns redan för tryckt musikalier,text,
förvideoupptagningar grunden till formatoch film. finnsDessutomsamt

auktoriserade handskrifter medan formatnamnformer, kartor, ritningar och
format förför bilder och fotografier saknasunder utarbetande. Däremotär
handskrif-bl.a. föremålssamlingar, ADB-medier, brevskrivare,register över

och nätverkspublicerade dokument.ter

143
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biblioteket,konkret inletts mellan KungligaEtt auktoritetssamarbete har
LIBRIS19 auktoritetsregisterRiksarkivet och INSAM. Arkiven får tillgång till

organisationermedan Arkiwerket sig de på föreningar,delar med av namn
kärnaoch myndigheter i sina samlingar. På såde har sätt växer en avsom

administrativaauktoriteter fram. Arkivverkets topograñska databas över
gränsförändringari Sverige från 1630-talet och fram till nutid har redan inte-

Pro.20i databaskonceptet Generalgrerats
fotografier.dataelementkatalog förEtt samarbete gäller skapaannat att en

ABM-element

En följd samarbetet i den ABM-element, projekt-s.k. ABM-gruppen är ettav
arbete initierats RiksarkivetKungliga biblioteket och gemensamt.som av
Målet och utbytes-sammanställa dataelementkatalogerär att gemensamma
format för arkivalier, ritningar.handskrifter, bilder, kartor och

Om ABM-sektorema auktoritetsfrågoma riskerarinte lyckas i denenas
letar efter information bli söka i kanske flera hundra data-att atttvungensom

baser, baserade på mindre olika regelverk, istället för enda. Där-eller ettmer
för vill vi understryka hur viktigt det ABM-samarbetet kring auktoriteterär att
fortsätter. SverigeDet förutsättning för i framtida Kultumätdetär att etten
blir möjligt lokalisera föremål/dokument inte på förhandenskildaatt om man

vid vilken institution dessa bevaras.vet

7.3 En jämförelse med Kultumet Danmark

Det danska Kulturministeriet beslöt våren 1995 skapa digitalt nätverkatt ett
för i första hand de statliga kulturinstitutionerna i Danmark. Tanken ITär att
skall utvidga inforrnationssamarbetet kulturinstitutionernaoch -utbytet mellan
och därmed utveckla allmänhetens tillgång till kulturinfonnation. Etableringen

Kultumet Danmark Kulturministeriets bidrag till den danskaettav var av re-
1995.21geringens IT-politiska handlingsplan planen bl.a. elektro-I sägs att

nisk kulturförmedling skall komplettera kulturupp-och öka spridningen av
levelser och kunskapen efterkring dessa. Alla kulturinstitutioner bör hand
ingå i sammanhängande elektroniskt nätverk allmänheten tillgångett som ger

servicetjänster.till elektroniska kulturella

19 Se 7.1.2.
20 Se 7.1.3.

Fra til årvision handling lnfosamfundet 2000.-144 Vår översättning från danska.
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mål7.3.1 Kulturnet Danmarks

samarbete mellantänkt konkreti första handKultumet Danmark är ettsom
institutionerna.datanätverk forkulturinstitutionema och i andra hand ettsom

for denskall digitaliserasinformationsmängderDeras att persona-stora egna
skall få till-allmänheten lättareochoch andra kulturinstitutioner, forskarelen

tillgäng-kulturinstitutionemasocksåPå så ökargång till infomiationen. sätt
begränsningarna minskar. Dess-tidsmässigageografiska ochlighet och de

åtkomligt i digitalblirkulturmaterialet eftersom detminskar slitaget påutom
form.

plattform7.3.2 Internet som

anledningdel En1995 beslutades skall Intemet. ärHösten nätetatt en avvara
delDanmark skallkulturinstitutionema själva vill Kultumetatt avatt vara en

ständigtsnabbt medutvecklasskäl förstås InternetIntemet. Ett är ettattannat
växande antal användare och utbud.-

med infor-uppbyggnad villEftersom kultumätet under väntaär attman
kulturinformationmängdtillräckligdess existens tills det finnsmera om en

kulturinstitutionerutanför sfären ännuutlagd. Därför har inte heller många av
institutioner lagthel delvisat intresse for Kultumet Danmark. Dock har uten

hemsida.Danmarksmaterial på under KultumetIntemet

7.3.3 Finansiering

ochsina hemsidorInstitutionema bestämmer själva i vilken takt de skapar ar-
i 1996 årsbetet sker inom ordinarie budgetram. Dock har avsattspengar

Åtta ansökningar har30statsbudget för bidrag till intressanta pilotprojekt. av
källmaterial skalltilldelats sammanlagt 3,5 miljoner danska kronor för att
årsskiftet 1996/97genomförda vidkunna digitaliseras. Projekten skall vara

ocksåmåste delaresultatet läggs på kultumätet. Projektinstitutionemaoch ut
kulturinstitutioner.med sig sina erfarenheter till andraav

kulturinstitutionemaHittills har inte varit något intresseradet problem att
frivilliga ochpåför delta i Kultumet Danmark, deltagandet byggeratt trots att

arbetar med Kultumetinitiativ. Enligt Simonsen,Jesper Rønnowegna som
dynamik. Institutio-Danmark vid Kulturrninisteriet, kultumätet sinhar egen

de kanrationaliseringsvinstermycket intresserade, inte minst deärnema av
haruppnå informationen i databaser. Nationalmuseetlägga t.ex.attgenom

hjälputställning. Meddigitaliserat all information sin ettpermanenta avom

23 145Adressen http://www.ku1tumet.dkär
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användarvänligt söksystem kan besökarna få information museiföremålenom
via olika databaser. projektet slutfört kan det också läggas påNär Inter-är ut
net.

åren kulturinstitutionerna fått sinaDe har del de danskasenaste re-en av
nedskuma. har dock delvis kompenserats arbetsmarknads-Desurser genom

projekt. Några kulturinstitutioner har också fått ökade anslag. Kulturnätet ñ-
nansieras inom institutionemas miljoneranslag och med de ansla-egna som
gits för Kultumet Danmarks administration och pilotprojekt. Arbetet med
kultumätet bedrivs försöksprojekt troligen år.nästaett permanentassom men

Huruvida allmänheten skall behöva betala för del allt material påtaatt av
det framtida kultumätet har Kulturrninisteriet inte tagit ställning till. In-ännu
formation idag gratis, bibliotekens och arkivens samlingar,är t.ex.som
skall dock också gratis Internet.vara

Organisation7.3.4

Kulturministeriet har det övergripande för arbetet med byggaansvaret att upp
Kultumet Danmark. tillsatt koordinationsgruppDepartementet har en som an-

för styrningen uppbyggnaden och löpande utvärderar hur arbe-svarar av som
fortskrider. för Kultunninisteriet, datakunniga vidRepresentanter detet stat-

consultliga institutionerna konsultñrman ingåroch PLS "koordinations-
utvalget.

Dessutom finns samarbetsforum för alla kulturinstitutioner, Kultur-ett
forum, vid 4-5 år utbyter IT-erfarenheter och diskuterarmöten IT-som per
strategin för Kultumet Danmark.

Med avsikt har ministeriet valt lägga Kultumet Danmarks sekretariatatt
fysiskt skilt från dess Således finns på Det Kongelige Biblio-server. servern
tek medan sekretariatet lokaliserats till Nationalmuseet, särskildEn styrgrupp
består sekretariatet och två från Kongelige Bibliotek,representanterav resp.
Nationalmuseet, Kulturrninisteriet och PLS Consult. Kongelige BibliotekDet
bistår också institutioner hjälpmed och råd design hemsidor och kanom av
också designa institutionemas sidor på beställning.

Dessutom har fem kunskapsgrupper bildats för samla kunskap, arbetaatt
fram tekniska standarder och format kulturinstitutionerna goda råd påsamt ge
områdena World Wide Web-servrar, bilder, ljud och fönnedling. Re-text,

från kulturinstitutionerna har själva fått anmäla sig till depresentanter grupper
de intresserade deltaär att

24 Kulturministeriet har anlitat PLS förconsult under längre tid biståatt en
ministeriet i frågor IT. Enligt avdelningschefrör Poul Bache harsom
Kulturministeriet valt anlita IT-expertis i avvaktan på IT-att extern att egen

146 kompetens byggs upp.
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frågorOlösta7 3 .5.
skalloch hur kultumätetinte tagit ställning tillKulturministeriet har närännu

Därförstatliga institutionerna.deför andra kulturproduccnter änävenöppnas
få delta tagits Dckommersiella intressen skallhar heller inte frågan upp.om

slutgiltigt förslag1996,diskuteras fram till septemberfrågor när ettsom
i stället:"koordinationsudvalget", i kultumätsarbetetläggs fram för är
funktionervilkahemsida på Kultumet Danmark skallhur ut, somseen-

skall finnas med och vad användaren vill ha,
för-biblioteken har förfönnedlingsdelen skall och vilken rollhur attutse-

informationsteknologiskt B-lag uppstår,hindra att ett
funktionshindrade,hur skall hänsyn till dctaman-

pilotprojekt 1997.stöd tillvilka kriterier skall ligga till grund för nyasom-
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skallallagrundprincipdemokratiskdetutredningsdirektivet ärI sägs attatt en
allmänheten börinformation ochhämtatillförsälcrade möjligheten attattvara

ochbibliotekensbl.a.informationkulturinstitutionemastillgång tillfå genom
vilkendels imedtill detta hängerförsorg. Möjligheternaskolornas samman

tek-använda densig ochförmår tillkulturinstitutionemautsträckning ta nya
medborgar-uttalat mål böranvändarvänlig den Ettdels hurniken, attvara

ochKvinnorB-lag.informationstekniskt A- ochskall delas iinte ettuppna
beaktas.funktionshindrades behov börlika ochbör behandlasmän

information,erbjuderbibliotekvid virtuelltVi vill likna kultumätet ett som
därSverigeKultumätMåletnättjänster till allmänheten.och andra ärkultur ett

multimedia kan:hjälppå enkelt medalla sättett av
film,musik,litteratur, konst,information och delsöka teater,ta avom-

museiföremål, arkivalier m.m.,
organisationer,myndigheter,institutioner,vadsöka fakta hur och medom-

kulturområdet arbetar,påföreningar och andra intressenter
kultur,elektroniska diskussionsgrupperdelta i om—

kulturornrådet,inomutredningar och beslutdelta av-
-politiker,ansvarigaoch-myndigheterkontakt med kulturproducenter,få-

Sverige,kulturevenemang i helafå information om-
cd-skivoroch betala biljetter, böcker,beställa etc.,-

konstverk ochvirtuelladelta i skapande texter,gemensamt av-
kultursidor.elektroniskavidare till internationellakomma-

rättighetdemokratisk8.1 Kulturnätet- frien

viktigtkulturproducentemaochtillgängligheten till kulturarvet ärAtt öka ett
framtida kulturnätet.syfte med det

använda.kostnadsfrittskallkulturnätVår grundinställning är attatt ett vara
basutbudtrappstegsmodell därnågon formSannolikt krävs det dock ettav

beroende på hurkostnaden ökarfritt tillgängligt varefterfinns avancera-pass
blikanforskaruttagVissauttagsmöjligheter efterfrågas.de t.ex.typer avsom

infra-delbasutbudet kan och börförhållandevis dyra medan som en avses
detgrad deli högutbildning och kulturstrukturen. Forskning, är mo-en av

olikai deuttrycksSamhällsansvaretsamhällets infrastruktur.derna t.ex.
till rimliga kostna-informationkultur ochstödformer säkrar åtkomst avsom

rådinte harnorrlandskommun,litende bor ider for människor oavsett enom
Mångaskilda slag.funktionshandikappdyra böcker eller harköpa avatt av 149
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dessa samhälleliga stödforrner, litteraturstödet, presstödet och biblio-t.ex.
teksersättningen, i dag knutna till pappersforrnenär och omfattar således inte

mediemaÅde elektroniska
De idéer full kostnadstäckning blivit omhuldade de årenom senastesom

strider i viss mån denna demokratiska grundsyn. I avgiftsförordningenmot
fastslås full kostnadstäckning bör gälla. förslagI från Riksrevisions-att ett
verket till prissättning informationstjänster full kostnadstäckningsägs attav

avgifterför framställa och distribuera inforrnationsuttag skall ske medatt
täckas.3Det innebär såväl direkta indirekta kostnader förut-skall Enatt som

sättning för IT-strategi inom kulturområdet dessa frågorär atten noggrant ut-
reds. De kommer därför bli föremål för fördjupad behandling i vårtatt en
slutbetänkande.

Redan det faktum någon form teknisk utrustning krävs för kunnaatt attav
del kultumätets innehåll de flesta svenskar till början integörta av att en

hemifrånfkommer ha tillgång till Därför får bibliotek,nätet skolor ochatt
medb0rgarkontor5 nyckelroller för tillhandahålla kultumätet. Det sker i dagatt

kraftig utbyggnad kabel-TV-näten och planerna på digitalt markbun-en ettav
det TV-nät likaså långt framskridna.är Men dessa kraft-även ärom processer
fulla kan vi inte enbart förlita på denna utveckling. Vi detoss ser snarare som
parallella komplementära I flera på vår enkät efterlysesprocesser. av svaren
också interaktiva datorer med uppkoppling till kultumätet allmänna platser
där mycket folk postkontor, banker, köpcentrum, stations-t.ex.passerar,
byggnader, turistbyråer, bensinstationer, hotell etc.

Ekonomer i USA sysslar med infonnationsekonomi hävdar med-attsom
borgare använder information, läser vetenskapliga artiklar, görsom t.ex. en
input i samhällsekonomin kan beräknas. En medborgare läsersom som en
artikel producerar hundra dollar i bruttonationalprodukt enligt sådanett par en
beräkning. Oavsett denna eventuella kollektiva det förstås godoärnytta, av

lT-propositionensöfler människor får tillgång till den svenska kulturen. Iom
mål för nationell IT-strategi "Den svenska kulturen, detsägs svenskaatten
språket och vår nationella identitet blir viktigare bevara och utvecklaän näratt

Se 9.4.4.
RRV 1995:64, Principer för prissättning informationstjänster.av
Se 9.4 där ñnansierings- och avgiftsfrågoma diskuteras.
Se 3.3.1 där studien Datorvanor 1995 kortfattat beskrivs.
För närvarande har 70-tal kommuner medborgarkontor ellerett startat
utreder frågan. Verksamheten främst inriktad på information,är admi-
nistrativ service och handläggning okomplicerade ärenden. Med-av
borgarkontoren arbetar sektorsövergripande och syftar till förbättraatt
medborgarnas kontakter med den offentliga förvaltningen. Tanken är
också service i glesbygd och förorter kan bibehållas,att den lokalaatt
demokratin förstärks och verksamheterna kan bedrivas på effek-att ett
tivare sätt

6150 Se också 3.2.9.
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tydli-likalängrespråkområden inteoch ärländer, kulturermellangränserna
ganjl

tilltillgångför fåbetalaskall behövaanvändarenHuruvida den enskilde att
utredningensviddiskuteradesSverigeKultumätpå framtidainformationen ett

workshops inläggen.nedan någraVi återgertredjeandra och av

workshop 2Diskussionsinlägg vid

in-offentligadenmenadestadsbibliotek,HelsingborgsStefan Zetterström, att
myndighetershandlarfinansierad, bl.a. denformation redan är omsomsom

påmed tankegratisskallsjälvklartförvaltningars verksamhet,och attvara
tilladeinitierade. Zetterströmengagerade ochförutsättsmedborgarna vara

vanliga,detsammanställningarinstitutioner utöverdock t.ex.gör omatt om
betaltderimligtcd-rom, detpåkostadframställer är tarattextraett enmuseum

produktion.för denna
Även salongen,Digitalakanslichef för denRudenstam,Alexander tog upp

politiska in-ochkulturinstitutionergår ställavilka krav detfrågan attom
påta-kostnad. Hantillgängligtvad de skallrättningar det gäller göranär utan

Kalifornien i USAiinrättningarnade offentligai samband med dettalade att
framtagandettillgänglig eftersominformationsinkrav på sighar göraattett

ochförvaltningenoffentligadenfinansieratsdenna information har attavav
tillgänglig för alla.också skallden därför vara

Stig Hammarsten,i Gävleborgvid LänsstyrelsenMiljövårdsdirektören
förförutsättningarnautrederuppdragMiljövårdsberedningenspå attsom

försvarbartekonomisktdet intenriljödatanät, hävdadesvenskt ärskapa attett
medför detbedömningEnligt hansoffentlig information.avgifter föratt ta ut

påinformationoffentligproduceradredankostnader läggamycket små att ut
skullebetalsystemfinansiera över-förså låga kostnadernanätet ettattatt

skrida dem.
för SverigesFöreningenförochBlomberg, journalistBarbro representant

framadministreragårdetKulturtidskrifter, sade hon inte ettatt atttroratt
finnsoch det behovkreativitetutifrån denkulturnät. kan enbartDet växa som

påframkomlighetenunderlättakulturarbetare. kanbland Däremott.ex. man
före-möjligt. Honså billigtelektroniskade vägarna systemett somgenom

påanvändatelefonmarkering nätet,inte skall kostaslog det än attatt mer en
myndighet.till020-nummerringerdet gör närsätt ett enmansamma som
myndighe-medkostnaden hängerden lågaBlomberg menade attatt samman

tillgång till in-enkelt fårsärskilt viktigt medborgarnadettycker är attatttema
funktion.liknandeoch kultumätet fyllerformation, att en

Åtgärder7 använd-utvecklaochför bredda1995/96:125,Proposition att
14.informationsteknik,ningen s.av

1516 och 7 föroch bilagaworkshopsSe 4.2.7 utredningens programmen.om
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Lena Ek, kommunalråd i Valdemarsvik och forskare i internationell rätt,
menade fri tillgång till rättvisefråga. Hon sade månganätet är skol-att atten
barn i glesbygden aldrig får besöka inte minst medstörre tankeett museum,
på det i dagens kommunala budgetar inte finns medel för betala buss-att att
utflykter till de städerna. Men eleverna kan sitta i sitt klassrum och,stora om

de läsernär medeltiden, via komma in i de olikanätet såt.ex. om museema,
kan de titta på medeltida föremål och läsa hur människor levde då. Lenaom
Ek framhöll det rättighet dessa bam har, och detär därföratt äratten som
mycket allvarligt avgiftsbelägga informationen Annars detnätet. äratt en-
bart de barn bor i närheten eller föräldrarhar har rådsom av museer som som
och vilja visa sina barn kulturarvet, får tillgång till de kulturinstitutio-att som

hela befolkningen bekostar med skattemedel, sade hon.ner som

Diskussionsinlägg vid workshop 3

Författaren och kritikem Ana Valdés ansåg kulturen bastjänst viäratt en som
betalar skatt för få tillgång till, lika väl el och Om vivägar.att vatten,som
lägger flera miljarder JAS-planen bör vi också kunna lägga på vårtpengar
kulturarv, sade hon och menade därmed kultumätet bör gratis till-att vara
gängligt för allmänheten.

Christer Sturrnark, skribent och IT-debattör, ansåg det viktiga inte äratt
huruvida användningen kultumätet avgiftsbelagd ellerär utan attav storen
del befolkningen inte behärskar Då hjälperIT. det inte kultumätet ärav om
gratis. Precis betalar för gå in på i dag,attsom ettman pengar museum
skulle kunna betala mindre för komma kultur-man atten summa pengar

menade han.nätet,
Journalisten och historikern Lars Ilshammar ansåg inte böratt ta utman

avgifter för materialet på svenskt kulturnät, åtminstone inte det gällernärett
material tillhandahålls statliga myndigheter och kulturinstitutioner. Detsom av
finns mycket offentligt material redan lagrat i databaser och detärsom som
inte skulle kosta något tillgängliggöra via nätverk. Enskilda konstnäreratt ett
och privata kulturinitiativ skall däremot inte tvingas bort sina verkatt ge gra-
tis.

Per Halberg, divisionschef vid Bibliotekstjänst, berättade bibliotekenatt
har gjort utredningar visar majoriteten den biblioteksrelevanta,att äm-som av
nesspecifika information finns tillgänglig via databaser idag kostarsom

Insatsen från samhällets sida det gäller kulturnät kom-när ärpengar. ett att
folkbiblioteken, betalar för informationen och den gratist.ex. görmunerna,

tillgänglig.
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Användarperspektivet

generations-ochspridning, gender-Geografisk8.2

aspekter

skall intelandet; dettillgängligt i helaSverige skallframtida KultumätEtt vara
och detgenerationendatortillvänjdanyttighet för denenbart ungavara en
gendergeografi,ordenleksaker". Debli "ännu grabbarnasskall inte treen av

Medsamhällsnivå.ställningstagande påför principielltgeneration ståroch ett
Åsele framtidaglädje ochi skall ha55-åriga Agdaandra ord; ettnytta av

ytterligarevi adderaaxiom villgrundläggandesvenskt kultumät. Till detta
framtidainförmotiveringarnaiockså bör beaktasnågra perspektiv ettsom

delssamhällets möjligheter,mångkulturellahandlar dels detkultumät. Det om
mil-olikaocksåfunktionshandikappade,förändrade villkor för ommenom

ireducerasfysiska resandetdetkultumät,jömässiga aspekter t.ex.ett omav
behandlas iutförligareperspektiv kommerIT-samhälle eller Dessa attett

endast i korthet.slutbetänkande och berörs härvått

Geografisk spridning8.2.1

endaststabilt ochnågotinfrastrukturVi tradition tänkaär att somossav vana
inomInfrastruktureni dag.Så det inte längreföränderligt.långsamt t.ex.är

dennadelförändring. EnsnabbIT-ornrådet genomgår processextremt aven
hinnerdatakommunikationsnäten. Men operatörernautbyggnadenjustär av

betydligtoftafram tillmed och den sista kilometem utgörinte ettstugan
bas-byggandet delogistiskt,ekonomiskt ochhinder, både än storastörre av

strukturema.
i da-bandbreddtillräckligSverige saknasglesbefolkade delarmångaI av

helt fär-intetelefonnätetförtakommunikationsnäten. AXE-systemet är ännu
ISDN.9 bely-Etttillmöjligheterområden inte hardigt vilket innebär någraatt

Skol-påhemsidorhar fåttfågelstationen i Ottenby,exempelsande är som
periodlångunderhögskoleprojekt,fördatanätet, inom ett enmen somramen
södrapåtelekommunikationemasina sidor eftersominte själva kunde se

Öland otillräckliga.var
våra kusteroch längsStockholmsregionenutbyggt iKabel-TV-nätet välär

Åsele glesbygdsperspektivetGeografi- ochfår på sin kabel.Agda i väntamen
demokrati.frågaär omen

9 153Se 3.5.3.
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8. 2.2 Genderaspekter

Kvinnor har i mindre utsträckning tillgång tillän teknik. Studienmän Da-ny
1995 visade drygt 30 % och 22 % kvinnornatorvanor männen iatt av ca av

datorer.10åldern 16-64 år använder En undersökning visar baraattannan
drygt kvinna.fjärde Intemet-användare i Sverige ärvar

Att fler kvinnormän än använder sig IT kan ha flera orsaker. Mänav
kommer oftare i kontakt med teknik under sin utbildning och i sitt arbete, en
följd den traditionella ojämlika könsfördelningen mellan olikaav typer av
utbildning och arbeten. Många fascineras teknikens möjlig-mänattmenar av
heter i sig, medan kvinnor vill tekniken innan de den till sig. Inyttan tarse av
USA finns tjänsteutbud påstörre Internet i Sverige och därän tredjeett är var
Intemet-anvåndare kvinna.en

På vissa håll i Sverige försöker aktivt intressera kvinnor ochattman
flickor för informationsteknikens möjligheter. Vid Ronneby stadsbibliotek
startades projekt riktat till flickor sedan personalen konstateratt.ex. ett att

90 %över dem vid bibliotekets datorer framför allt poj-män,sattav som var
kar. Ett trettiotal flickor fick varje vecka komma till biblioteket for lära sigatt

hemsidorgöra med presentationer sig själva,att elektroniskgöraegna av en
tidning Idag det lika mångaär kvinnor använder Ron-mänm.m. som som
neby stadsbiblioteks datorer.

En del inte minst äldre kvinnor känner sig osäkra inför den tekni-nya- -
ken. Att anordna IT-utbildningar med medelålders kvinnor lärare kansom

minskasätt just lite äldre kvinnors och i ställetett öka intressetattvara oro
för IT; erfarenhet föreståndaren för Intemet-café i Stockholmen ettsom re-
dogjorde för vid utredningens första workshop.

8.2.3 Generationsaspekter

Vi människor lever i det förgångna i betydligt utsträckning vistörre än är
medvetna Våra grundläggande fonnas huvudsakligen undersynsätt barn-om.
och ungdomsåren då vår beredskap in omvärlden Sedanär störst.att ta som
lever vi livet fram med dessa världsbilder, slags mentala koder, rät-ett som

Mentesnören. dessa mentala kartor föråldrade i dag.är IT-samhällets fram-
har lett till såpassväxt tillspetsade kommentarer den avgörandeatt mestsom

framgångsfaktom generationstillhörigheten.är "Before computer" och after
computer", före och efter datorn, det gällerisägs många de storavara som av

Ävenföretagen. vi inte ansluter till understundom överdrivenom oss en ung-

10 Se vidare 3.3.1.
11 Undersökningen gjordär företaget KAIROS Research/Forsknings-av

för samhälls- och informationsfrågor sedan april 1995gruppen kon-som154 tinuerligt undersöker utvecklingen Intemet-användning i Sverige.av
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ändådetpredikamentövergåendebekant ärdomskult ungdom är ettsom --
skilda villkorfundamentalteffekterna deavgörande söka förstå somatt av

generationer formats under.dagens olika
drömmarsinaformulerar meddemorgondagensDagens är vuxna;unga

och andraanvänder datornoch tankar morgondagens samhälle. De unga
verktygkommunikationsverktyg. Detfrämst ärelektroniska redskap som

kunna levakultumät måsteoch framtidade ställer krav ett uppstorasom
ställs.och kvalitetförväntningar på användarvänlighettill de som

mångkulturella samhället8.2.4 Det

mellanoch förståelseintegrationbidra till ökadKan framtida kultumätett
mellankommunikationen män-underlättaolika kulturer Kan kulturnätet

sigsvårtsubkulturer har göraniskor ingår i olika kulturer och attsomsom
barasamhället skall intemångkulturellasamhälletgällande i det svenska Det

kultur isvenski lika hög gradinvandrarkulturi Sverigeförstås utan somsom
vill bovärlden. Devill ochvärlden. fem SverigesFyra resa seungaav av

samhälletdet globalaår. medförutomlands under längre tid Dettaän attett
perspektivanvändare. Dettamedborgarenfinns mitt ibland hos somoss -

transnationellablirmycket snabbtinnefattar också svenska företagde som
i dag välföretagi Sverige. Dessade internationella företag verkar äroch som

betydelse.centrala Devåra värdemönstersmedvetna kulturen och vet attom
misslyckaslyckas ochskillnaden mellandessa kan den avgörande attattvara

affarsrelation.i en

8.3 Tillgänglighet

till ochfå tillgångoch enkelt kunnaVia framtida kultumät skall alla snabbtett
tillgängliginformationenSverige. Måletinformation kulturen i är göraattom

uppbyggnad, pådemokratiskicke-hierarkisk och inom systemetgenom en
dagens Internet fungerar.sättsamma som

delkunnautrustning krävs förRedan det faktum teknisk taattatt aven
hainte kommertill börjaninnehåll de flesta svenskarkultumätets gör attatt en

hemifrån. medborgarkon-skolor ochDärför får bibliotek,tillgång till nätet
tor5 framtidinyckelroller för tillhandahålla kultumätet. Men närävenatt en

digital-TV-nätenkabel-TV-och/eller ärmänniskor i sina hem,har datorer när
där kom-mötesplatserochutbyggda i hela landet krävs gemensamma arenor

tillgå.personal finnspetent att

12 kortfattat beskrivs.Se 3.3.1 där studien 1995Datorvanor 155
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Problemet nämligen inte främst fåär tillgång till informationatt utan att
kunna tillgodogöra sig de mängder information kommer erbju-stora attsom
das på framtida kultumät. Användaren kanske inte vilka frågorett vet som

kan på. Användarstöd i form bruksanvisningar i såvälsystemet ge svar av
tryckt elektronisk form och kunniga guider vid bibliotek, skolor ochsom
medborgarkontor därför mycket viktigt.är

Likaså krävs informationen lättillgänglig, i meningen begriplig,äratt pe-
dagogisk och grañskt tilltalande. Sidor med ljud och bilder kan bra in-vara
formationsbärare och lockande blickfång, har den nackdelen deatt tarmen
lång tid få har långsam uppkoppling, via modem,att t.ex.se om man en mot
Internet. Den hemsidor måste därförgör sidorna skallavvägasom noga om
kunna nås så många möjligt eller informationen skall utformas såav som om
tilltalande möjligt för på så locka många besökare.sättattsom

8.3.1 Vilket kulturmaterial digitaliserasskall

Allmänt digital information allt snabbare på de elektroniskasett transporteras
vägarna, det betyder förstås inte vi också kan till innehålletmen att ta oss
snabbare. Därför måste informationen pedagogiskt utformad. Användar-vara

kanske inte heller intresserade fullständigtär digitaliserat materialna ettav
vill i första hand få tillgång till kulturinstitutionemasutan Mycketresurser. av

kulturinstitutionemas material förstås inte "kioskvältare detär delärmen en
samhällsansvaret tillgängliggöra det, långt ifrån allt behöverävenattav om

digitaliseras. Samtidigt det viktigt Kultumät Sverigeär inte upplevsatt som
enbart redskap för de samhällsägda institutionerna också kan inne-ett utan
hålla aktuella kulturyttringar från de idébuma organisationerna inom bild-
nings- och kulturområdet liksom från enskilda kulturskapare.

Av kapitel 5 och 6 framgick intensiv digitaliseringsprocess pågår vidatt en
många våra kulturinstitutioner. Någon övergripande strategi för vadav som
skall prioriteras finns inte och fråganännu det huvudär över ärtagetom
önskvärt. Här finns känslig gränsdragning mellan institutionsen resp. egna
bedömningar och samhällsansvar för vad bör ingå i infrastrukturen.ett som
Är det "rätt" källserier digitaliseras idag Vad skall digitalise-som styra
ringen; institutionemas behov, efterfrågan från allmänheten, samhälls-egna
institutioner och utbildningsväsendet eller kanske marknadens intres-rentav
sen
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förutsättningarolika8.3.2 Användarnas

befolkning. An-SverigeshelaDe presumtiva användarna kulturnät ärettav
dator-består bl.a.vändarna därför mycket heterogenär avgrupp somen

och invandrare. Där-funktionshindrade, bamkulturarbetare, tekniker,ovana,
bör struktureras.förstås universallösning för hur kultumätetför finns ingen

för-efter användarensSnarare vi olika gränssnitt varieraskan tänka oss som
fritextsök-möjlighet tillfömtsättningar. sökfunktion medkunskaper och En

information söks.snabbt kan finna denning användarengör att som

Utbildning

möjligt skallmångaNågon form utbildning nödvändig för såär att somav
spelaroch i det sammanhangetkunna använda den informationsteknikennya

workshop framkom olikatredjeskolan viktig roll. Vid utredningensen
journalist ochIlshammar,synpunkter på hur IT-utbildning bör Larsut.se

Örebro, utbildning,deraspoängterade lärarna,historiker vid Högskolan i att
betydelse för vilkenmotivation till helt avgörandeoch tillgång IT har un-en
statsbidrag till skolornadervisning får. Ilsharnmar förordade riktadeeleverna

så dessa kan eleverna kunskaper datorteknik och även garanteraatt enge om
någorlunda jämlik tillgång till tekniken.

invände den kun-Hjelm, på Konsthögskolan i Stockholm,Mats lärare att
föråldrad mycketriskerar bliskap skolan kan lära på IT-områdetut attsom

problemlösningsmetodersnabbt därför ungdomaroch det bättreäratt att ge
sedankan deinom för ordinarie undervisningen. Metodernadenramen

innehåll. Madeleinekvalitativttillämpa såväl datortekniskt vad gäller vonsom
universi-StockholmsHeland, docent vid Institutionen för konstvetenskap vid

dåligt rustad för sådantkonstaterade dagens skola ärtet, extremt ettatt upp-
drag.

Funktionshindrade

chef för Tal-Vid Hirschfeldt,workshop förklarade Ingar Beckmansamma
boks- och punktskriftsbiblioteket, informationstekniken kandenatt varanya

därförtill hjälp för funktionshinder. menademed Hon attstor manpersoner
måste hänsyn kultumät.till de funktionshindrade skaparta ettmanom

för funk-Enligt Beckman Hirschfeldt tekniken i sig inget hinderär att
gårtionshindrade skall kunna del framtida kultumät. Det t.ex. attta ettav

huruvidaomvandla till talsyntes. Vad har betydelse förstörretext perso-som
viljamed funktionshinder skall använda tekniken samhälletskunna är attner

bidra med utbildning och nödvändig utrustning.

13 157återfinns i bilagaProgrammet
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Beckman Hirschfeldt påtalade också DOS-miljön bygger påatt tan-som-
gentkommandon den datorteknik lättast hantera för synskada-är är attsom-
de. Hon sade sig därför bekymrad DOS-tekniken alltmer kom-över attvara

på undantag till förmån för Windows-miljön, bygger på medmer attsom man
datormusen klickar på olika fönster måste för kunna använda.attsom man se
Den textbaserade DCS-miljön betydligt lättare för talsyntes vil-är att anpassa
ket också förutsättning för med läs- och skrivsvårigheter.är Honen personer
menade vidare tekniken till funktionshindrade så under-näratt man anpassar
lättar för andra vid tekniken.även ärman som ovana

Mångkulturella aspekter

Författaren Mehmed Uzun menade vid workshop det viktigtärattsamma
med kultur för alla, från alla. Han sade den svenska kulturenäven ärattmen

måste förvaltas, där det också viktigt deärett att uppmuntraarv som men
mångkulturella särdragen.

Uzun berättade det i dag 100talas språk i Sverige och det finnsöveratt att
minst 1 000 utländska författare i landet. framtida kultumät måste därförEtt
skapa kanaler och plats för dialog med Sveriges invandrare, sade han.en

Madeleine Heland menade Internet skapar möjligheter föratt et-von nya
niska minoriteter Sverige. De kan via mycket lättare upprätthållanätett.ex.
kontakten med sina forna hemländer.

Christina Hallman, kulturchef i Umeå, tillade vilka använder ochatt som
har tillgång till datorer klassfråga har med inkomst och utbildningär en som

Att många invandrare tillhörgöra. de lägre socialgruppema påverkar där-att
för allvarligt deras möjligheter få tillgång till fördelarna med in-denatt nya
formationstekniken, menade hon.

8.4 Digitala mötesplatser

En digital mötesplats kan liknas vid telefonkonferens, med den skill-en men
naden kommunikationen sker hjälpmed datorer i stället för telefoner.att av
Användarna meddelar sig skriftligen till varandra via databasen gemensam

ansluten tillär nätverk, det vill telefonlinje eller Internet.sägaettsom en
Det finns flera olika digitala mötesplatser. En variant s.k. dis-ärtyper av

kussionslistor, eller e-postlistor, skapas för intresse-ärattsom personer som
rade visst skall kunna komma iämne kontakt med varandra på elektro-ettav
nisk På listan kan de diskutera ochväg. utbyta kunskaper har med ämnetsom

göra.att
När någon skickar meddelande till diskussionslista får allaett en som pre-

på listan detta meddelande direkt i den elektroniska brevlå-numererar egna158
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Överföringendan. ombesörjs hanterar prenumerationer ochav serveren som
har med diskussionslistan göra.annat attsom

En variant elektroniska konferenssystem. finns till FörDeär sär-attannan
skilda yrkesverksamma inom visst område, skall kunnat.ex. ettgrupper,
diskutera, informera och kommunicera internt. Konferenssystemet är en ser-

användarna kopplar sig via eller viamodem Internetmot ettver som upp
Chatsystem tredje digitala mötesplatser. Genom dessa går detär typen av
kommunicera med andra världen i realtid, direktdvs.överatt personer som

pratade i telefon, kommunikationen sker med i for detställettextom man men
talade ordet. Systemen indelade i kanaler med olikaär ämnen.

14En fjärde variant MUD förkortning för Multi-User Domain.är ärsom en
En MUD består databas i sin består antal mellantur ettav en som av rum
vilka användarna kan förflytta sig olika in- kombina-och utgångar. Igenom
tion med innehåller olika föremål och har karaktären platseratt rummen av

kan besökas det upplevelse s.k. virtuell verklighet.som ger en av
Varje enskilt specifikt forum for mellan besökarna iutgör mötenettrum

databasen. Med utgångspunkt från dessa kan besökarna interaktivaunder
former dela med sig kunskap, information och service bedriva debattsamtav
i olika änmen.

Det pågår försök vidareutveckla konceptet föräven MUD,att t.ex. genom
bygga in fler kanaler for kommunikation grafik, ljud och bild.att som

Goda exempel

Idag finns flera goda exempel på fungerande digitala mötesplatser. så-Ett
dant Den digitala salongen,är svenskt kollegialt nätverk för kom-är ettsom
munikation mellan verksamma inom sektorn för kultur, humaniora och
folkbildning. Nätverket deltagarna möjlighet dela med sig och delatt tager av
kunskaper, information och åsikter på området, informera sinasamt att om

verksamheter. Syftet också bidra tillär ökad kompetens det gällernärattresp.
hur informationsteknologin kan användas inom de yrkeskårema och iegna
arbetet allmänheten.gentemot

Ett exempel på digital mötesplats det internationella Diversityärannat en
University D.U. har kopplingar till flera organisationer, bl.a. Thesom
Globewide Network Academy har mål på ideell basis skapaatt ettsom som
på alla godkänt online-universitetsätt D.U. försöker dock inte bli ackredi-en
terad institution och erbjuder inte heller kurser. Vad D.U. erbjuder äri stället
digitala lärare gratis kan använda sig i sin undervisning. Lärarerum som av

14 En akronym ursprungligen utlästes Multi-User Dungeon och dåsom som
liktydigt med nätverksbaserade fleranvändar-äventyrsspel. takt medIvar
MUD:s allt används också för andra syften har betydelsen för-att mer

ändrats till bli Multi-User Domain eller -Dimensions. Aven uttryckenatt
sociala eller textbaserade virtuella 159verkligheter förekommer.
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lektioner ikan tillsammans sina elever in i och där hålla da-med D.U. en
torrniljö består andra skolutrymmen. Varjelektionssalar och mot-rumsom av

specifikt kan studeras interaktivtämneettsvarar som

Fördelar och nackdelar

såväldigitala mötesplatsema fördelar. de tillåter synkronDe har flera En är att
icke med andra ord möjligt for använda-synkron kommunikation. Det ärsom

tidsmässigt,delta i menings- eller informationsutbyte detnäratt ettren passar
dvs. direkt tillfälle. Eftersom de digitala mötesplatsemaeller vid ärett senare

människornätverksbaserade kan också användas mötesplats förde somsom
geografiskt spridda område. viktig aspekt mötesplat-Enär äröver attett stort

kan nås från alla datorer.typerserna av
interaktion,En betydande fördel de digitala mötesplatsema byggerär att

dvs. användare brettmellan användarna. Enmöteett stor ettgrupp ur
spektrum bidra med kunskaperyrkesgrupper kan tillsammans med lekmänav

någonoch information långt omfattande och uttömmande vadänärsom mer
enskild aktör ökar det urvaletkan samla in och tillhandahålla. Dessutom stora
möjligheten till infallsvinklar och uppslag.nya

virtuell verklig-När det gäller MUD skapar användningen dvs. enav rum,
het, användarna med sigsammanhang för interaktionen tillåterett att tasom
mycket sin till digitala mötesplat-kunskap från den verkliga världen denav

går välkända objektDet bädda in mängder information iatt storasen. som
lådor, bokhyllor vilket har pedagogiska fördelar.och skyltar,t.ex.

gå förloradEn nackdel med deras trovärdighet riskerarär attsystemen att
de inte förväntar sig. Användare intede resultat användarnaom somger som

får snabba frågor tilltron tillpå de ställer på kan mötes-nätet t.ex. tappasvar
platsemas funktionalitet.

En nackdel diskussionslistoma kan fyllas med såslag ärmotsatt attav
många bidrag det kan svårt sålla i all informationoch tidskrävandeatt attvara

in. riskerar därför framstå mindre funktionellaDeströmmar ävenattsom som
listorna har den fördelen de inte kräver någon avancerad utrust-attom mer

ning enkel dator och Intemet-adress och de lättanvända efter-än äratten en
alla inlägg brevlådan.automatiskt hamnar i den elektroniskaegnasom

Alla mötesplatserna.kräver kunskaper, de elektroniskaävensystem
Eftersom utvecklingen på området användarna, igår mycket snabbt kan takt
med förändras, få svårigheter förstå hur de fungerar. Detatt systemen att

till aktiv kompetensutveckling på området.uppmanar en
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digitala mötesplatsemadeNyttan av

digitalamed defördelarnaregioner i Sverige kan haSamtliga stor nytta av
till-mötesplatserglesbygdsregionema. Dessai synnerhetmötesplatsema, ger

ivarit tillgängligintetidigaretill mängder informationgång stor-enssomav
stadsornrådena.

medkanpå mindreprivata företagKommunala verksamheter och orter
information och råd-kvalificeraddigitala mötesplatsema inhämtahjälp deav

i landet,kulturinstitutionerhögskolor ochgivning från universitet, runt om
bidra till kom-kostnad. kanrelativt låg Detbåde snabbt och tilldessutom en
avgörande förkostnadsbesparingar kanpetensutveckling och även varasom

regionemas överlevnad.
med knappa eko-verksamheterocksådigitala mötesplatsema kanDe ge

möjlighet upprätt-bibliotek ochnomiska attt.ex. museer, enresurser, som
med sigdelasinsemellanservicenivå. Genomhålla hög arnbitions- och atten

institutionerna till-enskildaråd via mötesplatsema kan dekunskaper ochav
orealistisk. Att dei fallhandahålla kvalificerad information annat voresom

ocksåkostnad innebärrelativt lågkan användas tilldigitala mötesplatsema en
nå tillfår möjlighetinstitutionerdessa resursknappaäven storatt ut enatt

och verksamheter.information sina aktiviteterpublik med om resp.

8.5 Kvalitetssäkrad infonnation

vid klostren.ofta munkarmedeltiden kopierades böcker för hand,Under av
fältet frittolika fel ochbehäftade medOlika exemplar bok varvarav samma

möjliggjordeBoktryckarkonstenändringar efter kopierarens godtycke.för att
blev konstantUpplagankunde frysas i och med den trycktes.texten att en

för det enskilda exemplaret.i stället
relativtbok någotkänslanVi har levt i 500 år med ärän att enavnu mer

innebär dockpubliceringentillförlitligt. elektroniskaoföränderligt och Den
Alladokumentexemplaret konstant.inteflera tillbaka, eftersom ärsteg enens

ändrar någraenkeltmed ordbehandling hurnågon gång arbetat vet mansom
datafil det sker spårlöst.ord i och atten -

styrka och dessbådeelektroniska lättillgänglighet dessDen är storatextens
tillbörjar spridas frånsvaghet. Om helt okontrolleratstora texter per-person

medmuntlig tradering. Näruppstår risken för närmast scan-manson, en
överför bil-med särskiltbildläsare läser in och sedan etttexter programner

tolkningsfel.uppstår alltidtill riktig redigerbar datañl,den texten enav
O.bokstavenExempelvis kan uppfattas och nollr+n somsom m

finnsfelkvot. Dettillåter för högfara ligger i kostnadsskälEn att man av
Så-20 % fel.så mycketdatabasredaktörer bereddaär att acceptera somsom

skallsökning. Tankenbaser i allmänhet avsedda endast fördana ärär att man 161
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gå till tryckta källor, väl funnit söker. så länge textfi-vad Mennär man man
lema möjliga i den datorn, finns risken de sprids ochär att attspara egna upp-
fattas källmaterial mindre kritiskasom av personer.

De dagstidningarna övergår alltmer från arkivera sina artiklarstora att egna
i form tidningsurklipp till lagra i databaser. Eftersom tidnings-att texternaav
produktionen oftast datoriserad, det rationella givetvisär är mest attnumera
skapa "kran" någonstans i produktionen "tappa" artikeltextenoch där fören
vidare befordran till arkivets databas.

Här finns risken förändringar uppstår efter tappningen inte påver-att som
kar arkiveringen. artikel kanske vissEn inte publiceras i version, kanskeen
utgår den helt registreras ändå i textarkivet såsom publicerad visstettmen
datum i just denna version. Ett urklipp onekligen odiskutabeltär ettpapper
bevis på publicering.

Även pappersklipp kan förvisso innehålla felaktigheter. flesta joumalis-De
hur lätt faktafel i klipparkiv till lever liv och publi-ter vet ett ett ett egetsynes

och igen, just därför mindre nogräknade uppfattarattceras om om personer
varje klipp legitim källa och inte kontrollerar vidare. elektroniskaDensotn en
publiceringen kommer helt säkert innebörd ordetatt ge en ny

Det finns redan teknik för elektroniska sigill och signaturer, dettamen an-
vänds för transaktioner överföringoch kontonummer. Menmest av pengar av
det minst lika viktigt kunna säkerställaär Det kan nämligen bli för-att text.en
ödande framtida distansutbildade generationer får sina kunskaper frånom
elektroniska dokument, autenticitet inte varit säkrad. finns redanDetvars
exempel på doktorsavhandlingar byggts på elektroniskt förfalskade käll-som

En dag kanske det visar sig våra mödosamt inscannade historie-texter. att
böcker plötsligt förnekar koncentrationslägren eller inte dem hu-närrmer över

ändrat.vud därför någon varit inne i databasen ochtaget, att
Hur den information finns på Kultumät Sverige kan kvalitets-ettsom

säkras kommer vi återkomma till i utredningens slutbetänkande. Vi villatt
emellertid också belysa frågan återge några inlägg från vår för-attnu genom

workshop. Det faktum det i digitaliseradelätt ändra dataärsta att att utan att
Intemetlödet märks, diskuterades liksom hur information finns på kansom

kvalitetssäkras.

Diskussionsinlägg vid workshop 1

Frågor verifiering, validering och för den informationom vem som ansvarar
blir viktigareallt ställning till. Kulturinstitutionemapresenteras,som att ta

kan i viss mån fungera vad händer med validiteten in-närgaranter,som men

15 Jämför Karl-Erik Tallmo, lita påKan vi datorns texter, Svenska Dag-
bladet, 23.1.1994.

16 Utredningen har dock inte tagit ställning till vilken teknisk lösningännu
162 för Kultumät Sverige kommer förordas. Se också 10.4.ett attsom
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till förMaterialethandtill tionde ärformationen används i andra att an-
in-garantier kanskydd och vilkaVilketför tittas på.vändas och inte bara att

Rolandfrågade sigsigifrån Detmaterial de lämnatstitutionerna för detge
universitet. HanLinköpingsdatavetenskap vidInstitutionen förHjerppe, me-

kunnam.fl. skullevänföreningarenskildaocksånade att personer, grupper,
deinformationkulturinstitutionemauppgifter tilloerhört mycket somomge

kvalitet.då återkommer fråganhittar på MenIntemet. om
kulturinsti-mångapåtaladeRiksantikvarieämbetet,Gustavson,Helmer att

sedan.längein för mycketbörjat samlasmed materialtutioner arbetar som
i slutetinsamlingsarbete redanbörjade sittRiksantikvarieämbetet avt.ex.
bestämdavissasamlats in förofta har1500-talet. Problemet materialetär att

in undersamlatsflexibla dataSystemen måste såändamål. göras att ensom
samhälle.framtidainfallsvinklar itid användas utifrånlång kan ettnya
bibliotekarier fårsadestadsbibliotek Sven NilssonChefen för Malmö att

fråninformation Inter-förmedlarebedömare ochallt viktigare roll avsomen
infor-kunskap’.’. Valideringefter"Vi information ochdrunkari törstar avnet.
skoloranvänds t.ex.informationenmation i de personliga nätverk därsker

kommervalideringgenomgått sådaninformation inteoch bibliotek och som
i verkligheten.förankrasmåste helt enkeltbetraktas osäker. ITatt som

kopiomainte barapåpekade detKulturskribenten Karl-Erik Tallmo äratt
framtiden kanskyddas. Iursprungsdatabasen måsteinnebär risker; ävensom

svårtDå detgår till databas."att gå till källoma" betyda är attatt ga-man en
antingennågotpåmaterialet inte har blivit korrumperat sätt, avrantera att

litakunnaförfalskning. Att baramedvetentekniska skäl eller på grund av
vik-blir detframtidenalltför passivt förhållningssätt. I ännumaterialet" är ett

så ele-historia ochbaskunskaperitigare skolan förmedlar viktiga annat attatt
bedöma det de hittar pålär sig nätet.verna

menade sedvan-IT-ansvarig vid BohuslänsHans Rengman, attmuseum,
vik-ocksåmedierna, detkällkritik förutsättas i delig måste äräven mennya

faktamaterialbör läggatigt det finns något i källorna. Museema stortut ettatt
det in-instansoch Kultumät Sverige skulle kunna attgaranterarsomvara en

direkt från källan.lagda materialet kommer
finns på InternetBohuslänsberättade ocksåHans Rengman att museum

turistorganisa-kommersiellhemsidor.saknar Enännutrots att museet egna
riktigt Detmaterialinformationen. derastion har lagt Vem ärgaranterar attut

behåller kontrolleninstitutionernamåste således ställas höga krav på överatt
tolkningen material.sitt egetav
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förutsättningarekonomiska9 Juridiska och

ekonomiska frågorhär kapitlet vi de juridiska ochI det kommer beröraatt
Ävenbyggsbli aktuella och kultumätkan när ett gemensamt upp.som om

tek-många frågor kvar lösa. Denmycket arbete redan pågår, finns det attom
väldigbefinner sig iniska utvecklingen har gjort upphovsrätten ut-att ennu

effektivare ochvecklingsfas. Tjänster inom kulturområdet sprids allt gränser-
Upphovsrättsfrågoma behand-mellan olika får allt mindre betydelse.staterna

organisationer.las därför intensivt inom internationellaEU och andra
politisk betydel-juridiska frågorna fått allt ekonomisk ochDe har störreen

inforrnationstekniskai Sverige och andra länder. tvekan har denUtan ut-se
betydelsenvecklingen medfört den industri- och handelspolitiskaatt av upp-

skyddet fördet rättsligahovsrätten ökat. Upphovsrätten skapar bl.a.numera
Även docksin nutida tappning tjänarhela inom högteknologin. i upp-grenar

handelspolitiskaochhovsrätten i huvudsak kulturella syften. Industripolitiska
Vissa upphovsrätts-överväganden har inte tillåtits helt utvecklingen.att styra

GATT-överenskommelsenlliga och kulturpolitiska frågor har lyfts urex.
finns beskrivna i kapitel DetDe digitala medier i utredningensom avses

ivi beröra dettafrämst databaser, cd-rom och kommerInternetär attsom
kommunika-olikakapitel. Information på kan förmedlasInternet genom

telefoner.tionsmedel; via optisk ñberkabel, mikrovågor eller trådlösat.ex. en
fallandraDatabaser inlagda på nås således på IInternet sätt.ärsom samma

sig viafinns kan koppladatabaser på institution, vilkengentemot uppen man
informationkabel eller modem. Cd-rom däremot sluten enhetär vars manen

cd-rom-skivankommer skaffaattgenom

9.1 Grundlagsfrågor

och likasvenska folkstyrelsen fri åsiktsbildning och allmänDen bygger
rösträtt informations-Fri åsiktsbildning yttrandefrihet ochförutsätter bl.a.

används och fårfrihet. friheter gäller vilket mediumDessa oberoende somav

1 General frihandelsavtal mellanAgreements Tariffs and Trade. Ett överon
den sju år långa100 nationer. GATI omformades 1994 resultatettsom av

Organi-World Trades.k. Uruguayrundan och benämns WTO,numera
zation. frihandelsfrågor inom bl. tjänstesektomUruguayrundan berörde a.

Tradeimmaterialrättens 9.3.2, Worldoch på område. Se vidare under
Organization.

I tekniker.Se också 3.5 för beskrivning olikanärmareen av
3 165kap. §1 1 andra stycket RF.
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lag.4endast begränsas Yttrandefriheten har central ställninggenom en genom
den ingår i alla de friheterandra i 2 kap. §1att moment tassom som upp

första stycket regeringsformen .
Friheten sig i tryckt skrift i tryckfrihetsförord-regleras närmareatt yttra

ningen TF, medan friheten sig radio, TV, filmer, video,att yttra genom
ljudupptagningar behandlas i yttrandefrihetsgrundlagen YGL. Det ärm.m.
dock inte klart i vad mån grundlagarna också omfattar de digitala medier-nya
na.

Grundlagsskyddet

tillsatts5En kommitté har för analysera hur tryckfrihetsförordningen ochatt
yttrandefrihetsgrundlagen skall tillämpas på medier används vidnya som
förmedling yttranden och information till Syftetallmänheten. medav annan

inte förändra offentlighetsprincipenöversynen är hur denövervägaatt utan att
skall kunna tillämpas under tekniska förutsättningar. Lagstiftningennya
måste anpassad till dagens förhållanden, och möjligt till framti-ävenvara om
dens. Den skall utformas så oberoende möjligt tekniska begrepp ochsom av

Allmänhetens tillgång till information skall oberoende vilkettermer. vara av
myndigheterna har valtsätt registrera informationen på.attsom

Vid tillkomsten YGL gjordes överväganden de elektroniskaav om nya
mediefonnema och tilltänkt grundlagsskydd för yttrandefriheten för dessaett

medier. Utgångspunkten för reglering skulle medierna börattnya en vara
kunna i bruk i nyhetsförrnedlingens och opinionsbildningens tjänst påtas

det tryckta ordet. infördesätt Man därför tillägg till 1 kap.ettsamma som
7 § enligtTF, vilken skall tillämpasTF periodisk skrift i oförändratom en
skick förmedlas på radioprogram eller i formsätt,annat t.ex. genom av en
film eller ljudupptagning enligt YGL. Bestämmelsen innebär förlage-att en

version periodisk skrift sprids på något dessa skallsätttrogen av en som av
del den tryckta förlagan och omfattas det skydd TFses som en av av som ger

periodiska skrifter.
Bestämmelserna i ochTF YGL bygger på principen om ensamansvar.

Ensamansvar innebär endast medverkat vidde till-att en av personer som
komsten framställning enligt TF och YGL kan hållas straffrättsligtav en an-
svarig för innehållet i framställningen. Det i grundlagarna dennaanges vem

Vanliga straffrättsliga regler för medverkan tillämpasperson om ansvar
inte. Ansvaret successivt. Det betyder i första hand vilarär på denatt ansvaret

står brottet t.ex. utgivaren periodisk skrift.närmast tryckt Omsom av an-
inte kan utkrävas den vilar det på den står närmastsvaret av personen som

4 Begränsningama får endast ske vissa förutsättningarunder isom anges
2 kap. 12-13 §§ RF.

166 Kommittén Nya medier och gmndlagama Dir. 1994:104.m.m.,
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ägaren. An-skrift detperiodiskansvarskedjan för tryckt äriefter honom en
elleri TFpå dendet vilarslutligen formellt på så sättär att angessvaret som

ochtillkomstframställningensbidragit tillYGL, hur han har oavsettoavsett
innehåll.han känt till dessom

anslagstavlorelektroniska närsamband medblir aktuellt iEnsamansvar ett
registerdirektupplysningarmedieföretag tillhandahåller att motta-utanettur

bestämmelsernaregistret. Då tillämpasändra innehållet ikan omgaren
handförstautgivare. Iskall haradioprogram. Sådana ansvararenprogram

för inne-sändningsverksamheten,bedriveroch i andra hand dendenne som
hållet.

cd-rom-produktio-IT-områdetutveckling inomexempel på teknisk ärEtt
enskilt,samtidigt ellerför optiskt lagra,Cd-rom kan användas text,attner.

och ljudupptag-på filmertillämpasYttrandefrihetsgrundlagenbild och ljud.
ninganá upptagningaroch andra rör-också "videogramMed filmer avmenas

ljud-bilder ellerinnehåller rörliga utgörcd-rom-skivaliga bilder". En ensom
cd-rom-tillämpningsområde. Enfalla under YGL:supptagning torde därmed

vidareintekan däremotinnehållerskiva eller liknande endast utantextsom
mycket utvidgan-eftersom det inteYGL,skyddadsägas utan envara genom

i YGL:sbilderrörligahävdasde tolkning lagen kan utgör me-att textenav
bli tillämp-vidare kunnaheller bestämmelserning. torde TF:sInte utan anses

inne-stycket TF. Det§ andramed jfr l kap. 7liga på cd-rom-skiva texten
information i formväljer internt lagratidningsföretagbär bl.a att avatt ettom

terminalviaallmänhetencd-rom-teknik och låterstillbilder medeller tatext
infonnationsförtnedlingskyddas dennainnehållet på sådana skivor,del avav

själva cd-rom-spridatill allmänhetenföretaget väljerYGL. Om däremot att
möjligeninformationsförmedlinginnehåll, omfattas dennaskivan med samma

YGL.varken TF ellerav

Handlingsbegreppet

varjeupplysning skallallsidigochTill främjande fritt meningsutbyteett enav
offent-uttryck förhandlingar. Detha del allmänna ärsvensk rätt ettatt ta av

effektiviteten irättssäkerhetsprincipen,lighetsprincipen. Genom denna skall
Offentlighetsprincipeni folkstyretförvaltningen och effektiviteten garanteras.

verksam-myndigheternasoch insyn imöjlighet till kontrollmedborgarnager
het.

tillämpasvårahandling blir dockgäller dag för allmänreglerDe attsom
Varje elektronisktvid myndigheter.digitaliserade kommunikationenpå den

allmänkanvarje inlägg i diskussioner Internetmeddelande, envaraosv.
skriva deförstdå valtdiarieföras. Ofta harhandling och måste då utattman

pappersform.särskilt idemsedan diarieföraelektroniska meddelandena och

6 167YGL.lkap. 1 § tredje stycket



SOU 1996: 110

bådeDet tidskrävandeär och innebär resursslöseri. Elektroniskett post an-
vänds i dag många myndigheter på telefonen.sättav samma som
Telefonsamtal behöver dock bekant inte diarieföras, medan elektronisksom

kan behöva behandlas allmän handling.post som
Datalagskommittén7 skall bl.a. föreslå de ändringar i TF förbehövssom

bestämmelser allmänna handlingars offentlighet till denatt anpassa om nya
tekniken och den terminologin på området. Utgångspunkten har hittillsnya
varit information hos myndighet i princip alltid funnits påatt etten pappers-
dokument, med den tekniken pappersdokumentet inteärmen sagtnya som
längre självklar utgångspunkt. Varje sammanställning sakligten av samman-
hängande uppgifter i elektronisk form myndighet enkelt kan medgörasom en
hjälp tillgängliga handling hosär myndigheten.attav program anse som en

slagetDet allmänna handlingar brukar benämnas potentiella handlingar. Enav
sådan handling betrakta allmän förutsättningär under den förvarasatt attsom
hos myndigheten och inkommen till ellerär upprättad hos myndigheten. Att
uppgifterna kan sammanställas med tillgängliga betyder det skallattprogram
kunna med mtinbetonade åtgärder.göras Det skall fråga begrän-vara om en
sad arbetsinsats nämnvärda kostnader.utan

9.2 Integritet och missbruk på Internet

Datalagen 1973:289 skydd otillbörligt intrång i den enskildesmotger per-
sonliga integritet personuppgifter registreras med hjälp data.attgenom av
Personregister definieras register, förteckning eller andra anteckningarsom

förs hjälpmed automatisk databehandling och innehållersom av som person-
uppgiftenÅuppgift kan hänföras till den med Enligt datalagensom som avses

DL får personregister inrättas och föras endast den anmält sig hosav som
Datainspektionen och fått bevis detta, s.k. licens. Om personregistretom
skall innehålla vissa känsliga uppgifter generellt kan medförasett antassom
risk för otillbörligt intrång i enskilds personliga integritet, politiskt.ex.
åskådning, värderingar och omdömen, behövs särskilt tillstånd Data-av
inspektionen. Detsamma gäller uppgifter någon saknar naturligom som an-
knytning till den registrerar.som

7 Kommittén Ny datalag dir. 1995:91. Datalagskommitténs arbetem.m.,
skall avslutat den 31 1997.senastvara mars8168 §1 datalagen DL.
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9.2.1 Elektroniska anslagstavlor

på-fritt kananvändaremångakaraktäriserasElektroniska anslagstavlor attav
Anslagstavlomasyften.dem för olikaverka innehåll och användaregistrens

ändamåls-ochregisteransvardatalagens reglerväcker många frågor kring om
Sär-registerendaSkall hela anslagstavelsystemetbestämning. ettses som

dendet hosföreskrivsskilt framträder frågan i § DL där dettydligt 7a att re-
dennepersonregisterdegisteransvariga skall finnas förteckning över somen

andramedsvår förena änuppenbart regelnför. Det ärär attattattansvarar
där ända-konferensertillåtsansvarig för anslagstavlanden är starta nyasom

Bestämmelsentjänsten i övrigt.dataregister-ingen förmålet för änär ett annat
tolkning,striktså vidhar också utformatsregisteransvar l § DL att, enom

ansvarig.blianslagstavla skulle kunnavarje användare elektroniskenav
utlämnande ochregistrering,insamling,I datalagen föreskrivs även att an-

ändamål.med registretsöverensstämmelsevändning uppgifter skall ske iav
databe-full kontrollregisteransvar-ige harRegeln grundar sig på den överatt

områdetPåtillkomst.förelåg vid datalagenshandlingen, något självklartsom
någonförutsättasådant registeransvarför elektroniska anslagstavlor verkar ett

anslagstavla. Ef-tillförsförhandsgranskning de uppgifterform ensomav av
blir förhands-forumanslagstavlan skall fungera öppetetttersom ensom

Ävensyfte.anslagstavlansoch förena medsvår genomföragranskning att
denunderrättapå begäranrättelse ochbestämmelserna att somomom m.m.

regis-ingår ipersonuppgifter honomregistrerad innehållet i deär somomom
informationsda-kontrollfullbygger på den registeransvarige har övertret att

uppgifterfelaktigaspridning ärtabehandlingen. Att komma tillrätta med av
felaktighet har kor-efterminutenemellertid svårt uppgiftslämnare,när att en

innehåll.medmeddelandenrigerats, elektroniskt kan lämna sammanya
IT-utredningen9 anslagstavlomaselektroniskaföreslagit för dehar att man

text.1°I måndendatalagen för löpandedel skall undantag från egent-göra ett
omfattas data-bör de däremotliga förekommer på anslagstavlornaregister av

elektroniskaochanvändaresådana registerlagen, med undantag för över
användar-behövs föranslagstavlorna ochmeddelanden förs vid attsomsom

ocksåIT-utredningen harmeddelanden.skall och lämnakunna hämtana
förmedlingstjänsterelektroniskaföreslagit för hindra missbrukåtgärder att av

missbruk oftabakomliggeranslagstavlor. Eftersom den användare ettsom
förmedlingtjänst förtillhandahållerinte spåra, föreslås dengår attatt ensom

uppsikthatjänstentillhandahållerskall informera bl.a. samtvem somom
fortsattförhindraskyldighetvissa fall föreslås ocksåden. Föröver atten

informeraskyldighetenskyldighetspridning meddelanden. Denna attsamtav
hjälp-och andraföreslås datorerstraffsanktioneras. Slutligenanvändarna att

förverkas.skall kunnamedel har vid brott i vissa fallanväntssom

9 1994:05.Ju
10 169165.dokumenthantering,sou 1996:40, Elektronisk s.
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m.m.En kommitté datalag har tillsatts regeringcn. Datalags-om ny av
kommittén skall fram till den 31 1997 utreda datalagens nuvarande formmars
och föreslå genomgripande förändringar för lagen till utvecklingenatt anpassa
på ormådet. Lagen skall förenlig med direktiv skyddEU:s föräven göras om
personuppgifter. Syftet med EU:s dataskyddsdirektiv fritt flödeär göraatt ett

personuppgifter möjligt inom Direktivet tillämpasEU. på all behandlingav av
personuppgifter, med förundantag de register faller utanförsom gemen-
skapsrätten. Undantaget innebär personuppgifter det gäller allmännär sä-att
kerhet, säkerhet inte påverkas direktivet. Register förstatens m.m. av per-
sonligt bruk berörs inte heller. Personuppgifter får enligt direktivet endast
samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Uppgif-

får bara användas förenligt medsätt ärterna ettsenare som ursprungs-
ändamålet.

Opassande9. 2 2 material.
Frågan missbruk på datanäten har diskuterats i flera år i skildaatt stoppaom
länder och organisationer några synbara resultat har uppnåtts.utan att

den svenska debatten hörs ofta kritik hänvisningInternet med tillmot att
bl.a. nynazistiska åsikter och barnpornografi kan spridas via Någonnätet.
lagstiftning har emellertid inte skett på området. Eftersom Internet har använts
under längre tid i USA, kan det därför intresse följa den debatten attvara av

för tillfället mycket livlig där. I februari 1996 skrev USA:s presidentärsom
Clinton under försenad och omdiskuterad lag, the Communications De-en

Act. Lagen det till federalt skicka opassandebrott materialgör ett attcency
nätverk tillöver under 18 år.personer

Problemet med the Decency Act allt opassande material förbjuds,är att
samtidigt inte definierat vad skall opassande.som man som anses vara
Däremot betonas publicering sådant material kan böter på tillatt av ge upp
250 000 dollar och till två års fängelse.upp

Den formuleringen kan innebära allvarligt hot yttrandefrihe-ett motvaga
Både medborgarrättsorganisationer och storföretag lämnade ocksåten. genast

in stämningsansökningar för få domstolar den lagen stri-prövaatt att om nya
der grundlagen. De den lagen begränsar innehållet i Internetmot attanser nya
på ingripande vad gäller för tryckta framställningar.sätt än Där-ett mer som
för ställs krav på Internet åtnjutaskall åtminstone skydd detatt samma som
tryckta mediet vad gäller yttrandefriheten.

The Communications Decency Act har sedan februari 1996 behandlats i
domstol såsom stridande första tillägget i konstitutionen, dvs.mot mot ytt-
randefriheten. Inga fall skulle kunna strida den lagen harmotnya som nya

11170 Dir. 1995:91.
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möjligheterdemonstrera Internetsinleddes. Försedan rättegångenprövats att
viaförutsättningar såtekniskaoch företag ordnathar organisationer att man

rättegången.följahar kunnatInternet
Communications Decen-innebär the1996 kom domen12juniDen attsom

alltför ingri-lagenDomstolenyttrandefriheten.Act strider attmot menarcy
förforumsyfte justmediumpåverkar Internet, ärpande att ettett varavars

styrka"Intemetsbl.a.: ärmotivering skrevtänkande. domensIöppet man
skallförfattningentilli första tilläggetfrihetenkaos. För garanterasatt som

skyddas.13 domenIråder på Internetmåste det kaoskunna garanteras som
skallinformationÖverfördlagrad ochockså "elektronisktbetonas gesatt

förbudlagarinfomiation". Vanligatrycktminst lika starkt skydd motomsom
informationnaturligtvis tillämpligabarnpornografi, förtal ävenär somosv.

viasprids Internet.
domstolen.tilldomstolens beslut HögstaöverklagaUSA:s regering tänker

Sverige ochiUpphovsrättslagstiftningen9.3
internationellt

ställerdatorlagrade verkanvändningenSammansmältningen medier och avav
gitaliseringenDirättighetsadministrationen.påpå rättsskyddet ochkravnya

kompri-möjliga tidigare,varitpå intenämligen möjligtdet sättgör att, som
multimedie-iinformationenkombinerainformation,verk och annanmera

manipule-ochhastighetinformation medöverföra och kopieraform, attstor
upphovsmännenmedföratekniken kan bl.a.infonnationen. Den attnyara

användningenkontrollenförlorarrättighetshavare till del överoch andra stor
prestationer.sina verk ochav

konstnärligalitteräratill och9.3.1 Lagen upphovsrättom
verk

tillmed rättigheterharden del göraUpphovsrätten är rättssystemet attsomav
komposi-författare,harupphovsrättslagenfrämst litteratur och konst. Enligt

verk vissakonstnärligalitterära ochoch skaparkonstnärer andratörer, som
verketuppkommertill sina verk. Rättigheterna närtidsbegränsade ensamrätter

död. Förefter upphovsmannensnormalt i 70 århar skapats och attvarar
fonnali-ställs ingavisst verkskall tillämpasupphovsrättslagen kunna ett

12 htIp://www.cdt.org/ciec/kan följas på adressenDebatten
13 171http://www.cdt.org/ciec/ñnns tillgänglig påDomen
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tetslcrav. Verket måste emellertid uppfylla vissa grundläggande krav på origi-
nalitet och kvalitet.

Upphovsrätten består ekonomiska ideella rättigheter.och ekono-Deav
miska rättigheterna överlåtbara, medan de ideella rättigheternaär hosstannar
upphovsmannen. De ekonomiska rättigheterna kan bestå två delar;sägas av

framställarätten exemplar verket och verket tillgängligträttenatt göraattav
for allmänheten. Verket tillgängligt för allmänhetengörs det framförs ellernär
visas offentligt eller exemplar det sprids till allmänhetennär på andra sätt.av

Även de ideella rättigheterna består två delar. Upphovsmannen har förav
förstadet i denrätt omfattning och på det god sed kräver, få sittsättatt som

angivet exemplar hans verk framställsnär eller verket till-när görsnamn av
gängligt för allmänheten. För det andra har upphovsmannen rätt motsättaatt
sig verket ändras så hans litterära eller konstnärliga anseende elleratt att egen-

kränks eller verket tillgängligt för allmänheten i sådan formgörsart att en
eller i sådant sammanhang kränkande for honom.ärett som

Den klassiska upphovsrättens kärna låg i användningen vissa traditio-av
nella verk, framför allt böcker, konst, musik och filmer. Nutida tek-typer av
nik har dels gjort skapande kategorier möjligt,verk datorpro-t.ex.av nya av

och databaser, dels skapat sprida skyddade verk, viasättgram att t.ex.nya
kabel och satellit. Eftersom upphovsrättens uppgift föreskrivaär rätts-att ett
ligt skydd för dessa olika uttrycksformer, har utvecklingen medfört denatt
ekonomiska betydelsen upphovsrätten har ökat dramatiskt.av

Utvecklingen har framför allt färgats faktorer. Den ärtre attav ena upp-
hovsrätten inte bara angelägenhet för de västeuropeiskaär industri-numera en
länderna skapade den nutida upphovsrättens struktur, också omfat-som utan

länder på alla utvecklingsstadier och med olika ekonomiskatar typer av sys-
Den andra integrationen produktionsländer,är såsom Förentatem. storaav

Staterna, i det internationella konventionssystemet, vilket påverkat den inter-
nationella upphovsrättens utveckling. Det USA genomdrevt.ex. attvar som
upphovsrätten integrerades del i GAH-förhandlingarna. Den tredjesom en
faktorn teknologierär i mycket hög grad har ökat den praktiska bety-att nya
delsen det upphovsrättsliga skyddssystemet.av

K atalogskyddet

Katalogskyddet i 49 § upphovsrättslagen regel berör många kultur-är en som
institutioners register och kataloger. Denna särskilda regel efterbildnings-om
skydd för katalog, tabell eller liknande arbete där antal uppgifterannat ett stort
sammanställts, skapades för möjliggöra upphovsrätt till beskrivande små-att
verk. Den egentliga facklitteraturen skyddas vanligt upphovsrättsligtgenom
skydd. Katalogskyddet betonar små, praktiska alster har påtagligtatt ett
skyddsbehov på grund mycket flit, möda och kostnader kan inves-attav vara
terade i dem. Regeln särskildär nordisk rättsfigur och motsvarande172 en ett
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utanför kon-fallerSkyddetupphovsrätt.skydd finns normalt inte i utländsk
det inteinnebärvilketkonventioner,ventionssystemen se nedan attom

eftersomNorden,inomgällernågot skydd Detta ävenfinns över gränserna.
träffats. vanligaDenkatalogskydd harsärskilda avtal ömsesidigtinga om

fönnodli-inkluderaromfattning, ochvidupphovsrätten har dock ganskaen
Såle-o.dyl.Vägvisareuppslagsböcker,småverkmånga beskrivande somgen

nå-Skyddetomfattning.begränsad ärkatalogskyddet fått ganskahardes en
kandethar diskuteratsskyddet.upphovsrättsliga Detdetsnävare ängot om

traditio-med detjämförakataloghöjd"särskilda kvalitetskravställas att-
praktikendet har iprodukterna,verkshöjd de aktuellanella begreppet men

kunnaemellertidkvantitativ insats skallgenomföra.sig svårt Envisat attvara
dokumenteras.

samband med upphovsrättenharErsättningar som

innebärutgångspunkt för upphovsrätten,s.k.Den är attensamrätten, som
systematiskaallaersättning förfå ekonomiskupphovsmannen har ut-rätt att

synpunktfrån allmänemellertid fall dånyttjanden verket. finnsDet manav
iinskränkningarbör stå tillbaka. Dessarättighetshavarnas rättsett attmenar

upphovsrätten innebär bl.a.

för enskilt bruk,kopior får framställasatt- synskadadetalböcker förblindskriftframställas i ellerexemplar fåratt som-
m.m. , verk,fritt sprida exemplarviss rätt att aven-

exemplar verk.viss fritt visarätt att aven-
rättigheteri derasför inskränkningarupphovsmännenFör kompenseraatt

ersättningar:kulturpolitiskt betonadeinfört följandehar man
originalverk iutlåning litterärtBiblioteksersättning, lämnas för avavsom-

verk i svenskoch litterärti Sverige upphovsman över-svensk eller bosatt
skolbiblio-folkbibliotek ellersättning. Ersättningen gäller utlåning genom

tek.
utnyttjandet verkfriaersättning för detTalboksersättning, utgör avsom-

för talböcker och taltidnin gar.
främstverk,visning skerVisningsersättning, utgår för den avsomsom—

bildkonst, i och på allmänna platser.museer
musiker ochmusikområdetSärskilda insatser för inomupphovsman samt-

musikaliska verk.sångare för biblioteksutlåning av
ekonomiskmusikområdet,Ersättning till rättighetshavare på utgörsom-

fonogram.privatkopierinkompensation för verkningar g avav
området.organisationerfonder, förbund ochMedlen fördelas av

intressen vidupphovsmännensorganisationer tillUpphovsrättsli tar varaga
tilltillOrganisationerna bl.a.vidareutnyttjanden verk. ensarnrättenattserav

14 173Jämför 62 § URL.
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Ävenverk inte missbrukas. tvångslicensfrågor och avtalslicensfrågors.k.ett
handhas de organisationerna.upphovsrättsligaav

Tvdngslicens

Tvångslicens innebär upphovsmannen inte kan sig nyttjande,motsättaatt ett
igaranterad ersättning för utnyttjandet sitt verk. Ett typexempelärmen gesav

18 § upphovsrättslagen sarnlingsverk,URL. Den framställer ett sam-som
manställt från för användning vidverk antal upphovsmän,störreettur un-
dervisning, får musikaliskaåterge mindre delar bl.a. litterära eller verk,av

det har gått minst fem år efter det år då verken offentliggjordes.om

Avtalslicens

Avtalslicens innebär organisationkollektivt avtal med svenskatt ett en ges
verkan också för upphovsman till organisation.inte anslutna Enärsom en
viss rättigheter,betalas täcker alla inblandade upphovsmänssumma som
alltså dem inte anslutit sig till någon upphovsrättslig organisation.även som
Avtalslicens tillämpas i 13 § bl.a.i fall URL. Där nämnst.ex. tassom upp
fotokopiering för undervisningsändamål. Kabel-TV exempel därär ett annat
licensen förekommer, vilket i 26 § f Avtalslicensen blir oftaURL.nämns
aktuell vid Licensen administrerasproduktioner med flera upphovsman.stora

övergripande organisationer på det upphovsrättsliga området,av som
BONUS och COPYSWEDE. COPYSWEDE. har påbörjat utvecklandet ettav
s.k. Upphovsrättscenter på sig med licensierings-Internet, dit kan vändaman
frågor skall material informa-använda upphovsrättsligt skyddat mednär man
tionsteknikens hjälp.

örsvdradF kontroll

Förutsättningarna för tillhandahålla information digitalt erbjuder möj-att nya
ligheter, också problem. Från praktisk synpunkt ligger problemenmen nya
främst i det möjligt till låg kostnad och med minimal tidsåtgångäratt att en
framställa exakta kopior förlagan. Gränserna mellan vad i dag s.k.ärav som
primär utgivning och vad sekundärt vidareutnyttjande riskerar sud-är attsom
das Eftersom digitalt lagrat material kan överföras digitalt direkt tillut. en en-
skilds dator, kan betydelsen framställningen exemplar minska. Det blirav av
också betydligt svårare för upphovsmannen kontrollera och hurnär,att var
verket används. Intrång i rättigheterna blir svårare upptäcka, liksom möj-att
ligheten förutse den framtida användningen verket, det väl förts in inäratt av

digitaltett system.
174
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kan också kommaAndra övergripande inom upphovsrättenbegreppmer
på originalitetdvs. det kravförändras. traditionella verksbegreppet,Detatt

upphovsrättsligt skydd,erhållavillkor för verk skall kunnaär ett att ettsom
påupphovsrättenmöjligen skall tillämpainte tillräcklig grund närger en man

Även traditionelladigitalt lagrade utnyttjade frågan deteller verk. upp-om
hovsmannabegreppet behöver uppmärksammas.

och elektroniskaolika projekt identitetsmärkningFlera pågår också om
användarenunderlätta forfingeravtryck bilder på Internet. Syftet är attattav

till bil-rättigheternavilken organisation har hand klareringense om avsom
CIS theprojekt med sådana frågorden. Tre för närvarande arbetar är:som

utveckla ID-Common projekt arbetar medInformation System, attett som
multi-Intellectualmärkning för digitalt publicerade IMPRIMATURverk,

reference,media rights model terminology for universaland ärproperty som
organisationenbrittiskagrundat EU-kommissionen, leds denav men av

arbetarALCS IMPRIMATURAuthors Licensing and Collecting Society.
tillrättighetermed skapandet elektroniska fingeravtryck för klareraattav

FotografernasSvenskaupphovsrättsligt skyddade verk. Slutligen har även
bild-presumtiveFörbund SFF påbörjat skapandet databas, där denenav

användaren rättigheten till bild.snabbt kan få reda på harvem som en
avtal. AvtalEn del rättigheter specificerasupphovsrättensstor genomav

enskildeutnyttjande material digitala medier kan träffas med denmedom av
organisationkonstnären också träffa avtal medoch producenten. Man kan en

kompli-företräder förvaltning eller, ikonstnären/producenten kollektivsom
samtidigt särskilt aktuelltcerade fall gäller många verk och prestationersom

vad gäller multimediala verk, med paraplyorganisationer representerarsom
organisatio-många olika författare. Exempel på sådanaslags konstnärer och

digital publicering,dessutom särskilt arbetar med frågor kring ärsomner,
Sverige.COPYSWEDE ALIS Administration litterära rättigheter ioch av

perspektiv9.3.2 Upphovsrätten internationelltettur

konventionerDen svenska upphovsrätten regleras flera internationella menav
också arbete på området.EU:sav

K onventioner

konventioner internationelltTre berör den svenska upphovsrätten ett per-ur
spektiv; Bernkonventionen 1886, Världskonventionen upphovsrättom
1952 och Romkonventionen 1961.

KonventionenBernkonventionen har tillträtts ungefär 120 länder. om-av
fattar de med. kon-flesta de länder Sverige har kulturellt utbyte Deettav som
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ventionsanslutna lagstifming förutsättning-ländernas nationella regleraregna
för och omfattningen i landetdet upphovsrättsliga skyddet detarna av

territorialitetsprincipen. skydd med-Ett konventionsland skall ge samma
borgare från de andra länderna det sina medborgare.som ger egna

En Bernkonventionens viktigaste principer det upphovsrättsligaär attav
skyddet inte får beroende några fomialitetskrav. Upphovsrätten skallgöras av
gälla formlöst och skyddet inträder i och med verket skapas. Inga krav påatt
registrering får ställas. På så kan varje författare och konstnär vidaresätt utan

det upphovsrättsliga för sitt enligt den nationellaskyddet gällande verkgöra
lagstiftningen i alla länder anslutit konventionen.sig tillsom

USA valde länge inte tillträda eftersomBernkonventionen landetsatt upp-
hovsrättsliga lagstiftning skiljer frånbygger på forrnkrav, vilket sig konven-
tionens inriktning. 1988 ratificerade USA emellertid Bernkonventionens
principer. Under tid då Bernkonventionen bildadesden USA inte tillträttännu
den s.k. Världskonventionen 1952, i ratificerats 95 länder.dag En-som av
ligt Världskonventionen formkrav tillåtna betingelse för skydd. Allaär som
slags forrnkrav skall tillfredsställda verket märks medattanses genom copy-
Iightsymbolen © följteller ordet copyright rättshavarens och åretnamnav
for första publicering. Om vill på i länder med form-anspråk skyddgöraman
föreskrifter måste dessa formkrav uppfyllda. tillträtt bådeDe ländervara som
Bernkonventionen och Världskonventionen, har sinsemellan inga forrnkrav
eftersom Bernkonventionen gäller dem emellan.

Romkonventionen 1961 den tredje konventionen på detär stora upp-
hovsrättsliga området. gäller skydd för fonogram-Den utövande konstnärer,
framställare och radioföretag. närstående skiljerDessa s.k. rättigheter sig
emellertid ganska mycket från land till land och Romkonventionen har därför
inte blivit så utbredd undertecknama hoppades. Konventionen omfattarsom

47 länder.nu

World Trade Organization

Viktiga aspekter internationelladen upphovsrätten regleras ocksåav numera
TRIPS-avtalet15inom Världshandelsorganisationen WTO. Det s.k. som ar-

betats fram inom WTO:s innehåller regler upphovsmäns, utövanderam, om
konstnärers, fonogramframställares och radio- och TV-företagsrättigheter.
Underlåtenhet följa dessa regler kan medföra handelspolitiska sanktioner.att
Framför allt får ingen medborgare något WTO-medlemsstaternaav av gynnas

15176 Trade Related Intellectual Property Issues.
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särbehandla sinafår inteeller missgynnas framför någon Man egnaannan.
TRIPS-avtalet bl.a.inommedborgare. Andra frågor berörs ärsom

Bemkonventionen skall följas,att-
litterära verk, ochdatorprogram på upphovsrättens områdeatt ses som-

därmed åtnjuter skydd,samma
upphovsrättsligt skydd dedatabaser skall erhålla är attatt som enanseom-

intellektuell prestation,
möjlig-filmer skall vissafonograrn ochskapare datorprogram,att gesav—

uthyrning exemplar sina verk,heter kontrolleraatt av av
"certainfår gällarättigheter endastbegränsningar upphovsmannensatt av-

work andexploitation ofspecial which conflict with normaldo not acases
holder",interests of the rightdo unreasonably prejudice the legitimatenot

utnyttjande får inte begränsas,dvs. normalt verkett ettav
död.inte får 50 år efter upphovsmannensupphovsrätten kortare änatt vara-

Europeiska unionen

kommuni-inverkar påviktig fråga för eftersom denUpphovsrätten EU,är en
ekonomisk betydel-kationsmöjlighetema inom unionen och hart.ex. TV en

ocksåkulturpolitik påverkasför området. önskanEU:sse om en gemensam
1995, GreenGrunddokumentet "Grönbok" frånupphovsrätten. EU:särav

grönboken harCopyright and Challenge of Technology. IPaper the manon
inom EU. Rapportendragit generell handlingsplan för upphovsrättenupp en

skall fungerabehandlas i och det meningen denEuropaparlamentet är attnu
frågor främst hängerunderlag för diskussioner mängd sam-somsom om en

upphovsrättsligt skyddatinternationella överföringarmed digitalaman av
material. harmonisering reglernaI grönboken bristandesägs att ensam-av om

friaskulle hindra dentill utnyttjande, reproduktion skyddade verkrätt osv. av
Därförmarknaderna.omsättningen och också kunna leda till uppsplittring av

diskuteras vid territorialitetsprincipen.fortfarande skall hålla fastom man
regionalfråga parallellimport. Huvudprincipen inom EUEn rör ärannan

konsumtion spridnings- betyder upphovsman-och visningsrätten. Det attav
regio-kan förbjuda från land utanförparallellimport till gemenskapen ettnen

mellandet gäller information skiljer i grönbokenNär utbudet va-nen. av man
tillhandahål-exempelvis cd-rom-skivor med databaser, och tjänster, t.ex.ror,

regional konsum-lande databaser via onlinesystem. Enligt grönboken börav
tion gälla för och eventuellt helt kandet bör undersökas ute-varorna om man
sluta tillämpning Sverige har sedanglobal konsumtion för staterna.en av
länge tillämpat principen konsumtion till verk.global ensamrätten ettom av

i USA, kan upphovs-När svensk upphovsman offentliggör verkt.ex. etten
inte hindra verket offentliggörs i Sverige.ävenattmannen

1996 rättsligt skydd för databa-I ministerrådet direktivantog ettmars om
januari 1998.Direktivet skall implementeras i svensk den 1rätt senastser.

Benämningen databaser betyder i direktivet samlingar litterära, konstnär-av 177
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liga, musikaliska och andra sådantverk eller material ljud, bilder,texter,som
siffror, fakta och data. samlingEn väljer kalla databas måsteattsom man vara
arrangerad på systematiskt eller metodiskt Direktivets skydd omfattarsätt.ett

icke-elektroniska databaser och cd-rom. förutsättning för detäven En upp-
hovsrättsliga skyddet databasen kan intellektuellär att presta-anses vara en
tion. Det i det här sammanhanget systematiken eller urvaletavgörs av av
uppgifter. Skyddet skall gälla från det basen skapades fram till dess 70att att
år förflutit efter upphovsmannens död.

EU:s direktiv innefattar skydd för databasens tillverkare. Tillver-även ett
karen måste, för kunna få skydd, visa denne gjort kvantitativ elleratt att en
kvalitativ investering i anskaffandet uppgifterna i databasen. Skyddet förav
tillverkaren gäller under 15 år räknat från den januari året efter då1 det basen
tillverkades.

rättsligaDe frågor blir aktuella informationstekniken kansom genom en-
dast till del lösas anpassning och utveckling den svenska lag-en genom av
stiftningen. Många frågor på upphovsrättens område måste lösas in-genom
ternationella överenskommelser lI.om

9.4 Ekonomiska förutsättningar för digital
informationstillgång

Inom kultursektom finns hinder såväl teknisk ekonomisk förart attav som
öka IT-användningen. För kunna och upprätthålla informa-utvecklaatt en
tionstekniskt baserad verksamhet krävs för utrustning, utbildningresurser
och drift. Många kulturproducenter sig inte ha möjlighet i tider medattanser
minskade anslag samtidigt bygga fungerande IT-organisation. Efter-upp en

samhället generellt går kraftigt ökad användning inforrna-sett motsom en av
tionstelmik, riskerar kultursektom förlora i samhällsinflytande inte frå-att om

de ekonomiska förutsättningarna för fungerande IT-användninggan om en
övervägs noga.

9.4.1 Finansieringsfrågor

IT-proposiuon15Utgångspunkten enligt regeringens utvecklingenär att av
IT-användningen skall ske omfördelning befintliga medel. Attgenom av
bygga databaser och/eller producera cd-rom-applikationer dyrt.ärattupp
Kulturinstitutionemas anslag ofta inte tillräckliga för finansiera använd-är att

16 ÅtgärderProposition 199s/95:125, för bredda och utveckla använd-att
178 informationsteknik.ningen av
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därförsigkostnaderför sinateknik. få täckningning För att anserav ny
avgifter digitalttillhandahållaförmånga institutioner attatt ta uttvungna

sammanställd information.
IT-proposi-regeringensenligtinformationsteknik skall,Användningen av

till in-bred tillgångkreativiteten. Enbefrämjartion, stimuleras på sättett som
sarnhällslivetdelaktighet iför ökadförutsättningarformation och kunskap ger

stark IT-ut-viktenSamtidigtoch främjar kunskapsutvecklingen. av ensom
be-omfördelningutvecklingen skall skeveckling betonas, sägs att avgenom

skjutas till.medel skall alltsåfintliga medel. Inga nya
kostna-skall stå förinneburit samhällettraditionSvensk politik har attav

ekonomiSedaninformation.i samband med tillhandahållandeder statensav
kostnadstäckningbörjat diskutera fullår blivit harpå sämre, somsenare man

kostnadstäckning innebärtillhandahållande information. Fullprincip för attav
frånfinansierasinformationen skallindirekta kostnader förbåde direkta och

håll.annat
informationsteknik ifungerandeFör står utvecklingen centrum.oss av en

finansiering ochtillolika möjligheterVi kommer därför undersöka fleraatt
följande alternativbl.a. studera närmare:

anslag,-
omfördelning befintligaav resurser,—
avgifter,-
ökat samarbete med näringslivet,-

kulturStiftelsen framtidensstiftelser,bidrag från olika fonder och tex.-
kompetensutveckling.och Stiftelsen för kunskaps- och

anslagit1995/96 harbudgetåretkan riksdagen underDet även nämnas att
sysselsättningsåtgärder inommiljoner engångsinsats för235 kronor som en

SESAM—projektet.18 medlenAvsiktenkulturområdet det s.k. är attgenom
registrering, doku-medskall användas för hjälpa i första handatt museerna

föremålssamlingar.magasinering sinamentering, gallring, vård och av
betaldaskattefinansierade, dvs.Eftersom kulturinstitutionemas anslag är

låtatillinstitutioner tveksammamed allmänna medel, ställer sig många att
Å sidanavgiftsbeläggning. andraallmänheten gång betalaän tasen genom

utställningskatalogeravgifter ofta för museibesök,redan i dag etc.ut
tillgänglig förfrittVår basinforrnation börgrundinställning vissär att vara

myndigheterallmänheten, eftersom viktig uppgift för offentligabl.a. är atten
information. vad gäl-lika omfattandeuppgift börtillhandahålla Denna vara

ler elektronisk tryckt information.som
medinformation tillkommenFrågan avgifter för digitalt sammanställdom

Vikultursektorn.hjälp offentliga medel diskuteras livligt inom attavserav
återkomma i frågan i slutbetänkande.vårt

17 Se vidare 9.4.2 avgiftsförordningen 1992:191.om
13 Se 3.2.4.även
19 179Se vidare 8.1.
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En för institutionerna omfördela befintligaväg äratt attannan resurser.
Pengarna måste då användas på tidigare. konkret kanRent detsätt änett annat

innebära har färre fysiska utställningar, för i stället kunnaLex. att attmuseer
använda del utställningsresursema till virtuella utställningar. Genomen av
ökad IT-användning vid institutionerna effektiviseras administrativa uppgif-

vilket i sin leder till lägre administrativa kostnader. Dessa sparadeter, tur me-
del kan då omfördelas till verksamhet byggd på informationsteknik.Lex.

Föreningen Kultur och Näringsliv arbetar för främja kontakter mellanatt
kulturproducenter och näringslivsrepresentanter. Kulturinstitutioner och före-

söker medlemskap i föreningen, skall fungera kontaktytatag som som en
mellan de bägge Syftet bl.a. skapa intresse bland företagareär attgrupperna.
för stödja kulturprojekt.att

Även bidrag från olika fonder och stiftelser kan möjlighet förvara en en
kulturinstitution finansiera IT-projekt.att

Att hålla information digitalt tillgänglig innebär arbeta. Detsättett nytt att
innebär också till början dyrare arbeta. Finansieringen IT-an-sättett atten av
vändningen därför problem måsteär lösas.ett som

Avgiftsfrågor9.4.2

Många kulturinstitutioner har signämnts sett tvungna att ta utsom ovan
avgifter i sin verksamhet. Här följer kortfattad redogörelse dagensen av
regler för myndigheters avgifter.

IT -propositionen

IT-propositionenzoUtgångspunkten i insatser för bredda ochär att att ut-
veckla IT-användningen under de kommande åren skall finansieras genom
omfördelning befintliga medel.av

Avgiftsförordningen

Enligt avgiftsförordningen 1992:191 bör full kostnadstäckning gälla som
ekonomiskt mål. Regeringen får besluta införande avgift för frivilligtom av
efterfrågade Beslut avgiftens storlek bör däremot delegeras tillvaror. om
myndigheterna. Beslut avgift får bör endast delegeras till myndighe-tas utom

det fråga sådannär försäljningsverksamhetär sker i begränsadterna om som

20 ÅtgärderProposition 1995/96:125, för bredda och utveckla använd-att
180 ningen informationsteknik.av
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skallavgiftuppgifter. Beslutomfattning inom för myndighetens omramen
RRV.med Riksrevisionsverketföregås samrådav

tillhan-avgift bl.a.avgiftsförordningen§myndighet får enligt 4En mot
dahålla:

handling,allmänautomatisk databehandlingupptagning utgörsomav-
publikationer,tidskrifter och andra-
och kursmaterial,informationsmaterial-

rådgivning.-
enligt lag,uppgiftmyndighetensdet förenligt medFörutsättningen är äratt

instruktion eller förordning.arman
fåruppgifter påenligt lämnaskyldigheten TFUtöver utatt papper, myn-
förutsätt-underhandlingar på diskett,avgift lämna allmännadigheten mot ut

ellersekretesslageninte strider andra bestämmelser,ning det mot t.ex.att
datalagen.

så kost-avgiftenavgiftsförordningen beräknaskall enligtMyndigheten att
samtliga med verk-skall täckaför verksamheten täcks. Intäkternanaderna

förenade kostnader.samheten direkt eller indirekt

informationstjänsterFörslag för prissättningprinciper avom

i samverkanRRVmaj RiksrevisionsverketRegeringen beslutade i 1995 att
förprinciperskulle framStatistiska centralbyrånmed Statskontoret och ta

inforrnationstjänster. Topp-till uppdragetInitiativetprissättning togs avav
ledarforumzz ipresenteradesregeringeni form förslag tillett rappor-somav

in-effektivspelregler förlandsting i samverkanStat, kommun ochten en-
övergripande måletdettillformationsforsörjning. direktiven RRVI attangavs

den infonna-möjligtuppnå så effektiv användningborde att avsomvara en
prissättningsprinci-Finansierings- ochtion finns i offentliga databaser.som

således inteinformation börmotverka mål.får inte detta Uttagen avpema
samhällsekonomisktblir lägre vadkosta så mycket efterfrågan än äratt som

effektivt.23
information.och inhämtainnebär möjligheter spridaInternet helt attnya

effek-åstadkommauppfyllas forEnligt måste förutsättningarRRV ettatttre
Informationentillgänglig online.användande information hållstivt av som

användshurmåste lokaliseras, användaren måstekunna veta programvaran
for den informationfungerande betalningssystem måste finnas äroch ett som

avgiftsbelagd.

21 informa-återfinns i 1995:64, för prissättningResultatet RRV Principer av
tionstjänster.

1’-2 Se 3.2.6.
7-3 den samhälle-inte får högrekostnaden för informationen änDvs. att vara

181liga densamma.nyttan av
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RRV skäl kan motivera skatteñnansiering, liksom skältar upp som som
motiverar avgiftsbeläggning information. Skäl motiverar skatteñnan-av som
siering är:

verksamheten till for samhället helhet,äratt som-
fördelningspolitiska skäl; skattefinansieringen innebär möjlighet för-atten-
dela kostnadema och verksamheten,nyttan av
marknadsimperfektioner.—
RRV skriver också de ekonomiska problem den offentliga sektornatt som

har kräver alternativa eller kompletterande ñnansieringslösningar prövas.att
Avgiftsbeläggning kan både komplement och alternativ till skatte-ett ettvara
ñnansiering, RRV. Skäl för avgiftsbeläggning således:äranser

finansiella; statsbudgeten avlastas,attgenom-
fördelningspolitiska; det kan skäligt den efterfrågarattanses som som en-

också får betala för den,vara
avgifter kan användas i styrande syfte,-

ökat kostnadsmedvetande.ett-
Riksrevisionsverkets förslag till prissättning full kostnadstäckningär att

för framställa och distribuera informationsuttagen skall uppnåsatt genom av-
gifter. innebärDet såväl indirekta direkta kostnader för informations-att som
framställningen skall täckas.

Förslaget bereds för närvarande i regeringskansliet.

Några9.4.3 på informationstillgångdigitalexempel

Information påsammanställts cd-rom, i databaser med onlineanslutningsom
förekommer flera kulturinstitutioner i landet.etc.,

Den 1 juli 1996 blir riksdagens databas Rixlex med allt riksdagsmaterial
fritt tillgänglig för via med hjälpInternet Telnet-program. Manettenvar av
har tidigare tagit abonnemangsavgift på 6 000 kronor år, efterut en per men
beslut riksdagens förvaltningsstyrelse blir databasen kostnadsfri. oktoberIav
skall Rixlex finnas tillgänglig World Wide Web.

NAD,24Riksarkivet har skapat nationell arkivdatabas i dagen som ges
på cd-rom-skiva. framtidenI Riksarkivet också läggaut att utavser samma

information på Cd-rom-skivanInternet. för 000kan köpas 2 kronor, fårmen
då enbart användas åt gången. fleranvändarversionEn ski-av en person av

dvs. version kan användas högst tio samtidigt, kos-van, en som av personer
Över8 000 kronor. 200 institutioner bibliotek, länsmuseer, stadsarkivtar

upplagam.fl. har köpt NAD-skivan i dess första vidoch dessa institutio-

24 Se också 7.1.1.
Första upplagan NAD på cd-rom kom 1995. En andra upplaga bör-utav

182 jade säljas våren 1996.
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särskilda1990fickRiksarkivetallmänheten.tillgänglig forfinns skivanner
uppbygg-täckteanslagetocharkivdatabasnationellutvecklaanslag för att en

naden NAD.av
bibliografiskhar skapatVästerbottenochNorrbottenLänsbiblioteken i en

Bothnica.Västerbottenochartiklar Norr-litteratur ochdatabas över om
Skivan500 kronor.2kostarcd-rom-skivapåDatabasen har getts ut somen

ochi Västerbottenbibliotekochtillgänglig pågratisfinns också museer
förLänsbiblioteken harskivan.in exemplarhar köptNorrbotten av-avsom

medsamarbeteipådatabasen Interneti tiden läggalängre framsikt utatt
frånolika bidragfinansieratsCd-rom-skivan haruniversitet.Umeå genom

och fonder.bokhandlareLänsstyrelsen,Statens kulturråd,bl.a.
medcd-rom-skivorflerapubliceratLantmäteriverket har geogra-

allmänhetentillgängliga fördatabasregister. Skivorna utanärfisk/historiska
kommerLantmäteriverket50 kronor.mindre kostnadkostnad eller mot omen

kartarkivregisterLantmäteristyrelsensarkivserier medtvåpubliceraattsenare
avgiftsäljascd-rom. De kommer1630-1974 mot-under åren motatt en

skivorna. Upp-tillhandahållandetuppstår vidkostnadsvarande den avsom
regionala arbets-medfinansieratsdelenhar tillbyggnaden registren störreav

medel.marknadspolitiska
forsk-1973 byggtsedani Umeå hardemografiska databasenDen enupp

frambeställerforskareanvändarentypiska ettningsdatabas. ärDen somen
vanligt s.k.sammanställa. Ettveckorkanmaterial vilketbearbetat attta ett par
databasendemografiskakronor. Den42 000användarenforskaruttag kostar

på riskensiggrundarprispolitik attutifrånavgifternabestämmer somen
avgiftsbeläggavaltharefterfråganöverutnyttjas. klara uttagen.För attatt man

med1980-taletbörjantillfinansierades framUppbyggnaden databasen avav
bindaskulleprojektetmedel. Tankenarbetsmarknadspolitiska sammanattvar

Påkvinnor.arbetslösajämställdhetforskning ocharbetsmarknadspolitik,
ochuniversitetUmeådeldatabasendemografiska1980-talet blev den aven

universitetet.finansieratssedan desshar genom
användadatabaser. Denflera olikacentralbyrån SCB harStatistiska mest

regio-databaser;olikainkluderarvilkenStatistikdatabasenden s.k.är tre en
Online-databas.internationellochtidsseriedatabasnalstatistikdatabas, enen

tillkommervarjeår. För500 kronordatabasen kostar ltillgång till uttagper
Storanvändarehundratal celler.20 kronormatris ochsedan 60 kronor perper

fåför20 000 kronorbetala engångssummai välja attkan stället att omen
databaserolikaSCB:s ärUppbyggnadenonlinetillgång till databasen. an-av

användarnaemellertidbetalaronlinetillgångförslagsfinansierad. Kostnaden
avgiftssystem.ovanståendesjälva genom

tillhan-USAavgiftsbeläggning. Iförexempel påfinns mångaDet system
Bureau29 Files,s.k. Tigervägdatabaser,the US Census utandahåller t.ex

18326 centralbyrån.StatistiskatillmotsvarighetUSA:sUS Census BureauThe är
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avgift. Statistiken emellertid endast frittär tillgänglig så länge den helt obe-är
arbetad.27 Vill ha materialet bearbetat, finns s.k. VAR Value Addedman -
Resellers privata initiativ, från vilka det möjligt avgift be-är att mot en-
arbetad version statistiken.av

9.4.4 Samhälleliga stödformer

Regeringen lämnar stöd till branscher och enskilda konstnärer radgenom en
olika stödformer. De flesta stöden möjliggör bidrag lämnas för IT-ända-att
mål. Det finns dock vissa stödformer inte anpassade till elektro-ännu ärsom
niska medier. Dessa nedan. Frågorna anpassning kommer be-tas upp attom
handlas regeringen.senare av

Statligt Iitteraturstöd

Statligt litteraturstöd stöd till utgivning enskilda boktitlar. Stödet for-avser av
delas Statens kulturråd och regleras i förordningen 1993:449 statligtav om
litteraturstöd. Bidrag lämnas for bokutgivning i huvudsak efterhandsstödsom
och baseras på arkersättning. Till särskilt kostnadskrävande utgivning utgår

forhandsstöd.även Förordningen inte anpassad till elektronisk publicering.är

Biblioteksersättningen

Biblioteksersättningen utgår med visst belopp bok varje gång den lå-ett per
Någon ersättning för digital litteratur inte.nas. ges

Stöd till kulturtidskrifter

Stöd till kulturtidskrifter lämnas dels produktionsstöd, dels utveck-som som
lingsstöd. Statens kulturråd fördelar stödet, regleras i förordningensom
1993:567 statligt stöd till kulturtidskrifter.om

Utvecklingsstödet för utvecklingsinsatserär det gäller mark-näravsett
nadsföring, teknik och utbildning. För utvecklingsstöd skall få lärrmas tillatt

sammanslutning tidskrifter, skall minst tidskrifterna ien av en av samman-
slutnin ha produktionsstöd. Utvecklingsstöd får användas Kultur-ävengen av
rådet for informationsverksamhet.

Kulturrådet betalar bidraget efter förordning. Kriterierna i förord-ut egen
ningen i och för sig inget hinder for "elektroniska kulturtidskrifter.anger

27184 Statistiken från 1990är och uppdateras inte.



ekonomiska förutsättningarochJuridiska

Kul-modemiserasoch kommeremellertid föråldradeAnvisningama attär av
medierna.till deturrådet för bättreatt nyaanpassas

Presstöd

dagstidning:begreppetdefinitionföljandefinnspresstödsfömrdningenI av
reguljärmeddagspresskaraktärpublikationnyhetstidning ochallmän"En av
normaltskallopinionsbildning. Denallmän-politisknyhetsförmedling eller
huvud-iinnehållvecka och haminstmedkomma ett somettut nummer per

skalllandet. Deninomhuvudsak distribuerasipå svenskaskrivetsak är samt
innehållredaktionellaoch dessunderkommavidare egetut ett egnanamn

innehåll".redaktionellatotala55 % dessskall utgöra än avmer
presstödsförordningen sägeribestämmelse attfinns ingenDet ensom

tidningsbud förmeddistribuerasellertryckt på attskalltidning pappervara
presstöd. Däremot ärberättigad tilldagstidning ellersig räknas varasomvare

tid-foråtminstoneellerpapperstidningar,anpassad för trycktaförordningen
dags-traditionellabetalda påabonnerade och sättningar är somsammasom

tidningar.
versionerelektroniskastödjavillenbartdock klarläggasbörDet om man
tidningarochversionerelektroniskabådedagstidningar ellertryckta omav

stöd.erhållaelektroniskt kanenbart utsom ges
tid-förhinderi dag ingetversionelektronisk är atttidningAtt ut engeren

elektro-självständigapresstöd tillvillOmfå presstöd.ningen skall geman
skallfrågetecken. Huruppstår andradagstidningar förlaganiska utan

blirförlagortrycktatidningar"dagspresskaraktären" bedömas utanom
högretillhaelektroniska tidningar rättpresstödsberättigade Skall samma,

Till vilkenpapperstidnin gartrycktajämfört medpresstödsbelopplägreeller
pågår för närva-Kulturdepartementeträknas Vidfaxtidningarkategori skall
frågeställningardessabl.a.stödformema, därolikaderande översyn aven

blir aktuella.
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redovisaochpå kartläggaarbete hittills har dels legatTyngdpunkten i vån att
identifieradels påkommit i Sverige,hur långt digitaliseringsarbetet har att

kulturområdet. DetIT-strategi inomkriterier föroch föreslå relevanta en
definierasbehövervilkaövergripande syftet preciseraär parametraratt som

skall kunnakultumätför svensktoch vilka förslag behöver läggas att ettsom
områden vikortfattat debli verklighet. detta kapitel beskrivsI attsom avser

fortsätta arbeta med inför slutbetänkandet.

IT-strategi10.1 Förslag till

samhällsområde svårIT-strategi for heltUppgiften föreslå samlad äratt etten
delbetänkandei dettavis Vi har dock valtoch arbetet på inget avslutat.är att
förslag, förtentativaredovisa våra tankar, val tyngdpunkter ochöppet attav

inbjuda ipå så vis fler till delta dennaatt process.
kulturområdetIT-användningen inomstrategi förUppdraget att avge en

tolkatsframgårl övertänkt förhåll-tillförslaghar ettatt gesom ovan som
beträffandesamordningsamverkan ochningssätt. finns behovDet ett stort av

verksamhetsfömyelseinfonnationsplattformar ochinformationsförsöijning,
institution ivikt varjeinom kultursektom, samtidigt det störstaär attavsom
Verksammaanvändning IT.möjliga utsträckning för sin utan-avsvarar egen

IT-strategiplattform i denocksåför kulturinstitutionemas beskydd bör enges
gäller för kulturornrådet.som

IT-strategil0.l.l En nationell

beskrivaövergripandelångsiktigt ochMed begreppet strategi oftast attavses
mål.tillvägagångssätten för nå vissa fastställdaatt

IT-propositioncnz sedermeraföreslagit och riksdagenhar regeringenI
mållT-strategi.Sveriges mål för nationell Dessabeslutat är:om en

till skapa tillväxtaktivt bidrarutnyttja IT:s möjligheter på sätt attettatt som-
konkurrenskraft,Sverigesoch sysselsättning och stärkersom

1 Se 2.2.
2 Åtgärder använd-och utvecklaför breddaProposition 1995/96:125, att

187också 3.2.9.irgformationsteknik. Seningen av
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allas lika möjlighetervärna så kan blilT medel för ökad kunskap,att att ett-
demokrati och rättvisa,

utnyttja såväl kvinnors erfarenheter och kompetens i IT-ut-mänsatt som-
vecklingen,

utnyttja IT för utveckla välfärdssamhället och öka medborgarnasatt att-
livskvalitet,

använda IT för stödja med särskilda behov,att att grupper-
skapa bred tillgång till information för ökad delaktighet och kun-att en—

skapsutveckling,
bevara och utveckla det svenska språket och kulturen i alltatt en mer-

gränslös värld,
använda IT för öka effektiviteten och kvaliteten i offentlig verksam-att att-—

het och förbättra servicen till medborgare och företag.

Målen med andra ord mycketär generella. Man understryker insatsernaatt
inom IT-ornrådet måste "bli del sammanhållen vision vilkenen av en om
samhällsutveckling vi önskar och underordnas de övergripande mål isom
demokratisk ordning läggs fast för olika samhällsområden. SverigeDet be-
höver därför ingen friståendeär IT-politik politik för skilda samhälls-utan en
områden på bästa på inforrnations- ochsätt kunskapssamhälletstarsom vara
möjligheter".3

10.1.2 Förslag till IT-strategi för kulturinstitutionernaen

Vi har tagit del antal IT-strategier/IT-planer de olika kultur-ett stortav som
institutionema tillställt Med inspiration från dessa och med utgångspunktoss.
från vårt direktiv har vi redan formulerat antal målcentrala och förhåll-ettnu
ningssätt bör ingå i övergripande lT-strategi för kulturornrådet. Dessasom en
är att:

har främja medborgarnas möjligheter till informations-staten ett attansvar-
inhämtning. En demokratisk grundprincip allmänheten får tillgångär tillatt
kulturinstitutionemas information bibliotekensbl.a. och skolornasgenom
försorg,
varje kulturinstitution bör siganvända förIT sin verksamhetgöraattav-
tillgänglig för andra institutioner och aktörer inom kulturområdet, för for-
skare och för allmänheten,
verksamma inom kulturområdet bör efter samverka ochsträva att sam--
ordna sina det gäller infonnationsförsörjning,närresurser gemensamma
policyfrågor, rättsliga frågor och säkerhetsfrågor,
verksarnhetsfömyelsen bör isättas utarbetacentrum, t.ex. attgenom nya-

organiserasätt och bedriva verksamheten utvecklingatt samt genom av
tillämpningsprojekt,gemensamma

w188 Ibid 14.s.



arbetefortsattaUtredningens

tekniskförutvecklas,infonnationsplattfortnar bör t.ex.gemensamma-
standarder,användningIT-hantering ochharmonisering, avgemensam

personalensutvecklaochkunskapsuppbyggnadenutveckla och förnya att-
kunskaper inom IT-ornrådet.

framgår behovettagit deloch IT-strategier vi harAv de enkätsvar att avav
de datorer,medvetenhetfinns utbreddöverblick Detär attstort. pro-omen

blirmiljötekniskväljs i dag skaparoch systemlösningar somengram som
Samtidigt ökartid framöver.IT-lösningar under långvägledande vid valet av

organisationer.på flexibla arbetssätt ochkraven
erfa-kunskap ochdentillgodogöra sig och användagäller kunnaDet att

ocksåhandlari samhället. Detrenhet inom IT-området utvecklas attomsom
teknikenhanterakanorganisation olika arbetssättutveckla såväl somen som

arbete.för kunnaoch personalen den kunskap behövs göra ett gottattsomge
användade skallfungerar tillfredsställandeInget systemetsystem om som

saknar kunskap och för det.om
genomtänkta IT-välkulturinstitutionema harpåfallande oftaDet är som

IT-strategi.nationellskalas tillplaner. kan dock självklart inteDessa enupp
for kultur-långsiktigt måldokumentformulera övergripandeFör kunnaatt ett
institutio-också avspeglas iområdet bör antal principiella problem,ett som

IT-strategier, utredas:nernas
och behöverbefintliga mål delvis logiskt inkonsistenta avstämmas,är—

antagitsIT-propositionentvå måldokument skilda karaktärer dels somav —-
liggakänd börinteriksdagen, dels kulturpropositionen ärännusomav -

IT-strategi för kulturområdet,till grund för en
prissättnings-utarbetaRiksrevisionsverketregeringen har uppdragit att-

såväl di-innebärlagda förslagetprinciper för informationstjänster. Det att
avgiftsñnansierasf principerkostnader skall Derekta indirekta somsom

framtidaför huravgörande konsekvenserregeringen väljer fåratt anta en
IT-stategi skall för kulturotnrådet,utse

påkulturinstitutionernas kravbehovet samordning skall avstämmas motav-
integritet,självbestämmande och behov av

inflytan-utanför samhälletskulturmaterial liggermängder intressantstora-
intressantamångaliksom ljud- och bildproducentema harde. Pressen t.ex.

tillgängliggöraendast lockaskällserier, de kan aldrig tvingas attutanmen
materialet,

Kulturområdetinfrastruktur.infonnationstekniken del i samhälletsär en-
inte frånkan avskiljas andra områden,

A 45 och1995:64, informationstjänsterRRV Principer för prissättning s.av
18950. 9.4.2.Se ocksås.
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flera de institutioner bör ingå i framtida Kultumät Sverige ñ-ettav som-
Utbi1dningsdepartementet.5nansieras i dag via samlad IT-strategiEn för

kulturomådet bör därför till utbildnings- och forskningsom-ävenanpassas
rådet,
det finns många kraftfulla aktörer i gråzonen mellan det offentliga och-
marknaden. finnsDär exempelvis de nyinrättade stiftelsema förvaltarsom
de tidigare löntagarfondsmedlen liksom olika forskningsfon-kultur- och
der. Deras och intresseornråden bör innefattas i IT-suategi föransvars- en
kulturområdet,

IT-strategi bör ha vidare syfte, inbegripa datoriserings-ävenett t.ex.en-
strategier vid kulturinstitutionema, det konkreta uppdraget föreslåän att
vad Kultumät Sverige bör innehålla och hur kultumät kunnaskall bliett ett
verklighet.

Utöver dessa principiella problem finns svårigheter praktiskmer av mer
En strategi bör inbegripa viss långsiktighet. Inom vissa områden vållarart. en

detta inget problem. vi däremot försöker preciseraNär vad skallatt t.ex.som
ingå i kulturnät blir problemen uppenbara. Vissa materialtyper, äldreett t.ex.
källserier, inte särskilt föränderliga i hundraårigt perspektiv, medanär ettens
andra delar kulturområdet lever och förändras i En strategi får mednuet.av
andra ord olika giltighetsgrad beroende på vilket eller vilka områden som
avses.

Irnplicit ligger i begreppet strategi skapa det alltidäratt en samsyn men-
så önskvärt Snarare förhållningssättbör det handla ettom som genomsyrar

verksamhet alltid eftersträvas mångfalden styrka iärutan atten samsyn en-
sig. Detta uttrycks också i IT-propositionen "insatsema inom IT-om-attsom
rådet måste bli del sammanhållen vision vilken samhällsutveck-en av en om
ling vi önskar...Att skapa bred tillgång till information och kunskapen ger
förutsättningar för ökad delaktighet i samhällslivet och främjar kunskaps-
utveck1ingcn.5 Detta vi det, också det i grunden avgörande skäletsom ser
för bygga svenskt digitalt kultumät.att ett

10.2 Vad digitaltär kultumätett

Kortfattat kan kultumät beskrivas virtuellt samhälle. Två grundkri-ett ettsom
terier kan fastslås:

innehållet bevisar värdet,
sökbarhet, nåbarhet och kvalitet avgör nyttan.—

Se 10.5 SUNETäven finansieras Utbildningsdepartementet.om so°m av
Proposition l995/96:125, Atgärder för bredda och utveckla använd-att

190 ningen informationsteknik, 14.av s.
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redovisats iochpågårDrivkraftema bakom den digitalisering somsom
syftande tilldelbetänkandedetta kan sammanfattas att:som

arbete,effektivisera förenkla institutionens internaoch—
verksamhe-informationoch förmedlafylla informationsuppgift att omen-

och samlingarna,vad finns i deten om som egna
ömtåliga do-påsamtidigt slitagetsamlingarna tillgängligagöra t.ex.som—

kument minskar.

kunna benämnasframkommit bäst tordeVidare har fjärde skälett sotnsom
ordinariearbetsmarknadsmedel kannyttjaövervältringseffekt. Genom atten

Registreringsarbetenekonomiska tillskott skapas.verksamheter avlastas och
datorstöd då ofta lämpliga uppgifter.med anses vara

omfat-drivkrafter kan vi konstateraOavsett bevekelsegrunder och ettatt
arbeteoch dettavid kulturinstitutionernatande digitaliseringsarbete pågår att

basverksam-dennabildar nödvändig bas för svenskt kultumät. Utöveretten
kultumätlemellertid tillförauppgifter rorhet finns också andra viktiga attett

SverigeKultumätandra och kultur i form.material från håll skapanytt att ny
klotterplanksfunktionsåvälbör sålunda ha debattforum medett mersom en

till demotsvarighetVi slags digitalkrävande kultursida. föreställer ettoss
digitaladettakultursidor, med den skillnadendagstidningarnas attstora men

inte barasålundaforum möjlighet till interaktivitet. Kulturnätet börger
ochkulturellatillhandahålla också plats förkultur mötenutan vara en

diskussioner.
bilda bas for verk-fysisk tillskapas kanKanske skall också plats somen
virtuellaskulle initieras där de fysiska ochsamheten. En rummenprocess

fysiskarts-lab, central nod påEtt levande möternätet,satnrnanvävs. enen
måste antal förutsätt-plats. idéer skall kunna bli verklighetFör dessa ettatt

också ekono-hör frågan tillgänglighet,ningar först utredas. Dit menom
preciseras.organisatoriska frågor behövermiska, tekniska, rättsliga och

10.3 Ett kultumäts tillgänglighet

med vilkakommer i framtiden ochHur distributionen FörlT att ut vemav se
och byggervillkor blir Vilka kontrollerartillgängligt i framtidennätet som

ickeicke-kommersiell,får för smal,lT-vägama mycket konsekvenserstora
snabbt och bil-lönsam kultur. IT-distribution lätt,Det krävs framtida somen

telefon i dag, ochligt når alla hemma, precis radio ochTV, somsom
Parallellt medmasskonsumeras.bit för det intevägenreserverar en av som

ellervia bibliotekendenna utveckling vi professionellt stöd, t.ex.tror att ett
komplexa ochandra kulturinstitutioner nödvändigt det gällernärär uttagmer

för stimulera till användning kultumät.att ettav

191
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utredningensI direktiv varje kulturinstitution bör använda sigsägs att av
förIT sin information tillgänglig för institutioner ochandra aktörergöraatt

inom kulturornrådet, för forskare för Direktivetoch allmänheten. poängterar
"en demokratisk tillförsälcrade möjlighe-gmndprincip alla skalläratt att vara

hämta information. Allmänheten bör få tillgång till kulturinstitutioner-ten att
information bibliotekens försorg...Ettbl.a. och skolornas uttalatnas genom

mål bör medborgarna inte skall delas i informationstekniskt A-att ettvara upp
och B-lag".

direktivetI också finnauttryckligen vi skall söka tekniskasägs öppnaatt
där olika former for systematisering och katalogisering informationsystem av

beaktas så frågan användarvänligheten i Syftet börsättsatt centrum.om vara
utveckla främja dialogeroch mellan olika kulturproducenter ochvägaratt nya

medborgarna.
Dessa skrivningar innebär tydligt uppdrag skapa så lättillgängligtett att ett

och användarvänligt digitalt möjligt.kulturnät Avgörande kultur-är attsom
blir så enkelt använda tidigare datakunskaper inte nödvändiganätet äratt att

och det fysiska avståndet till uppkopplingdator med till kultumätet bliratt en
så kort det inte innebär något hinder for nyttja tjänster.nätetsatt att

Även vi inte har tagit ställning till vilken teknisk lösning vi villännuom
förorda, har vi naturligtvis de fördelar Internet erbjuder i formnoterat som av
enkel och relativt billig teknik antal befintliga användare ochsamt ett stort
hemsidor, inom kultursektom.även

Vi vill också understryka vikten interaktivitet. Direktivets betoningav av
kunna hämta och lämna information bör preciseras till hämta och lämnaatt att

kultur; däri ligger interagera med användarna. dagI ochärett att storaansvar
viktiga materialgrupper i och för sig digitaliserade ändå inte åtkomligamen
för allmänheten.

Sökbarheten viktig aspekt tillgängligheten. S.k. hypertextstruktu-är en av
bygger ofta på hierarkiska Sökvägar sig tråkiga och otill-gärna terrer som

gängliga. För skapa fungerande kulturnät behövs sökmotorbra såatt ett atten
enkelt kan hitta de kulturyttringar intresserad Denna sökmotorärman man av.

bör ha enkelt och användarvänligt gränssnitt så befin-ett att vetman var man
sig och hur skall tillväga for hitta det söker. Intressant ärner attman man

utvecklingen s.k. intelligenta litenagenter,av en programvara som anpassas
till varje användare, skickas på och söker den informationnätet ärut som av
intresse för just den användaren.

10.4 Tekniska förutsättningar

Det ofta tekniken inte något bekymmersägs för skapa kulturnät.äratt att ett
På plan kan det riktigt påstående. tekniken,sägas Men iett ett t.ex.vara om
form erforderliga192 bandbredder, inte kan trafikintensiteten uppstårav parera
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Även inte ändabasnivå, når ñbemproblem. vi god infrastrukturenharom en
åtminsto-arbetsplatsen,fram. Problemet ofta sista biten till huset ellerdenär

beak-realitet börutanför storstädema. Glesbygdsproblematiken är en somne
vid valet tekniktas av

tidiga-TeleverketsFåtalet problem påtalats många.operatörer är ett som av
kombinerastotalt dominerande effekter fortfarande märks,ställning,re vars

till följd denmed Sverige blivit tummelplats för rad aktörerharatt aven en
gångnalångt avregleringen telemarknaden.av

till olika alternativaVi har, framgått inte tagit ställningännusom ovan,
intetekniska lösningar, lösning inte inbegriper Internetäven terom en som

särskilt preciseras.sig trolig. Däremot behöver sådan lösningäven en
InnehållsligtEn lösning med integrerade databaser behöver också utredas.

ochinternationella, lavinartat i antalintressanta databaser, inte minst växer
tillgång till dessastorlek. I dag det ofta förenat med kostnader haär stora att

samordning vad gällerkommersiella databaser. Någon form nationellav
upphandling därför nödvändig.licenser för sökning ärav

bristande inter-Tidigare har nyttjandet cd-rom-skivor begränsats denav av
snabbt.aktiviteten och den ñnala karaktären viss information åldras

Skillnaderna cd-rom-skivor suddasmellan använda online-databaser ochatt
kommunikationalltmer till följd cd-rom-nätverk och snabbareut attnu av

med klient/server-lösningar utsträckning.används i allt större
Idag går vi alltmer integrerade databaser och cd-romlösningar därmot

länkas till Cd-rom-skivor kanInternet. får funktionen storrninnen somav
lagra mycket den ickeföränderliga informationen. särskilt värde-Detta ärav
fullt den uppkopplingen långsam. Automatiska index kan sedanärom egna
indikera vilken information uppdaterats cd-rom-skivan producera-sedansom

ochdes Internet erbjuda möjligheter nå denna infomiation.att nya
Projektet Nordiskt Webindex konti-syftar till serviceupprättaatt somen

nuerligt och automatiskt letar reda tillgänglig nordisk in-och indexerar all
Web.7formation på Kultumät Sverige skulle kunna haWorld Wide Ett ett se-

index då vilket skulle brablir fullt sökbart på alla ord,parat ettsom vara
hjälpmedel för få struktur på kulturnätet.att

blivandeEn civilingenjör föri teknisk datavetenskap har engagerats att
examensarbete utreda de tekniska för- och nackdelarna med Internet-,som en

cd-rom- gångdatabaslösning för digitalt kultumät Vi vill änetten resp. en en
understryka vi lösning kul-inte har tagit ställning till vilken tekniskännuatt

skall föreslås byggas på. Vi vinnlägger finna användar-tumätet attoss om
vänliga tekniska så tillgängligheten till i Sverige ökar ochkulturensystern att
dialogen mellan kulturproducenter och medborgare främjas.

7 Projektet Center forstartade i början 1996 och drivs Nordic Netav av
193Libraries. Adressen http://www.ub2.lu.se/NNC/projects/NWIfindex.htmlär
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10.4.1 Modellprojekt för blivande kulturnätett

Vi planerar fram för framtida Kultumät Sverige, baseratatt ta prototyp etten
på urval de sidor med svenskt kulturrnaterial redan finns på Inter-ett av som

hemsida.3Prototypen skall finnas tillgänglig på utredningensnet.
Stiftelsen framtidens kultur har anslagit medel till förebilds- ochett mo-

dellprojekt med syfte exempliñera användningen svenskt kultumät.att ettav
Tanken människor på lämpliga utbildningar fårär utarbeta 4-5att unga
exempel under professionell ledning. Exemplen länkas till utredningens
hemsidor. Projekten skall fungera idégenererande för hur kultumät kanett
tänkas användas och skall dessutom uppfylla kriterierna ungdomar, lokal-
samhälle det mångkulturella.samt

10.5 Ekonomiska förutsättningar

viNär från kultursektommöter får vi ständigt frågor derepresentanter om
ekonomiska villkor kommer gälla för användning teknik i all-attsom av ny
mänhet och för delta i digitalt kultumät i Mångasynnerhet. deatt ett attanser
omöjligt kan klara digitalisera delar sin verksamhet ekonomiskaatt utanav
bidrag.

blivandeDe användarna undrar informationen i framtida kultumätettom
kommer kosta delatt att tapengar av.

Vår grundinställning så många möjligt skall kunna delär såatt tasom av
mycket kultur möjligt till lägsta möjliga kostnad. En viss basinforrnationsom

Files9bör gratis. Utredningen skall studera s.k. Tiger kannärmarevara om
modell för kulturproducentema betalt för kvalificerad in-vara att taen mer

formation.
Ett finansierasätt den löpande driften digitalt skulle kunnanätatt ettave

låta den lägger information på kultumätet betala årsavgift.att utvara som en
Avgiften kan varieras beroende på informationslämnaren ideell för-ärom en
ening, institution eller företag. Detta flera möjligheter till fi-äretten en av
nansiering skall utredas.närmaresom

SUNET datornätär ansluter de svenska universiteten och hög-ett som
Ävenskolorna till varandra och till Internet. andra har enligt vissa riktlinjer

tillgång till SUNET administreras Högskoleverket. Regeringensom av anser
SUNET nationell tillgångär bör kunna utnyttjas fler. I II‘-att ännuen som av

propositionenlo "länsbiblioteken intesägs och minst folkbiblioteken böratt
förutsättningar spela roll inforrnationscentraler och förmedlareattges en som

8 Hemsidan nås via regeringskansliets Information Rosenbad med adressen
http://www.sb.gov.se
Tiger files amerikanskär trappstegsmodell för avgifter. Se också 9.4.3.en10194 Se 3.2.9.
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och folk-läns-nationellt intresseIT-kunskaper. därförDet ävenär attettav
SUNET diskussionerDebiblioteken får tillgång till Internet t.ex. genom

naturligtvis konsekven-intention fåri för förverkliga dennadag förs attsom
viktigdärföroch vår utredningförslag vi läggaför det kommer äratt enser

del i den processen.

10.6 Rättsliga förutsättningar

ikultumätmed skapandetjuridiska frågor väcks i samband ärDe ettavsom
Även arbetet medpåverkar dockflesta upphovsrättsliga. grundlagamade fall

bygga framtida kultumät.att ettupp
frågorstuderaPå upphovsrättsliga området kommer videt närmareatt om

påskallanvänds på Hurklarering rättigheter till verk nätet. ettmansomav
publiceradedigitaltorganisera licensieringenenkelt och säkert kunnasätt av

projekt arbetar förbilder Fleraverk såväl och bild ljud och rörligatext som
produktioner förlås på digitalanärvarande med ID-märkning och eventuella

förhindra missbruk ensamrätten.att av
påha meduppgifter kanVi kommer undersöka vilka slags ettatt man

ganskaformelltIdag datalagen deteventuellt kultumät på Internet. gör sett
i USA pågårformen på ochsvårt ha anslagstavlor den friare nätetatt enav

sidor påvisshäftig debatt kring lagstiftning skulle innebära censur avsomen
Intemet.

området iinfonnationstekniskautvecklingen detDen generella rättsliga
i vårt slutbetänkande.Sverige kommer också följasoch övriga världen att upp

10.7 Organisatoriska förutsättningar

kultumät utifrånviktig utgångspunkt huruvida betraktar tänktEn är ettman
kulturpolitiken. så fall lyder kultumätetkulturlivets behov och del Isom en av

kulturverksarnhet. Ettunder lagar politiska inriktningoch annansamma som
reglerna de-kultumät då bara föra produkterna, ärär sätt utett nytt att men

kulturpolitiska förut-olikaalltid. Vi bör i så fall undersöka desamma som
tilllagstiftningen, ersättningensättningar gäller inom sektor; upp-som resp.
ochpublic service-begrepphovsmännen Utgångspunkten dåär ettettosv.

Precis radio-kulturpolitiskt, marknadsmässigt perspektiv.än ett somsnarare
vissoch landets infrastruktur därTV-näten kan del typ av pro-ses som en av

11 Åtgärder utveckla1995/1996:125, för bredda ochProposition att
användningen informationsteknik, 37.s.av

12 195Se 9.2.2.
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skall tillhandahållas distributionen kultumäts in-allmänheten, bör ettgram av
nehåll säkras via liknande public service-åtagande.ett

Utgångspunkten bör kultumät skall flexibelt ochöppet,att ettvara vara
nyfiket på okonventionella arbeta med och gestalta kultur. Samtidigtsätt att
behövs viss stabilitet. räcker inte virtuell mötespunkt,Det med rent utanen en
också fysisk plats behövs.en

Vi föreställer liten redaktion/ett litet sekretariat får till uppgiftatt attoss en
handha det löpande arbetet och tiH uppställda kriterieransvaret; att attse upp-
fylls, vissa fastställda kvalitetskrav upprätthålls upphovsrättsligaatt samt att
frågor ombesörjs.

Utöver redaktionsgruppen verkligen liten kanbör styrelsesom vara en- -
med sedvanlig beslutanderätt bestående för centralarepresentanterutses, av
institutioner, myndigheter och andra intressenter inom kulturområdet. Detta

bör skapa kriterier för deltagandet i Kultumät Sverige, vissaorgan ange ge-
krav på sidstruktur och vid behov utvidga och uppdatera krite-mensamma

rierna ställning till enskilda ansökningar medverkan i kultumätet.samt ta om
Frågan vilka aktörer kan verksamma inom kulturområ-sägasom som vara

det och därmed skall möjlighet delta i Kultumät Sverige, viäven attges avser
ställning till i dialog med kultursverige. Andra kontroversiella frågoratt ta att

diskutera huruvida minimikrav på kvalitet bör ställas på de medverkandeär
och huruvida kommersiella aktörer skall få delta i kultumätet. En lösning kan

"k-märka" kommersiella sidor så enkelt kan identifieras;deatt attvara en an-
hänvisa kommersiella intressen till marknadsplats länkadärattnan en som

till, inte del Kultumät Sverige.men en av
Vi också det finnasbör redaktion/ett sekretariat fungerartror att en som

stöd för deltagarna i kultumätet och kan hjälpa dem publiceraett attsom som
sitt material i den strukturerade form överenskommits. Redaktio-som
nen/sekretariatet bör också skapa fungerande Sökverktyg för kultumätetett
och värd för World Wide Web-hotell för kulturutövare inte ärettvara som
knutna till någon institution.

Kulturutredningen föreslog framtida Kultumät Sverige skulle kunnaatt ett
administreras Statens kulturråd. Vi ställer inte främmande till dettaav oss
förslag frågan behöver utredas grundligare. vår avsiktDet är närmareattmen
undersöka fyra alternativa vi hittills har definierat:vägar som

En självständig organisation, eventuellt myndighet,egen en egen
En självständig organisation under befintlig institution,sorterarsom en
En avdelning ingår i någon de befintliga institutionerna,som av
Att uppdraget fördelas på de sektorsmyndigheter finns idag.som

Fördelen med den första lösningen kan dra organi-är att nyttaman av en
sations pionjärfas. Nya idéer tankaroch avgörande för kultumäts fram-är ett
tid. Det blir också lättare för det annorlunda, för kulturyttrinöppenatt vara gar

skapas och lever utanför de institutionerna. Kultumät Sverige slip-som stora
196
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och de-organisationernamellan de olikabli slagträ i gamla revirsniderettper
finansieringskon-interdepartementalModellen underlättarpartementen. en

liksomoch fonderstöd från stiftelserstruktion. Benägenheten till finansiellt
avsaknadenNackdelenlösning.från företag torde högre vid sådan ärvara en

finnserfarenhetoch denorganisatoriskt och personellt stöd, stora somavav
samlad i de befintliga institutionerna.

in iorganisationen kanandra lösningenFördelen med den är att enpassa
organisa-friståendepå vistradition integreras i kultursverigeoch ett som en

budget och styrelsekan hation inte möjlighet till. Kulturnätethar egensamma
Lösningensamverkan kanändå erhålla de fördelar ärnära ge.men som en

dennaorganisationer harfungerande småockså beprövad eftersom många väl
flexibilite-försvåras, delkonstruktion. Nackdelen växthustankenär att en av

erbjuda samarbetspartnerskangår förlorad och den synlighetten som man
begränsas.

organisa-befintligavdelning iFördelen med det tredje alternativet, en en
verksamheten.överblickainstitution lättare kan ochtion, dennaär att styra

organisatio-valdalångt från denNackdelen de kulturformer liggerär att som
obalansinte stimulerasinriktning verksamhetsområde troligenoch ennens —

organisationen.början in i Enmellan olika kulturområden byggs då från an-
försvåras.extemfinansiering tordenackdel är attnan

formaliserari dagfjärde lösningen bygger vi fortsätterDen att mensom
samarbetet bättre.

arbete beståroch höstensVi vill betona denna fråga behöver utredas attatt
dialog med de aktuel-dels viai dels via workshops och rundabordssamtal,att

söka finna farbaraaktörerna inklusive de politiska beslutsfattarna vägar.la

10.8 Internationellt perspektiv

kulturinstitu-långtDelbetänkandet fokuserat på villkoren i Sverige; hurhar
inför framti-vilka tankarnationema har kommit i sitt digitaliseiingsarbete och

skallkultumätden För kunna lägga förslag till hur gemensamtatt ett ett
utveck-internationellauppbyggt det vikt känna till denär ävenattvara av

inom EU.lingen, inte minst vad sker i Norden ochsom
mellan olika kultur-Vi har föder utvidgar samarbetetkonstaterat IT ochatt

samordningtillinstitutioner. Synergieffektema de leder inte baramånga;är
nations-samarbetemellan landets också till vidgatolika aktörer överutan ett

gränserna.
gränsöverskri-vi förmår arbetaNästa fråga blir därför hurstora att mer

med deocksådande, inte enbart befintliga kulturinstitutionermellan utan mer
minst: hurkaotiska undanglidande subkulturema. Sist, inteoch öppnarmen

djupareinteraktion Kultur i dessvi den svenska kulturen för global me-en
världanpassning tillning handlar stategier for överlevnad och 197varsenom
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villkor i huvudsak formuleras utanför landets och utanför degränser stora
traditionstyngda institutionerna.

Detta några de frågorär kommer fördjupas i utredningens slut-attav som
betänkande.
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Kommittédirektiv

Dir.användningkulturinstitutionemasStrategi for av
1995:129informationsteknik

199526 oktoberdenvid regeringssammanträdeBeslut

Sammanfattning uppdragetav

strategi forsamladutarbetauppdragtillkallas medsärskild utredareEn att en
institutioner inommyndigheter ochvidinformationsteknikanvändning av
uppbyggnadförslagskall därvid lämnakulturornrådet. Utredaren ettavom

den 15redovisasslutligtskallkulturnät. Uppdraget senastgemensamt
1996.november

Bakgrund

bearbeta,samla in, lagra,används förInformationsteknik II presenteraatt
tekniskafonn. Nyaelektroniskbilddata iljud-, ochoch distribuera text-

datakommunikation integrerasochtelekommunikationleder tilllösningar att
arbetsvillkorInfrastruktur,geografiskakan länkas gränser.och översamman

i grunden.förändraspåi samhälletoch levnadsmönster vägär att
efter jord-trendensamtidainformationssamhälle denEtt är nya

idagverksamheter baserasflerindustrisamhället. Alltbrukssamhället och
hanteraförmågaoftarealltinformationshantering och det krävs storaatt

ekonomisk tillväxtutsträckningpåverkar i alltinfomtation. ITmängder större
lokaliserautsträckningökadmöjligt idetoch sysselsättning. IT gör att

enskildedenerbjudaochavlägsna platsertill geografisktarbetstillfällen
påtagligtpå sättIT kantjänster i hemmet.elektroniskamedborgaren ett

och kulturellaförändra sociala mönster.
kankulturlivet. ITbetydelse förutveckling harDenna även ge nyastor

ochidéertankar,för utbyteskapande ochkonstnärligtmöjligheter för av
upplevelser.

länderoch andraUSA,i Japanunionen EUSåväl inom Europeiska som
användningenfrämjaförstrategierlångsiktiga politiskadet utvecklatshar att
informations-stimulera Europaspågår arbete medEUIT. Inom attav

EG-frånprogramförslagoch tjänster. Ettutvecklaproducenter att varornya
publi-från trycktövergångenskall underlättaINFOZOOOkommissionen --
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cering till elektronisk publicering och skapa förutsättningar förgynnsamma
utvecklingen den europeiska multimedieindustrin.av

I Sverige pågår inom för IT-kommissionen, Ungdomens IT-t.ex.ramen
råd och Toppledarforum antal övergripande aktiviteter det gäller IT-närett
användningen.

Toppledarforum publicerade i januari 1995 LEXIT, ärrapporten som
resultatet utredningsarbete Datainspektionen för. Därettav ansvaratsom
redovisas rättsliga hinder för rationell IT-användning i förvaltningenen samt
vissa arkivrättsliga frågor.

IT-kommissionen publicerade sitt betänkande IT-kommissionens arbets-
1995-96 SOU 1995:68 i juni 1995. Där teknikenssägsprogram att

utveckling för kulturkonsumenten i bästa fall kan innebära mångfalden iatt
det tillgängliga kulturutbudet ökar. För kulturproducenten leder utvecklingen
till litteratur, konst, musik, film, och dans kan förmedlas påatt teater nya

och direktavägar dialoger med konsumenterna blir möjliga med hjälpatt av
multimedier. Nya konstformer kan fram.växa

Museer, arkiv, bibliotek och de kulturmiljövårdande institutionerna har
sedan länge arbetat med inventera, dokumentera och registrera olikaatt ytt-
ringar kulturarvet, allt ifrån folkminnesuppteckningar till byggnadsinven-av
teringar. Detta har varit grundläggande för bevara tillkunskap eftervärldenatt

också för skapa kännedom viktiga kulturminnen ellerattmen t.ex.om
kulturmiljöer kräver hänsyn i samhällsarbetet. Sammantaget för-som en
hållandevis andel kulturarvsinstitutionernas inriktade på dettastor av resurser
slag kunskapsuppbyggnad. Därför har dessa institutioner också under långav
tid arbetat med bygga för datorbaserad registrering ochatt systemupp

har successivt utvecklats. Avsikten har varit underlätta detsystemen att
interna arbetet, också kulturarvet lättillgänglig forsk-göra förattmen mer
ningen och för allmänheten.

Vid bland Statens kulturråd, Riksarkivet, landsarkiven, Riksanti-annat
kvarieämbetet, Språk- folkminnesinstitutet,och Svenskt biografiskt lexikon
och Stiftelsen Nordiska bedrivs olika projekt för utvecklamuseet att an-
vändandet IT.av

Riksdagen har för budgetåret 1995/96 anslagit medel till plan för atten
rädda kulturskattema vid och arkiv de registreras, vårdasattmuseer genom
och tillgängliga.görs Kulturdepartementet har projektgrupp i uppdraggett en

formulera förslag till projektplan och handlingsprogram föratt ett etten
räddningsaktionen. Gruppen har i SESAM museisamling-öppnarapporten -

lades fram i juni 1995, angivit nationellt distribuerad databas,arna, som att en
i vissa delar tillgänglig via Internet, bör byggas för skapa tillgänglig-attupp
het till information från och arkiv.museer

Kulturutredningen har nyligen i betänkandet Kulturpolitikens inriktning
SOU 1995:84 uttalat nätverk och informationssystem bör säkras föratt nya
fritt tankeutbyte, databaser inom kulturområdet bör utvecklasatt görsom200
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"Kultur-informationen for särskilt II-nät,tillgänglig allmänheten samt att ett
kunskap-samladeSverige", bör skapas för öka tillgängligheten till dennät att

och informationen inom kulturinstitutionema.en

Utgångspunkter

informationsinVarje kulturinstitution bör använda sig förIT göraattav
kulturområdet, för forskaretillgänglig for andra institutioner och aktörer inom

teknikanvändningoch för allmänheten. behöver inte innebäraDetta av ny
kan baseras på befintlig teknik.ävenutan

IT-användningkulturområdet viktigt med goda exempel påInom detär
kan utnyttjas andra med likartade problem.som av

beträffande in-finns och samordningDet behov samverkanett stort av
frågor och säker-fonnationsforsörjning policyfrågor, rättsligagemensamma

standarder, tekniskhetsfrågor, informationsplattformar användning av
verksamhetsfömyelseharmonisering IT-hantering och nyttoch gemensam

tillärnpnings-organisera och bedriva verksamhetsätt att samt gemensamma
projekt.

möjligaUtifrån dock varje institution iriktlinjer bör störstagemensamma
Kulturinstitutionema börutsträckning för sin användning IT.svara egen av

vilken deldärvid aktivt följa utvecklingen på IT-området och bedöma avnoga
verksamheten.den tekniken bäst lämpar sig för dennya som egna

kun-utnyttjas utveckla och förnyaDet angeläget möjligheternaär att att
dokumentationsprojekt och register-skapsuppbyggnaden via inventeringar,

institutioner.uppbyggnad vid i första hand kulturarvsområdets
möjligheterStatens främja medborgarnasroll väsentlig det gällerär när att

grundprincip alla skalltill informationsinhämtning. demokratiskEn är att vara
få tillgångtillförsäkrade möjligheten information. Allmänheten börhämtaatt

och skolornastill kulturinstitutionemas information bl.a. bibliotekensgenom
försorg.

in-Medborgarnas få tillgång tillmöjligheter i framtiden på detta sättatt
formation dels i vilkenoch kunskap hänger i hög grad med ut-samman
sträckning förmår till sig ochbl.a. biblioteken och andra kulturinstitutioner ta
använda Kvinnor ochden tekniken, dels hur användarvänlig den männya

uttalat målbör behandlas lika och funktionshindrades behov bör beaktas. Ett
A- ochbör medborgarna inte skall delas i informationsteknisktatt ettvara upp

B-lag.

Uppdraget

kulturinstitutionemasUtredaren skall lämna förslag till samlad strategi fören
IT-användning, uppbyggnadvarvid utredaren skall lämna förslag ettom av
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utredaren skall kartlägga kultur-kultumät. Det innebär bl.a.gemensamt att
institutionemas projekt de grund-IT-användning och planerade samt ange
läggande rättsliga förutsättningarna för samladekonomiska, tekniska och en

utredaren söka finnaIT-strategi inom kulturområdet. Vidare skall öppna
tekniska där olika former för systematisering och katalogiseringsystem av
information användarvänligheten ibeaktas så frågan sätts centrum.att om
Syftet bör och främja dialoger mellan olikautveckla vägarattvara nya
kulturpnoducenter och medborgarna.

i Norden och inomUtredaren bör hålla sig underrättad utvecklingenom
EU.

Utredaren bör kunna föreslå åtgärder i övrigt utredningsarbetetde som ger
anledning till.

Om förslag resursanspråk skall förslag tillläggs innebär ökadesom
finansiering redovisas.

Redovisning uppdragetav

Arbetet skall bedrivas i samarbete med berörda institutioner och andranära
gång samrådaaktörer inom kulturområdet. Utredaren skall under arbetets

med IT-utredningen Ju 1994:05 och IT-kommissionen SB 1995:01.
regional-Utredaren skall regeringens direktiv redovisabeakta attom

politiska konsekvenser dir. 1992:50, offentliga åtaganden dir.prövaattom
1994:23 jämställdhetspolitiska konsekvenser dir.och redovisaattom
1994:124.

Utredningen 1996 delbetänkandeskall den 24 maj redovisa ettsenast om
övergripande institutionemas IT-användningIT-strategi, kartläggningen av
och planerade projekt. Utredningens slutbetänkande skall redovisas senast
den 15 november 1996.

Kulturdepanementet
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Kulturens skyltfönster på Internet

föränderligsnapshot från juni 1996 kulturscenEtt av en

Karl-ErikAv Tallmo
httpz//www.nisus.se/artbinredaktör för tidskriften BinThe Art

tallmo@nisus.see~post:

Sverigesfinns också tillgänglig klickbara länkar KultumätDenna medtext
http://www.sb.g0v.sehemsida under Information Rosenbad med adressen

Kultumät Sveri-Varför kulturell guide till just och bara Internet IInterneten
komrnittédirektivl nå-mindre medtalas såsom ellerIT synonymtges om mer

informationsteknologi någotinternationellt datomätverk. Naturligtvis ärgot
eller huggmej sel tilldeñnitionsmässigt kan innefatta allt från gåspennasom

informationsteknologin,datorer. Och vi begränsar till denäven nyaom oss
elektroniskakan förstås förutom in begränsadeInternet räkna an-man mera

:er,2 telefonnummer,slagstavlor BBS via särskiltringer ettsom man upp
America Online.eller något kommersiellt nätverk Compuserve ellertypenav

och nackdelarnaMen dessa integreras alltmer med och för-Internet, äräven
ungefär miniatyr. Möjligen kan just be-desamma för Internet, fast isom
gränsningen inte här.ha särskilda juridiska konsekvenser, detta ämnetärmen

här före-Produktioner på cd-rom måste också räknas till modern IT, men
ligger inte direktivet talarden kommunikation mellan olika användare som

nätverkspubliDen skillnaden mellan cd-rom och olikastörsta typerom. av
besvärli uppda-kationer cd-rom fast enhet betydligtär är är attatt gareen som

Dokument på cd-rom blir dynamiska såsom dokumentenhelt enkelt intetera.
varjepå dessa varje minut, efterInternet kan förändras varje dag, ex.

specifik användares önskemål. cd-rom-publikationer sig dock medrör unge-
fär digitaliserad video ochdelrnedier stillbilder,Intemet: texter,samma som

oerhörtdigitaliserat ljud. Cdzn fördel framför dehar här Internet:ännu storen
cd-rom-teknikutrymmesløävande ljud- och videofrlema kan visas lättare med

via alltså påde långsamma nätverken. Med detta vi Internet.än sagt ger oss
Web-jag använda ordet ställeI stället för det engelska ordet site, tänker -

blir min svenska kort-site alltså Nätställe. Och jag skriver Nätet, så detnär är
form för Internet. Web browser får-bli Nätläsare, alltså det som manprogram

ställeanvänder för sig Wide Web WWW. Ettpå Internets Worldatt ta runt
på kunnaWWW egentligen svårt definiera, tordeär rätt att enses sommen

in-tematiskt någorlunda elektronisk tidskrift, någraavgränsad del, dvs. en

1 Se bilaga
2 203Se 8.4.
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formationssidor från eller företag. tekniskt ocksåRent detärett ettmuseum
oftast begränsat till ochen samma server.

Rubrikens ordval skyltfönster förstås något blygsam dubbelvits.är av en
Dels fönstermetaforen förhärskande i de flesta användargränssnitt påär per-
sondatorer i dag, dels tycks surfandet typiskt för detdet k. nuvarandes. vara
utvecklingsstadiet hos de globala nätverken, vvindowshoppingsortsen om

så vill, där sällan bestämmer sig för på någotatt satsaman man mera spe-
ciellt, köpa läsa längre text.en vara, en

Det lyser på Internet just förflyttningens lockelse, inteärmotsom oss
dröjandets. Mediet och vår vid det inbjuder inte till och för-att stannaovana
djupa sig. Varje gång faktiskt fångas något det paradoxaltär emotman av nog
detta mediums slående karaktärsdrag. Det hyperuniversum,ärmest ettnya
där länkarna lätt blir budskapet, inte det de samrnanlänkar. Jag docktror att
detta övergående; såväl tekniken dess användare kommerär utveck-attsom
las, tekniken blir användarvänlig, användarna själva kommer för-mera men
stås också vänja sig vid detta vårt sekels troligen epokgöran-att mestmogna,
de medium.

När det gäller aktiviteter på skiljaInternet brukar mellan hur konge-man
niala dessa med själva mediet. Bland det perfekta erbjuds för-är ärmest som
stås datorprogram kan informeras beställas, levereras och betalassom om,
för direkt på Något mindre saker kan beställas elek-nätet. äranpassat som
troniskt sedan måste levereras via andra kanaler.men som

Databranschen har förstås på haft sin naturligaalldeles osökt platssättett
Internet och andra nätverk tidigare fristående Compuserve,ex. som

America Online etc. Resebranschen bankväsendet förväntas blioch de nä-
ringar hämäst invaderar och intar betydande plats.Internetsom en

När det gäller kultur, så har det kommit bort diskussionen den harattur
frodats på Internet funnits.hela tiden Den akademiska världen,nästan nätet
både den naturvetenskapliga och den humanistiskt inriktade, har längemera
utbytt och publicerat material på från bilaterala diskussionerInternet, rent
mellan forskare bredare diskussionslistor avsedda för helövere-postper en
forskningsgren eller disciplin till färdiga och spri-rapporter uppsatser som
dits, direkt riktade till eller för allmän hämtning frånprenumeranter mera

Gopher och World Wide Web. Skillnaden mellan Gopherservrar, senare
och WWW på WWW har hyperlänkade ord inne i textdokument,är att man
och bilder kan visas direkt i dokumenten; den äldre funktionen Gopher har en

globalt mycket flexibel länkning också, på frlnivå.bara Man kansorts men
klicka på underbibliotek eller enskilda dokument och förflyttas tillmappar - -
den där just detta dokument ligger.server

Många forskningsbibliotek tidigthar varit med tillhandahålla biblio-ute att
grañer och olika katalogtjänster via Internet ofta avläggare till separatsom en
uppringda systern. Vad däremot varit svårt finna tidigare enskildaärattsom
konstnärer eller författare direkt antingen informerar sin konst ellersom om204
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åren harvärlden. devisar på verk gjorda i den verkliga Men senasteprov
iböljat redan tidigaredetta i dyningarna den våg self-publishing somav av

mångasamtidigt har ocksåpappersvärlden kommit öka forsartat. Ungefäratt
då of-harkulturinstitutioner vaknat och börjat lägga material Detnätetut

samlingarna,varit fråga elektroniska broschyrer med exempel öp-tast urom
"virtu-projekt skapa verkligtpettider Några aningen ambitiösa atto. mera

virtuelltella museer" finns också. Sverige Softcenter MalmöI planerar ett
för denenbart produceratspå Nätet, med utställningar konstmuseum av som

alltså. Beräknas klartvirtuella världen inga inscannade oljemålningar vara-
hösten 1996.

konstnärliga eller kulturella ställen Inter-Det svårt hittaär rätt attarmars
inte bara verk skapade ireproducerar eller distribuerar annatnet ett me-som

finns tilldium, skapar direkt för, med de verktygpå eller nätetutan somav
fast med e-post, cgi-hands, e-postrobotar, mailbackfunktioner som faxback

hjälpprogrammering medCgi-program ligger på WWW-servem, somosv.
tilldessa instruktioner skräddarsydd informationsedan kan sända ut an-av

vändarens Nätlåsare.
Något elektronisk revir-på överallt på Internetstöter är sortsman en ny

markering; folk skaffar WWW-sidor där de kan visasig personliga uppsom
de verk-familjemedlemmar eller publicera datakonst eller dikter. En avegen

utrustningligt epokgörande just detta dennyheterna med Internet är att som
publicerakan till budskap också möjlighetengöra attmottagareoss av ger oss

Kommittédirektivet häroch distribuera det vi publicerar via talarNätet.oss
kulturprodu-bara kulturkonsumenter, på blir lättInternettyvärr om manmen

också alltför lätt hävdar vissa.cent -
tagit ledningen iPrecis den lekande människan tycks ha ut-som numera

såvecklingen komplicerade datasystem militära systemav o. m. av- -
påtycks tendensen de programmeringsresurser finns Nätet ut-attvara som

nyttjas för just påspel och skämt i början. tillämpningarEtt ärrner par som
skoj The http://www.ua.com/ zippy.html, där slump-Zippy Pageär ex.

Grifñth in-mässigt valda citat absurda satiriska serien Zippy av Billdenur
terfolieras i på andras WWW-sidor via filter.texterna sortsen

Scott Pak1n’s complaint-letterEn tillämpning automaticär generator,annan
http://www-csag.cs.uiuc.edufindividual/paldn/complaint, får fylla idär man

på den vill klaga på, därefter hur mångakön, samtnamn man personens
stycken brevet omfatta. syntaktisk skapar sedanskall Någon generatortyp av

antal meningar. någon för "seriöst konst-Har gjort något liknandeett mera
härliga" ändamål fått någotDen frågan kan knappast hasägas svar genom

undersökning. cirka 20min kanske finns något i den stilen bland deMen
miljoner olika ställena World Wide Web lär omfatta.som nu

vi blivitNär i dag talar publicering på har detInternet, nästan syno-om
utgivning inte glömmamed på World Wide Web. Men skallnymt man e-

e-postmeddelandenpostbaserade tidningar och diskussionslistor, dvs som
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går oftatill där alla läser allas brev. Detta kan påut prenumeranter,en grupp
Översik-fruktbart Widekombineras med sida på World Web.sättett ex. en

litterära och del konstnärliga diskussionslistor finnsöverter en
gopherz//gophenenglish.upenn.edu/1 1/Lists/.

aktiviteterDe nyhetsgruppema på kan ofta kopplas tillUsenets.
WWW. Virtual Beret har både WWW-ställeett
http://www.atnf.csiro.au/-pjordan/VirtualBeret/ påoch Useneten grupp
alta1t.vi1tual-beret, så svenska Digitala salongenäven
http://sunsite.kth.se/DDS/J, har diskussioner påsom

iswnet.sis.sarntalisa1ong. det gäller nå snabbt med oglamorösNär att ut ren
vanliga enkla magasin fortfarande effektiva, fast dee-postbaseradeärtext

flesta stirrar sig bilderna påblinda på de uppdykande WWW. E-posttrögtnu
går direkt till brevlåda, behöver inte sökaprenumerantenen persons upp en

Just därför bygger många WWW-baserade publikationerserver. upp en pre-
numerantfunktion består just e-postmeddelande till intresserade såettsom av

WWW-servem har uppdaterats med material.snart nytt
Nätet används normalt förknipparofta till detsträngt äntaget annat man

med publicering; arbetsgrupper spridda ha WWW-sidorvärlden kanöver att
samlas kring inläggoch utbyta information, läsa varandras artiklar och osv.
Flera sådana projekt kring hypertext förekommer, liksom arbetsgrupper för

globalt musikskapande som jag återkommer till.ett
Konferens- seminariearrangörer informationssidor föroch oftasätter upp
först locka folk till konferensen, och efteråt publiceras ofta föreläsningaratt

och dokumentation för skrivsdem inte kunnat När dettanärvara.annan som
finns dokument från konferens konstnärens roll i den digitalaex. en om
tidsåldem, hölls i Angeles i februari 1996, påLossom
http://thecity.sfsu.edu/users/GovConf/. Manifesta i Rotterdam, därOch ett
tiotal inblandade, påhar Nätinformation dennaärmuseer sommar
http://mcdiapomorg/~manifesta och konstmdssa iBaseI återfinnsen
httpz//www.art.ch/index.html.

Finansieringen kulturrnaterial på bygger främst på sponsring,Internetav
antingen företag får publikationenha sin logotyp med någonstans iav som

tack, eller också finansieras den någon akademisk eller statlig institusom av
tion. Viss annonsering förekommer också, inte så ofta i renodlade kul-men
tursamrnanhang. Knappast några betalt direkt sina läsare/besökare.tar av
Detta kommer säkert också eller år, traditionenännu ärett ett attom par men
allt skall gratis stark Internet.vara

En del försök har gjorts sälja skönlitteratur elektronisk form på Inter-att
Omnibooks försökte sprida enligtböcker shareware-principen, fårnet. man

boken gratis och betalar läst och tyckt Omnibooksden. ägareom man om
märkte dock inte promille dem laddat ned bok beta-snart att ens en av som en
lade. Senast i raden försök F ictionNetärav
http://www.erinet.com/FictionNet/ visar onlinedelar sina böckersom av
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diskett i Adobes PDF-får beställa avgift för leverans påoch resten motman
filformat portable document format.

nyskapandeinspirerat tillHar nätet

finns skulle kunna bedömas konge-Vad det för ställen på Nätet somnu som
hittat själv eller fåttniala nyskapande skall några ställen jagoch Jag syna

förslag på.
Widefaktiskt inte på Worldbästa exemplet på verklig Nätkonst, liggerDet
TwoCarl fyndigaWeb bygger på Det Steadmansär e-postromanutan e-post.

tillSolitudes. skickaDen kan på e-postattman prenumerera genom
"Subscribe" i ämnesfaltettw0solitudes@freedonia.com; och skriva

e-postmeddelandensubject. får sedan då och dåUnder veckorett par man
intryck ha kommit fel, läsare får känslan attatt smyg-man avsom ger av som

viandras detta fall kärlekshistoria berättasläsa I detär attpost. som genomen
får Silvennan. Tyvärrdel brewäxlingen mellan Coutell och DanaLaneta av

olitterärt fördet inte så bra från litterär synpunkt inte heller tillräckligtär att
har åter-naturalistiskt, idén 1800-talets brevromanlysande.ärvara men

uppstått i k realtids
global arbetsgrupp,En bra idé, exempel påsträngt ärtagetannan som en

musikResrocket Surfers. musiker världen skaparDet antalär är ett runt som
http://www.resrocket.comtillsammans ställe påInternet. Deras Nätetöver

möjlighetenmycket innehållsrikt, där finns pratkanal chat ochär att ut-en
ljud några smak-växla i olika filformat medlem kan höraUtan att manvara

iproduktionen ljudñlforrnaten WAV och AlFF.prov ur
digitala kamerorDet har länge varit populärträtt sättaatt ex. varupp som

tionde minut förmedlar gathöm eller kon-bild kaffeautomat, ett etten av en
med televi-torslandskap på kan tycka efter några decennierNätet. Manut att

såsion och inte minst offentliga borde detta inteövervakningskameror, vara
lockande, tydligen mediet budskapet i fall. Och naturligtvis detdettaärmen

tidigare publicering på helst medNätet-nämnts nästanattsom om vem som
relativt blygsam utrustning kan nå till andra.ut

kontrabevakning SteveEn kan kanske Mannsägasorts attman
http://www-white.media.mit.cdu/~stevc/netcam.html Massachusetts In-

digitalstitute of Technology håller hjälm medMIT på med. Han bär enen
kamera på fotograferar det själv förmedlar detta på Nätet.han och utsom ser

tydligt teknisktHär hur flytande kan mellangränsen ettser man vara mera
experiment för bild sedaneller studentikost skämt och konst, Manns tas upp

httpz//adaweb.com/adaweb/project/med länk konstnärerna på Adaweben av
secure/onchouse/oh2.html alltså till elektroniskthär dengör sortssom en
readymade.
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utnyttjahttp://b0wlingalley.walkerart.org/ kanBowling Alley sägasnog
bilder-förändrar huri viss vibrationerna från bowlareNätet mån. Det är som

detframför alltbilder på käglor och klot,sänds Här visas dels ärut. menna
tillbilder inline images0rd på olika och körskastas sätt ut somsom om

då blir delockså bidra med ordskillnad från textfiler. kanMan egna som en
förISDN-förbindelse med Internetverket. skulle dock behövaMan attav en

föreställningen.ryckiga Dettatill fullo uppskatta den ganska långsamma och
Walker Art Mu-inblandade, producentprojekt med olika ärär ett tre parter

i Minnesota.seum
förskulle kunnaAnvändargränssnitten World Wide Web ämnetvara

bör försöka under-ytterligare och fler inserFler attrapport manen numera
påsig för navigeralätta för människor förstå skall bärahur runtattatt man

klicka förgissa sig till skallNätställe. Konstiga bilder där fårett var manman
livsstilsinriktad och imageskapandekomma vidare möjligen iatt passar mera

många. Själv tyckerreklam, i sammanhang, tyckerspel eller i konstnärliga-
konstnärer kundejag det skönt modemistiskt inriktade göraävenvore om

Cortazarorientera sig. Joyce ellerNätställen där någorlunda kan Inte ensman
bo-tvingade läsarekastade pagineringen i sina böcker eller öppnaattossom

behövai på skallken i stället för i framkanten. Men Nätet promptmanryggen
http://adaweb.c0m/ inte i detgissa, tycker många kreatörer. Adaweb värstär

sig synd, förhär avseendet ändå ganska tröttande klicka Det ärruntattmen
här finns del intressant.en

Lovelace, och härAdaweb uppkallat efter datapionjären lady Ada Byronär
ALL THINGS AREfinns Holzer med sina truismerJenny typen:ex. av

YOU DODELICATELY INTERCONNECTED, BOREDOM MAKES
EQUALLY IMPOR-CRAZY THINGS eller EVERYONE’S WORK IS

Ärtill dettaTANT. själv modifiera meningar eller läggaMan kan dessa nya.
skojigkongenialt Tja, inte, det ändå ochmed Nätet egentligen är rättmen en

för självklarhetertankeväckande idé. kanske bara Ur-Passar Nätetäven rätt
iholkas sanningama hela tiden Finns det muntlig traderingsortsen ny

skriftform på Nätet Osv.
tillämpning Alter StatsEn inom för Adaweb ärannan ramen

http:l/adawebcom/cgi-binüfsjr/obsr, diagrammatisk bild skapas be-där en
in.roende på vilken datorkonñguration den användare har just loggarsom

Internetförbin-underliggande vad har förDet avläserprogrammet typman av
indelse och dator modifieras gåroch diagram detta,gör ett av som om man

flera gånger. trevligare något mindre teknologisktDet hade dock varit med än
diagram. Egentligen detta också teknologiskt readymadeärett sorts somen

Åtill konst. andra sidan inte någon ställde kretskortdetgörs utvar som—
konst Eller DNA-molekylmodeller Astrid Andersson hardet Evesom var

förresten skrivit dikter pi, finns på11,om som
http://www.ugcs.caltech.edu/ ~evea.nder/.
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Teknologiskt Existingockså Cyberhead ReallyAm Iär -
http://ejoumal.nyu.edu/ Patrice Caire,caire/index.html fransyskan somav
bor i datortomografi, vi-New York. Detta videoklipp frånantalär ett somen

blirkroppen avskalad i olika dock inte ihop, så detskikt. Filmerna hängersar
lite fragmentariskt, utnyttjar justoch det egentligen inte någotärextra som
Internets funktioner. CD-ROM.Det skulle bättre på Intressant, menpassa

allt kanske fysiologi konst.äntrots mera
Art and technology, förkortat stödssarnnordiskt projektazt är ett som av

Bildkonstnärsnämnden. Det finns redan Nätställe påett
http://media.it.kth.se/a:t/, i oktober 1996 skall ha större ut-men man en
ställning på Internet. första inte med den tek-I hand vill skapa konst nyaman
nologin främja hjälpkonstnärens del i offentligt samtal medutan ettsnarare

de möjligheterna med virtuella och interaktiva utställningar.av nya
De ryska emigrantema Vitaly Melamid gjort instal-Komar och Alex har en

lation på Dia Center for the Arts i http://www.diacenter.org/.New York
Den heter The Most Wanted och konstnärlig marknads-paintings är sonsen
undersökning, där folk från hittills USA, Turkiet, Ryssland ochFrankrike,
Island fått frågorbesvara huruvida tycker bäst målningar medom man om
nakna eller påklädda människor, inga människor alls, helst vill haom man
skarpa vinklar eller rundade kurvor, vilka favoritfargema vill haär, om man
med djur eller kanske frukt i bilden Bildema gjorts eftersedan ön-osv. som
skemålen liknar hötorg, lite olika nationell karaktär. Spännande och tänk-av

och ställe väl besöka på Nätet, visst hade kunnatvärt värtett att men man
det i likaTV Kanske med musik. Populärmusik från olikagöra gärna. rent av

europeiska länder visst ja, det finns redan.-
Olika interaktiva skönlitterära kapitel för sig. Interaktivitetärtexter ett

räcker inte för vårt kriterium skall uppfyllas. Låt mig ändå någranämnaatt
de projekt finns.av som
Noah Wardrip-Fruin verksam vid Universitys Center forNew Yorkär

Digital Multimedia, sysslar forskning och undervisning kring multi-medsom
och hypermedia. Hans Book http://found.cs.nyu.edu/Endings
CAT/projects/theBook/theBook.html beskrivs "network fictionettsom
piece". I princip består verket utförda klickbara bilderantal bilderettav som
image-maps leder till olika textpanier hänger ihop ganska löst.som som
Ibland kan också klicka på tillord. Endings for alltså tankarnanärmastman

loose ends till slut. hypertextprojektEtt Fantasticän ären massa annatsnarare
http://www.diacenter.org/Prayers rooftop/webproj/fprayer/fprayer.html av

författaren Constance DeJong, konstnären Tony Oursler och musikern
Stephen Vitiello, med hyperlänkar mellan bild, video och ljud. Lite förtext,
många kockar kanske, det glimtar till inspiration här och där.men av

Om experimentet Monique http://cnsvax.albanyedu/hñction/ in-
dex.html utnyttjar så särskilt väl tveksamt. Initiativtagaren till dettanätet är
lösliga elektroniska bokprojekt heter lustigt David Bookbinder. Han och,nog
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via med textfragmentdetta skrivs, sju andra författare medverkarnär e-post
speglar öden på olika Men dettadenna Monique och hennes sätt.vännerssom

fax. inte hel-kunde lika ha skickat vanlig eller Det ärgärna postman nog per
särskilt intressantler läsa.att

ScibeEn lite komplicerad struktur har byggts i Mymer name
www/scibe/story.htmlhttp://www.trrm.com/0h /Axtswire/interactive/ av

projektJudy Malloy fl. också infogat del parallellaHär har deltagarnam. en
hypertextprojektkan råka på minst det. Många dennärsom man avman anar

poesiförsök eller berättandehär består antingen svulstigarätttypen rentav
fragment då inte sällanhopfogas på olika och själva berättelsensätt, ärsom
påverkad ramhandlingar.science fiction eller dataspelensav

http://www.ko1umbus.fi/daisyDaisy’s Amazing påDiscoveries är en
finsk tvålopera i Intemetförpacknin mycket välgjord ochsorts snyggt ut-

förd grafiskt, aningen svåmavigerad. finns på engelska ochTexternamen
ñnska, skandaltidningen Flashoch kan interagera tipsaattman genomex.

lämpligt skvaller.om
The tidskriftenFlames City hypertextexperiment inom förär ett ramen

Flames http://www.go1d.net/flames/. går in isig på stadensMan rör gator,
hus och kan läsa liksom deras miljöer ochde finns därom personer som om
de ting finns iFlames Citydär. Det roliga här möjligen bokhandelnär attsom
inte säljer fiktiva böcker sådana kan beställa direkt online.utan man

Boken Sara och de andra Broköping påiom
http://www.sunet.se/skolnet/projekt/slcrivlya/bokenhtml inte någon hy-är

författa-ändå kollaborativt arbete Undervärt nämna.pertextroman attettmen
Lasse Ekholms skrivit bok till-ledning har 600 elever via Skolnet dennaren

under år.ettsammans
Vill ha översikt skönlitterära hypertexter på Internet kanöverman en man

gå till http://www.dukc.cdu/~mshumate/hyperfic.hlml.Hyperizons

Kulturställen värda besökett

Vi lämnar de fåfänga försöken hitta former verkligen utnyttjaratt nya som
harNätet läsaren tips, kontakta mig på tallmo@nisus.se och övergårgärna

till Nätställen ändå värda besök. Allt behöver inte innova-är ettsom vara
tivt. finnsDet mängder intressanta iställen, där kanske bara allav man an-
språkslöshet antik sig spektakulär grafikpresenterar text- utanex. en vare
eller animationer. Spridningen, tillgängligheten räckeroch sökbarheten
långt motivation till något finns på Nätet.attsom
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Tidskrifter

självständiga kul-dock intenågrasvensk e-periodica kan ärAv nämnas som
http://www.aftonbladet.sele-Aftonbladets E-kultur finnstur-tidskrifter.

samlade påkulturartiklarkultursidan.html och SvD harkultur/
hariB/Kulturfrontkultur/indexkultur.htm1. Fhttp://www.svd.se/svd/ en
GuillouJankan läsa kolumnerockså, där bl.avläggare på Internet avman a

httpz//www.kajen.com/~fib/.Myrdaloch Jan
mångkunnige konst-redigerad den0rd tidskriftBasilisk är snyggt aven

behandlarYork. DenEdward Kelleri Newarkitekten, musikernnären, m.m.
artiklarkan ñnnamusik Härfilm, arkitektur, filosofi, litteratur, manm.m.

seendet:sakerfilmer Bladerunner, essäeräven varom sommenom som
utmekanikseendet och hur dessexakt uppträder själva ser

standardhögmagasin medBlue Quarterly litterärtThe Penny rättär ett
på adressenoch finnsi Virginiabidragen och med god design. Det utges

http://ebbs.english.vt.edu/ olp/bpq/front—page.html.
tidskrifthttpz//www.commonb.com heterCommon Boundaries somen

musik,och York:från Jersey Newsamlar mycket gatukulturen Newav
mål-med någrasjälv deltardikter. Drivande Davy,konst, Eastonär som

stil.expressionistiskningar i i grafñtiinspireradsortsnr en
Postmodernpåkulturpublikationema InternetEn de absolut bästa ärav

http://jefferson.vi1lage.virginiaedu/pmc/contents.a1l.htn1l,Culture ut-som
Uni-University ochOxford PressNorth Carolina State University,ges av

Humanities.in theAdvanced Technologyversity of Virginia’s Institute for
och där1996 utkomnadetta skrivs januarinumret från detNär senastvar

Feminism, Ex-Writers and the Restive Text:finns bl. artiklarna "Womena.
Al-och God Has Noperimental Writing Hypertext Barbara Pageand av

SystemSimulacra of the Irnmunelergies: Immanent Ethics and the av
Moulthrop,PMC ingår StuartAdrian Mackenzie. redaktionen förI en av

GardenVictory1991pionjärema inom hypcrfiktionen. Han utgav romanen
virtuellockså harSystems forlag, förrestenpå Eastgate elektroniska ensom

parkeringsplats http://www.eastgate.com/.på adressenNätet
http://www.hu1l.ac.uk/Hull/ELWeb/renforum/Renaissance Forum

seriösapå de riktigtpubliceras Univerity of kan exempelHull och utgöraav
Six-JournalModern Studies: Aakademiska tidskriftema. Early Literary

teenzh- and Seventeenth-Century English Literature
http://unixg.ubc.ca:7001/0/e-sources/emls/ern1shome.html är annan, somen

University of British Columbia.utges av
också deCThe0ry http://english-www.hss.cmu.edu/ctheory/ är en av

iprestigeladdade kulturpublikationema DenInternet. utges ett samar-mer
Political Scienceofbete mellan the of Arts and Science och DepartmentDean

Mari-Arthur ochvid Concordia University i Montreal. Huvudredaktörer är
redaktionella rådgivare:louise Kroker, de imponerande stabharmen en av

Zielinski, Stelarc,SiegfriedKathy Acker, Jean Baudrillard, Sterling,Bruce 211
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fl. Nyligen skrev Baudrillard här artikel Disney, denm. ex. en om som
verklige skaparen virtuella världar. Designer CTheory förresten Carlärav
Steadrnan, gjorde Two solitudes.e-postromanensom

Frederick Banhelme redigerar finaden Mississippi Review
http://sushi.st.usm.edu/ ~barthe1mfmdex.html, startades offline redansom
1970 Center for Writers vid University of Southern Mississippi. april-Iav

finns bl. Joyce Carol Oates "Death, Etc.essänumret a.
En del bra poesi och noveller kan finna i Nebraskabaserade Robertman

Fulkersons The Momo Review http://morpo.novia.net/morpo/J liksom i
Wisconsinboende Clifford Kurkowskis e-magasin 256 shades of Grey
http://www.primcnet.com/~blkgmt.

Leonardo http://www—mitpress.mit.edu/Leonardo/home.htm1 och Fine-
OnlineArt http://www.msstateedu/FineartOn1ine/home.htm1 är sortsen

systerpublikationer. Leonardo hänger i sin ihop med någon form in-tur av
tresseorganisation, ISAST, för konstnärer teknologisk inriktningmed de
verkar dock inte helt rnissgynnade Nätet. Leonardo har sitt fysiskarent

vid MIT medan FineArt Onlinesäte finns i Australien med speglar i USA
och Europa. Båda dessa publikationer har utställningar och artiklar, man
sysslar med förkärlek med cyborgproblematiken, dvs. korsningen mellan
människa och maskin. Man har publicerat Stelarcs verk, och nyligenex.
hade utställning i Leonardo under rubriken Perverting technologicalman en
correctness. En rad konstnärer visar teknologins oundviklighetupp snarare

hur nymodigän den
GrimmJay och Alissa Schoenñeld ambitiösa Criticalden Review påutger

http://www.creview.com/, där amerikanska konstutställ-man recenserar
Äldreningar medan de pågår. recensioner också i databas.ännu sparas en

Museos, "la revista de las grandes exposiciones, spansk- ochär ett
engelskspråki magasin med utgivningsort Monterrey, Mexiko, försö-som
ker hålla reda och bra utställningar i världen:presentera
http ://www.ivc.com.mx/museos/.

Spanskspråkig också El del Quenepán påär cuarto
httpzl/ponce.inter.edu/cuarto/quenepon.html speglar puertoricansksom
kultur. I Portugal Oportouniversitetets Faculdade de Belas-Artes Nät-utger
tidskriften up på http://www.telepac.pt/up-arte/.arte

Future Pacific httpz//wwwfuturepaciñc.co.nz/J nyzeeländsktär ett e-ma-
gasin. Man kan här läsa maorikultur såväl jazzgruppen Jazz inom som om
the Present Tense. Nere vid antipoden finns också det australiska multi-
rnediarnagasinet MM Australian Multimedia Online på-
http://www.next.com.au/amrn/.

OnlineGrist http://www.thing.nct/~grist/page1.htm John Fowlersär
poesiprojekt, från början bestod e-postbaserad tidskrift,som av en men som

finns på WWW. Här kan läsa dikter John Bennett,nu poeterman av som
William Burroughs, Fabio Doctorovich, Ganick, DavidPeter Ignatow, Bill
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Luoma, Jim McCrary Reid frodas antal andra tid-och Wood. Dessutom ett
skrifter under Fowlers paraply, den finländaren Lehmus medex. unge
projektet AnabasisCyanobacteria vidare och Room Tempera-International,
ture.

Amerikanen Snells http://www.etexLorg/lines/InterText/Jason Intertext
de äldre fem år tidskriftema, novellistik medoch den innehållerär en av

viss smak creative Tidskrif-writing. och bra återfinns dock här.Ett annatav
har genomlevt många former; nedladdningsbarae-postbaserad, Post-ten

scriptñler för typograferad utskrift på laserskrivare, och finns dennu som
PDF-filer och i HTML-format på Snell förresten ocksåWWW. Jason är re-
daktör på datortidskriften tidskrift liknande innehållMacUser. En med som
Intertext Verbiage http://www.b0utell.corn/verbiagel, dock inteär som
tycks ha kommit med något på länge.ut nytt

The McLuhan Probes periodicum i PDF-fonnatär ett
http://www.mcluhan.ca/ onödigt till-mcluhan/probes.html, vilket känns lite
krånglat i sammanhanget, eftersom det bilder visas. Men ganskaär mest som
spännande sådana.

The Virtual allmänkulturell tid-Baguette httpz//www.mmania.com/J är en
skrift på både engelska och franska i lättsam ton.

SubjectsBad på http://english-www.hss.cmu.edu/bs/ och Speed på
http://www.arts.u;sb.cdu/~speed/ undergroundartade tidskrifter.är ett par

SubjectsBad försöker enligt vänsterpolitikengjuta liv iutsago nyttegen ge-
ifrågasätta dogmerna, medan media- samhällsorienteradeden ochattnom

Speed i re-enchantment". Ojämnt in-har "science andsenaste numret mottot
nehåll i båda, design.men snygg

William Timbemians tidskrift http://www.mot1ey-fo-Afternoon på
cus.com/~timber/aftcmoon.htm1 innehåller intressant bildmaterial,delen

oftast Timberman vill tidskriftens traditionellaär sämre. övergetexterna pe-
riodicitet och ordet "magazine" i sin ursprungliga betydelse lagerut-ser mer
rymme’.

Quanta Magazine httpz//www.ctcxt.org/Zines/Quanta/ den ledande sf-är
tidskriftcn, kan också hitta litteratur i Omphalosspekulativmen man
http://thule.mt.cs.cmu.edu28001/sf-clearing-house/zines/omphalos/.

Litteratur online

Litterära arkiv i elektronisk fonn, liksom sådana, finnsÖversikter detöver
mängder på Internet En bra översikt Literary theResources Netärav on
httpz//www.cng1ish.upenn.cdu/~jlynch/Lit/ vidmakthålls Jacksom av
Lynch, doktorand i engelsk litteratur vid Univerity of Pennsylvania. På The
WWW Virtual Library http://www.w3.org/hypertext/ Data-
Sources/bySubject/Overview.html kan söka efter ämnesområde.texterman 213
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BooksEn översikt The On-line Pageärannan
httpz//www.cs.cmu.edu/Web/books.htrnl

Reference Shelf http://www.nova.edu/Inter-Linlcs/referencehtml är en
mindre översikt på Periodic Table19 referensverk tillgängliga nätet, ex.-
of the Elements, Perpetual Calendar, Postal Abbreviations, Roget’s The-

U.S. Census 1990 Webster’s Dictionary. Apropå refe-Info ochsaurus,
så finns den The Elements of Style William Strunk sedanberömdarens, av

tid bartleby/strunk/.tillgänglig på http://www.cc.c01umbia.edu/acis/en
Bland Gutenbergdc litterära förstås Projectärreservoarema

http://jg.cso.uiuc.edu/ PG/we1come.html kända. finns ocksåden Detmest
filial i httpz//gutenberg.informatik.uni—Tyskland, Das Projekt Gutenbergen

hamburg.de/gutenb/home.htm, förhoppningsvis koncentrerar sigsnartsom
hitta Associa-tyskspråkig litteratur. Franskspråkiga kan hostexter man

des Bibliophiles http://www.cnam.fr/ ABU/.tion Universels ABU
de böcker, där kan hittaEtt arkiven med elektroniskastörreav man ex.

http://www.books.com/.Dante på originalspråket, Book stacks Detär är
delvis kommersiell online-bokhandel med 400 000 titlar i lager ävenen men

fritt elektroniskt klassiker.bibliotek medett massor av
Skandinavisk litteratur hittar Projekt Runeberghosman

http://www.lysator.liu.se:7500/ runeberg/Main.htm1, drivssom av en
eldsjälen i Lin-mängd frivilliga inskrivare och med Lats Aronssonscannare,

köping i Stora e-textarkiv också Wiretapärspetsen.
Bartlebygopher://wiretap.Spies.COM:70/1 1/Books och Project

httpz//www.cc.columbia.edu/~svl2/index.html.
Vill tillläsa klassiker Boöthius och Augustinus, kanman mansom

0’DonnelI’s medievalJames in Latintexts
Durhamhttp://ccat.sas.upenn.edu/jod/jod.html. Liturguiska finns hostexter

1/Academic/P-Department of Theology gopherz//delphi.dur.ac.uk/1
T/Theology/Computin Online Bookoch Vulgatan kan läsa hosg texman

gopherz//ftp.std.com/1 1/obi/book/Religion/V Christiangate. HosInitiative
Classics Ethereal Library httpz//cce1.wheaton.edu finns Thomas âex.
Kempis "De irnitatione Christi i översättning. Univerity College iengelsk
Cork tillhandahåller Curia http://cuxia.ucc.ie/curia/menu.htmlpå sin sida
medeltida iriska texter.

University medeltidsarkivHos of Virginia finns engelskt med bl.ett a.
Canterbury Tales http://etext.virginia.edu/CT.htrr1l. Databasen Perseus
med tidigare funnits påoch bilder kring det antika Grekland, baratexter som
CD-ROM, finns delvis på http://www.perseus.tufts.edu/.nu

China News CND tillhandahåller kinesiska klassiker Lao ZiDigest som
Lao Tsu, Zhuang Zi Zi Konfucius på adressenChuan Tsu, Kongg
http://www.cnd.org:80/ Classics/.
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tidskrift Theminintefalsk blygsamhetkanske nämnaDet attatt egenvore
ovanligadelinnehållerhttp ocksåBinArt e-texter:en

Östgötalagen, Novalis, ChaucerStiemhielm, m.m.
ochGophersig Internet,längeNationalbiblioteken har använt mestav

vissbörjar iuppringda databaser. Dessahaft heltinteTelnet, nuegnaom man
övrig infonna-medWeb tillsammanspå World Wideutsträckning dyka upp

iof CongressLibraryaktiviteter, utställningarbibliotekenstion m.m.om
ungligahttpz//lcweb.loc.gov/homepage/lchp.html, Kfinns påWashington

Bibliotek iKongeligehttp://www.kb.se/, detBiblioteket i Stockholm
och OsloNasjonalbiblioteket i Ranahttp://www.kb.bib.dk/,Köpenhamn

Bibsysfinnshttp://www.nbr.no/. I Norge även
forskningsbibliotek.översikthttp://www.bibsys.no/bibsys.html, överen

http://digitala salongenbiblioteksprofil har också DenTämligen utpräglad
institutioner inomochmänniskorsunsite.kth.se/DDS/, "ett nätverk mellan

Sverige",helahumaniora folkbildning inomkultur, och presenterarmansom
information,medfolkbibliotekolika lokalasig på hemsidan. Här deltar men

Utbildningsradion.ochfinns Riksutställningarhär även ex.
utgiv-sällani dockförfattare finns förståsSidor enstaka meramassor,om

Karinpå området. Boye-auktoritetnågot litterärt sällskap eller någonna av
Gårundantagen.http://www.ivo.se/kboye/ såtillvidasällskapet är ett av

fårhttp://www.ozemail.com.au/~caveman/Joycetill adressenman ex.
softwareAustralia Computer"Greetings from Sydney,läsa: pro-myman

typiskt för...of favourite authors Dettafession, but ärJoyce enmyone
favorit-idolsidorproducerarfansdel publiceringen Nätet,stor omsomav

sidaAustralien finns-kompositören, -rockgruppen Iförfattaren, etc. omen
dylanthomas.html,http://pcug.org.au/~wwhatman/Dylan Thomas men

något,tillredan kännerhämtadär finns inte så mycket poeten menatt om man
hörauppläsningar kanoförglömligt suggestivahans manegna

http://town.hall.org/ Archives/ ra-
Luis kanOch Borgesdio/MS/I-laxperAudio/020894haxpITH.html. Jorge

liby—http://www.microserve.net/~thequail/läsa påman om
rinth/borges.html.

ställeKierkegaard the heterInternet etton
finns intehärlovande,httpz//www.webcom.com/sk, och det låter men

intressantadelmycket den danske filosofen själv, däremot uppsatserenav
översikt filo-bedövandehonom. Apropå filosofi, så finns överstorenom

"Thetidigarehettehttp://www.rpi.edu/~cear1s/phil.html. Densoñställen på
PhilosophySeans One-StopPhilosophy Page" kallasUltimate men nu

Shop.
University i Detroit, harState upprät-Steben, doktorand vid WayneTyler

WebThe 19th Century American Women Writerstat
författare19cwww/home.htn1lhttp://www.clever.net/ ägnas somsom

Dickinson.EmilyHarding Davis ochLouisa Alcott, RebeccaMay
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Mycket universitetens litterära forskningsråvara finns förstås inscannadav
och ligger kvar del ftp- och Gopher-servrar, eftersom sådanaen men nu-

nåbara med hjälpa Nätläsareär Netscape och Internet Explorer,mera av som
så de ofta ändå kopplade till olika WWW-sidor. Exempel på dettaär är
Ebooks, där bl. kan hitta hela Whitmans "Leaves of Grass" viaman a. en
länk till ftp-server under adressenen
ftp://ftp.books.com/eBooks/Poetry/Whitman%2C%20Wa1t/grass.txt.

Konst

Museer och gallerier intesaknas precis Nätet I början detnumera var
vanligare enstaka konstnärer publicerade sig själva och gick förbi kuratoreratt
och uttagnings-nämnder. sanningens skall mycket detI sägas ärattnamn av
skräp, precis fallet litterära självpublicistema. Ochmed de mångaärsom mu-

har Nätsidor främst visar husfasaden, någon enstaka tavla och öp-seer som
pettidema. Men det finns några bra ställen. Louvren förstås
http://mistral.enst.fr/, skapad oberoende institution ochLouvrenav som
därför omdöpt till WebMuseum. Betydligt officiellt och tyvärrnumera mer
tråkigt det hos franska kulturrninisteriet http://mistral.cu1ture.fr/,är harsom

med viss utställningsverksamhet.en server
Whitney Museum of American http://www.cchonyc.com/~whitncy/Art

visar både smakprov aktuella utställningar och den permanentaur ur sam-
lingen Edward Hopper ex.. Andy Warhol-museet finns på
http://www.warhoLorg/warhol/warholhtml och Museum of Modern Art på
http://www.sva.edu/moma/messager/museum.html .

National Museum of American Art http://www.nmaa.si.edu/ tillhör
Smithsonian Institution i Washington och har mycket formgivetett snyggt
ställe. Den samlingen omfattar bl. verk Thomas Cole,permanenta a. av
George Catlin och Albert Bierstadt.

Såväl klassiskt vasmåleri medeltids- och renässanskonst kansom man se
hos det Chicagobaserade The David and Alfred Smart Museum
httpz//csmaclab-www.uchicago.edu/SmanMuseum/defaulthtml. Hos
Museum moderner SttftungKunst Ludwig i Wien
http://www.Austria.EU.net/MMKSLW/ finns bl. Kokoschka, Balla,a.
Magritte och Pollock i de samlingarna.permanenta

Deutsches Museum für virtuelle Kunst på http://www.ar1-muscum.de/ är
Nätställe med förskräcklig formgivning, sig fram till indivi-ett tarmen man

duella konstnärer kan hitta del bra, Monika Schuch påtman en ex
http://www.art-museum.de/gallery/schu/gal1.htm.

Konstelevers verk kan del australiska North Adelaide Schooltaman av
of Art httpz//www.peg.apc.org/~suephi1/nasa/nasa.htm, Minneapolis
College of Art and http://www.mcad.edu/,Design Kunsthochschule für216
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ellerhttp://www.khm.uni-koeln.de/homepage/ehome.htmlMedien Köln
http://www.phi1.uni-Hochschule Bildenden i Saarbrückender Künste

sbde/projekte/HBKS/htm/hbks.html.
länkar tillöversikt med vidaredet gäller svenska så finnsNär museer, en

90-tal Nätsidor på adressenett museers
finnerStockholmsmuseerhttpz//www.nrm.se/vlmp/sverige.html och man

museums/museums.html.http://www.sunet.se:80/stockholrn/20-tal påett
stockholm/kultur98lStockholm kulturhuvudstad http://www.sunet.se/som
Andréhn-SchiptjenkoStockholmsgallerietin har förstås sida också ochspe en

http://aristotle.algonet.se/%7Ehhh/andschip/ länge funnits Nätethar
utmärkt CD-Stiftelsen http://www.sics.se:80/annode/ har gjortArtnode en

verk. Nu harROM-skiva presentationer svenska konstnärer och derasmed av
materialet kommit pådet Nätet.ävenupp

Även småinom konstsektom finns förstås många gör museersom egna
interättigheterna till verkenmed favoritkonstnärerna. Om de juridiskt har är

påalltid så säkert. Hur helst finns mycket konst Vermeeravsom
http://www.cacr.caltech.edu/ ~roy/Vermeer/1ndcx.html. Fine Arts Picture

multimed/pics/art/ har mängderArchive http://sunsite.sut.ac.jp:80/ av re-
på konstgalleriet hosproduktioner allt möjligt från till Picasso, ochDürerav

nternationales i SchweizInstitut Universitaire de EtudesHautes I
httpz//heiwww.unige.ch:80/art/ hittar René Magrittes konst.man a

med desnabbtForntida konst kan också finna. Fransmännen uteman var
fynden grottmålningar vid Vallon—Pont-d’Arcnya av

vecka efterhttp://www.cu1ture.fr/culturc/gvpda-en.htm. någonBara upp-
försökabl. någottäckten fanns de till beskådande på Nätet. Tanken attvar a.

baraminska tillströmningen nyfikna ville komma till platsen, somav som
forskare föremål finns på Univer-har tillträde till. Egyptisk konst och andra

of http://www.memphis.edu/egypt/ax1ifact.htmlMemphissity i Tennessee
och papyrusrullar kan studeras på MichiganUniversity

finnshttp://www.1ib.umich.edu/ pap/HomePage.html. Antik grekisk konst
httpz//www.perseus.tufts.edu/J. Enredan i Perseus-basennämntssom

översikt "förhistoriska" Nätsidor finns påöver
små revirhttp://www.cs.su.oz.au/-rkwok/prehisthtml.Bland de som en-

personliga fa-skilda konstnärer skapat sig jagkan nämnanätet ett par
http://www.a1t.neI;/Studios/Visual/ Sara-voriter: Sarabel’s studio

bel/sarabel.htrnl, The Placedär konstnären Patricia Corrigan huserar,
http2//gcrtrudemt.uiuc.edu/ludgatc/the/place/p1ace2.htm1, oerhört snyggten

meddesignad plats Joseph Squire, ställer foton, skisser och annatutsom
hög grafisk Christopotential. Sidan om
http://pomo.nbn.com/youcan/christo/ inte verk, denhans ärär eget men
värd besök, liksom målningar Stephanie Cozonsidorna medett av
http://www.s0c.soton.ac.uk/JRD/OCCAM/people/doos/coz.html, må-som
lar i stil för tankarna till Modigliani.en som
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finns förståsDet också mängder Översikter konstställen. Art theöverav on
httpz//www.art.net/Net och Artnetweb httpz//annetwebcom/J bådehar

listor och hyresgäster visar huserarkonst. Hos Artnetweb näregna som ex.
detta skrivs Guggenheim Oldenburgutställning.med en

sammanhangetI kan jag också på bra samlingsplats,nämnaattpassa en
Artsource, för kanadensiska konstnärer

Edition.:httpz//www.axionet.com/artsourcc/ CybérieLessamt
http://www.cyberie.qc.ca/ med till tidningarmängder länkar och konst-av
ställen veckokalendarium på http://www.cyberie.qc.ca/chronik/.samt
Frankrikebaserade Journal des påLe Arts
httpz//www.artvision.tm.fr/artvision/actus/ försöker hålla reda på alla ut-
ställningar i hela världen.

Art-Diary-lnternet på http://www.art-diarycom/Art-Diary-Intemet/world-
map.html

påstår sig ha 50 000 adresser till konstnärer, gallerier och i värl-museer
den. Och kontrollerar Sverige, så förefaller täckningen hyfsad.rättman nog
Men katalogen untyttjar inte hyperlänkar till exempelvis Omnämnda gal-ännu
leriers och Nätställen. den tryckta katalogenDet är över-ärmuseets egna som
ford i tämligen obearbetat skick.

På svenska Artnet http://www.artnet.se företräds gallerierna Bennetter,
Futura, Leger och några till. När fler ansluter sig och uppdateringen ut-av
ställningar sker oftare, kan det bli mycket bra. Systematiskt och överskådligt,

de exempliñerande bilderna väl små.ärmen
Lars Wikström har påställe httpz//www.kuai.se/~wkstrm/ därett snyggt

han visar sin konst, ofta tonviktmed på boken artefakt. Peter Rosvik vi-som
sina minimalistiska målningar på likaledes minimalistiskt hållen,rättsar en

designad plats på httpz//www.qnet.fi/rosvik.stramt
Ett mycket lovande Nätställe Arne Jones konst under uppbygg-ägnat är

nad på http://connectum.skurup.sc/~fl1cl/jonesfindex.html. Här finns fri-
kostigt med bilder, förklarande och dagboksanteckningar.text

Musik

Musiken har haft lite komma igång undantar dentrögt nätet,att om man nu
väldiga flora bcundrarsidor skapas fans till olika artisters ellerav som av
kompositörers Det meningslöst börja räkna alla dessa,är nästan att upp
från Frank Zappa-sidan St. Alph0nz0s Pancake
httpz//carol.fwi.uva.nl/~hcederik/zappa/ till The Symphonies of Gustav
Mahler Record http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/People/marca/barker-on
mahler.htrnl.

Olika musikaffärer finns förstås, CDNow http://cdnow.com/.ex.
Affärsidén hos CDNow följer helt vad alla marknadsförare predikar. Precis218
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försökerBook stacks,bokhandelnnämndamed den redani fallet mansom
CD Nowförsäljningen. Detden görmervärde förutomtillförahär ge-ett rena

skivorreferensverkGuide,Alltillhandahålla Musicgratis stortett omattnom
säl-CDNowsådantinnehåller baranödvändigtvisintemusik somoch som

jer.
WWW. Raagfinnsindisk skivaffárfantastiskEn numera

musik, bådemängdförskräcklighttp://www.webc0m.com/ raagl säljer en
California iofUniversityfrlmmusik.nordindisk klassisk,syd- och ävenmen

på adressenextrainformationmed delonline-affärhar också braIrvine enen
http://www.book.uci.edu/music.htm1.

disques de Tangomeilleurspå Lesfinns listadetangoskivomaDe bästa
Centralfinns Jazzjazzintresseradehttpr//www.tango.montreal.qc.ca/. För

skivor,påkan lyssnahttpz//jazzicentralstationcom/l, därStation nyaman
festivalerinformationmusiker, läsaline med olikapå chat m.m.omprata en

http://www.iuma.com/ ärArchiveUnderground MusicOch I UMA, Internet
utbud.brettharinstitution, rättliknande namnet etttrotssomen

http://HighwayBluestudera på Thehistoriaoch dess kanBluesen man
blue-grekiskadenhittade jagynka sidawww.vivanct.com/~b1ucs/. En om

http://www.west.net/Nkesslari/rembethttrtl.Rembetiko, påsen,
ochelektronisktonvikt påmedmusiklänkar,översikt andraEn bra över

http://www.webcom.com/-hurleyj/links/links-påexperimentell musik finns
music.html#music.

tipssidor medfrånförstås i mängder,föreningar finnsochInstitutioner
Stockholms-http://www.nevada.edu/home/13/drrick/NFA/ tillflöjtisterför

Scalawwwdataphone.se/-gberkson/operanl eller Lahttpoperan
på adressensidor på NätetocksåFolkoperan harhttp
glädjaskanModemisterfolkoperan.html.http://www.folkopcran.se/

Acoustique/MusiqueCoordinationde RechercheIRCAM, Institut et
StockholmFylkingen ihttp://www.ircam.fr/ eller

httpr//www.bahnhof.se/~fy1kingen.
medljud på Nätetöverföringtillåter snabbarebandbreddendagDen av

ka-och ändraflerblidessa ställenljudkvalitet kommer säkert ännuhögre att
kringinformationeni stället förmusiken självmån. Då kanskeraktär i viss

iden kan komma centrummera
nedladdningstider för-rimligare äråstadkommaplats ochEtt sätt att spara

instruktioner tillmusik, dvs.stället för färdigöverföra istås MIDI en se-att
ljudframställ-självahur längespelas ochvilka skalltoner somquenzer om -

kaneller göradå någon formningen kräver motsva-synt ett somprogramav
ClassicalThePåpianorullar, kanvår tids säga.rande i datorn. Detta är man
MIDI-filer8001finnshttp://www.prs.net/rnidihtml änMidi Archives mer

Josquin.ochDufaysåvälBach Beethovenmed musik och som avav
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Från biosalongenteatern och

Shakespeare Theatre i Washington, under ledning Michael Kahn, harav
information pjäser, kursverksarnhet på httpz//shakespearedeorg/Letc.om

braEn översikt teater-information på Nätet hittar på Theatre Centralsöver man
adress: http://www.theatre-centra1.com/. Kungl. Dramatiska har in-teatern
formationssidor på adressen http://www.drarnaten.se.

När det gäller dans så har Estelle Souche gjort intressant personligen
översikt bra "dansställen"över på http://www.ens-
lyon.fr/~esouchc/danse/dance.html. gäller såväl klassiskDct balett som mo-
dem dans, danstrupper, enskilda dansare harHon sidaetc. ex. en om
Martha Graham http://www.ens-lyon.fr/esouche/danse/Grahamhtml.

Amerikanska BalIetWeb httpr//users.aol.com/balletweb/balletweb.html
sysslar enbart med klassisk balett, varje vecka publiceras dansbild ochen ny

har vidare recensioner olika föreställningar. Milongueroman av
http://www.snafu.de/~uwa/ Milonguero/J kan bra utgångspunktvara en om

vill läsa tango.man om
Dansens Hus har information på http://www.dansenshus.se/. Man hade

Ulla-Maijagärna Alanens utställning dansfotograñer, får visett mera av av nu
bara ynka bild med lite rörelse i stel presentation.rätten en annars

För cineasterna finns förstås mängder sidor enskilda regissörer ochav om
filmer kolla Yahoo http://www.yahoo.conr/Arts/, vilket förresten får bli
tipset för alla tycker jag skamligen negligerat just deras favoritgenre.attsom
Ett bra filmlexikon, kan komplettera CD-ROM-baserade verk såsomsom
Microsofts Cinemania, Internet Movie Databaseär
http://www.msstate.cdu/Movies/, påstår sig ha med ungefär 00050som
ñlmer. Ett intressant ställe också New York-baserade Film Forum,är obe-en
roende biograf också filmer och publicerar intressanta artiklarpresenterarsom
på Nätet på http://www.ñ1mforum.com/. Och Stockholm Film Festival
finns förstås också på Nätet, på http://www.filmfestivalen.se/.

Performance Index på http://h0me.thing.at/perforrnance-indexl fo-är ett
för performanceartister, där finner uppgifter 80 konstnärer,rum utta-man om

landen och teoretiska texter.
Tilläggas skall bara finnsdet kulturella nätverk, ungefäratt ett par som

Kultumät Sverige kanske kommer bli. finnsI Danmark K ulturnetatt
httpz//www.ku1tumct.dk/J och i Kanada Culturenet
http://www.cu1turcnet.uca1gary.ca/

.
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IT-användningFrågor om er

datoriserade texBeskriv kortfattat de delar verksamhet ärsomav er
Utelämna dockinventarieförteckningar, bokbestånd, multimedieprogram etc.

systempersonaladministrativa och ekonomiskarent

nå via datorer ochutomståendeVad digitaliserade information kanav er
tillfå tillgångskulle allmänheten ha eller glädjevad attnytta av

tillgång tillallmänheten hai odatoriserade verksamhet börVad ännuer
via framtida Kultumät Sverigeett

föransvarigni särskild eller särskild funktionHar anställd ärsomen en
kontaktSverige kan haIT Ange någon hos Kultumätannars er somperson

med

sådanni skaffaHar ni IT-strategi eller IT-plan eller planerar att enen
Skicka med strategi/plangärna er

planeras hosi IT-projekt pågår ellerBeskriv korthet de eventuella som
er

hemsida,lntemet-anslutning,Har ni- och utnyttjar ni i så fall e-post,-
infonnationstj via eller cd-romInternetänster

helhet skalaKan ni kunskaperna institutionIT enange om er som
IT-kunskapfrån l till 10 där betyder ingen och 10 mycket1 kunskap stor

förbättraSlutligen idéer IT-lösningar kanundrar vi ni har hur erom om
så fall nedtillgänglighet för information till allmänheten Skriv ioch gärna

digitaltdem. Vi kring hurskulle också värde på tankarsätta ettstort era
kultumät i Sverige och fungeraborde uppbyggtvara
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SverigesFörteckning Kultumät möten,över

deltagande i konferenser etc.

Möten

Andréemuseet i Gränna museichefSven Lundström,
Lundkvist, -ansvarigJakob IT

IT-ansvarigVikman,Tomas

projektansvaxigArkitekturmuseum Eliasson,Ulla
Mjöberg, IT-ansvarigTomas

ArtNode stiftelse Brodén, ideellt arbetandeMats-
för samtida anvarigsvensk
konsts spridning

Bibliotekstjänst FoU-ansvarigSvante Hallgren,

Bildmuseet i Umeå ordf museistyrelsenFrånberg,Per
museichefGöran Karlsson,
II-ansvarigLisa Lundström,

Distansutbildningskommittén Erichs, sekreterarePeter

Forskningsarkivet för Egil Johansson
moderna media i Umeå Mats Danielsson

Göteborgs kultumät Nils Tengdahl, informatör,
Kulturförvaltningen

Källgren, projektledareBengt
informatör,Olsson,Tomas

Göteborgs stadsmuseum

IT-Blekin ochUlf Nilsson, förf. förstudie ITge om
kultur

IT-kommissionen MittermaierEva
Magnus Härviden
Kjell Skoglund
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forwebhotell och datacenterKajplats 305
regii Malmö kommunsungdomar

1998 Palaemona MörnerKulturhuvudstad

fd ansvarigChristensen,Ole EjdrupKultumet Danmark/
ansvarigSimonsen,Kulturministeriet Jesper Rönnow

Karl KrarupKultumet Danmarks server
vid i Köpenhamn Ivan BoserupKB

BondeKultumet sekretariat NielsDanmarks

Bibsam-chefKungliga Biblioteket/ Kjell Nilsson,
Göran Skogmar, KBBibsam

statistik, kvalitetJakob Harnesk,
IT-handläggareFrans Lettenström,

bibliotekarieLindh, 1:eAgneta

datalogiprofessor iLinköpings universitet Erik Sandewall,
dataföreningen LysatorAronsson,Lars

infomiationschefLunds Universitets- Berry,Peter
bibliotek UB 1

chefsfotografMalmö Wilhelmsson,Lenamuseer
P-G Bendtz, chef Naturmuseet

Cronée, föreståndareMediateket i Umeå Anna

IT-ansvarigNaturhistoriska riksmuseet Cary Karp,
StengårdEva

Nordiska ministerrådets Arnesson, KulturhetIngemar
kartläggning projektansvariav g

medieanvändninungas g

Nordiska IT-chefmuseet Christer Larsson,
Insam

Riksantikvarieämbetet bitr riksantikvarieKeith Wijkander,
Ulf Bertilsson, chef kunskapsavd
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Riksarkivet Erik Norberg, riksarkivarie
Börje ustrell, teknisk chefJ

NAD-rådet Göran Kristiansson

Riksteatern HovellLars
Köhler, ansvarigPeter för

webbsidorna

Ronneby kommun Curt Ahnström, kulturchef
Maj-Stina IT-chef biblPettersson,

Samrådsgruppen för utbildnings- Möte med bl.a. ordföranden KåksPer
frågor for och kultur-museerna
miljövården, SUM

SESAM Marita projektledareJonsson,
Björn Lindquist

Skoldatanätet Göran Isberg, Skolverket

Statens kulturråd Barbro Thomas, IT-ansvarig

Svenska kommunförbundet Gunnar projektledareHedborg, och
och kommunerna Internet

Sveriges Television Agnete Hebert, ekonomichef
Torbjörn Jacobsson, IT-ansvarig

Telemusemn Lars Johannesson, museichef
Nils Olander, IT-ansvarig

Telia Infomedia Interactive Ken Ceder, affärsutvecklare
Wiktor Södersten, affärsutvecklare

Toppledarforum Anders Forsberg, Finansdep

TLF:s intemetprojekt Gustav Levenius, SCB, projektledare
för spridning Jan Berner, SK, projektsekreterareav
myndighetsinfonnation

ÅkeUmeå kulturförvaltning Samuelsson, bibliotekschef
Christina Hallman, kulturchef

225



SOU 1996:110

Umeå datacentralWallberg, chefUmeå universitet Hans
interirnistiska IT-Torbjörn Johansson,

STUPPCI‘
humanistiska fakultetenFrånberg,Per

Ågren, iprofessorPer Uno em museo-
logi

UB-chefJon-Erik Nordstrand,Umeå universitetsbibliotek
Öberg, projektledareGunni distansutb,

lånechefVivianne Hjalmarsson,
projektledare inter-Kerstin Olofsson,

netpubl
intemetpubliceringAlmqvist,Mats av

forskning

ordfHelejnaUngdomens IT-råd Larsson,

Salminen, webmasterUn gdomsdatabasen Klaus
Ungdomsstyrelsen

Assarsson-Rizzi,Vitterhetsakadetniens Kerstinbibliotek
bibliotekschef

Gunnel Hedman, IT-konsulentVästerbottens länsbibliotek

Åström, IT-ansvarigVästerbottens länsmu Kennethseum
KarregårdSusanne

BohusIT-ansvarig,Västsvenska kultumätet Hans Rengman,
läns museum

IT-ansvarig, GöteborgsMarie Nyberg,
stadsmuseum

Östgötaservem Sture Alexandersson

Konferenser, seminarierochmässor

elektroniska världen i HässelbyNMR:s seminarium ungdomskultur i denom
den 22-23 januari 1996

lärande i Stockholm denUtbildningsdepanementets konferens livslångtom
31 januari 1996

biblioteks-Malmö/Lund för arkiv-,IT och den yrkesrollen konferens inya -
och museipersonal l-2 februari 1996den226
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Framtidens 21-22gränssnitt- konferens i Halmstad för folkbiblioteken den
1996mars

Museimässan i Göteborg 28-30 1996mars

Toppledarforums myndighets-projekt "Intemet kanal för spridning av—
information via Wide seminarium den 2 april 1996World Web, i Stockholm

Föredrag upphovsrätt doktorand vid institu-och IT Martin Brinnen,om av
fortionen rättsinformatik vid Stockholms universitet, på.Naturhistoriska riks-
den ll april 1996museet

IT-dygnet i Linköping 24den april 1996

Föredrag iIT Anne-Margretc Wachtmeister vid Intemet-caféet Accessom av
Stockholm den 22 april 1996

Konferensen "Kvinnor kommitté för AVoch Internet", arrangerad SAB:sav
elektroniskaoch media i Stockholm 6 maj 1996den

IT-kommissionens juniseminarium elektronisk handel i Stockholm den 4om
1996

infrastrukturIT-kommissionens hearing i StockholmSveriges framtidaom
den 5-6 juni 1996

överläggning forskningsbasers Jubileums-tillgänglighet, Riksbankensom
fond, Stockholm juniden 19 1996

Statskontorets informationsdag 2000 i StockholmEU-programmet INFOom
26 juniden 1996
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9.00-RotundanRosenbad,1996-04-15,Workshop
17.00

presentationsrunda09.00-09.30 Samling, kaffe,

IT-utred-SverigeKultumät09.30-10.00 Presentation uppdragetav -
kultur-kartläggningSverige.Kulturnät Enningen, Bi Puranen, utredare, av

och RebeckaBillgren1996, CissiIT-användning,institutionernas mars
SverigeSvensén, kommittésekreterare, Kultumät

handling"vision til10.00-10.15 "Kultumet Danmark fra-
KultumetSimonsen,Kultumet Danmark, Jesper RønnowPresentation av

Danmark

bibliotekarkiv,strategi för10.15-12.00 Tema: En gemensam
och museer

RiksarkivetGöran Kristiansson,Vinsterna med samarbete,
Vitterhets-Rizzi,AssarssonKerstin2. Biblioteken samarbetspartner,som

akademiens bibliotek
kommit Witt-Bengtlångt harSamarbete på museiområdet hur3. man-

Umeå universitetInstitutionen för Museologi,gren,
RiksmuseetNaturhistoriskaInternationella utblickar, Cary Karp,4.

skallsamarbeteförstrategiernaGemensam diskussion: identifiera att ett
kunna fungera

12.00-13.00 Lunch

Användarperspektiv13.00-15.30 Tema:
kultumätsvensktAtt forma den framtida infrastrukturen nyttan ettav-

Högskolan i KalmarBjöm-Axel Johansson,a Ett pekfinger från världen,
tidigare vidHolmberg,b skapa lärandemiljöer för användare, LenaAtt

LINQpåuniversitet,Göteborgsinstitutionen för pedagogik vid numera
Systems AB

SkolverketRegnér,c Framtida projekt på Skoldatanätet, Benny

anyandge2 Allmänheten som
Ohlin, Civildepartementeta Medborgarkontor, Tomas

stadsbibliotekRonnebyb Ronneby, Maj-Stina Pettersson,Exemplet
InternetNilsson-Röjning,c Internetcaféet pedagogisk idé, Anitasom

Aswellas Coffee, Stockholm

14.30-14.45 Kaffe
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15.30-17.00 Tema: Ekonomiska juridiska förutsättningaroch
Kultumät Sverige fri demokratisk rättighet KultumätBi Puranen,en-
Sverige
Upphovsrätt och ersättningsregler, lägesrapport, Olsson, Justi-Henryen
tiedepanementet
Vad händer får tekniska problemen inte löstaoch denär ärman pengar
Marita Jonsson, SESAM
När tjänster distribueras via vad virtuellt bibliotek Fransnätet är ett-.
Lettenström, Bibsam/KB
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SverigeKultumätmodell förmötesplatserDigitala ettsom

199629 majdenworkshopförProgram
StockholmRosenbadgatuadressRosenbad,Rotundan

presentationsrundakaffe och09.00-09.30 Samling,
PuranenBi09.30-09.45 Välkommen

HadeniusPatricteknikmorgondagensmänniska09.45-10.15 Dagens -

Digitala mötesplatser10.15-12.30 Tema:
Rudenstammötesplatser AlexanderdigitalaVad ära.

JonsbyEvasalongendigitalab. Den
PargrnanDanieldomainmultiMUD, userc.

BauerGunilla LiljeFirstClassKommunförbundetsd.
NordstrandErikJonpå internet"lista"Bibliste. en-

HammarstenStigförslagmiljönätetSvenska ett-

12.30-13.30 Lunch

kunskapskällaochmötesplats13.30-15.00 Tema: Museet enen-
ÅgrenPer-UnokunskapscentradistribueradeMuseema soma.
GillnerAnderstjänstutbildningensvirtuellaroll i denb. Museets

omvandlingunderMuseetc.
lärandeochför mötenDiskussion: Museet arenaen-

PiresSousadedemonstration Jorge15.00-15.30 Kaffe och

demokratinför15.30- 17.00 IT verktygTema: ett-
samtaletoffentligadetdelmötesplatsendigitalaDen en av-

demokratin Lena Ekoch
mötesplatserdigitalaskaparDiskussion: Hur

framträder:deden ordningVåra inledare i

universitet ochStockholmsvidutredare, docentBi särskildPuranen,-
framtidsstudierInstitutet förforskare vid

medierelektroniskaför ABF:sPatric Hadenius, redaktör-
digitala salongenföreningen Denkanslichef vidAlexander Rudenstam,-

styrelseoch ledamot i Riksarkivets
uppbyggandetioch deltagaregymnasiebibliotekarieJonsby, ettEva av-

utbildningför bibliotek ochnationellt nätverk
Kommunika-universitet, TemaLinköpingsvidDaniel forskarePargrnan,-
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Gunilla Lilje Bauer, ansvarig for Svenska kommunförbundets FirstClass-
server
Jan Erik Nordstrand, överbibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Umeå
Stig Hammarsten, miljövårdsdirektör i Gävle på Miljö-uppdragsom av
vårdsberedningen möljligheterna använda inom miljövårds-ITutrett att
arbetet

Ågren,Per-Uno professor emeritus i museologi vid universitetet i Umeå
Anders Gillner, kulturansvarig på KK-stiftelsen och infonnationsansvarig
på Sunet
Thomas Olsson, projektledare vid Göteborgs museer
Jorge de Sousa Pires, forskningschef ComputersApple AB
Lena Ek, kommunalråd i Valdemarsvik och forskare i internationell rätt
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09-00-Rotundan1996-06-05, Rosenbad,Workshop
17.00

intellektuella dialogfördjupa denmed denna workshopSyftet är att som
vad gällersynnerhet,och ipågår -användningen allmänhet Internetkring IT i

fråge-samtal kring deåt kritisktkulturomrâdet. Eftermiddagen ägnas ett
ställningar itas programmet.som upp

9.00-9.30 Samling, kaffe

IT-användningmed9.30-11.30 För- nackdelarTema: och
kulturområdetinom

demokratin, Larsfartblindaoch denMedborgaren i Cyberspace IT—-
IT-skribentllshammar, historiker och

ochValdés, författareLFrån Ada till Haraway, AnaByron Donna-
kulturskribent

funktionshindrade, Ingarödesfråga förKultur alla Tillgängligheten en-
punktskriftsbiblioteketHirschfeldt, Talboks- ochBeckman

författareandras perspektiv, Mehmed Uzun,De-

vi uppkomsten11.30-12.30 Gemensam diskussion: förhindrarHur
B-laginformationsteknologiskt A-ochettav

12.30-13.45 Lunch

innehållaSverige13.45-15.15 Tema: Vad Kulturnätskall
förredogörGummesson,Vilka skall med i Kulturnätet Maria poet,vara-

rundfrågning bland sina kollegoren
innehålletviGemensam diskussion: och börKan styra-

gränsengårinformation eller kommersiellt materiala var-
smakdomareb kvalitet och etiska awägnin ärgar vem-

15.15-15.45 Kaffe

1 0 015 4 5 7— .. Åke förInstitutetAndersson,kognitiva revolutionen och IT, EDen—
framtidsstudier

görasframtiden; vad bördiskussion: Strategier förGemensam-
IT-användningkulturellVi avslutar dagen med exempel påett-
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offentliga utredningarStatens 1996

förteckningKronologisk

gymnasieskolanDen hur gár det U. 26.Ny kurs i trafikpolitiken Bilagor. K.+nya -. Samverkansmönsteri svenskforslmings- strategiför27. En kunskapslyftoch livslångt lärande.. finansiering.U. U.
Fritid i förändring. 28.Det forskningspolitiskalandskapeti Nordenpå. Om kön och fördelning fritidsresurser.C. l990-talet. U.av

vad EU:s internaspelreglerinförVem bestämmer 29. Forskningoch U.Pengar.. regeringskonferensen1996.UD. 30.Borgenârsbrotten kap.11översynen av-förstaPolitikområdenunderlupp. Frågor EU:s brottsbalken.Fi.om. pelare inför regeringskonferensen1996.UD. .Attityder3 och lagstiftningi samverkan
Ett år medEU. Svenskastatstjänstemäns bilagedel.C.+. erfarenheter arbeteti EU. UD. 32.Mössoch människor.Exempelpå braav

vitalt intresse.EU:s utrikes-ochAv IT-användningblandbarnoch ungdomar.SB.. säkerhetspolitikinför regeringskonferensen.UD. 33.Banverketsmyndighetsroll K.m.m.
Batterierna laddadfråga. M. 34.Aktiv arbetsmarknadspolitik expertbilaga.A.+en-. trafikledningOm järnvägens K. 35 Kriminalunderrättelseregisterm.m.. .för vår10.Forskning vardag.C. DNA-register. Ju.

Ålders- och behörighetskravför.EU-mopeden. 36.Högskolai Malmö. U.
tvá- trehjuligamotorfordon.och K. 37.Sverigesmedverkani familjeår. S.FN:s

.Kommuner och landstingmedbetalnings- 38.Nationalstadsparker.M.
svárigheter.Fi. 39. frånRapport klimatdelegationen1995.

.Offentlig djurskyddstillsyn.Jo. Klimatrelateradforskning.M.

.Budgetlag regeringensbefogenheterpå 40.Elektroniskdokumenthantering.Ju.-
ñnansmaktensomrâde.Fi. Statens41. maritimaverksamhet.Fö.
Union för både Politiska,och rättsliga 42. Demokratiochöppenhet. folkvaldaöst väst. Om parlament.och ekonomiskaaspekter sjätteEU:s ochoffentligheti UD.EU.av
utvidgning. UD. 43.Jämställdheteni EU. Spelregleroch

.Förankring och rättigheter.Om folkomröstningar, verklighetsbilder.UD.
.Översynutträdesrätt,medborgarskapoch mänskliga 44 skatteflyktslagen.av

rättigheteri EU. UD. Reformeratförhandsbesked.Fi.
trafik väginformatik.17.Bättre med K. expropriationslagen.45. Presumtionsregelni Ju.

Totalförsvarspliktigam95. jobb/studier18. Förslag 46. Enskilda K.vägar.om
efter bostadsbidrag,muck, dagpenning, Cirkelsamhället. för47. Studiecirklarsbetydelser
försäkringar. Fö. individ lokalsamhälle.och U.

.Sverige, och framtiden. 96-kommitténsEU EU 48. ShapingSustainable in UrbanizingHomes an
bedömningarinför regeringskonferensen1996. World. SwedishNational for HabitatReport II. N.
UD. 49. Reglerför handelmedel. N.
Samordnadrollfördelning forskning.20. inom teknisk 50.Förbud allmänplats Ju.mot vapen m.m.
U. Grundläggande arbetslöshetsförsäk-51. drag i en ny
Reform förändring.21. och Organisationoch förslag.ring alternativoch A.-
verksamhetvid universitetoch högskolorefter 52.Precisering handelsändamåleti detaljplan.M.av
1993firs universitets- högskolereform.och U. 53. Kalkning sjöaroch vattendrag.M.av
Inflytande riktigt22. på Om elevers tillrätt 54.Kooperativa möjligheteri storstadsomráden.S.-
inflytande,delaktighetoch U. 55.Sverige,framtidenochmångfalden.A.ansvar.

analys offentliga23.Kartläggningoch den sektorns Pâ egenföretagande.55. A.väg motav
upphandling och tjänstermed 55.Vägar in i Sverige.A.av varor
miljöpåverkan.N. 56.Hälften kvinnor och mänvore nog om-

24. Från Maastrichttill Turin. Bakgrundochövriga 90-taletsarbetsmarknad.A.
EU-ländersförslagochdebattinför 57. Pensionssamordningför i EU-tjänst. Fi.svenskar
regeringskonferensen1996.UD. 58. Finansieringen försvaret.det civila Fö.av

25. Frânmassmediatill multimedia-
digitaliserasvensktelevision.Ku.att



Statens offentliga utredningar 1996

Kronologisk förteckning

59. Europapolitikenskunskapsgrund. 88.Kameraövervakning.Ju.
En principdiskussionutifrån 89. Samverkanmellanhögskolanoch de smâoch

96-kommitténsEU erfarenheter.UD. medelstoraföretagen.N.
60.Miljö ochjordbruk. Om EU:s miljöregler och 90. Sammanhâlletstudiestöd.U.

utvidgningenseffekterpá den 91. privataDen vårdensomfattningoch framtidagemensamma
jordbrukspolitiken.UD. ersättningsformer En deöversyn nationellaav-61.Olika länder olika flexibeltakt. Om integration för läkareoch sjukgymnaster.S.taxorna-
och förhållandetmellan och små i EU. 92. T i miljöarbetet.M.stora stater
UD. 93. Ny yrkestrañklagstiftning.K.

62. EU, konsumenternaoch 94. Nationell teleadresskatalog.K.maten
Förväntningaroch verklighet. Jo. 95.Botniabanan.K.-

63.Medicinskaundersökningari arbetslivet.A. 96.Strukturförändringoch besparing.
Översyn64.FörsäkringskassanSverige En uppföljning genomfördaförändringarav av-

socialförsäkringensadministration.S. inom försvarsmaktensledningsorganisation.Fö.
65. Administrationen EU:s jordbrukspolitik 97. Effektivare försvarsfastigheterav

i Sverige.Jo, Utvärdering reform. Fö.av en
66. Utvärderatpersonval.Ju. 98.Vem försvaret Utvärderingstyr av
67.Medborgerliginsyn i kommunalaentreprenader. effekterna LEMO-reformen. Fö.av

Fi. 99. Avveckling med inlärning. Erfarenheterfrån
68.Någrafolkbokföringsfrágor.Fi. LEMO-reformensavveckling personal.Fö.av
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