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Ordförklaringar

"at" eller svenskaengelskaSnabel-a. Uttalas som
adressoch"på". Används mellan mottagarens namn

elektronisk Internet.skickar övernär postman

ofta använddatabehandling. TidigareAutomatisk
datoriserade verksamheten.för dentermgemensam

Vanligt ljudvågrörelse.i formInformation ärAnalog av en
gammal-precis vågor på ochanalogt, vattensom

informationgrammofonskivor. Analogdags tar mer
digital in-för störningarkänsligareplats och änär

formation.

Oftaanvändaren.mellan datorn ochKontaktytanAnvändargränssnitt
skriver medde-där datornskärmen,manmenar

skri-tangentbordet därtill användaren,landen man
information i datorn ochin musen som manver

Ävenskärmen.och klickaanvänder för pekaatt
dator ochdialogen mellanutformningen av

användare.

trafik viss förbindelse kla-mått hur mycketBandbredd Ett en
rar.

elektronisk anslags-System ellerBBS Bulletin Board
möjlighetsina användareSystemet erbjudertavla.

konferenser,ielektronisk deltaanvända post,att
uppkopp-realtid med andrafiler och ihämta prata

frånBBS:er används för alltanvändare chat.lade
pirat-till distributionspelpolitisk debatt över av

in-BBS:er inte DeInternet.kopierade ärprogram.
måste telefonnumretochgår inte i nätverk vetaman

förpopulärthitta dem. Ett använ-for attatt program
Class.BBS:er Firstläsa heterda och

binary digit, binärdvs.Förkortning engelskansBit av
för data, ochminsta enhetensiffra. bit denEn är an-

sekund ellerbitareller bpsvärdet 1tar per
påsekund måttbitarmiljoner ärmbps per

elleri modemöverföringshastigheten t.ex. ett en
telekabel.
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Åtta bitar bildarByte byte och varje byte kan motsvaraen
bokstav eller tecken. Byte också den enhetäretten

oftast används talar pånär utrymmesom man om
hårddisk eller storlek på fil.

Compact Disc, kompaktskiva med digital informa-
tion. Används för bl.a. musik och datorprogram.

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

vanlig cd musik.som en rymmer

Chat/chatta direktkommuniceraAtt med andra datoranvändare
med hjälp skrivna meddelanden.av

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

korthet inte får kopiera eller använda verketatt man
tillstånd. Sedennes kapitel 8 för utförligareutan en

beskrivning.

Cyberspace Kallas också cybenymden och betyder den konst-
gjorda världen nollornas och elektro-ettomas,-

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 organiserats gjortsoch tillgängligsom
för användarna.

Datorisering Med datorisering vi datorer används iattavser
verksamheten.

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

Digitalisering föremål,Innebär dokument, böckeratt etc.
registreras digitalt, alltså med hjälp datorer tillav
skillnad från analog registrering med t.ex.
kortkatalog.

Domän Varje dator på Internet har unik adress. Namneten
på domän oftaär med värddatomssynonymten
adress. Domänadressen det står till högerär som om
@ i e-postadress.en

14



Ordförklañngar

inomBegreppElectronic Data lnterchange.
elektronisk handel.

"e" står för elec-e-mail, där bokstavenE-post ellerE-post
i da-tronisk/elektronic. Personliga meddelanden

tomätverk, Internet.t.ex.

ochsamlingsnamn InternetOftaElektroniska använt ettmotor- som
kommunikation. Frånmodernalla andravägar typer av

supersnabbtpå framtidabörjan det ettettvar namn
föreslogUSA:s president Bill Clintondatornät som

i USA.skulle byggas

datorn direktstället för ringa via modemI ärFast förbindelse att upp
förbindelsetill En fastuppkoppad Internet. är

förbindelse.uppringdsnabbare dyrare änmen en
lina.ibland för leasadKallas

trådarfärdas elektriska signalervanliga kablarI överFiber
fiberoptisk kabel leds ljussignalerkoppar. I enav

Fiber klarartrådar glas eller plast.tunnagenom av
trafik kopparkabel,mängdmycket änstörreav en

hantera.gengäld känsligareäri attmen

för BBS:er. FörClassFirstFirst Class är attprogramvaraen
ClassBBS:er måste ha Firstin i mångakomma man

tillgång tillFirst Class inte Internet,installerad. ger
finns First Class-BBS:er hardetäven som enom

tillgateway Internet.brygga

informationssystem medGIS datorbaseratGIS är ett
lagring,för inmatning, bearbetning,funktioner ana-

GISgeografiska data. Ioch presentationlys ettav
ingår databaser.användning eller fleraiär ensom

koppling till geografiskinformation harAll en
placering.

gjorts tillgängliga viadokumentHemsida HTML-kodade som
Internet.

do-HTML, detMarkup Language,HTML HyperText är
används på World Wide Web. Ikumentformat som

definiera hyperlänkar läggakanHTML samtman
generelladelmängd detbilder. HTML är text-en av

formatet SGML.

från tillförbindelse dokumentHyperlänk En ett annatett
Web.World Wide

15
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Hypertext Icke Sekventiell med länkar skulle kunnatext som
liknas vid elektroniska fotnoter. Man klickar det
markerade ordet för komma till den plats på nätetatt
där ordet beskrivs. Den del Internet byggerav som
på hypertext kallas World Wide Web.

Internet Ett samlingsnamn för de sammanhängande datornät
använder TCP/IP protokollen. Internetsom

utvecklades det det amerikanskaur av
försvarsdepartementet stödda ARPANET. Numera

utvecklingen samordnad i Society.är Internet

IP Internet Protocol. Ett protokoll uppsättningär en
regler bestämmer hur datorer skallsom
kommunicera med varandra hur de möts, upprättar
förbindelse och byter erfarenheter. IP deär ett av
protokoll används i Internet.som

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

möjlighet till snabba uppringda nätverksanslut-ger
ningar. ISDN något snabbare modem,är än ett men
inte lika snabb fast uppkoppling.som en

Informationsteknik; samlingsbegrepp för olikaett
digitala tekniker används för skapa, lagra,attsom
bearbeta och överföra information med hjälp av
data- eller teleteknik.

Java Ett programspråk flyttar interaktiviteten frånsom
till webbläsaren och kan användas tillservern att

ladda hela applikationer möjliggör rikarener som
interaktivitet, kompletta ordbehandlingspro-t.ex.
gram.

Klient-server System där värddator används förserver att ut-en
föra vissa tjänster. Klient den använder sigär som

värddatoms tjänster. World Wide Web byggerav
klient-server-system. Se Server.ävenett

I World Wide Web någotlänkär taren som
frånanvändaren dokument till Seett ett annat. ovan

under Hyperlänk och Hypertext. länkaAtt innebär
erbjuda kopplingsmöjlighet.att en
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Ordförklaringar

Modulator-demodulator.förförkortningOrdet ärModem en
telefonledningen.tilldatornkopplarlådaEn som

från datornskickasdetöversätterModemet som
telefon-vanligviadet kansådigitalt enatt passera
fungeraskalldetFörochanalogt tvärtom.linje att

ändenandraimodemfinnsdet somkrävs ettatt
"svarar".

Dungeon.Multi UserellerDomainMulti User
möjligtdetgör attInternettjänstMUD är somen

Användselektroniskt. t.ex.diskuteraochmötas
läromedel.ochkonferenssystem somsom

infonnation,digitalolikablandningEn typerMultimedia avav
bilder.rörligaochljudframställddigitalt text,t.ex.

användningsimultanbetydelseniocksåOfta använt
information.formerolika avav

därdebattforaOlikaNewsgroups. e-Eng.Nyhetsgrupper
spridassedan överförsamlaspostmeddelanden att

eftersorterade ämnen.Grupperna ärInternet.

alltid på Internet.Syftar nästanNätet

nätverk,lokaltuppkopplad,Online enAtt ettmott.ex.vara
innebärOnline-tjänstInternet.ellerdatabas mot

databas.iinformationhämta enattt.ex.

oftaAnvändspersondator.ellerComputerPersonalPC
på Intelsbyggerde datorerbetecknaför somatt

operativsys-Microsoftsanvänderochprocessorer
DOS.tem

gårenbartdetminneEttMemory.Read Only somRom
ellerkopieraskanalltså intefrån ochläsa somatt

Cd-rom.underSeändras. även

tjänst.formnågontilltillgångEn dator avServer som ger
nätverkiandra datorer"betjänar" ett genomDatorn

ellerfaxskivminnen,skrivare,hantera storaatt t.ex.
WideWordpå Internet ärEn typ servrare-post. av

Web-servrar.
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Även ÄrSmarta kort kallade aktiva kort. kontokort ellerettsom
ID-kort till formatet. På kortet finnsett ett

mikro-chip kan lagra för dold informationögatsom
och utföra vissa beräkningar. Sådana kort kan
användas för identifiera användare och skyddaatt
åtkomsten till datasystem integritetskänsligmed
information. Korten kan också användas som
informationsbärare för olika ändamål, t.ex.
telefonkort eller elektronisk börs.

SUNET Swedish University NETwork. Anslutercomputer
de svenska högskolorna och universiteten till
varandra och omvärlden. SUNET grundstommenär
för Internet i Sverige.

Surfa Att vandra på World Wide Web från plats tillrunt
iplats den riktning nyfikenhet förstyrens atten, se

vad på.stöter Kallas ävenman att
kunskapsnavigera.

Sökrobot Program genomsöker och indexerar påsom text
www-servrar.

Söksystem Används för samla in, strukturera ochatt
tillhandahålla information. Söksystemet letar efter

eller flera sökord Närett som man anger. ett
dokument innehåller ordet hittas,som matas svaret
tilbaka i form hypertextlänk till dokumentet.av en
Använder ofta sökrobot för hämtaen att
information.

Telnet Ett tillåter användaren logga in påprogram som att
dator nätverket och få den utföraen annan att

uppgifter.

URL Uniform Resource Locator det adressystemär som
används World Wide Web. URL:er har formen
protokollz//datanplats.land/katalogmuext, som

http.//www.sunet.se/index.htmlt.ex.

Uppringd förbindelse När modem används för ringa Internet-att upp
leverantören. Förutom datorn behövs modem,ett en
telefonlinje och abonnemang.ett

Virtuell Betyder skenbar. Virtual Reality konstgjordär
tredimensionell verklighet. Virtuella företag är utan
kontor och de anställda arbetar distans med hjälp

datorer.av
18
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förplatsprivatpersoner hyrellerföretagNärWebbhotell ut
sin värddator.hemsidor

Wide Web.Worldsamling webbsidorEnWebbplats av

medoftaWorld Wide Web,sidaEnWebbsida synonymt
länkar denHTML-kodadeMed hjälp ärhemsida av

påsidorkopplad till alla andraindirektdirekt eller
Web.World Wide

hypertext-världsomspännandeEttWorld Wide Web system av
meddokumentTiotals miljonerdokument. text,

s.k.hopkopplade viavideoljud ochbilder, är
hyperlänkar.

Web.Se World WideWWW
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Sammanfattning

inforrna-användningförstrategisamladutarbeta avuppdragVårt är att en
lämnakulturområdet,inominstitutioner samtochmyndighetertionstelmik vid

kultumät.uppbyggnad gemensamtförslag ettavom
drarslutsatserbetänkande. Devånikapitlensammanfattasföljandel det

12.kapitelavslutadesamlade i detåterfinnsvi läggerförslagdeoch

sinförBi Puranen,docentutredaren,redogörkapitel 1Inledningsvis i
tillgäng-ökamålövergripandeUtredningens attuppdraget.tolkning av

uppkomstenmotverkasökaochITmed hjälpkultur attsvensktillligheten av
befolkningen.B-lag iochA-informationsteknisktettav

på IT-utvecklingenföränderligaochsnabbaoerhörtpå dentankeMed
allavidIT-användningenförstrategiuppdragetharområdet att enavge

principiellt;tolkats-myndigheter attoch somkulturinstitutionerSveriges
måldokument.tillförslaglämna ett

kulturinstitutionernaskartläggningdenvisammanfattarIkapitel 2 av
ihelheti sinpresenteradesdigitaliseringsnivåochIT-användning som

tillbyggerKartläggningen1996:110. storSOUdelbetänkandeutredningens
1996.vårenundergjordesenkätsammanställningdel somen

i sinkommit långtharkulturinstitutionemaenkätsvarenframgårDet attav
blir alltmultimedie-produktionerökar,hemsidorAntaletIT-användning.

sigläraförlntemet-kurserkulturarbetare attgårlandetiochvanligare runt om
IT-användning ärsinilängstkommithartekniken. Deden somnya

för denforskningsbibliotek. Intresset nyamedieföretaghögskolor, samt
införvisionerochmånga planerharkulturinstitutionemaochtekniken är stort

framtiden.
registerkulturinstitutionernasdelarocksåvisarKartläggnin stora avatt

form ochdigitalifinns ettredan attsamlingarnaförteckningaroch över
efter-främstDetkultursverige. äripågårdigitaliseringsarbeteomfattande

helasällanregistrerats,harnyförvärvsamlingarnafrågade delar somsamtav
samlingarlokalaÄldre fotografier ochförteckningar,föremål.ellerdokument

utsträckning.likadigitaliserade iinteär stor
förtillgängligtmaterialetdigitaliserade externtdetgjortharinstitutionerFå

sökbaralagtharochbibliotek utfåtal t.ex.Endastallmänheten. museerett
i sinainnehålletregistrerarArkivinstitutionerna sam-på Internet.kataloger

påutgivetfinnsinnehållDatabasensArkivdatabasen.Nationellai denlingar
materialetpå göraplanerfinnsdetoch attNAD-skivans.k.cd-rom den
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tillgängligt via Internet. De svenska bibliotekens samlingar kommer bliatt
sökbara via LIBRIS hemsida på Internet. På museiområdet varierar tillgången

digitaliserat material mycket och så längeän det bara fåtalär ett museer
har gjort eller håller på registergöra delar samlingarnaöver digitaltsom att av

tillgängliga for allmänheten
.

Musik, medier, myndigheter, stiftelser, intresseorganisationer,teatrar,
ideella föreningar övriga redovisas i enkätsammanställ-samt grupper som
ningen mycket heterogenaär det finns bland dessaäven mängdermen stora
digitaliserat material skulle intresse för svenskt kultumät.som vara ettav

Vi de enskilda institutionerna i utsträckningatt själva böranser avgörastor
vilka delar samlingarna skall digitaliseras. institutionerna känner sittav som
material bäst och vad efterfrågat.är Om institutionvet underlåtermestsom en

digtalisera material har allmänintresseatt ett bör dock regeringen viastonsom
de årliga regleringsbreven digitaliseringsarbetet i önskvärd riktning.styra

Det viktigt få till ståndär strukturerat samarbeteatt institu-ett övermer
tionsgränsema, bl.a för regler för hur olikaatt kultur-enas om gemensamma
institutioner skall klassificera och katalogisera sitt material.

I kapitel 3 redogör vi för andra utredningar och arbeten inom regerings-
kansliet berör frågor IT och/eller kultur. Vi redovisar kortfattatsom om
arbetet inom IT-utredningen, IT-kommissionen, SESAM-projektet, Ung-
domens IT-råd, Toppledarforum, Mediekommittén, Datalagskommittén,
Internet-utredningen, Grunddatabasutredningen, Distansutbildningskom-

Översynmitten, pliktexemplarslagen utredning elektroniskaav samt en om
Vi regeringensäven propositioner IT, kulturpengar. presenterar ochom

forskning alla riksdagen 1996.underantogssom av
Den tekniken möjligheter, innebär också lagar ochnya ger oss nya attmen

regler måste och formuleras.över De utredningar vi har redo-ses nya som
visat berör på många uppbyggnadensätt svenskt kultumät.ettav

Flera projekt pågår för skapa infonnationsnätverk inom olika samhälls-att
områden. Det offentliga Sverige Internet, Svenska miljönätet, Forsk-
ningsinformationssystem LIBRIS exempel påär Internet-baseradesamt
informationsprojekt i kapitlet. Ett svenskt kultumät bör följapresenterassom
utvecklingen knyta kontakt och utbyta erfarenheter med andra interna-av,
tionella, nationella, regionala och lokala nätverk.

Vi har sammanställtäven undersökningar IT-användningen i Sverige.av
Samtliga visar IT -användningen ökar snabbt. Vi redovisar bl.a.att Statistiska
centralbyråns undersökningar Datorvanor 1995 och Data informa-om
tionstekniken Sverigei 1996, Skolverkets undersökning Skolans datorer
1995, NUTEKzs undersökning lT-användning Sverigei 1995 antalsamt ett
mindre undersökningar Internet-användningen i Sverige.om
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studeravaltkapitel 4. Vi hariredovisaserfarenheter attInternationella
internationellanågraoch inomländer anseri några somutvecklingen organ

ochintressantkankulturområdet sättIT inomsig ett varaanvänder somav
lärorikt.

stödja detförolikafinnsunionenEuropeiska att euro-den programInom
mellan EU:skulturområdetsamarbeteochkulturlivetpeiska uppmuntra

glo-detförverkligandetisigharG7-ländernamedlemsländer. avengagerat
kulturprojektfyratillinitiativtagitbl.a.och harinformationssamhälletbala

informationsteknikiutbildningtill och etttillgångUNESCO ärområdet. För
viktigt fält.

kultursektominomför ITarbetsgruppministerrådet harNordiskaInom en
nationella kultumäthur deråduppdrag somärGruppenstillsätts. att omge

dimension.nordiskockså kanetableras ges en
gällervadframmelångtgenerelltliggerländernanordiska settDe

harländerSamtligainformationsnätverk.upprättandetIT-användning och av
planerframskridnalångtoch harIT-strategierformulerahåller påeller att

DanmarkKulturnetredanfinnsDanmarkl somettnationella kultumät.
1997.vårenunderofficiellt öppnas

påframmelångtliggereuropeiska länderexempelAndra som
Frankrike.ochStorbritannienIT/ku1turområdet är

Australien, Japan,ikulturområdetpåIT-utvecklingenocksåredovisarVi
fleraochformuleratsIT-strategierharländerdessaUSA. IochCanada
fåhållerCanadapågår.kulturområdet ettattIT-projekt t.ex.intressanta

lokalafleraredanfinnsi USAochkultumätnationelltövergripande
kultumätverk.

innebärvilketgränsöverskridandesin atttillInforrnationstekniken är natur
förbådeangelägetökar. Det ärnationsgränsemasamverkanvikten överav

inter-följa denkulturinstitutionerlandetsoch förSverige attKultumät
ochför lärapågårarbeteni dedelta taoch attutvecklingennationella somatt

erfarenheter.andrasdel av

kulturinstitutioner,kultur,begreppendefinitionermedinledsKapitel 5 av
förförutsättningarskildamänniskorsockså attkapitlet diskuterasoch IT. I

informationsteknik.använda
medtill kulturtillgångskall kunnamänniskorförförutsättningEn att

utrustningsig denanvändaoch kantillgång tillde harhjälp IT är avattav
ITtillgången till ärundersökningarradSamtidigt visarkrävs. attensom

främstdetGenerelltbefolkningen. ärsvenskainom den settfördeladojämnt
informationsteknikensutnyttjarochvälutbildademän, sompersoneryngre

tilltillgångharäldreochlågutbildadekvinnor,medanmöjligheter, personer
förutbildningsinsatser,ökadedärförförespråkarViutsträckning.IT i mindre
tilltillgångi medborgarnasskillnadernaminskaföräldre,såväl attsomyngre
tillanslutningibl.a.publika datorer,vi satsningarföreslårVidareIT.
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bibliotek, skolor och medborgarkontor, så de inte har utrustningatt som egen
och/eller uppkoppling möjlighet del lT:s möjligheter.ges att ta av

Informationsteknik kan också till hjälp för medstorvara personer
funktionshinder. Därför måste hänsyn till funktionshindrade olika IT-närtas
miljöer skapas. Deltagarna i Kultumät Sverige bör följa Handikappinstitutets
riktlinjer for hur information på Internet bör utfomias.

Kultumät Sverige kan också bidra till ökade kontakter mellan Sverige och
andra länder, liksom mellan invandrare och den övri svenska befolkningen.ga
Information det svenska kulturlivet publiceras på Internet bör därför iom som

möjligastörsta utsträckning också tillgängliggöras på engelska och på de
invandrarspråken.större

lkapitel 6 diskuteras hur kulturarvsinstitutionernas samlingar och kata-
loger kan tillgängliga förgöras allmänheten, forskare och andra institutioner
med hjälp informationsteknik. Det hittills digitaliserats huvud-av ärsom
sakligen institutionemas register och förteckningar, medan enskilda doku-

och föremål enbart iännu mycket begränsadment omfattning finns till-
gängliga i elektronisk form.

För informationen enkelt skall kunnaatt sökas detär viktstorav att
registreringen sker enhetligt Genom Internetsätt. blir det sedanett möjligt

koppla de kataloger och databaseratt finns vid kultur-samman som
institutionema så de blir sökbara via Kultumät Sverige.att

Om sökningen skall kunna önskat resultat krävs fastställda format förge
hur institutioner, organisationer, geografiska platsernamn personer, och

skall skrivas. Utbytesforrnat måsteannat också finnas för informationenatt
lätt skall kunna flyttas mellan olika och mellan olika generationersystem av
system.

Arbete med fram auktoriteter för juridiskaatt ta personnamn, personer,
geografiska platser, bilder, fotografier och brevskrivare pågår. Etablerade
format finns redan för tryckt musikalier, ljudupptagningar,text, video-
upptagningar, film, arkiv, föremålssamlingar, fotografier, kartor och rit-
ningar. Dessutom finns grunden till format för brevskrivare och handskrifter.
Däremot saknas format för bl.a. register ADB-medieröver magnetband,
kassetter, cd-rom etc., mikrofilm och nätverkspublicerade dokument.

Auktoritetssarnarbete tidsvinster, ökar kvaliteten registrerade datager
och förbättrar möjligheterna till återsökning information. Den institutionav

har erfarenhet viss auktoritet börmest densotn i förstatypav en av vara som
hand för registreringen auktoritetema i fråga.ansvarar av

Arbete med skapa internationella standarder och riktlinjeratt för beskriv-
ning digital information pågår inom arkiv- och museisektorn medanav
biblioteken har standardiserade internationella beskrivningssystem sedan lång
tid tillbaka. Biblioteken har också varit ledande i arbetet med utformaatt
enhetliga regler för auktoriserade namnformer.



Sammanfattning

utsträckningi såkulturinstitutionemade svenskaDet viktigtär storatt som
Sverige pågårfram. Iriktlinjer arbetasinternationellamöjligt följer de som

BIBSAM ochArkivverket, Insam,inom bl.a.också samordningsarbete men
identifierasyftei ABM-sektorsgränsema äräven över attt.ex. gruppen vars

bibliotek ochinformation vid arkiv,Samarbetsområden och göraatt museer
för användarna.likartadetillgänglig på eller sättsamma

kulturinstitutionerna följer definansieradede statligtStaten bör kräva att
klassi-kulturmaterial skallutarbetande för hurfinns underregler eller ärsom

ficeras och benämnas.

Sverige.förutsättningarna för Kulturnättekniskakapitel behandlas deI 7
ständig för-ibeskrivning InternetKapitlet inleds med ett systemsomaven

information tillverkareSåväl och konsumenterändring. producenter somav
utvecklingen. Standard-utrustning deltar itekniskoch leverantörer av
effektivflexibel och oftautvecklingen på Internet är som omprocessen

teknisk lösninglåsa sig vidinte riskerarföljsstandardema gör attatt enman
följa i utvecklingen.kan medutan

möjlig-föreslår kultumät Internetanledning till viEn viktig är attettatt
för-och -konsumenterkommunikation mellan kulturproducentertillheterna

möjligtfinns Internet detinteraktivitetolika grader görbättras. De somav
passiv åskådare.föraktiv deltagare i ställetför användaren bliatt enen

diskussioner ellerdelta iTjänster för skicka och atte-post, attta emotatt t.ex.
användare ochutvecklas konstant;själv aktivt skapamed och nyanyavara

interaktivitet.påanvändningsområden ställer höga krav
till de tjänster inomdirigera användarnaanvändas förKulturnätet bör att

erfarnaSåväl datorovanatillhandahålls på Internet.kulturområdet somsom
informationtjänster.intressanta Föranvändare skall erbjudas göraatt

söktjänster.form katalog- ochstruktur itillgänglig för användarna krävs av
standardisering detvadviss formEtt sökbart kräver somsystem av aven

ingå Metainfoimationskallpå, informationskall söka vilken etc.att som -
sådan standar-hjälp för skapainformation information tillär att enom -

samlad mängdsöktjänsten. Endisering kvalitetenoch därmed säkra meta-
infor-samordning på heltinformation möjliggör struktur och sätt änannatett

Sverige förse sinai Kulturnätför Därför föreslås deltagarnamationen sig.
webbsidor med metainformation.

användas komple-geografi börKataloger sorterade efter ämne, etc. som
tillinformationorganiserande använ-förmedlar s.k.till söktjänsten. Dement

informationensbildfåför användarendaren och det lättaregör att en av
struktur och ordning.

för datakom-genomgång infrastrukturenKapitlet avslutas med aven
information nå hushållen. Mycketdigitalmunikation och möjliga förvägar att

utvecklad kostarredantekniken för infrastrukturenbygga är menatt utav
Utvecklingen kommer till delalltför mycket för slå igenom.ännu attstoratt
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efterfrågan och innebärdet troligen datakommunikation med högstyras av att
kapacitet inte når alla på länge Vi beskriver den beslutade uppgraderingen

SUNET för bibliotek och och betonar vikten Riks-ävenav museer attav
arkivet och landsarkiven får anslutning villkor.samma

8kapitel redogör för juridiskade frågor kan bli aktuella vid digitalsom
produktion. Vi går igenom grundlagsfrågor, datalagstiftningen, missbruk
Internet och upphovsrätten i ljuset digital teknik.av

Det inte klart tryckfrihetsförordningenär eller yttrandefrihetsgrund-om
lagen gäller för yttranden Internet. Man kan dock förmoda så fallet.äratt
Tillämpligheten utreds för närvarande och förslag kommer iett att presenteras

1997.1 Olika slag brottslighet och missbruk Internet kom-mars av av som
munikationsmedel har funnits längre tid, få falläven har hunniten om
behandlas i domstol. De brott i kapitlet bl.a.nämns hets folk-ärsom mot

förtal och förolämpning upphovsrättsintrång. Datalagstiftningensamtgrupp,
berörs med anledning elektroniska anslagstavlor på Internet, s.k. BBS:er.av
Enligt datalagens utformningnuvarande skulle BBS kräva sökteatten man
tillstånd för personregister. Möjligheten kontrollera registrens innehåll föratt

BBS emellertid mycket mindre förär de registerän avsågs viden som
införandet datalagen. Till följd digitalteknikens framväxt lagen förärav av
närvarande föremål för utredning fram till 1997.mars

Upphovsrätten indelad i ekonomiska ideellaär och rättigheter. Den eko-
nomiska rättigheten innebär upphovsmannen har till ersättning förrättatt
systematiska utnyttjanden hans verk, dvs. andra utnyttjanden föränav en-
skilds bruk. Den ideella rättigheten innebär inte får manipuleraatt man ett
verk tillstånd, och enligt praxis skall upphovsmannensutan att man ange
namn.

Flera olika pågående projekt syftar till underlätta hanteringenatt av
upphovsmännens rättigheter Internet och i andra digitala sammanhang.
Eftersom Internet global marknad har de flestaär projekten uppståtten genom
någon form internationellt samarbete. Upphovsrätten deärav ett mestav
internationellt betonade juridiska ämnesområdena, har blivit den viktigaste
industrigrenen och viktig handelsvara. Det finnsär flera internationellaen
konventioner olika länders nationella upphovsrättslagstiftningar.som enar
Behovet internationella överenskommelser har på tidväxt och iav senare
slutet 1996 förnyades på den s.k. WIPO-konferensen vissa delar denav av

internationella överenskommelsen,största Bernkonventionen, funnitssom
sedan 1880-talet.

126 Kommittén Nya medier och grundlagama, dir 1994:104. Sc 3.1.6.även
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digita-förförutsättningar gällerekonomiskadeKapitel 9 somtar upp
lik-aspekter berörs,Samhällsekonomiskakulturinstitutionerna.lisering vid

kapitlet diskuteraskultumät. lfinansieraåtgärder förkonkreta ettattsom rner
i såoch detkollektivSveriges verksamhethuruvida Kultumät är vara omen
förKostnadendetsamma.skapasamhällsekonomiskt lönsamtfall är att

för allaoch fördelarnadiskuterasochanvändare, producenter parterstaten
till stånddigitaliseringfåmed tasatt upp.gemensamen

ikulturinstitutionernalT-strategi församladförslag tillUtredningens en
sig lT föranvändainstitutionerna börutgångspunkt10kapitel har att avsom

Sominfonnationsresurser.ochsina verksamhetertillgängligheten tillökaatt
Kultumätdigitalt nätverk,nationelltarbete börviktigt led i detta ettett

skapande ochtillsamtidigt inspirerakanKulturnätetSverige, inrättas. eget
erbjuder nätverketkulturinstitutionernai kulturlivet. Förökat deltagande

erfaren-för kunskaps- ochtill forumpublik ochtilltillgång större etten
kulturinstitu-ökad IT-användning inomstimulera tillvilket kanhetsutbyte,

böremellan. Kulturnätetinstitutionernasamverkanliksom tilltionerna, större
användningenInternet-standarder, och nätetIntemet-teknik ochbaseras på av

kostnadsfri.utsträckningböri möjligastörsta vara
sinadigitaliseraskilda förutsättningarhar vittKulturinstitutionerna att

utifrån sinakulturinstitution,viktigt varjeDärför detverksamheter. är att
IT-strategi. En sådanformulerar sinmål och förutsättningar,specifika egen
förändras.i med behovenrevideras taktstrategi bör regelbundet att

digita-verksamheter kan och börkulturinstitutionemasStora delar av
minskabilder,kvaliteten på dokument ochkan höjaliseras. Digitalisering

nåbar. I och medinformation lättare sök- ochslitaget materialet görasamt
och cd-rom.också publiceras Internetdigitaliseras kan detmaterialetatt

varje kultur-digitalisering förutsätter det inomDatorisering och att
för informationsbehandling.infrastrukturutveckladinstitution finns välen

utveckling bör kultur-spridning ochsnabbaMed hänsyn till Internets
Internet-standarderdatorinfrastrukturersina lokalainstitutionerna basera

utvecklingen Internet.i takt medoch låta infrastrukturema utvecklas

digitalt för kulturen,svenskt nätverkkapitel förslag till hurI 11 ettettges
ökafrämsta syfteNätverketsSverige, kan byggas ärKultumät attett upp.

så all-och kulturproducentemakulturinstitutionernatillgängligheten till att
delmöjligheterkulturaktörer utökadeforskare och olikamänheten, att tages
kani Sverige i dag. Kulturnätetskapaskulturarvet och den kulturav som
ska-kulturlivet och stimulera detockså deltagandet ibidra till vidga egnaatt

publikmellan kulturproducenter ochkommunikationenpandet. Vidare kan
emellan.kulturinstitutionernaerfarenhetsutbytetöka, liksom samarbetet och

ochmöjligt det svenska kulturarvetMålet så delarär storaatt avsom
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kulturlivet skall kunna nås från Sverigesoch ställe: Kultumätett samma
ingångssida Internet.

Vi kulturarvsinstitutionema basen i blivande Kultumät Sverige.ettser som
Arkiv, bibliotek besitteroch oftast offentligt finansierade,museer enorma,
informations- och kunskapsresurser bör vidare spridning. Mensom ges en

fungerakultumätet skall också plattform för subkulturer olika slagsom en av
och inrymma kulturi vidaste mening.

Innehållet i kultumätet kan information kultur, också sök-vara om men
till olikaingångar kataloger och databaser, kulturyttringar i formtyper av av

ljud, och bilder, virtuella utställningar, diskussionslistor ochtext
föreslåsdebattinlägg. Kulturnätet också inrymma evenemangskalender ochen

fungera marknadsplats där kan biljetter,beställa böcker, tidskrifter,sotn man
cd, cd-rom m.m.

Sveriges innehållKultumät skall kunna sökas användarenutan att vet
vilken institution eller kulturproducent för viss verksamhet.som ansvarar en
Därför bör deltagarna i kultumätet följa antal rekommendationer kring hurett
materialet skall Rekommendationema bl.a. sidorna börärpresenteras. att vara
försedda indexeringsord,med läsbara så mångamed www-läsarevara som
möjligt, skyddas manipulation, regelbundet uppdateras och utfor-mot vara
mande med beaktande upphovsrätt och funktionshindrades särskildaav
behov.

föreslåsEn redaktion råd och stöd till de kulturproducenter villge som
material digitalt tillgängligt kulturnätet, bl.a.göra utformaattgenom en

handbok för utformning webbtjänster. Redaktionen ocksåbör förav ansvara
kulturnätets ingångssida och funktioner, diskussions-t.ex.gemensamma

särskilt kulturforumoch i form något liknande dagstid-ettgrupper av
ningamas kultursidor i elektronisk form. Redaktionen föreslås ochutses
ledas också för strategiska ekonomiskaochstyrgruppav en som ansvarar
frågor. Styrgruppen också flerabör referensgrupper.utse

Under inledande period till fem år föreslås Kultumät Sverigetreen om
drivas fullskaleförsök med Ingenjörsvetenskapsakademien ochettsom
Vitterhetsakademien huvudman. Genom sådan samverkansom gemensam en
får kultumätet tillgång till båda akademiernas kompetens inom IT-stora
respektive kulturområdet. Anledningen till projektgrupp föreslåsatt en som
Organisationsform bl.a. kulturnätet tidsbegränsat försökär ochäratt ett att
projektforrnen möjliggör finansiering.extern

Initialt Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling, Stiftelsenär
framtidens kultur Riksbankens Jubileumsfond bereddasamt att gemensamt
finansiera uppbyggnaden kultumät. Verksamheten bör inledasettav om-
gående arbetsårmed interimistiskt i avvaktan utredningsförslagetett att
remissbehandlas i regeringskansliet.och bereds Därefter får riksdagen avgöra

ekonomiskt delansvar förbör Kultumät Sverige.staten ta ettom
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följasverksamhet ochförsöksperiod bör kultumätetsUnder denna noga
organisationeventuellinrättandeutvärderas så beslut permanentatt av enom

på basis samhälls-verksamhet ochutifrån väl dokumenteradfattas av enen
ekonomisk analys.
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Inledning1

1.1 Uppdraget

1995 tillkallasammanträde den 26 oktobervid sittbeslutadeRegeringen att en
infor-strategi för användningutarbeta samladutredare försärskild att aven

kulturområdet.och institutioner inomvid myndighetermationsteknik
nätverkdigitaltförslag hurdärvid lämnaUtredaren skall ett gemensamtom

uppbyggasför i Sverige skall kunnakulturen
informa-i den snabba utvecklingensin bakgrundUppdraget har av

data-lösningar leder till tele- ochtekniskationsteknik och deIT attsomnya
geografiskaoch kan länkas gränser.kommunikation integreras översamman

iarbetsvillkor levnadsmönsterochmedför infrastruktur,Utvecklingen att
innebär också förändradei grunden. Dettaförändrassamhället är väg att

möjligheter konstnärligt skapande,tillIT kanvillkor för kulturlivet. ge nya
plattformar för tankar ochutbytetill kulturarvet ochökad tillgänglighet nya av

upplevelser.
SOUbetänkandet Kulturpolitikens inriktningiKulturutredningen uttalade

för fritt tanke-informationssystem bör säkrasnätverk och1995:84 att nya
informationen tillgängligkulturområdetinomutbyte, databaser göratt som

särskilt digitalt "Kultumätkulturnät,för allmänheten bör skapas samt att ett
samladetillgängligheten till den kun-för ökaSverige", bör skapaskunna att

kulturinstitutionerna.inomoch informationenskapen
varje kulturinstitution bör användautredningenUtgångspunkten för är att

tillgänglig förinformation andra institutioner ochsinsig IT för göraattav
och för allmänheten. utrednings-kulturområdet, för forskare Iaktörer inom

behov samverkan och samordningfinnsdirektivet påpekas det ett stortatt av
informationsplattfomar och verksam-informationsförsörjning,beträffande

hetsfömyelse.
inforrna-medborgarnas möjligheter tillStatens främjaroll det gällernär att

demokratisk grundprinciptionsinhämtning också direktivet. Enunderstryks i
information. högmöjligheten hämta Ialla tillförsäkradeskallär attatt vara

utsträckning kulturinstitutionernadels i vilkengrad avgörande för detta är
tekniken, dels hur användarvänlig denförmår till sig och använda denta nya

funktionshindrades börlika och behovMän och kvinnor behandlasbör
medborgarna inte skall delas i in-beaktas. Ett uttalat mål bör ettatt uppvara

formationstekniskt och B-lag.A-

1 31Se utredningens direktiv i bilaga
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Uppdraget innebär lämna förslag till samlad strategi för kulturinsti-att en
tutionernas IT-användning och föreslå hur kultumät kanatt ett gemensamt
byggas innebärDet bl.a. kartlägga kulturinstitutionernas IT-använd-attupp.
ning och projektplanerade de grundläggande ekonomiska, tek-samt att ange
niska och rättsliga förutsättningarna for samlad IT-strategi inom kulturom-en
rådet. Vidare skall finnautredaren söka tekniska där olika for-öppna system

för systematisering katalogiseringoch information beaktas så frå-attmer av
användarvänligheten i Syftet bör utvecklasätts centrum. attgan om vara nya

och främja dialoger olikamellan kulturproducenter ochvägar medborgarna.
Om forslag läggs innebär ökade resursanspråk skall förslag till finansie-som
ring redovisas. Utredaren bör vidare föreslå de åtgärder i övrigt utred-som
ningsarbetet anledning till. Uppdraget skulle enligt direktivet slutredovi-ger

den 15 1996.november Utredningen har beviljats förlängdsenastsas senare
arbetstid till den 31 januari 1997.

Delbetänkandet

juli 1996I presenterade utredningen delbetänkandet Inför svenskt kultur-ett
IT och framtiden inom kulturområdet SOU 1996:110. Däri redovisa-nät-

des kulturinstitutionernas andra kulturproducentersoch IT-användning samt
diskuterades förutsättningarna för IT-stategi inom kulturområdet.en

arbetsmässigt påRent låg tyngdpunkten kartläggning lT-använd-en av
ningen inom kulturområdet. Någon liknande genomgång har tidigare inte
gjorts och sådan undersökning förutsättning för generell IT-är attenen en
strategi skall formuleras. Vi redovisade långt digitaliseringsarbetetkunna hur
har kommit och vad olika institutionerna såg önskvärt digitaliserade attsorti
framöver.

Parallellt med detta grundläggande arbete undersöktes de olika hinder som
kan finnas för förverkliga svenskt kultumät. Det handlar bådeatt ett om
grundläggande demokratiaspekter och juridiska, tekniska, organisatoriskaom

förstaoch ekonomiska förutsättningar. Ett därför kartlägga deattsteg var
olika inte minst gäller finansietings avgiftsfrågor,regelverk, vad och som

för förslag.de praktiska förutsättningarna vårtanger

1.2 Utredarens tolkning uppdragetav

Utredarens förslaguppdrag lämna till samlad strategi för kultur-är ettatt en
institutionerna också föreslåoch därvid hur digitalt kultumätett gemensamt
kan byggas Kulturen och IT för sig två komplexa samhällsområ-ärupp. var
den. Denna komplexitet förutsätter viss stramhet i upplägget för utred-atten
ningsarbetet överhuvudtaget skall genomförbart.vara32
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varitIT-området harpåinfrastrukturentekniskadenUtvecklingen av
in-underlättaröverbyggnadenimmaterielladensvindlande, även sommen

utvecklatsharemellanoch institutionerföretagmänniskor,fonnationsutbytet
kraftigt ökandesynnerhet dengäller iintensitet. Detöverraskandemed an-en

digitaliseringsarbeteimponerandeockså detvändningen Intemet, sommenav
kulturinstitutioner.vid vårapågår, inte minst

så-utredningsarbetet, harförförutsättningarnadärmedochVerkligheten,
kan1995. Kulturskrevs höstenkommittédirektivensedanförändratslunda

utredningsarbetetförändring ochklarastrategi församhälles attettses som
Sverigeblivande Kulturnät ärjust detta. Detillustrationi sig blivithar aven

kulturella för-for denredskapbörIT-projektprimärtinte ettutan somett ses
nyelsen.

infrastrukturendelviktigIT aven-
väsentlig delSverige där lT utgörhar vinågot decenniumInom avett en

effektivaochkommunikation. Nyainformation ochförinfrastrukturen mer
ochvåra kravtänka;ochockså vårtförändrar sättkommunicera attsätt seatt

i kultur-liggerDetkommunikation skärps.information ochförväntningar
förväntningarökadetill dessalevaintresse attinstitutionemas genomatt upp

iVi befinnerverksamheten.dentillgängliggörahjälp ITmed ossegnaav
förväntningarnaochkvalitetskravenutveckling där intresset,början av en

tekniskadenutvecklingenocksådärständigt ökarfrån användarna avmen
framstår internetmöjligheter. Idagkvalitativttillinfrastrukturen leder nya

motsvarig-morgondagensutvecklingslinjema ävende centrala omavsom en
andra delarfrigöraochandra konceptgrundashet sannolikt kommer avatt

ifrån IT igår inte kommaSamtidigtinformationsteknikens möjligheter. attatt
till-datorerväxlar ochkablar,föremål såsomkonkretagrunden består somav

infrastruktur.bildarsammans en
ofta deochinfrastrukturdefinitioner begreppetfinns många tarDet av

fylleriinfrastrukturenunderbyggnadfasta den karaktär ett sam-somav
baratillhandahålla intefunktiongrundläggande ärhälle. Infrastrukturens att

energi-ellerkommunikations-såsomanläggningarmateriella transport-,
Flödetsamhälle.ibasfunktionerimmateriellai lika hög grad ettsystem utan

förfundamentetsjälvanätverkeninformation i utgörmänniskor ochav varor,
samhälle.vi kallardet ettsom

samhälletförändrarIT

för-värderingargrundläggandemänniskorsNy teknik kommer snabbt men
vi medvetnabetydligt ärförgångna änlångsamt. Vi i detändras lever om.mer

världsbilder baserasochföreställningarutifrånVi tolkar verkligheten som
33
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erfarenheter från det förgångna. Det få förunnat uppfinnaär koncept,att nya
tänka. Olika människorsätt och människor olika iattnya grupper av reagerar

likartade situationer. Deras samhälleliga och historiska erfarenheter skiljer sig
åt. Det finns också inbyggd slöhet, slags diffust motstånd vad gälleretten
kulturell förändring kan hindrande det leder tillnär värderingar ochsom vara
antaganden huvudsakligen utgår från baserade på redan för-synsättsom

verkligheter och där nyfikenheten inför det finns framför intesvunna som oss
får chans utvecklas. blirDet särskilt farligt i tider kraftfullmed tekniskatten
utveckling och häri ligger framväxandedet lT-samhällets kanske hot.största

lnfoimationstekniska genombrott leder till omfördelningar kunskapav -
mellan information, kunskap och färdigheter. Modern informationsteknik ger
också radikalt förutsättningar för kunskapens organisation. Gamla grän-nya

och vi erbjuds tidigaresprängs otänkbar rörlighet i vårt ochsättser en att se
tänka. ligger den verkliga sprängkraften; IT leder inte bara till ökad kun-
skapsspridning också till kvalitativt kunskap. Därför måste samhälletutan ny

basnivå sörja för likvärdig tillgång till utbudet. Kulturområdets innehållen
medierandeZhär vital betydelseär och svenskt kulturnät kan fungeraettav

och distributionskanal. Ett Kultumät Sverige bör såledessom en ses som en
del samhällets infrastruktur och detta präglar också utredningenssynsättav
uppläggning.

Precis och energisystem krävde sinavägar investeringar förutsättersom en
generell digitalisering kulturområdets tillgångar sina investeringar. Insiktenav

vi skapar förverktyg den verklighet vi inte har central ochatt ännu ärom som
därför måste ödmjukhet arbetet. Kultumät Sverige skall utgöragenomsyra ett
golv eller plattform för de ingående institutionerna och det viktigtären att

inte oförstånd eller kortsiktigt tänkande åstadkommer organisationman av en
i stället blir till hindrande tak.ettsom

Förslag till samlad IT -rtrazegi

En IT-strategi för kulturområdet bör därför endast fungera rekom-som en
mendation den allmänna inriktningen för kulturinstitutionemas IT-som anger
satsningar. Ansvaret, därmed också möjligheterna till ökad kreativitetmen
och effektivitet, vilar varje enskild institution.

Eftersom institutionemas förutsättningar, verksamheter och såärresurser
olika blir samlad IT-strategi nödvändighet principiell vägledningen av en mer
för möjlig för följa.alla Därutöver bör därför varje institution,att attvara
utifrån sina specifika mål förutsättningar,och formulera specifik IT-en mer
strategi. Denna strategi bör fungera verktyg för nå uppställda målett attsom
och bör regelbundet revideras.

2 Med detta fungera förmedlande i båda riktningama,attmenar men34 också överbryggande mellan olika traditioner ochatt synsätt.vara
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måsteställningstagande; delshuvudsakliga skäl till dettafinns tvåDet
måste tillsjälvständighet respekteras, dels hänsynkulturinstitutionernas tas

framtidenomöjligt förutsäga eller söka bedömafaktum detdet är attatt ens
IT.dynamiskt områdeinom såett som

för IT -strategiF undamentet en

förfundamentställningstagande kulturnätetviktigtEtt är att ettannat se som
Genom skapaskulturinstitutionerna. kulturnätIT-strategi församlad ett enen

fungerainformation och kunskap kaninfrastruktur för samman-som som
Därmed bådeflertal olika kulturverksarnheter. ökarmellanbindande länk ett

möjligheterna tillinformationsresurser ochtillgängligheten till kulturella sam-
kulturproducenterna.och samordning mellanverkan

baseras Internet-teknik. Internetflera anledningarKulturnätet bör ärav
ochnätverk med miljontals användarevärldsomspännanderedan idag ett

relativtockså på teknikinformation. Nätet byggerväldiga mängder ären som
Sverigemånga iför den enskilde. Dessutom harenkel och billig användaatt

tillgängligt påkulturrnaterial finns redanmyckettillgång till Internet och

www.
utredningsarbetet. Självastått i underenskilda människan harDen centrum

tilltillgängligheten det svenskamed kulturnät ökagrundtanken är attett
främja dialogerkulturyttringar mellankulturarvet och till samtida samt att

Vi därför velat visa hur lT-an-kulturproducenter medborgarna. haroch
tillgång till information, kunskaper ochfåvändning kan öka möjligheterna att

också beskrivit människor under deVi har hurkulturyttringar olika slag.av
få tillgång tillInternet-uppkoppling, kanåren, hushåll harinnan allanärmaste

kultumätet.
situationenfall ögonblicksbildi bästaEn utredning detta slag en avav ger

dynamiskt ochpågår synnerligenjust digitaliseringsarbeteDet är ut-somnu.
dag sig bibliotek,iktlinjer brådskar. Ivecklandet generella rör museerav

tala alla övriga kulturprodu-och arkiv delvis olika håll, för inteatt omnu
grundläggandeDet betyutanför traditionella institutionerna.de ärcenter av
kultur/subkulturervidare meningdelse också ikulturproducenteratt en --

forma framtida Sverige.bidra till deträknas in då de i hög grad kommer att att

Stort gensvar

vi i kultursverige harDet påfallande flestahur positiva de allra möttär som
Kulturutredningens förslag inrättavarit till vårt utredningsarbete. Redan att ett

femtiotal in-positivt. UtöverKultumät Sverige genomgåendebemöttes ett
och infor-kulturinstitutionernas kunskaptillstyrkte förslaget attstanser som
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Sverige",3digitaliseras och samordnas i framfördemation Kultumät "ett inte
ordalag.4remissinstanser synpunkter i positivaringa antal Huvudargumentet

kultumät skulle bidra med viktiga demokratiska kvaliteter i kultur-att ettvar
politiken, öka tillgängligheten till information och kunskapattgenom om
kulturinstitutionema, deras verksamhet samlingar.och

varitKulturinstitutionerna har övervägande positiva till tanken sökaatt
ökad IT-samordning, vi har ocksåskapa avvaktan kommermöttmen en -

ståndverkligen till Förkultumätet söka säkra konstruktiv behandlingatt en
förslag vi därför fört dialogerdet läggs har underhand med såvälsomav nu

de kulturinstitutioner berörs med stiftelser och fonder underdesom som sotn
utredningens gång har vårt arbete. Vi vinnlagthar arbetastött attoss om

utåtriktat, bl.a. vår hemsida delta iochöppet attgenom genomwww,
inbjudarundabordssamtal och för kultursverige tillatt representantergenom

fem workshops. Vi också vårhar studerat hur länder i närhet och län-större
till sin karaktär lika Sverigeder har arbetat med utredningens frågor.ärsom

Utredningens arbetssätt redovisas utförligare nedan.

1.3 Hur utredningen arbetathar

utåtriktat. AnledningenVi har medvetet valt arbeta och enkel;öppet äratt om
kulturinstitutionema och övriga kulturproducenter i Sverige skall kunna

våra förslag till IT-strategi och uppbyggnad Kultumätacceptera ettav
Sverige, måste också få sinade med under arbetsprocessen och lämnavara
synpunkter och förslag. Därför har vi valt bjuda in kultur-rad sättatt en
sverige till diskussion vårtkring uppdrag.en

1.3.1 Enkät

januari 1996I sändes enkät till 864 institutioner,myndigheter, organi-uten
kulturområdet,5sationer, föreningar inomoch företag med frågor derasom

IT-användning och planerade IT-projekt. utredningensDessutom beskrev vi
syfte, bifogade direktivet och inbjöd intresserade På såkontakt medtaatt oss.

"blev och många de övriga tidigt in-alla de kulturproducentemasätt större av
formerade vån arbete.om

Enkäten i 531resulterade bild IT-användningenssvar som gav en av
omfattning och antalet planerade IT-projekt i kultursverige utgjordesamt en

3 SOU 1995:84. Kulturpølitikens inriktning, slutbetänkande av
Kultunitrcdningen. 285.s.

4 DS 1996:23, påRemissvar Kulturutredningen, 130.s.
536 Se vidare 2.1.
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såEftersom ITslutbetänkandet.föreslås i ärIT-strategigrund för den ettsom
kartläggningenvill vi dock understryka ärområdeföränderligtsnabbt ettatt

Genomlämnades.1996halvåret dåunder förstaverklighetennedslag i svaren
vipublikationeroch trycktanavigerande Internetpersonliga kontakter, vet

genomfördes.enkätensedanmycket har häntatt

1.3.2 Workshops

dialogfördjupadkulturområdet tillinomFör inbjuda de verksamma enatt
femutredningenharsvenskt kulturnät,kring olika aspekter arrangeratettav

och underlättavarit påskyndasyftet harövergripandeworkshops. Det att
del iockså skallvilketSverige,uppbyggnaden Kultumät ses som enettav

utbildning.för forskning ochinfrastrukturen
Regeringskansliet Rosen-heldagarsträffar i RotundanvaritMötena har

olika kultur-för devaritInbjudna harStockholm.bad i representanter
fonderstiftelser och-myndigheterna, departementen,institutionerna och som

särskilt vinnlagtVi harfria kulturutövare.kulturprojektstödjer oss omsamt
kulturinstitutionerna.utanförinbjuda verksammaävenatt

understryka in-på såförworkshops, sättVi valt kallahar mötena attatt
aktivadeltagarnaoch viktendiskussioner ärriktningen på attavgemensamma

in-skickatockså inför varje workshopDärför viförberedda. haroch väl ut
frågorsig in i defått möjlighetläsningsmaterial så deltagarna sättaatt somatt

tagits upp.
varje workshopförberett och dokumenteratansvarig harEn samtperson

har utgjortRapporternatillställts deltagarna.färdigställt ettrapport somen
överväganden.för våraviktigt underlag

för och Kompetens-Stiftelsen Kunskaps-finansieradesworkshopsTre av
och Riks-framtidens kulturStiftelsenbetaladesutveckling, medan aven

utredningenarrageradeEn workshopjubileumsfondbankens gemensamt.
40 60medverkade mellan ochvarje workshopmedel. Vidmed per-egna

konhetzöÄmnena avhandlades ivarsomsoner.

6 kan8-12. Workshoprapportemai bilagaSe fullständigade programmen
adresshemsida medhämtas från utredningens

37httpzl/www.regeringense/kultumat
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Workshop för1 Förutsättningar digitalt kultumätett,

Vår forsta aprilworkshop den 15 1996 hade syfte belysa hur kultur-attsom
institutionemas innehåll och verksamheter kan tillgängliga med hjälpgöras av
IT. Under diskuterades:dagen

strategi för arkiv, bibliotek ochen gemensam museer,-
möjligheterna for och med svenskt digitalt kultumät,ett-
allmänhetens olika behov och hur kultumät kan tillgängligt förgörasett-
alla,
ekonomiska juridiska förutsättningaroch för kultumät.ett-

påWorkshop 2 Kultur den digitala mötesplatsennätet och; museernas nya-
arena

workshopenDen andra ägde den 29 maj 1996 och rymde tre teman:rum
digitala mötesplatser och hur kultumät kan bli sådan mötesplats,ett en-

digitala kunskapskällor,museerna som-
IT verktyg for demokratin.ettsom-

Workshop möjligheterK ulturnätets och begränsningar kritisk dis-en-
kussion

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

för- och nackdelar med IT-användning inom kulturområdet,-
hur förhindras befolkningen delas i informationstekniskt A- ochatt ettupp-
B-lavilkagskall få skalldelta och vad kultumät innehållaett-

Workshop pd4; K ulzurnät tekniska förutsättningarnätet för svensktett
kultumät

ÖvergripandeDen fjärde workshopen ägde den 9 1996.oktober temanrum
var:

för- nackdelar med Internet lösning,och som-
särskild sökmotorbehövs en-

hur skall användarna och deltagarna i kulturnätet kunna få tillgång tillav-
utrustningteknisk

hur tekniska utvecklingen kommer fortskridaden och betydelsedessatt-
för Sverige.Kulturnätett
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och finansieringKulturnätet.: organisationWorkshop 5;

1997. diskute-november Under dagenfemte workshopen hölls den llDen
rades:

Sverige,verksamhetsform for Kultumät-
redaktion,

kultumätet,finansiering av
tillgängligt.digitaltkultumiaterial skall kunnahur göras

Intervjuer1.3.3 och möten

in-kulturproducenter harvi besökte deframhöll viI enkäten gärnaatt som
media, konfe-Genom inbjudningar,IT-användning demonstrera.atttressant
identifieratkulturområdet har viinomoch samtal med verksamma enrenser

Besöken-myndigheter och -producentexzkulturinstitutioner,rad intressanta
initiativ inbjud-utredningenstillkommit såvälhar sålunda som genom
för sektorsansvariga myndig-medningar. Vi dels samtalathar representanter

för olika kulturyttringar där ITkulturområdet, dels intresseratheter på oss
sätt.7på strategiskt eller annorlundaanvänds ett

seminarier1.3.4 Konferenser och

konferenser, seminarier och underVi inbjudits i radhar delta mässoratt en
vårtintressanta förvi bedömtutredningstiden. De arrangemang som som

deltagande har resulterat i kun-vi Försökt med på. Vårtarbete har att nyavara
fått möjlighet sprida informationskaper samtidigt vioch kontakter att omsom

också framträttantal tillfällen har viutredningens Vid relativtarbete. stortett
och berättat utredningsarbetet.om

1.3.5 seminariumNordiskt

information arbetet med skapaFör utbyta erfarenheter och inhämta attatt om
från Nordiska minister-nationella vi beviljats medelkulturnät i Norden har

Finland,från Danmark,rådet. bidragTack deras kunde representantervare
Grönlandområdena Färöarna,Island från självstyrandeoch Norge desamt

Åland den 18 och 19 november.och träffas seminarium i Stockholmvid ett

7 39konferenser.Se ochbilaga 6 för förteckning mötenöveren
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kring skapaaspekterolika praktiskadiskuteradestvå dagarnaUnder de att
kulturinstitutionernaIT-strategier förnationellaliksom hurkultumätdigitala

utformas.3kan

Studieresor1.3.6

medarbetarhurerfarenheterintryck och inhämtafåFör ut-manatt avnya
företagits. Vi valdestudieresorfleraländer harfrågor i andraredningens att

anled-tvåKanadaFrankrike ochStorbritannien,åka till gemensammaav
natio-skapapåutarbetade planerländernafinns i alla deningar. Dels atttre

omfattande ikulturområdetIT-användningenkulturnätverk, delsnella är
till Kultur-motsvarigheternaförföreträdareVi besökteländer.dessa
förutnyttjar ITkulturinstitutioner görafleradepartementet attsamt som

tillgänglig.lockande ochverksamheten mer
serveransvariga.sekretariat ochDanmarksockså KultumetVi besökthar

lnfomiation"Howkonferensemainternationelladeltagit i deharDessutom
ochgeneraldirektorat XEU:sarrangeradSocietyTechnology changes av

Technology"Using NewAudiences"Reaching Museumi Bryssel,XIII
organisa-internationell ideellNetworkComputer enarrangerad Museumav

"Dei Ottawadatorteknik vid museernaför ökad användningtion samtav
Nordiskaarrangeradinformationsteknologien"nordiske och avmuseer

ministerrådet i Köpenhamn.

Rundabordssamtall .3 7.
"Kultur-runda-hjälpglädje ochhaftutredningens arbete harUnder stor av

Kultur-1995hösteninitieradsamarbetsgruppbordet", informell aven
Kompetensutveckling, Stiftelsenför Kunskaps- ochStiftelsendepartementet,

Forskningsrådsnämnden.ochJubileumsfondRiksbankensframtidens kultur,
sektorsmyn-lT-frågor vidmedarbetarbestårGruppen personer somav

förvid Kulturdepanementet,kulturområdet ochdigheter på representanter
fria kulturutövarekulturprojekt någrabeviljar stödstiftelser samt somsom

med IT.arbetar mycket
IT-användningerfarenheterutbytaSyftet med ärmöten att avgruppens

kul-riktlinjer för hurenhetligaförsökaoch skapakultursektoremamellan att
in-"Kultur-rundabordet" fungerathardigitaliseras.tunnaterial skall som en

remissinstans" införvaritoch bl.a.för utredningenreferensgruppformell
våra betänkanden.

840 13.återfinns bilagaSeminarieprogrammet som
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Hemsida1.3.8

kännedomspridaså visförpåsidor attskapatUtredningen har wwwegna
utredningsdirektivet,återfinns presenta-ingångssidan enPåvårt arbete.om

två betän-deutredningen,medarbetarvilkaocharbetssättvårttion somav
inspireraFörworkshops.femutredningens attfrånochkandena rapporterna

tilllänkarmedockså lagtvi-nyttjare har textoch ut enkulturutövaresvenska
Internet.kulturinnehållmedinternationella platserintressanta

sekretaria-tillskickamöjligtvaritutredningstiden e-postunder attharDet
på dettasynpunktersändaocksådet1997 kommer attvåren attUndertet.

informationMerregistrator.Kulturdepartementetstillmedbetänkande e-post
med adress:hemsidanpåfinns

httpz//wwwregeringen.se/kultumat/

Diskussionslista1.3.9

utredningenfrågordekringdiskussionfortlöpande sommöjliggöraFör att en
hemsidaPå vårdiskussionslista.elektroniskocksåvistartademed,arbetat en

listserv-baseraddiskussionensig tillanmäla envälkomnades alla varsomatt
vidare-automatisktinlägg görs,allainnebärDetdistñbutionslista. somatt

e-postlådor.deltagaresallatillbefordras
dockharlivfull. Inläggensärskiltvaritinte ge-diskussionenharTyvärr

sekretessproble-upphovsrätt,berörtbl.a.ochvarit intressantanomgående
ñnansieringsmöjligheter.matik och

l.3.10 Prototyp

kanSverigeblivande Kulturnäthuråskådliggörakunna etttydligareFör att
ingångssidakultumätetsförvi skapatfungera har prototypkomma enatt
hitta detskall kunnasnabbt mate-sökmotorharPrototypenInternet. somen

slagsdenfinnaenkeltdetämnesindelning gör attsöks ochrial somensom
tilllänkarharPrototypendelvill en-informationkulturyttring eller ta av.man
i dagfinnskulturinnehållmedsvenska sidor wwwmånga somdel deav

in-Merbeskrivs nedan.exempel närmareinspirerandetill några somsamt
9.8. Självaochavsnitt 7.7ifinnssökmotornochformation prototypenom

med adress:hemsidautredningenspååterfinnsprototypen
http://www.regeringen.se/kulturnat/
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1.3.1 Inspirerande exempel

För kunna visa på de många möjligheteratt de datorbaseradesom nya me-
dierna erbjuder har utredningen också tagit fram exempel hur kulturmate-
rial fonn.9skilda slag kan i digital Det här förebilds-av presenteras och mo-
dellprojektet har finansierats Stiftelsen framtidens kultur och drivits viaav
Institutet för framtidsstudier.

Unga människor under utbildning har utarbetat antal presentationerett
under professionell ledning. Exemplen återfinns länkade till förprototypen
Kulturnät Sverige på utredningens hemsidor den cd-rom med-samt som
följer betänkandet.

1.4 Betänkandets uppläggning

Betänkandet helhet skall utredningenssom uppdragetses som svar att
formulera förslag till samlad IT-strategi förett kulturområdet. Essensen ien
vårt förslag till IT-strategi återfinns i kapitel 10. Utredningens slutsatser och
forslag finns samlade i det avslutande kapitlet 12.

Betänkandet inleds Sammanfattning,med kapitel för kapitel. Därefteren
följer kapitel 1 Inledning, slut. l kapitel 2 Kartläggningstrax IT-som av
användningen i kultursverige redogör kortfattat för den kartläggning IT-av
användningen utförligt redovisades i delbetänkandet.som

I kapitel 3 Andra uppdrag och studier IT fungerar bakgrund förom som en
vårt uppdrag. Andra utredningar och studier berör lT refereras.som

I kapitel 4 Internationella erfarenheter redogör vi för arbetet med skapaatt
nationella kultumät i andra länder. Vi redovisar också IT-strategier i den mån
de förekommer beskriver projekt IT ochrör kultursamt inom EU,som
Nordiska ministerrådet, G7-länderna UNESCO. Tyngdpunkten i kapit-samt
let ligger på Norden och EU vi redovisar också erfarenheter från andramen
delar världen långt frammeär vad gäller IT.av som

I kapitel Utgângspunkter5 definieras vad vi med olika begrepp. Viavser
redogör också för människors olika förutsättningar använda sig IT ochatt av
för hur så många möjligt skall kunna del det blivande kultumätet.som ta av

Kapitel 6 Informationsplatdormar behandlar behovet av gemensamma
auktoriteter och klassiñceringsregler inom och mellan arkiv-, biblioteks- och
museisektorema. Det pågående samordningsarbetet vad gäller användning av

inomIT och mellan sektorerna beskrivs.
Kapitel 7 Tekniska förutsättningar för IT-användning förklarar varför vi

vill Kulturnät Sverige del Internet. En beskrivningse Internetsom en av av
och dess möjligheter förutsättningarnaoch för Sveriges befolkningges att

942 Se också bilaga



Inledning

diskuteras.Internetanvända sigår kunnanågrarespektiveidag avom
föreslår skallviför söksystemtekniska lösningdenSlutligen beskrivs som

Sverige.grunden for Kultumätutgöra
vi debeskriverlT-användningförJuridiska förutsättningarkapitel 8l

digitaltkulturmaterial görsmåste beaktas näraspekterjuridiska som
liksomproblemupphovsrättsligaochGrundlagsfrågortillgängligt. tas upp

missbruk Internet.ochkring säkerhetfrågor av
vi dendiskuterar-användningför ITEkonomiska förutsättningar9kapitelI

pris-för vårVi redogörkultumät.samhällsekonomiska synettnyttan av
kultunnaterialdigitaliseringenoch hurinforrnationstjänstersättning avav

kultur-finansieringtillförslagocksåVi lämnarfinansieras.skall kunna ett av
nätet.

sådant för-innehåller justsamlad IT -strategitill10 FörslagKapitel etten
övergripande mål-utformatsharförslagetmotiven tillslag ettatt somsamt

rekommendationerDessutomkulturinstitutionerna.dokument för omges
IT-strategier.i institutionemasbörvilka områden egnatas uppsom

till hur kul-förslaginnehållerSverigeulturnättill KKapitel Förslag11 ett
börkulturniitetfunktionerför deredogörVikan byggastumätet somupp.

kvali-hurinformationen börha, hurinnehåll det börfylla, vilket presenteras,
viOrganisationsformoch vilkenarbetsformervilkabör säkras somsamtteten

tagitviför kultumätetockså denbeskriverVilämpliga. prototyp somanser
utrednings-medparallelltframställtsinspirerande exempeldefram och som

arbetet.
förslagvårakortformiKonklusion redovisar12kapiteldet avslutandeI

bakgrundBilagorna14 bilagor.återfinnsbokenSist ioch slutsatser. enger
IT-strategier inom kultur-redovisarorganisationsval,ochtill vårt teknik-

beskrivernäringslivet närmareochförvaltningoffentliginstitutioner, samt
svårakanordmed listainledsBetänkandet övermodellprojektet. varasomen

förstå.att
hemsidautredningenstillgängligtocksåfinnsHela betänkandet

http://www.regeringen.se/kultumat
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iIT-användningenKartläggning2 av

kultursverige

IT-kulturinstitutionemaskartläggningredovisadesdelbetänkandevårtI aven
utred-delKartläggningen ärIT-projekt.planerade avenochanvändning

strategisamladtillförslagdetförgrundtilllegatharoch enningsuppdraget
KulturnätuppbyggnadochIT-användning avkulturinstitutionernasför

slutbetänkande.dettaiutredningenSverige presenterarsom
kulturinstitutioner ävenenbart mass-inte utanomfattarKartläggningen

finan-myndigheterföreningarhögskolor, somorganisationer, samtmedier,
verksamhet.kulturelladministreraroch/ellersierar

Metod2.1

samlatVi hargstmetoder.olika fånfleraresultatpåbyggerKartläggningen av
Vikulturområdet.pånyckelinstitutionerbesök vidpersonligaviduppgifterin

tagitochseminarier mässorkonferenser, uppvid somdeltagit/medverkathar
ITJochkring kulturfrågor

föredrarkunskapsnavigerateller"surfat" på Internet, somocksåVi har
viainfomiationssökningvårkalla www.att

enkätsammanställning.dockkartläggningen utgörsGrunden för enav
ochinstitutionermyndigheter,864till or-enkätsändes1996januaril en

frågormedkulturområdet,inomföretagoch omföreningarganisationer,
förremissinstansersamtligatillskickatsharIT-användning. Enkätenderas

inrikt-Kulturpolitikens1995:84SOUslutbetänkande,Kulturutredningens
länsbibliotekallahuvudbibliotek,kommunerssamtligaharning. Dessutom

fåtttill,tillgångharallmänhetenforskningsbibliotekochspecial-och de som
SvenskaimedlemmarÄven institutionellaflestadelandsarkiven,enkäten.

massmedieföre-de störreregionalade samtmuseiföreningen, större teatrama
frågor.vårahar ombettsi Sverige att svaratagen

metodenharfrågadet här ärurvalså ommöjliggöraFör stort somettatt
tidsrambegränsadedenmotiveratsharformvalts. Denna ävenpostal enkät av

postalmedNackdelenensamutredning har. enanställdafåtaloch det ensom
enkät.dennagäller ävenDethögt.förhållandevisblirbortfalletenkät är att

svarsfrekvensvilkethar864 instansernatillfrågade svarat, en531 de gerav
61 %.på
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Enkätsammanställningen i sin helhet i vårt delbetänkande. Härpresenteras
i slutbetänkandet redovisar vi sammanfattning det materialet. Vi har valten av

dela det i sju arkiv, bibliotek,att musik, ochgrupper: museer, teatrar me-
dier, myndigheter och stiftelser, intresseorganisationer och ideella föreningar

övriga.samt
Anledningen till valt dela dem detta vi utgåttatt frånatt sätt ärupp att

de tänkta användarnas, dvs. allmänhetens, behov i framtida Kulturnätett
Sverige. Vi har därför inte skilt mellan verksamheter med olika huvudmän
eller mellan verksamheter i offentlig, privat och stiftelsestyrd regi inom de
olika grupperna.

Enkätsvaren inkom under perioden januari-maj 1996. Sammanställningen
ögonblicksbild område äri snabb förändring. Vårenger 1996en ettav som

svarade bara 48 landets de hade lagtt.ex. hemsida, iav attmuseer ut en egen
januari 1997 kan vi konstatera 137 har lagt hemsidor påatt museer ut egna
Intemet

2.2 Vad digitaliseratär i dag

Det pågår digitalisering samlingar och planering olika IT-projekt påav av
varje och varje bibliotek i landet.snart sagt museum runtom

Digitaliseringsarbetet kan i faser. Den första fasenses som en treprocess
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 kanett sätt. skemer

avancerade digitala bilder går vrida sågenom museiföre-attsom att t.ex. ett
mål kan olika vinklar eller helt enkelt dokumenttextses ur attgenom en

in och därigenom blir digitalt tillgänglig.scannas
De flesta institutioner befinner sig för närvarande i den första fasen.

Digitaliseringen sker för såväl internt bruk. Det dock svårtexternt ärsom att
idag bedöma vad i framtiden kan komma allmänheten tillsom nytta.

2.2.1 Arkiv

Det finns uppskattningsvis omkring 200 000 arkiv i Sverige förvarassom
arkivinstitutioner,3hos olika bibliotek och också företag ochmuseer, men

arbetsplatser liksom hos och mindrestörre organisationer.

2 Se förteckning på adresshttp://www.nrrn.se/vlmp/svcrige.html
Med arkivinstitutioner vi institutioner i första hand förvarar,avser som46 vårdar och katalogiserar arkiv.
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IT-kulturinstitutionernasutredakartläggning ärsyftet med dennaDå att
landsarkiventillinstitutioner endast vänturvalvi i vårtanvändning har ossav

specialarkiv medharstadsarkiven. Därutöveroch deRiksarkivet störstasamt
ljud och bild,förArkivetpublik, såsombredintresseramaterial bör ensom

arkiv ochTjänstemannarörelsensbibliotek,ocharkiv mu-Arbetarrörelsens
tillfrågats.seum,

vår enkät.88 %, hararkivinstitutioner,tillfrågade svarat15 17av
ochverksamheten nästandagligai dendatoreranvänderde svarandeAlla

samlingar.sinadelardigitaliserahåller påalla att av
enhet,avseendenfungerar mångalandsarkivenRiksarkivet och ensom

infonna-innehållerARKIS,informationssystem,ArkivverketsArkivverket.
arkivföneckningar.Arkiwerketinomförvarasarkivtion vilka samtsomom

Årligen medNAD,Arkivdatabasen,Nationellaockså densammansställs
olika arkiv-förvaras hosarkiv150 000närvarandetill försökingångar som

bibliotek ochinstitutioner, museer.
digitaliseradeharvår enkäthararkivinstitutioner14 de 15 svaratsomav
register överdigitaliseratocksåharflestaDearkivförteckningar. egna

och kartorritningartidskrifter,bouppteckningar, m.m.
i sinanvänder datorervår enkäthararkivinstitutionerAlla svaratsom
ochInternetanvänder sigfånågrabaradet t.ex.verksamhet, är avsommen

knytaplanerarArkivverketförklarasdelvis attkanDetta sam-attave-post.
arkiv-statligaDearkivnät.nationelltiarkivinstitutionerstatligaalla ettman

via ellerutgång Internetfådåkommerinstitutionema mot enatt gemensamen
Riksarkivet.hosflera servrar

centralatillhänvisar denIT-planingenarkiv harFlertalet myn-utanegen
formulerat1996 harvårenunderRiksarkivet,digheten, gemensamensom

vägval".och"StrategierkalladArkiwerket,TF-strategi for

Bibliotek2.2.2

388236enkätsammanställningen.iBiblioteken den störstautgör avgruppen
kommunalaDet depå vår enkät. är61 %, hartillfrågade bibliotek, svarat

forskningsbibliotek.länsbibliotekenhuvudbiblioteken, samt
vår enkätpåhar ärforskningsbibliotekdeMajoriteten svaratsomav

special-utsträckningövriga ihögskolebibliotek. De ärelleruniversitets- stor
myndigheter.bibliotek hos statliga
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Folkbibliotek

folkbibliotekenDrygt 90 % har vår enkät använder datorer isvaratav som
verksamhet och likasin många har digitaliserat beståndsuppgiftema.nästan

skrifter finns i biblioteksdatasystemBöcker och samlade 2000,BTJtypenav
BIBS, Public eller Libra. Majoriteten folkbiblioteken också allmän-av ger

möjlighet iheten söka dessa kataloger.att
Det fortfarande få bibliotekskataloger tillgängliga förär är externsom

sökning. folkbibliotekBland de har lagt sina kataloger Internet kanutsom
Malmöfl Norrköping5 Linköping.5stadsbiblioteket i ochnämnas

Folkbibliotekens kataloger går i vissa fall nå inom de kommunala data-att
nätverken, och bibliotek använder biblioteksdatasystem kan sökasom samma
i varandras bestånd. Knappt hälften folkbiblioteken de har till-attav uppger
gång till olika databaser, LIBRIS, lnfotorg och Artikel-sök, online ellert.ex.
via cd-rom. Dessa databaser i vissa fall direkt tillgängliga för allmänheten,är

eftersom de ofta avgiftsbelagda används de främst biblioteksperso-ärmen av
för information.nalen sökaatt

Flera folkbibliotek har lagt register och databaser litteraturöverupp egna
med lokalanknytning. Högskolan i Jönköping har lagt lista överut en

hemsida.7Specialsamlingar folkbiblioteksvenska sin Listan är sam-
Sverigesmanställd allmänna biblioteksförenings kommitté för referens-av

och infonnationsarbete.
ocksåMånga folkbibliotek de har konst-, foto- föremåls-ochattuppger

administrerarregister. Folkbiblioteken nämligen ofta register kommu-över
konstsamlin och lokala samlingar.nala museersgar

använder sig iFolkbiblioteken utsträckning den tekniken och istor av nya
från våren 1996enkätsammanställningen kan urskilja likanästantreman

har Internet, och hemsida, inte har detstora e-postgrupper; en som en som
skaffa den tekniken. Bildenoch planerar IT-användningenatten som nya av

på folkbiblioteken i Sverige kan dock ändras isnabbt takt med utbyggnaden
lntemet.8av

iFolkbiblioteken använder utsträckning cd-rom, både för spel ochstor
informationskälla för allmänheten.som

Folkbiblioteken väl medvetna den teknikens möjligheter ochär om nya
betydelse. där det byggs bibliotek,l kommuner i Botkyrka ocht.ex.nya som
Boxholm, redan från början.ITsatsar man

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

for folkbibliotekkunna vägleda besökarna. Flera ocksåordnar IT-kur-attser

Adressen http://www.msb.malmo.seär
Adressen http://www.nsb.norrkoping.seär
Adressen http://www.linkopingse/bibliotek/är
Adressen http://www.hj.se/hs/bibl/spectext. htmlär

48 Se 7.3.1
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ordbe-använda Internet,får sigläradär besökareför allmänheten, attser
handling m.m.

Länsbibliotek

huvudbiblio-kommunalabokbestånd i desinahar integreratLänsbiblioteken
därför enkelteller Bibs. Det2000, Libra ärBTJkataloger,tekens typenav

kommunbiblioteken.viasamlingarlänsbibliotekensnåfor allmänheten att
digitaliseradelänsbiblioteken har byggttredjedelDrygt re-egnauppaven

skapatstadsbiblioteketmedi samarbeteVästmanland harBibliotekgister. en
påfinns tankardetdataprogram,i interntlänsbibliograñ ligger attett mensom

landetslänsbibliotek harGotlandslänsbibliograñn på Internet.lägga en avut
innehållerGotlandicabeståndet,samlingar,lokalhistoriskastörsta som
allmänhe-i enkätsvarenLänsbiblioteken betonar20 000 katalogposter. attca

specialregister.tillgång till dessaglädje fåskulle ha och attnyttaten av
långt i sin IT-kommitharpå vår enkätharlänsbibliotekAlla svaratsom

viatekniken dettillgång till denlänsbibliotek haranvändning. Många nya
landstinget.värdbiblioteket eller viakommunala

Forskningsbibliøtek

vår enkät använderharforskningsbibliotekdeMajoriteten svaratsomav
bibliotekskatalogen. Detdigitaliseratoch 85 % hardatoreri sin verksamhet

Stockholm haribiblioteketKungligamängder material;handlakan storaom
50 olika register.t.ex.

mångakatalogregister,olikaanvänderForskningsbiblioteken typer menav
LIBRISibokbeståndkontinuerligt sittregistrerarforskningsbibliotek
litteratur,sig vissspecialiseratforskningsbibliotek harFlera t.ex.
migrationsom-litteratur inomharStatens invandrarverkbiblioteket hos som

bam- ochfacklitteraturbl.a. harbarnboksinstitutetrådet och Svenska omsom
ungdomslitteratur.

de har byggtforskningsbibliotek i enkätsvarenNio att upp egnauppger
specialregister.

katalogerforskningsbibliotekensnåi utsträckningAllmänheten kan stor
LIBRIS hemsidor.via institutionernasellerantingen viaInternet, egna

finnskatalogerderasi enkätsvarenll 33 forskningsbibliotek attuppgerav
iuniversitetsbibliotekenDettillgängliga institutionernas hemsidor.via är t.ex.

9 Se 3.3.4 6.3.3även samt
0 Adressen http://www.libiis.kb.seär
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Stockholm Uppsala,13Lund, och Kungliga Tekniska Högskolans biblio-
tek,14 Arbetslivsbiblioteket15 på Arbetslivsinstitutet Statensoch psykologisk-

bibliotek.pedagogiska
Forskningsbiblioteken kommithar mycket långt i sin IT-användning,

någonlängre har på vår enkät. Det beror främstän svaratannan grupp som
högskolebibliotek finns med bland forskningsbiblioteken,att storen grupp

universitetoch landets och högskolor ligger generellt långt framme vadsett
gäller lT-användning.

2.2.3 Museer

Vi har skickat till Sverigesenkäten samtliga centralmuseer och länsmuseet,ut
till de kommunala och stiftelseägdastörresamt museerna.

från 90Enkätsvaren tillfrågade 115 mångfasetterad bildav museer ger en
IT-användningen. En del har kommit långtoerhört i sin IT-användning;av

andra intehar börjat använda datorer. De skillnaderna beror ofta påstoraens
olika ekonomiska förutsättningar personalens varierande intresse för densamt

tekniken.nya
På museiområdet har också problem med enhetliga för klassi-man system

frcering föremål och samlingar. Många har utvecklatav systemmuseer egna
för digitalisera samlingarna, inte alltid går förena medatt system attsom
andra.

Trots dessa problem finns det intresse för den tekniken ochett stort nya
för samlingarna vid landets tillgängligagöra för allmänheten.att museer

Museema håller på digitalisera sina samlingar och redovisar i enkätsva-att
rad olika kataloger finns eller håller skapas. De vanli-ren en attsom som

digitaliserade kataloger föremålsregister, bibliotekskata-ärgaste typerna av
loger och foto- och bildkataloger.

Många registren skräddarsydda för det specifikaär behov. Detav museets
finns register Vin sprithistoriskaöver snapsvisor i Stock-t.ex. museet
holm, register videobeståndet på Dansmuseet i Stockholm,över textil-ett
register Röhsska konstslöjdmuseet i Göteborg, osv.

Museema har valt olika databaser for sina samlingar. Detyper av tre sys-
återkommer frekvent i enkätsvaren REGIO, SOFIE Generalär:tem som samt

Professional. Många har också lagt sina samlingar i olika slags PC-museer
ioch registerprogram FileMaker Pro.typenprogram av

11 Adressen http://www.ub2.lu.se/är
12 Adressen http://www.sub.su.se/är
13 Adressen http://www.ub.uu.se/år
14 Adressen http://www.lib.kth.seår
15 Adressenårhttpz//wwwniwlse/biblñbhtm
1650 Adressen http://www.sppb.seär
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GIS geografisktibland informationssystem vidanvänderMuseema re-
kartmaterial, fornlämningar, byggnader.kulturmiljöer ochgistrering t.ex.av
allmänheten få tillgång till delar digi-svårt forDet är att stora museernasav

Föremåls-, foto-, arkeologiska register gårtaliserade samlingar. konst-, m.m.
besök på respektiveofta nåbara ettatt genom museum.

bokbestånd ofta enklare nå hälftenNäraMuseemas är att externt. av mu-
på vår enkät digitaliserat beståndsuppgifter,har har sinasvaratseerna som
befintligamånga använder LIBRIS, BTJ 2000 ochoch system t.ex.som

BIBS.
arkivregister.28 har digitaliserat sina Flera dessa arkiv% museerna avav

den Nationella Arkivdatabasen.ñnns redovisade i
tredjedel de använder Internet, ochDrygt att e-posten av museerna uppger

Äncd-rom-skivor. så allmänhetens tillgång till Internet pålänge är museerna
begränsad; däremot det vanligt besökare får använda cd-rom-skivor. Ettär att

själva cd-rom-skivor, bl.a. Etnografiska iantal har Museetgett utmuseer
Göteborg i Stockholm.och Livrustkammaren

28 % uppgivit tillgång multi-I enkätsvaren har de har tillattav museerna
medieprogram. Muldmedieproduktioner ingår ofta del i utställning.som en en

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm enligt endaenkätsvaren detär mu-
Intemet.17delar sina kataloger på pla-har lagt Flerautseum avsom museer

sinadock lägga kataloger Internet. Ett fåtal haratt utnerar museer egna
Stockholm,bl.a. Telemuseum i Länsmuseet Västernorrland, Natur-servrar,

historiska i Stockholmriksmuseet och Andréemuseet i Gränna. Det dyrtär
för med fastha uppkoppling omvärlden. Påatt motmuseerna egna servrar
Andréemuseet i Gränna finansierar det sälja fasta IT-upp-attman genom

företag, liksom erbjudakopplingar till skolor och företag i trakten hyraatt att
13in sig webb-hotell.på museets

2.2.4 Musik, medierochteater

Det finns materialgenerellt inte mängder digitalisera musik-,attsett stora
använderoch medieområdet. I stället sig den tekniken iteater- man av nya

biljettforsäljningproduktionen. handlar allt från via till datori-Det Internetom
ljus- skiljerserade och ljudprogram. Enkätsvaren sig och visar påmycket

den bredd mångfald finns inom dennaoch som grupp.
Musikinstitutionema vårhar enkät består främst läns-svaratsom av

musikstiftelser, Umeå,Norrlandsoperan i Folkoperan och Opera-ävenmen
högskolan i Stockholm.

17 Adressen http://www.nnn.se/ httpz//linnaeusnnnse/är samt
13 51Adresseb httpz//andreegrrnseår
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musikinstitutioner såLandets har länge inga mängder digitaliseratän stora
intresse för framtida Kultumät Sverige.material Bland det inämnsett somav

finns dock notarkiv, institutionernas verksamhet,enkätsvaren repertoar,
dylikt.tuméplaner och

musikinstitutioner har ocksåFlera byggt specialregister,upp egna som
bokkataloger, skivförtecknin eller register cd-skivor.övert.ex. gar

så länge endast musikinstitutionemas hemsidorDet Internetär än som
igår nå Folkoperan Stockholm har mycket välutveckladatt externt. t.ex. en

hemsida. Kungliga Musikhögskolan i Stockholm också kommit långthar i
IT-användning. håller på allmänhetensin Där databasupprättaattman en som

skall hämta musik, pedagogiska tips från.kunna noter, m.m.
Majoriteten dansinstitutioneroch har enkäten ärteatrar svaratav som

också fåttoch stadsteatrar. Vi har från Marionetteatemläns- ocht.ex.svar
i Stockholm.Dansens Hus
tredjedel dansinstitutionemaNästan och har vårteater- svaraten av som

digitaliserade pjäsregister, hälftenenkät har och drygt de har digi-attuppger
inventarieforteclorintaliserade gar.

institutioner också de har digitaliseradeFlera andraatt typeruppger av re-
Riksteatern bl.a. register 000 ljudeffekter,gister; har 15 Dansensöverett ca

har Videoarkiv och Dramaten har register konsthus ochöverett teaterns
bibliotek m.m.

i tillgång till informationAllmänheten har dag enbart den ochteater-som
sina hemsidor på Riksteaterndansinstitutionema lägger Internet.ut som

har kommit långt i sin IT-användning har på sin hemsida bl.a. delat in
kommuner.tuméplanema i aktuella pjäser, län och

vårMånga de och dansinstitutioner har på enkätteatrar svaratav som upp-
de använder datorer i produktionen, för belysning, musik, ljud-att t.ex.ger

effekter tredjedel dansinstitutionemaoch dekor. Knappt ochteater-en av
de datoriserat biljettförsäljningen.harattuppger

Enkäten skickades också till 53 dagstidningar och tidskrifter, radio- och
TV-företag, Svaren från Sverigesendast nio eller 17 % svarade. kommen
Television, Sveriges Radio sju dagstidningar. lågaDensamt svarsprocenten

majoriteten medieföretagen kommersiella därför intekan bero ochäratt av
känner sig berörda de tillfrågade kulturinstitutionema. Visättsamma som
kan dock det på SUNETs massmediesida i januari 1997 fannskonstatera att

Intemet.länkar till inte mindre 39 svenska dagstidningar med materialän
medieföretag har på vår enkät har digitalise-De mängdersvarat storasom

Sveriges programtablåermaterial. På Radio och allmän informationärrat om
ÖvrigInternet. digitaliserad inforrna-programverksamheten tillgängliga

19 http://www.fo1koperan.seAdressen är
20 Adressen http://www.nksteatem.seär
21 hup://www.sunet.se/sweden/news-sv.htlmAdressenär
2252 Adressen http://www.sr.seär
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upphovsrättsligagrammofonarkiven kanochtion t.ex. avprogram-
allmänheten.förtillgängligaskäl intekommersiella görasoch/eller

försökbartintedigitaliseratprogramarkivTelevisions ärSveriges men
SVT direkt,viainformationfådäremotkanAllmänhetenutomstående. en

chatrnöjlighet.programinformation ochmedBBS
tidningsproduktionen iärdagstidningarsvarandesjuSamtliga attuppger

på Internet.materialhartidningarnadatoriserad. Femhelt avstort sett
glädjehaskulleallmänhetenocksåskriver attdagstidningar avFem att

grundmöjligtintedet ärtextarkiv ännutidningarnas avkomma attmen
frågor.upphovsrättsliolösta ga

använderdepå vår enkätharmedieföretag attSamtliga svarat uppgersom
arbetsplatserna.ochInternet e-post

stiftelserMyndigheter och2.2.5

använderdeenkätenstiftelserochmyndigheter attAlla svarat uppgersom
material.digitaliseratmängderfinnsdetochsitt arbetedatorer i stora

digitaliseratharhistoriskaoch StatensRiksantikvarieämbetet storenmuseer
riksintressen,registerfomminnesregistret, översåsomregisterdel sinaav

digitala förteckningarkulturråd harStatensbyggnadsminnenstatliga m.m.
uppgif-tidskriftsbeståndbok- ochrådetsinventarier,Kulturrådets samtöver

regis-datoriseradekonstråd harStatensbidragsfördelning.rådetsrörter som
SOFI di-harfolkminnesinstitutetSpråk- ochoffentlig konst.överter

samlingar.skriftligaregisterochbibliotekskataloger övergitaliserat t.ex.
ñlm- ochbok-,sittförteckningendigitaliseratharInstitutetSvenska av

biblioteksregisterdigitaliserat sittspråknämnden harSvenskavideobestånd.
språkfrågor.olikalitteraturhänvisningarimeddatabasoch skapat en

ochmyndigheterdigitaliserat hosfinnsmaterialdetStora delar somav
informations-alltfinns undantag,detMennåstiftelser går inte externt.att

och Internet.via cd-romnågårSvenska Institutetmaterial från externtatt
majori-verksamhet,elektronisk i sinanvändermyndigheterflestaDe post

har Internet-myndigheternatill Fleraockså tillgång Internet.har somavteten
planerar dockMånga demhemsida.någoninteuppkoppling har ännu avegen

mångatillgång till Internetharintedeskaffa sådan. Av ännu svararatt somen
framtiden.skaffa det ide attatt avser
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2.2.6 Intresseorganisationer ideella föreningaroch

Vi har tillfrågat 127 intresseorganisationer och ideella föreningar deras IT-om
användning. Knappt hälften tillfrågadede svarade enkäten. Det kanav

på många framförbero allt de ideella föreningarna har organisationatt av en
bygger på ideellt arbete med småsom resurser.

Svaren varierande i omfång och kvalitet. Generelltär har intres-ytterst sett
seorganisationer och i högre grad ideella föreningar mycket liteän egetav
digitaliserat material. Det vanligaste enbart medlems- och eventuellaär att

finnsadressregister på data.
STIM Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå har dock omfat-en

tande databas med uppgifter musikaliska verk, upphovsman och rättig-om
STIM-sällskap.hetsinnehavare länkar till utländska Föreningensamt

Svenska Tonsättare FST har stipendiatregister. Stiftelsen Hantverks-ett
främjandet registerhar dem under de 40 årenöver avlagtett senastesom
gesäll- och mästarbrev. Sveriges Konstföreningars Riksförbund SKR har

diabildsarkiv med 25 000 diabilder.ett ca
Delar de material finns digitaliserat intresseorganisationerhos ochsomav

ideella föreningar tillgängligt Föreningen Svenskaär Läromedels-externt.
producenter har register med 16 000 läromedel, vilket kant.ex. ett ca man
abonnera på via diskett eller söka i på Internet. Sveriges författarfond har
digitaliserat resultatet sina stickprovsundersökningar utlåningen ochav av
referensbokbeståndet på folk- och skolbiblioteken också tillgänglig via
Internet.

föreningarFlera organisationeroch de inte skaffa datoreratt attanger avser
och/eller digitalisera material eftersom deras medlemmar/avnämare inte har
tillgång till de datorer för kunnakrävs del elektronisk informa-att tasom av
tion.

Få uttryckligen de använder eller har tillgång till deattanger e-post, men
har tillgång till också möjlighetInternet har sända ochattsom ta emot e-post.

Få de använder sig cd-rom.attanger av

Övriga2.2.7

ÖvrigaUnder rubriken har vi samlat de någon anledning intesvar som av
under de andra rubrikerna. Det enkätsvar från landsting,är länsstyrel-passar

högskolor övriga. bok förEn alla, Stockholm Water Festival ochsamtser,
Svenska kyrkans centralstyrelse har vi placerat under övriga.

2354 Adressen http:// www.mic.stim.seär
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länsstyrelser myndigheterLandsting och under sig har institutionerär som
kulturområdet,på själva inte så mycketverksamma harär men somsom ma-

förmedla i kulturnät.terial intressantär att ettsom
landstingen har på vår digitaliseradeMånga enkät harsvarat t.ex.somav

konstregister, främst för internt bruk.
material länsstyrelserna har digitaliseratDet och skullesom som vara

del består framförintressant för allmänheten allt olika register. Detatt ta av av
byggnadsminnen,finns register kulturhistoriskt värdefulla bygg-övert.ex.

fornminnen.nader och
landstingenEn majoritet och länsstyrelserna har på vår enkätsvaratav som

och och fleraanvänder sig Internet, har lagt hemsidor.e-postav upp egna
generellt mycket aktivaHögskoloma IT-området. Alla högskolorär sett

hemsidor med informationhar verksamheten och det fram-utom en egna om
går användningen Internet för både intern och infor-att externav svaren av

några fall nåmation ökar kraftigt. I kan mycket mängder informa-storaman
universitettion via hemsidan, på Linköpings där allmänheten kan nåt.ex.

allt från information seminarier, forskningsprojektkurser,rapporter, etc.om
till omfattande klassisk nordisk litteratur,volymer lagts Internetutsom av

Runeberg.projekt högskolebibliotekskatalogerFlera sökbara via Inter-är
net.

Inom övriga finns det inte mycket digitaliserat material intressegruppen av
för allmänheten. Svenska kyrkans centralstyrelse har dock antal digi-ett stort
taliserade register för internt bruk, inventariefoneckningar, församlings-t.ex.
statistik och kyrkoboktöringsregister.

Önskvärd2.3 digitalisering

Kulturinstitutionema har kommit långt i arbetet med digitalisera sinaatt sam-
lingar, återstår.mycket arbeterr en

Kulturinstitutionema har i utsträckning valt digitalisera registerstor att
nyinkomna och samlingarna,över populära delar vilket innebär mångaattav

äldre och inte lika efterfrågade delar inte har blivit digitaliserade. Mångaännu
kulturinstitutioner påpekari enkätsvaren har lokalade samlingar och äldreatt
bestånd digitaliserasborde och tillgängliga for allmänheten viagöras ettsom
svenskt kultumät. Kulturinstitutionema har också redovisat rad IT-projekten
i enkätsvaren. Sammanställningen påbygger inkom under periodensvar som
januari-maj 1996 vilket innebär projekt kan ha avslutats och planeratt
förverkligats sedan dess.

24 Adressen http://www.liu.seär
25 Adressen httpzllwwwlysator.liuse/runeberg/är
26 Se 55också 2.2.2.
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Arkiv2.3.1

digitaliseringsarbetet,kommit långt ivisserligenArkivinstitutionema har men
framför många arkiv önske-sina enkätsvarIregistreringsbehovet är enormt.

och dokument fortillgängliggöra registerdigitalisera och såmål sättattom
äldre arkivalier fordigitaliseraMånga pekar behovetallmänheten. attattav

i StockholmStadsarkivetpå originalen. Enbartminska slitagetdärigenom
"tillgångenpappershandlingar, och konstaterar000 hyllmeter45förvarar att
sökasden kunde mednaturligtvis ökainformationen skulletill enormt om

datorer".
informationsamlingar ochexempel påarkivinstitutionerAlla somger

handlar allttillgängliga för allmänheten. Detdigitaliseras och finnasborde om
till radio- och TV-program.dagböcker och brevfrån

digitalise-påIT-projekt gåri mångt och mycketArkivinstitutionemas attut
samlingar såvälregistrera äldrearkivregister. handlarolika Det att somomra

hållerArbetarrörelsens arkiv medspecialregister.bygga t.ex.att upp egna
Arkivet för ljud ochfanor standar, ochinventering fackliga ochstor aven

grammofonskivor harsamtligadatakatalogbild bygger över som pro-upp en
nationaldiskograñ.Sverige;i svenskducerats en

ritningsregister inomkart- ochhåller också på byggaFlera arkiv att upp
SESAM-projektet.forramen

arkivinstitutioner istatligaknyta allaArkivverket planerar ettatt samman
fleraEn ellerutgång Internet.arkivnät mednationellt moten gemensam

digitala informationin på Internet för denkopplaskommer atttwww-servrar
användning.via nätverk förArkiwerket vill distribuera externsom

2.3.2 Bibliotek

enhetligalångt i sin IT-användning, mycket tackBiblioteken har kommit vare
mediebeståndet. Bara 7 %klassificering och katalogiseringförsystem avav

dagligainte datorer i denpå enkäten använderbiblioteken har svaratsom
verksamheten.

digitaliserade.specialsamlingar inteMånga bibliotek har dock ärsomegna
samlingar med lokal-litteratur ellerofta register äldreDet sig överrör om

anknytning.
fungera in-folkbiblioteken, månadå främstBiblioteken, och är attom som

IT-projektoch till sig besökare.forrnationscentraler dra är sättett attnya
frånkan handla allt Internet-till folkbiblioteken. Detlocka allmänheten om

i Kramfors. Läns-för pensionärer på folkbiblioteketkaféer till datakursen
IT-projekt,främst övergripandeforskningsbiblioteken arbetar medoch som

2756 Se 3.1.3.
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distansundervisningförenhetligafinnaellerkontaktnät systembyggaatt upp
folk-publikasåIT-projekt sällanärbilder. Dessadigitalisering somoch av

projekt.olikabibliotekens
läggasig Internet,med lärafullt sysselsattafolkbibliotek uppMånga är att

Stock-cd-rom-läsare.ochmultimediedatorerinstalleraochhemsidoregna
ochlT-bibliotek,specielltpå upprättastadsbibliotek håller ettholms attt.ex.

lntemet-kaféer.Mora harochSundbybergLjungby,i startatbiblioteken
Menbibliotekskataloger.sinadigitaliseratdeltillharFolkbiblioteken stor

fotografier,samlingarlokalakatalogerockså överfolkbibliotek har avmånga
allmänhetensamlingardigitaliserade;inte ärlitteraturoch somkonst som

tillgång till.fåglädjeochskulle ha attnytta av
till kom-tillgångdigitalfåviktenocksåfolkbibliotek betonar attMånga av

arkiv ochlokalakonsumentinformation,protokoll,information,munal t.ex.
kommunalahjälp nät-möjligt medredandettaflera kommuner ärdiariet. I av

medborgarkontorenmöjligtblidethållandra kommer attPåverk. att genom
biblioteken.lokaladeplaceras

tekniskenbartIT-projektpåplanerkonkretalänsbibliotek harFlera av
bibliotekenmellannätverkdigitaltbyggahandlakan ettDet att uppomnatur.

Intemet-uppkoppling.skaffaochdatorerinköpalänet elleri att nya
digitaliseras.bordesamlingarregisterflera överharLänsbiblioteken som

lokalharlitteratursamlingaroch/ellerbokbeståndäldre somoftastDet avär
Lands-Stifts- ochvidsoldatregistrenochemigrant-anknytning, t.ex.som

i Skara.biblioteket
olika IT-pro-omfattande planernågrainteharForskningsbiblioteken

projekt ochönskvärdaigång medkommittycks hainstitutionerflestajekt. De
mindresamlingar. Deäldreregisterdigitalisera överfrämstplanerar attnu

barn-SvenskaAfrikainstitutet ochNordiskaspecialbiblioteken, t.ex.som
hemsida.ochIntemet-uppkopplingförboksinstitutet, planerar egen

inteforskningsbiblioteken ärvidinformationmängderfinns somDet av
högskolebibliote-universitets- ochvidsamlingaräldredigitaliserad. Främst

universitetsbibliotek harFleraforskarvärlden.forintressebordeken avvara
medi taktsamlingaräldrekontinuerligt och attböckerregistreravalt att nya

bokbeståndet sedandigitaliseratuniversitetsbibliotek harUppsalade lånas ut.
registre-000 000 titlar5biblioteketsfemtedelfinns1976 och i dag avca en

digitalt.rade
dei enkätsvarenforskningsbiblioteken atttredjedelKnappt uppgeraven

Problemetsamlingar. ärsinaförteckningar attöverpå digitaliserahåller att
ochtids-mycketsamlingaräldre ärkataloger resurs-digitalisering överav

krävande.

57



SOU 1997: 14

2.3.3 Museer

Museema i Sverige hari utsträckning datoriserat sin verksamhet,stor även
14 % de har på vår enkät de inte använderom svarat dato-av som attuppger
En del har intagit avvaktande hållning till den tekniken.rer. museer en nya

Det finns rädsla för skall köpa in fel utrustning eller digitaliseraatten man
materialet på fel och därförsätt, avvaktar många i hopp övergri-om en mer
pande IT-strategi för museiområdet.

finnsDet mängder material i landet ochenorma runtmuseerna om man
har kommit olika långt i digitaliseringen samlingarna. Hela 53 %av av mu-

de håller på digitalisera register sinaatt samlingarseerna överuppger att
medan mycket få de har digitaliserat samtliga register.att Mångauppger

digitaliserar sina SESAM-projektenzgsamlingar inom förmuseer ramen
andra hjälp skolelever eller arbetsmarknadsprojekt.tarmuseer av

Det pågår också många IT-projekt vid svenska Statens historiskamuseer.
Telemuseum och Livrustkammaren i Stockholm harmuseum, t.ex. gett ut

lntemet.tidningen Historiska Nyheter på Musikmuseet i Stockholm har ett
multimedieprojekt fram".3°kallas "Respekt röttersom nu rappens rotas-

Det märks på planer och projekt arbetet och bedrivsmuseernas att mer mer
med hjälp medier och teknik. Det inte längre självklartärav nya ny att ett
projekt i form tryckt broschyr. l stället planerarpresenteras frånav en man
början för redovisning på cd-rom-skiva eller för publicering på Internet.en
Många har också IT-projekt resulterar i multimedieutställningar,museer som

sådant exempel projektet "Den kunskapandeärett människan" på Folkens
Museum i Stockholm.

75 % har vår enkät de har samlingarav svaratmuseerna som attuppger
och material borde digitaliseras och allmänheten skulle ha ochsom som nytta
glädje få tillgång till. Det sig i förstarör hand föremålssamlingar,attav om
arkiv och bokbestånd, många skulle också vilja digitalisera sinamen museer
bildarkiv. Många har dock varken utrustning eller praktiska möjlighe-museer

digitalisera mängder bilder och fotografier.ter att Man väljerstora därför ofta
ha enbart textbaserade bild- fotoregister,ochatt där bilderna beskrivs och re-

levanta fakta redovisas.
De har kommit lite längre i sin IT-användning har ocksåmuseer som mer

avancerade önskemål gitaliserad information. Riksutställnin villom t.ex.gar
digitalisera hela utställningar och människor möjlighet besöka dem vir-ge att
tuellt.

28 Se 3.1.3.
Adressen httpz//wwwtelemuseum.se/hpn/är

3058 Adressen http://år www.smus.se/musikmuseet/respektnu/
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medierMusik, och2.3.4 teater

ekonomiska ochfrämst datorer förteaterinstitutionema använderMusik- och
teaterinsti-vanligare, framför allt påblir dock alltadministrativa Detsystem.

fåTeknikendatorteknik används i produktionen. kommertutionema, attatt
produktionkonstnärliga verksamheten, för såvälför denbetydelseallt större

dokumentation.distribution ochsom
digitaliserats vid och teaterinstitutionema ochmusik-inteDet ännusom

till främst pjäs-glädje få tillgång ochskulle haallmänheten äratt not-avsom
arkiv.

infomiera kon-skriver de vill allmänhetenmusikinstitutionerFlera att om
projekt, i någon form digital evenemangskalen-andratuméer ochserter, av

der.
digitaliserad in-vill allmänheten skall tillgång tillTeaterinstitutionema att

tekniska utrustningenkostymförråd denrekvisita- ochformation samt omom
håll.fleraeftersom denna hyrs ut

inte hemsidor villdansinstitutionerna som harMånga ochteater- egnaav
oftasin verksamhet i digital fonn. De harockså informera allmänheten om

tillpå skall komma allmänheten del,långt framskridna planer vad t.ex.som
publik-fakta och historiapjäsmanus, forskningsprojekt, teater,resp.om

undervisningsprogram, recensionerundersökningar, m.m.
digitaliserathar genomgåendemedieföretag enkätenDe storasvaratsom

digitaliserade arkiv-återstår detmängder material. Det är göraattsom
deSveriges Radio lägger redantillgängligt för allmänheten.materialet ut

Internet. Göteborgs-Postennyhetssändningarnariks- och lokalasenaste
tillgänglig,digitaliserad informationsmängdhar omfattande är externtsomen

arkiv.GP:sbl.a. digitala
Sveriges bl.a. digitalisera stillbildsarkivetTelevision har planer att samt

Eskilstuna-Kuriren villmed programtablåer, ochdatabasupprättaatt geen
tidningens arkiv i någon form.allmänheten tillgång till

stiftelser2.3.5 Myndigheter och

pågår vid myndigheter och stiftelser iEn omfattande planering IT-projektav
informationstekni-Sverige. grad upptäckt de möjligheterMan har i hög som

ken erbjuder.
SOFI digitaliseringSpråk- och folkminnesinstitutet har påbörjatt.ex. av

fomminnesdatabasRiksantikvarieämbetet harortnamnsdatabas. en somen
samtliga länsstyrelser i Statenskommer finnas tillgänglig vid landet.att

konstråd 19 000 diabilder offentlig konsthar planer på lägga sina överatt ut

31 59http://www.gp.seAdressenär
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datorrnedium. Kungliga Vitterhets-, Historie- Antikvitetsakademienpå och
vilja allmänheten digital tillgångskulle till sin bokutgivning.ge

Intresseorganisationer ideella föreningar2.3.6 och

Även många organisationer och föreningar påpekar de förfogar överattom
små och beroende ideellt arbetande medlemmar, pågår och pla-ärresurser av

relativt många IT-projekt inomändå Vanligast skaffaär attneras gruppen.
Intemet-anslutning och skapa hemsidor. Flera planerar ocksåatt attegna
sprida information internt och med hjälp s.k. elektroniskaexternt av

BBS:er.anslagstavlor En hel del intressanta projekt planeras eller skisseras
den tekniken utnyttjas för tillgängliggöradär kulturmaterial i formattnya av

bilder ljud.och

Övriga2.3.7

Universitet högskolor tillhör tidigaoch de och Intemet-användamae-post-
och därför inte förvånande sådet många planerade och pågående IT-är att
projekt finns i den här framgårDet också tydligt enkätsvarengruppen. attav

inte bara institutionerna för informatikdet och datavetenskap aktivaär ärsom
kvinnoforskning,området: arkeologi och religion ligger exempelvis också

framme. Elektronisklångt publicering forskningsrapporter, uppsatserav
blir allt vanligare och många universitet och högskolor studenternam.m. ger

möjlighet koppla sig till lokala nätverk och Internet direkt från student-att upp
rummen.

förekommerDe projekt landsting och länsstyrelser handlar oftasom om
tillöka tillgängligheten olika lokal kulturinformation förenings-att typer av -

aktiviteter, kulturevenemang Länsstyrelserna arbetar för inter-derasattm.m.
register, fomminnesregistren, skall kunna tillgängligabli för allmän-t.ex.na

heten.
lillal den och heterogena förstaövriga planerar i hand attgruppen man

skaffa sig hemsidor, för nåkunna med information sin verksamhetatt ut om
till allmänheten.

2.4 Konklusion

Vår informationkartläggning visar mycket kultur redan finns i digitalatt om
form och omfattande digitaliseringsarbete pågår i kultursverige. Detatt ett
finns också på många håll viljauttalad60 och utarbetade planer för till-atten



kulrursverigelT-användningen iKartläggning av

till-materialrelativt litedigital form. Däremot ännukultur igängliggöra är
vill deldenmånga fall måste dessutomIgängligt för allmänheten. ta avsom

materia-sammanställtsig till institutioninformationen dendigitaladen ta som
let.

föneckningar,huvudsakligen register ochdigitaliseratshittills ärDet som
föremålenskilda ochmedan dokumentslag, ännuofta relativt elementärtav

fomi.i elektroniskfinns tillgängligabegränsad omfattningi mycketenbart
fullständigtintresseradallmänheten knappastSamtidigt skall ärsägas ettatt av

få tillgång tillvill kunnai många fall baramaterialdigitaliserat utan
efterfrågadeInstitutionemasallmännakultur-institutionemas mestresurser.

Äveni digital fomi.tillgängligtmaterial bör dockoch intressanta göras
lämpligt överföraefterfrågat slitetömtåligt, ellermaterial mycket ärär attsom

originalet. Dessutom börför så skona övervägasi digital form sättatt om
kulturinstitutioner, mellanför mellantillgängliggöras utbytematerial bör

utbildningsändamål.forskare föroch
oftastinstitutionernade enskildabör digitaliserasVilket material ärsom

sitt materialinstitutionerna de kännersjälvalämpade äravgöra.mest att som
digi-Om institution underlåterefterfrågat.bäst och vad är attmestvet ensom

tillgång till, börfåvärdefullt för allmänhetentalisera material attett som vore
i önsk-digitaliseringsarbetetregleringsbrevenvia de årligaregeringen styra

värd riktning.
prioriterasstrategi för vad börövergripande samhällelig närNågon som

kulturinsti-Varjevid kulturinstitutionema finns inte.det IT-användninggäller
lT-stra-IT-användning och börtution själv för sin upprätta en egenansvarar

viktigt diskuteraSamtidigt dettegi utifrån specifika förutsättningar.sina är att
bedömninginstitutionsfrågan respektivegränsdragningen mellan egenom

ingå i infrastrukturen.för vad böroch samhällets somansvar
Ännu for huroch accepterade regleröverenskomnafinns inte gemensamt

katalogisera sittklassificera ocholika kulturinstitutioner skall mate-typer av
och sektorsgränsemarial. institutions-Ett strukturerat samarbete ärövermer

ochmaterial enkelt skall kunna sökasdärför institutionemasnödvändigt om
söksystem. Vinås via Sverige och andraKultumät atttrorgemensamma

forum förviktig funktionKultumät Sverige fyllakan gemensamtsomen
detta arbete.

valprincipbeslut vad gällerMånga institutioner står inför system, ut-av
möjligt.utnyttjas så effektivtrustning och hur skall kunna somresurserna

utsträckning samarbetar ochDärför ökaddet viktigt institutionerna iär ut-att
med olika slags katalogiseringerfarenheter för- och nackdelarbyter t.ex.om

inom debefintliga samarbetsorganenoch teknisk Vid sidan deutrustning. av
BIBSAM34lnsam,33 mfl., bör Kultumätolika kultursektorerna, som

32 Se vidare kapitel
33 Se 6.4.1.
34 61Se 6.3.5.
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Sveriges planerade elektroniska diskussionsgrupper fungerakunna ettsom
for sådana diskussioner.forumgemensamt

hittillsDigitaliseringsarbetet har i utsträckning hjälpskett med till-stor av
arbetsmarknadsátgärderfälliga anslag via och liknande. Varje institution bör
strategi för hur den befintligautarbeta sin organisationen långsiktigtegen an-

tillgängliggörande digitaliseringså blir delatt permanentgenom enpassas av
verksamheten.

Vi informationsteknik och kraftfullaInternet verktyg för Ökaattser som
Genomtillgängligheten till svensk kultur. kulturrnaterial tillgängligt igöraatt

distribueradigital form och det Kulturnät Sverige, dvs.ettgenom en
välstrukturerad del Internet, kan fler människor i fådag tillgång till detänav
svenska kulturarvet och till samtida kulturyttrin också viktigtDet detär attgar.

Sverigeframtida Kultumät omfattar vidare krets kulturproducenter änen av
kulturinstitutionema.enbart de samhälleliga

Kulturinstitutioner och -myndigheter bör på olika förmås sinsätt göraatt
digitalt tillgänglig. Ettverksamhet vi rekommenderarsätt är attsom rege-

till institutionernaringen i regleringsbrev ställer krav årlig redovisning iav
vilken utsträckning verksamheten finns tillgänglig i digital form. Regeringen

explicitkan också välja uttala viss andel verksamheten elleratt attmer en av
visst innehåll tillgängligt i digital form.görsett
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3 Andra uppdrag och studier ITom

I detta kapitel redovisar vi andra uppdrag och arbeten inom regeringskansliet
berör IT/kultur-området. Vi aktuella propositioner och redo-presenterarsom

for andra arbeten med skapa informationsnätverk.gör I-lär redovisas ocksåatt
aktuella studier IT-användningen.av

3.1 Andra uppdrag ITrörsom

Flera utredningar berör användningen informationsteknik pågår ellersom av
har nyligen avslutats inom regeringskansliet. Här följer kort presentationen

dessa arbeten.av

3. l .l IT-utredningen

IT-utredningen föreslog i betänkandet SOU 1996:40 Elektronisk doku-
menthantering våren 1996 definitioner begreppen elektronisk handling,att av
digitalt dokument, digital signatur och digital stämpel förs in i förvaltnings-
lagen. På så nämligenkan rättsregler skrivna för traditionellsätt pappersbase-
rad uppgiftshantering ocksåtillämpas i IT-miljö. Dessutom föreslogs be-nya
stämmelser i rättegångsbalken, förvaltningsprocesslagen och förvaltnings-
lagen inkommande elektroniska handlingar.om

Beträffande elektronisk föreslogs handlingar överförs elek-post att som
troniskt huvudregel skall ha kommit handlingen har nåttnärsom anses
myndighetens elektroniska adress. För inte hindra fritt meningsutbyteatt ett
vid elektroniska anslagstavlor BBS:ers.k. föreslogs vissa undantag från
datalagen. Vidare föreslogs vissa bestämmelser för begränsa missbrukatt av
elektroniska förmedlingstjänster. Användarna måste informeras om vem som
tillhandahåller formedlingstjänst och den tillhandahåller tjänsten skallen som

skyldig förhindra fortsatt spridning vid missbruk. Dessa skyldigheterattvara
föreslogs straffsanktioneras. Utredningens förslag bereds för närvarande
inom regeringskansliet och lagrådsremiss under våren 1997.väntasen
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IT-kommissionen.23. 1

informationsteknik i Sverige. lfrämja användningenvillRegeringen marsav
och utvecklaför breddaproposition åtgärder1996 därförlades att an-omen
särskild IT-kom-1995/962125. Eninformationsteknik prop.vändningen av

också tillkallats.mission har

års -kommission1994 IT

kommission för1994denregeringen tillkallade 17dåvarandeDen attmars en
Sverige. IT-kommis-informationsteknologin ianvändningbredfrämja aven

för-människansSOU 1994:118 IT-Vingari betänkandetsionen skrev
kan nå publi-IT lättarekulturinstitutionerkulturskapare ochmåga att genom

för konstnärligttill möjligheterockså upphov heltIT kanken och att nyage
multinationella kulturindus-for denSamtidigt pekades på riskenskapande. att

uppbyggnaden världsomspän-förstärks ytterligaretrins dominans avgenom
informationsnätverk.nande

-kommissionennuvarande ITDen

199519 januari IT-1994 tillkallades denregeringsskiftetEfter hösten en ny
kommissionens arbetefortsatt den förrakommission harkommission. Denna

lT-frågor, åt-regeringen irådgivande tilloch har uppdrag varaatt varasom
pådrivandeverkainformationstekniken ochgärdsinriktad, sprida kunskap om

SOUDelbetänkandeti Sverige.IT-användningfrämja bredför att en
första inven-för 1995-96IT-kommissionens arbetsprogram1995:68 var en

IT.främja användningenforåtgärder och förslagtering att avav
användarorganisationer ochsamlaIT-kommissionen avsåg operatörer,att

försöka få till ståndförinformationsnätenintressenter deandra att ennya
efterlevas frivilligregler" kan"etiskaanvändarmoral med somgemensam

väg.

tilläggsdirektivIT -kommissionens

lT-kom-och förnyajuni 1996 koncentrera6Regeringen beslutade den att
tidigare direktiv lig-uppgifterna enligtövergripandeDemissionens uppdrag.

lT-proposition tillkom-följer regeringensuppgifternafast, som avger men
IT-användningen inom utbild-utvecklingenföljasigDet rör att avommer.

observatoriuminitiativ till bilda rättsligtochningsväsendet att ett somatt ta
för utvecklingenrättsliga problemuppmärksammaidentifiera ochbl.a. skall

lagstiftningen underlättar använd-föreslå förändringarIT samt somavav

164 Se 3.2.1.även
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informationsteknik. IT-kommissionen också följa utveck-skallningen av
informationsforsörjning bistå regeringen i desslingen vad gäller statens samt

utvecklaorganisera samordnat för ocharbete med stra-ettatt enmer ansvar
IT-säkerhetsområdet.tegi

frågor IT-skall inrikta sitt fortsatta arbete på berörIT-kommissionen som
sysselsättning.möjligheter bidra till ökad tillväxt ochanvändningens att

tillgänglighet till infonna-skall kommissionen fokusera ökadVidare
frarntidsscenarion för utvecklingenkonsekvenserna ochtionsteknik samt av

informationstekniken.integreradeden i samhället alltmerav
31 1997skall lämna delredovisning denKommissionen senasten mars

31 maj 1998.denslutrapportsamt en

SESAM-projektet3.1.3

miljoner1995 riksdagen 235 kronorVåren beslutade avsättaatt som en en-
kulturområdet.gångsinsats för sysselsättningsåtgärder inom Avsikten attvar

hjälpa första ikappmedlen skulle användas för hand kommaatt attmuseerna
dokumentering, gallring, konservering magasineringmed registrering, och av

sina föremålssamlingar.
i 1995 för formulera projektplan ochEn projektgrupp bildades attmars

verksamheten. SESAM musei-handlingsprogram för I öppnarapporten -
fram i juni 1995 nationellt distribue-samlingarna lades bl.a.sägs attsom en

föri flera tillgänglig via bör skaparad databas, delar Internet, byggas attupp
från arkiv.tillgänglighet till infomtation ochmuseer

69för SESAM-projektet fördelade på olikaPengarna äravsattessom nu
statsunder-kulturinstitutioner, delen har gått till statliga ellerstörstavarav

följa SESAM-projektetstödda Regeringen och utvärderaattmuseer. avser
kommer pågå fram till 31 december 1998.attsom

IT-råd3. l Ungdomens.4

1995 i statliga kommitténRegeringen tillsatte i januari den särklass yngsta
Ungdomens i åldern 13 till 26 år. Rådet skallIT-råd med fem ledamöter

och ungdomar kan utnyttja modernsamla och förmedla kunskap hur barnom
fritideninformationsteknik inför arbetslivet. l delbetänkandeti skolan, på och

SOU på användning1996:32 människor redovisas goda exempelMöss och
informationsteknik bland barn och ungdomar.av

IT-råd sitt slutbetänkandeI december 1996 presenterade Ungdomens
innehåller visioner framtidensMega-byte SOU 1996:181. Betänkandet om

65



SOU 1997: 14

samhälle och förslag till politik i fråga samhällets utveckling,ger ny om ar-
och företagande utbildning.betsmarknad samt

19 december beslutade dock regeringenDen Ungdomens IT-rådatt ge
förlängt förordnande till den 15 1997 dådecember slutbetänkandeett nytt

tilläggsdirektivetz stårskall I arbetet skall fullföljas medpresenteras. att
framtidsvisioner, jämlikhettyngdpunkt och goda påexempel IT-an-

vändning. 1T-råd skallUngdomens bygga kunskaps- och erfa-även upp en
ochrenhetsdatabas IT-projekt lT-satsningar.om

3. 1 .5 Toppledarforum

Våren 1994 initiativFinansdepartementet till arbetsprogram för för-tog ett
effektiviseringnyelse och offentlig verksamhet ökad användningav genom
informellaIT. Den samverkansgruppen Toppledarforum bildades och be-av

står tiotal generaldirektörer vid informationsintensiva myndigheterett samtav
cheferna för Landstingsförbundet Svenska kommunförbundet.och Till sam-
verkansgruppen knutet s.k. programråd för planering och beredningär ett av
olika frågor.

Toppledarforums indelat i delområden:arbetsprogram informations-är tre
försörjning i offentlig förvaltning, informatikplattformar verksamhets-samt
fömyelse med hjälp lT.av

Toppledarforums verksamhet bedrivs i projekt normalt genomförssom av
frånhämtade de organisationer irepresenterade samverkans-ärpersoner som

eller programrådet. En central uppgift rekommendatio-är attgruppen genom
företablera standarder främja enhetlig utformning infrastruktu-attner en av

ren.

påExempel Toppledarforums projekt

Projekten distribuerar sina itrycker och del Toppledar-rapporter som en
forums publikationsserie. Bland projekten hittills kan närrmas:

En utredning vilka spelregler behövs för effektiv informations-om som en-
försörjning inom offentlig förvaltning. Projektet PROSIT Policy och
Riktlinjer för den Offentliga Sektorns IT-användning lämnade flera åt-
gärdsförslag. Två har tilldessa lett särskilda utredningar, dels pris-av om

informationstjänster3,politik för dels studie användningen s.k.överen av
grunddatabasefi.

2 Dir. 1996:105
3 RRV 1995:64, förPrinciper prissättning informationstjänster. Se ävenav

9.1.3.
466 De centrala företags- och fastighetsregistren. Se 3.1.9.ävenperson-.
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kartläggning rättsliga hindren för rationellEn de IT-användning i of-av en
fentlig förvaltning förslag till förändrade lagar och regler. Projektetsamt

ipresenterade sina slutsatser den s.k. LEXlT-rapporten i januari 1995.
förstudie tekniskaEn de förutsättningarna för infomtationsutbyte inomom

offentliga förvaltningen.i första hand den Resultatet huvudstudienav
IT-plattformar förGemensamma informationsutbyte i junipresenterades

1996 med förslag till rekommendationer, och stan-gemensamma normer
darder inom förvaltningen. Toppledarforums medlemmar kommer att
tillämpa rekommendationerna inom sina myndigheter.
Offentliga organisationen Intemet-sidor. Projektet förslaghar utarbetat ett
till förhur Internet kan användas kanal spridning samhällsin-som en av
formation. offentliga SverigeI Det på Internet bl.a.rapporten presenteras

ingångssida förförslag till medborgare, företag och för-ett en gemensam
förvaltningsspecifikvaltning söker information på Internet.som

Rapporten föreslår också vissa grundläggande kvalitetskrav förvalt-för
Intemet-sidor.5ningens

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

inom offentlig skallsektor ske elektroniskt före sekelskiftet.ster
Varje inom den offentliga förvaltningen nåbartkontor skall medvara e-

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

förslagadresskataloger med till regler rutinerochsamt attmensamma ge
för e-postanvändningen.
Säkrare IT i offentlig sektor förslag innebär användningenär ett attsom av

för tjänstebruk införspersonliga kortsmarta som en gemensam
lT-säkerhetslösning för hela den offentliga sektorn och i samhället i övrigt.
Förslaget på remiss 5 1997.är ute t.o.m. mars

3. l Mediekommittén.6

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

används vid förmedling yttranden och information till allmän-som av annan
heten.6 Mot bakgrund den analysen skall kommittén undersöka fråganav om

grundlagsskydd inteför moderna medier har sådant skydd.ett ettsom nu
Syftet förändra offentlighetsprincipenmed inteöversynen är över-att utan att

hur tillämpasden skall kunna under tekniska förutsättningar.väga nya
Lagstiftningen måste anpassad till dagens förhållanden, och möjligtvara om

Se 3.3.1.även
67Dir. 1994:104.
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framtidens. Den skall utformas så tekniska begrepptill oberoendeäven av
möjligt.och termer som

tryckfrihetsförord-Kommittén skall också analysera förhållandet mellan
yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser beslag och konfis-ningens och om

offentlighetsprincipenå sidan och å den andra.kering ena
Kommittén kommer föreslå de lagändringar den finner motiveradeatt som

sitt arbete under 1997.och ha avslutat mars

Datalagskommittén3. 1.7

kommitté71995 uppgiftRegeringen beslöt den 15 juni tillkalla med attatt en
personuppgiftervilket EUzs direktiv skydd för skall in-analysera sätt om

fram förslag tilli svensk lagstiftning. Kommittén skall läggaförlivas även en
Datalagskommitténområdet. till den 31 1997lag Fram kommermarsny

datalagens form föreslå genomgripande för-därför utreda nuvarande ochatt
till utvecklingen området. Datalagen skalländringar för lagenatt anpassa

också förenlig med EU:s direktiv skydd fördärigenom göras personupp-om
personuppgifter möjligtDirektivets syfte fritt flödegifter. är göraatt ett av

inom EU.
fått i uppgift föreslå de ändringar be-Datalagskommittén har även att som

för all-i tryckfrihetsförordningen bestämmelserhöver göras att omanpassa
terminologinoffentlighet till den tekniken och denhandlingarsmänna nyanya

omrâdet.

Internet-utredningen3.1.8

199626 september Statskontoret i uppdrag utreda denRegeringen den attgav
Uppdraget syftar till beskriva Internet i dags-delen Internet.svenska attav

omfattarframtida krav. I huvudsak utred-och analysläget göraatt aven
teknik regelverk för itekniska infrastrukturen och Internetningen den

inte offentlighetsrättsliga frågorSverige. omfattar däremot yttran-Den t.ex.
straffrättsliga och upphovsrättsliga frågor.defrihet tryckfrihet,och

till förändringar undersöka beho-skall föreslå åtgärderUtredningen samt
förutsättningar för öka säkerheten och användbarhetenoch attvet avav

säkerhetsrisk kan tänkas ligga i denanledning denInternet. En är attsom
enda sammanbindningspunkt vidsvenska delen Internet harnu enav

i Stockholm. Statskontoret har därför fått iKungliga Tekniska Högskolan
för sammankoppling da-uppgift bl.a. föreslå regionala knutpunkteratt att av

768 Dir. 1995:91.
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administrationen Internetbedöma den nuvarandeetablerastanäten samt avom
Utredarna kommerorganiserasadekvat eller den bör ävensätt.är annatom

kan skeoch finansieringföreslå hur utbyggnadatt resurserav gemensamma
skallfår tillgång till dessa Uppdragetoch hur nätoperatörer resurser. varanya

1997.den l oktoberavslutat senast

Grunddatabasutredningenl3 .9.
skall hur vissasärskild utredareRegeringen tillkallat övervägahar somen

förbättrasservice och kvalitet kantillgänglighet,centrala databasers
integritets- och säkerhetsaspekter,samtidigt beaktaUtredaren skall att

uppgiftslämnandet effektiviseras.kostnader bör minskasamhällets samt att
till lösningar aktuellalämna förslagArbetet skall koncentreras att pro-

författ-med det föreslå eventuellaregister i sambandblem med samt att
fungera rikt-bör kunnaningsändringar. Utredarens överväganden även som

skall avslutatregister i samhället. Uppdragetlinjer för andra viktiga vara
1997.den maj1senast

Distansutbildningskommittén3.1.l0

föreslå åtgärdersärskild kommitté skallRegeringen tillsatthar somsomen
utbildningeninom Kommitténsfrämja distansmetoderkan användning av

långsiktigt främjar utvecklingenstrategihuvuduppgift föreslåär att avsomen
distansutbildning erbjuder. Distansutbildnings-möjligheter till lTde som

frånsig på erfarenheter antalkommitténs förslag skall bl.a. grunda ett
erfarenheterProjekten skall kunskap ochdistansutbildningsprojekt. ge nyany

pedagogiska metoderläromedel ochdistansutbildning, samtav prova nya
85 miljonerKommittén har delatsig för distansutbildning.lämpar ltsom

före-universitet, skolor, studieförbund ochtill 101 olika projekt vidkronor
tag.

radio och kanDistansutbildningskommittén skall analysera huräven tv ut-
delbetänkande inyttjas i bildningens och presenteradetjänst ämnetett

hösten 1995.
tilläggsdirektiv för fram förslag1996 läggaKommittén fick i attmars

inom ochvilken Utbildningsradio skall spela utbildnings-roll Sverigesom

8 Dir.1996:43
9 Dir.1995:69
10 sou 1995:120 utbildning.rv och
11 69Dir.1996:l7



SOU 1997: 14

folkbildningsområdet. Uppdraget skall redovisas före utgången oktoberav
1997.

Distansutbildningskommitténs slutbetänkande skall i majpresenteras
1998.

Översyn3.1.1 pliktexemplarslagenav

Regeringen har särskild utredare i uppdrag förutsättnings-göragett atten en
pliktexemplarslagen.lös Enligt pliktexemplarslagenöversyn skall do-av

kument böcker, tidningar, trycksaker och skivor lämnas till vissa biblio-- -
tek och arkiv för bevaras och finnas tillgängliga för forskning. Redan i dagatt
omfattas också elektroniska dokument i ñx form, cd-rom-skivor ocht.ex.
disketter, lagen. Däremot omfattas inte dokument lagras digitalt iav som
datanät, vilket skall bakgrund flerallt dokumentmot att t.ex.ses av som ve-
tenskapliga och tidningar enbart i digital form.lagras Utredarenuppsatser
skall undersöka leveransplikten kan utökas, och hur den i så fall skallom ut-
formas. Uppdraget skall färdigt den 1998.1 septembervara

3.l.12 Elektroniska pengar

Regeringen har tillsatt särskild utredare skall analysera de rättsligaen en som
frågor uppkommer vid användning elektroniska utredasamtsom av pengar

området.behovet ändrade lagar och regler påav
Utredaren skall kartlägga hur i form kort dvs. kon-smartae-pengar, av

tantkort och betalningssystem via datornät Internet, utnyttjas.t.ex.som
Utredaren skall utreda vilka skall få utfärdaäven och föreslåsom e-pengar

eventuella åtgärder för motverka sådana skall utnyttjas i ekonomiskatt att
brottslighet, vid penningtvätt. Dessutom skall utredas vilken rättsligt.ex.

har. Utredarens uppdrag skall slutfört före utgångenstatus e-pengar vara av
år 1997.

3.2 Propositioner ITrörsom

Regeringen har under det gångna året antal propositionerpresenterat ett som
berör IT/kultur-området. Vi redovisar här kortfattat några förslagdeav som
kan komma forbetydelse svenskt kultumät.att ett

12 Dir.l996:92
1370 Dir.1997:1
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3.2.1 IT-propositionen

Regeringen lade i 1996 fram proposition förslag till åtgärder förmedenmars
användningen informationsteknik.bredda och utveckla I propositionenatt av

föreslås mål övergripande nationellför lT-strategi, handlingsprogrametten
utveckla användningenför bredda och informationsteknik vilkaatt samtav

prioriteras.statliga uppgifter börsom
Regeringen vill propositionen främja tillväxt och sysselsättninggenom

grundläggande samhällsmål demokrati och rättvisavärnasamt som genom
målsättningen alla medborgare skall kunna dra infonnationstekni-att nytta av
kens möjligheter.

Regeringen det grundläggande arbetet med skapa öppenatt attanser en
marknad för telekommunikationstjänster fysiskabygga den infra-samt att ut

genomfört i Sverige. Därförstrukturen redan gäller det framför alltär attnu
stimulera användningen den tekniken.av nya

Staten föreslås prioritera insatser på områden åren:de närmastetre
Rättsordningen skall kunna hantera tekniska förändringar och målet är att-
genomföra författningsändringar inom prioriterade rättsområden inom tre
år. Effektiva former för rättsligt kontinuerligt följa den snabbaatt ut-upp
vecklingen IT-området skall också skapas.
Kunskaper och dess användningsmöjligheter förasIT skall på allaom-
nivåer i utbildningrväsendet inom år.tre
En väl fungerande infrastruktur för samhällets informationsförsörjning-
skall utformas för hög tillgänglighet till basinformation. Inforrna-att ge
tionsförsörjningen innefattar såväl fysiska nätverk innehållet i ochsom
regelverket kring informationssystem.gemensamma

IT och kulturpolitiken

I IT-propositionen IT perspektiv förhelt ochsägs öppnaratt nya museernas
arkivens möjligheter. Museema och arkivmyndighctema bör därför aktivta
del i utvecklingen multimedier, digitaliseringssystem och telekommunika-av
tion.

Regeringen också snabbt införande digital marksänd TV-att ettanser av
teknik Sverigei kan öka yttrandefriheten och mångfalden motverka pri-samt

och offentlig Socialdemokraterna, Centerpartietmaktkoncentration. ochvat
Folkpartiet har riktlinjer underlättar beslut snabbt införandeenats om som om

digitala TV-sändningar i marknätet, åtgärder för stärka och förtyd-attav om
liga public service-verksamheten insatser för säkra framtidasamt attom
svensk TV-produktion med kultur och kvalitet.
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behandlingPropositionen.:

tillstyrkteIT-propositionen. Utskottetbehandlattrafrkutskott harRiksdagens
nationell IT-stra-förprioriterade uppgifterochtill målförslagregeringens en

handlingsprogrammetredovisadedetviktenpoängteradeochtegi ge-attav
förankringenparlamentariskastärka deneffektivt. Förochnomförs snabbt att

medtill riksdagenåterkommaårligen börregeringenansåg utskottet enatt
IT-området.utvecklingenredovisarskrivelse som

används i sådanainformationsteknikenframhöll viktenUtskottet attav
obalanser,regionalaförfrämjas och riskersamhällsutvecklingenformer attatt

kunskapsmässiga skillnaderochökad sårbarhetintegritetsskydd,försämrat
också säker-villeUtskottetsamhället motverkas.iolikamellan attgrupper

tydligareuppmärksammasIT-användningensårbarhetsfrågor inomochhets-
strategi för det arbetet.utarbetarregeringenoch att en

Trañkutskottets betän-medjuni 1996 i enlighet4beslutade denRiksdagen
lT-strateginationellmål forförslag tillregeringenskande samt attatt anta en

gälleruppgifter detstatligaprioriterade närtillförslagregeringensgodkänna
lT-användningen.främjaatt

Kulturpropositionen3.2.2

utredningparlamentarisk1993Regeringen tillsatte namnetantogsomen
kulturpolitikensuppgift utvärderatillhade främstKulturutredningen. Den att

Utredningen ñckmål.kulturpolitiska1974 årsiutgångspunktinriktning med
utmaningarochvilka kravbedömningsamladockså i uppdrag göraatt aven

mål förförslaglämnasikt, ochlängrekulturpolitiken har möta att omatt
slutbetän-Utredningenskulturlivet.främjaåtgärder forkultmpolitiken och att

sedan remiss-och harregeringenaugusti 1995 tilliöverlämnadeskande
framtagandetvidutgjort underlagenmaterial harbehandlats. Detta avett av

1996/97:3.kulturproposition1996 års
Riksdagsbeslutet förslag,propositionensmedhelt i enlighetinte varsom

kulturpolitiken skallför statligamålen denfastslår vara:att
allaförutsättningar förreellaoch skapayttrandefriheten attvärna an-att-

den,vända
och tillkulturlivetdelaktighet imöjlighet tillfårallaverka för attatt-

skapande,tillkultur-upplevelser egetsamt
därige-ochkvalitetkonstnärlig förnyelse ochmångfald,främja kulturellatt-

negativa verkningar,kommersialismensmotverkanom
och obun-dynamisk, utmanandeförutsättningarkulturen attatt vara enge-

samhället,den kraft i
kulturarvet,och brukabevaraatt-

14 1996.72 decemberkulturpropositionen den 19behandladeRiksdagen
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främja bildningssträvanden,att-
olika inominternationellt kultumtbyte mellan kulturerfrämja och mötenatt-

landet.

något jämförtförändras de kulturpolitiska målenformuleringarMed dessa
kulturpolitiken,fast i 1974 års mål för den statligamål slogsi de mensom

fokuserar tidigarePropositionenudinriktningen densamma.är ytt-som.-
tonviktmångfald. Regeringen lägger ökadrandefrihet, kulturell jämlikhet och

vidföreslås bibliotekslagläsfrämjandet bl.a.vid litteraturen och samten- -
antagits riks-villkor. Samtliga dessa förslag harförbättra konstnäremasatt av

ändringar.dock med vissadagen, bibliotekslagen

Kultur och IT

syftar tillbibliotekslag riksdagen antagit bl.a.Den att garantera av-som
avgiftsfrihet endast sikte litteratur,giftsfria boklån. Bestämmelsen tarom

regleras iinformationssökning i databaser inte lagen.vilket innebär att m.m.
synpunkter dettaremissinstansema till Kulturutredningen harMånga av

också omfatta utnyttjandet medier ochavgiftsfriheten böroch att avanser
begränsning till enbartbiblioteken. Deinformationstjänster attmenar en
avgiftsfrihet för infor-föräldrar I fråganlitteratur bygger på synsätt.ett om

frånbiblioteken avvaktar regeringen slutbetänkandetmationsteknik på
Sverige.utredningen Kultumät

tillhänvisar propositionen Kultumätdet gäller IT inomNär museerna
framtiden inomInför svenskt kultumät IT ochSveriges delbetänkande, ett -

övergripandeSOU 1996:110, i vilket det konstateraskulturområdet att en
museiområdet behövs.IT-strategi för

Forskningspropositionen3.2.3

1996,riksdagen den decemberForskningspropositionen, 11I antogssom av
1997-199915 Omfatt-forskningspolitik för årenregeringenspresenterades

lika hittills.forskningsinsatsema beslöts Deningen storvara som nyaav
forskningspolitiska målen innebär bl.a. att:

forskningspolitiska beslut skall fattas statsmakternaövergripande av-
berörda områden beslutar verk-sakkunskap inommedan med omorgan

medelsfördelningemsamheten och den närmare

15 Se också 5.4.2.
16 samhälle.Proposition 96/97:5 Forskning och
17 skall det för deDe demokratiskt valda ytterstata ansvaretorganen

offentliga användning. Det innebärforskningsresursema och deras att
73för offentligaövergripande alla medelstatsmakterna måste kunna planera
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särskild samverkansgrupp inrättas för främja tvärvetenskap ochen att-
jämställdhet,

sammanhållet tvärvetenskapligt för forskning kulturarvett program om-
och olika kulturområden skall byggas med förbättrad forsknings-upp
information och nyttiggörande forskningsresultat,av
biblioteksdatabassystemet LIBRIS skall utvecklas till nationell och all-en-

inforrnationsresurs.13män Det svenska universitets- och högskoleväsen-
dets datanät, SUNET, bör enligt regeringen omfattaävengemensamma
åtminstone folkbibliotek kommun statligaett och statsunder-per samt

19stödda museer.
Som riktlinjer också bla att:anges
internationella utvärderingar bör inom alla forskningsområdengöras med-
statlig finansiering. Samtliga forskningsfinansiärer och forskare måste i
ökad utsträckning bedöma relevansen i den forskning bedrivs. I dettasom
syfte regeringen ändra i instruktioner föreskrifter,ochattavser

frågor,2°forskarna bör i forskningsetiskata ansvar-
närmande sker mellan forskningen och övriga samhällssektorer,ett-

forskningen inkluderar alla samhällsområden och bidrar till utvecklingen-
inom dessa områden,
samverkan mellan myndigheterna förstärks inom vissa särskilda områden,-

forskning inom informationsteknik.t.ex.
I budgetpropositionen för år 1997 föreslogs också ändring i hög-en

skolelagen 1992:1434 för tydliggöra högskolornas uppgift samverkaatt att
med det omgivande samhället. Regeringen högskolan harattanser ett ansvar

det gäller stöd till forskarenär i frågor samverkanrör med detsom om-
givande samhället. Alla universitet och högskolor bör därför enligt regeringen
förfoga vissaöver för forskning. Därigenom förbättras förut-egna resurser
sättningarna för den långsiktiga kunskapsutvecklingen och samverkan medatt
det regionala arbetslivet kan fortsätta öka.att

För stärka sambandet mellan utbildning och forskning tilldelasatt de
mindre och medelstora högskolorna fasta och ökade forskningsresurser,
eftersom utbyggnad forskningsresursema vid dessa högskolor enligten av
regeringen bidrar till stärka detta samband.att

används för finansiera forskning, dvs. föratt även desom löntagar-
fondsmedel till stiftelser för forskningsstöd.avsattssom
Se vidare 3.3.4.
Se vidare 7.3.1.

0 Regeringen har också för avsikt tillsätta utredning med parlamentarisken
74 förankring för allsidigt belysa forskningsetiska frågor.att
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3.3 Inforrnationsnätverk

informationsnätverk inom olika samhällsom-pågår för skapaFlera projekt att
dettabehovet nätverk tycks öka. Iråden. för ochIntresset av gemensamma

Intemet-baserade inforrnationsprojekt Kultumätavsnitt redovisas som
också samarbetasamråda och eventuellt med.Sverige bör

påSverigeoffentliga Internet3.3.1 Det

Toppledarforumzl 1995 projektet World Wide Web förstartade i november
projektetStatistiska centralbyrån ansvarig för ochoffentlig information. var

deltog.för landsting och kommunerstat,representanter
iProjektet i och handbok, presenteradesresulterade rapport en somen

rubriken offentliga Sverige på Internet. Hand-1996, under Detseptember
för informationrekommendationer publiceringboken råd och avger

förvaltning.offentliginformatörer inomInternet till såväl tekniker som
föreslås bl.a.:I rapporten

offentligaingångssida "Detoffentlig sektor etableraratt en gemensam-
Sverige" på Internet,

underhålla vidareinrättas för bl.a. etablera, ochsekretariat snarast attatt ett-
till offentliga Sverige,utveckla ingångsidan Det

for enskilda förvaltningenkvalitetskrav skall gälla dengrundläggandeatt-
offentliga Sverige Toppledarforumsför bli från ochlänkad Det attatt

tillämpa grundläggande kvali-medlemmar förklarar sig beredda dessaatt
tetskrav,

ramavtal gällandeStatskontoret får i uppdrag utvärdera och tecknaatt att-
olika Intemet-tjänster och -produktioner,

tillgängligSamhällsguiden blir Internet,att snarast-
Stiftelsen Invandrartidningen får i uppdrag publicera övergripandeatt att-

"lätt svenska" via Internet.samhällsinformation på

genomföras. sekretariatFlera dessa förslag eller håller Etthar attnuav
inrättats två åren genomföra projektet "Dethar för under de närmasteatt

frånoffentliga Sverige Internet". sekretariatet bestårpå tre personerav
Landstings-Svenska Information Rosenbad respektivekommunförbundet,

förbundet.

21 Se 3.1.5.även
2 påEn uppdaterad version handboken finns tillgänglig Toppledar-av

75forums http://toppled.nutek.seunder adressenwww-server
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Svenska miljönätet3.3.2

MiljövårdsberedningenRegeringen i uppdrag utarbeta förslag tillatt ettgav
miljöområdet.strategi för användning IT inom Miljövårds-samlad av

1996.25beredningen presenterade sitt förslag Förslaget innebärsommaren
svenskt miljönät skall skapas påbl.a. Internet.att ett

miljönätet informationSvenska skall det enklare snabbt finnaDet göra att
Sverige. Enligt förslaget skall Miljönätet innehålla fyramiljö i delar:om

katalog med länkar till www-sidor med nriljöinfonnation intresse fören av-
miljöarbete,svenskt

sökfunktion och databas innehåller publicerats digitaltallten en som som-
svensk miljö,om

elektroniska konferenser miljö och miljöarbete, samtom-
tillkatalog med e-postadresser alla arbetar med miljövård i någonen som-

form.

enligt 1997Naturvårdsverket skall budgetpropositionen för avsätta pengar
for bygga svenskt miljödatanät. Naturvårdsverket har redan underatt ettupp

1996 påbörjat förstudiehösten hur svenskt miljödatanät bör organi-etten om
seras.

Forskningsinformationssystem3.3.3

Regeringen uppdragit åt Högskoleverket samråd Forsknings-har i medatt
rådsnämnden m.fl. utarbeta förslag till forskningsinforrnationssystemett ett

Meningenpå Internet. allmänheten, skolorna och andra utbildnings-är att
institutioner har intresse såväl orientera sig forskningallmäntattsom av om

få specifik information olika forskningsområden och -projektattsom om
möjlighetskall få på enkelt tillgodogöra sig sådan information.sättatt ett

Regeringen därför det angeläget skapa nationellt heltäckandeäratt attanser
forskningsinformation baserad på IT, anpassad både för allmänheten och för
utbildningsväsendet i mening. 1998vid Målet ha utbyggt ochär över-att ett
blickbart hela landet.översystem

23 Jo 1968:A.
4 Tilläggsdirektiv 1995:104.

2576 sou 1996:92 IT miljöarbetet.z
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LIBRIS3.3.4

samkatalog.25 För närva-forskningsbibliotekensLIBRIS är gemensamma
sitt littera-specialbibliotekochhögskole-universitets-,70registrerarrande

ochsökningföranvänderbibliotek600LIBRIS medani systemetturbestånd
medtitlarunikamiljonernärvarandeforinnehållerDatabasenfjärrlån. treca

fråninformationocksåinnehållerLIBRISbeståndsuppgifter. na-tillhörande
katalogiseringsstödTysklandochEnglandi USA,tionalbibliografiema som

bibliotek.för svenska
sökningförtillgängligblikatalogen utan1997 planerasfebruariI www

haft sinalängeharhögskolebibliotekfleraLIBRISkostnad. Såväl som
hög-det enbarthittillsvia Telnet, ärInternettillgängligakataloger men

Uppsalabibliotek iLantbruksuniversitetetsLuleå ochiskolebiblioteket som
sina katalogerlagt ut www.

det kommeroch ävenpå Internetkontinuerligt attuppdaterasskallLIBRIS
hemsidor.LIBRIS-bibliotekenstilllänkarfinnas

utvecklauppdragibiblioteket KBKungliga attharRegeringen gett
folk-innebärDetbibliotekssystem.heltäckande attmoderntLIBRIS till ett

blirdärigenomLIBRISiinlemmasockså skalllänsbiblioteken enoch som
tillanslagetökabeslutatharRegeringenbibliotekskatalog. attrikstäckande

ändamålet.förmiljoner kronor1997 med 11förKB

IT-användningstudier3.4 Andra av

mycketökarinformationsteknik och InternetanvändningenEftersom av
hurundersökningarförvaltningnäringsliv ochefterfrågar bådesnabbt, av

varie-undersökningarMångai Sverige-användningenomfattande IT av
tiden.dengenomförtsocksåkvalitet harrande senaste

1995l Datorvanor3.4 .
ITanvändningenstudie1995 övergenomfördecentralbyrånStatistiska aven

IT-kommissionen23 ochbeställdesUndersökningen,Sverige. pre-i avsom
199529 befolk-Sveriges%60visade bl.a.isenterades Datavanor att avca

26 6.3.3.Se även
27 ht:tp://www.libris.kb.se/Adressen är:
28 Se 3.2.3.
29 SCB:smedtelefonintervjuer i sambanddatorstöddaviaFrågorna har ställts

intervjuerl0 106månad.varjeArbetskraftsundersökningar omordinarie
till-individer401Ytterligare1995.månadjuniundergjordesdatorvanor

77frågor.arbetskraftsundersökningensbesvaraenbartvaldefrågades attmen
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ning i åldern 16-64 år ellerär har varit datoranvändare. Drygt 50 % demav
sysselsattaär använder datorer i sitt arbete.som

Män använder datorer i större utsträckning kvinnorän och det särskiltär
markant det gällernär användning datoreri hemmet. Drygt 30 %av samt-av
liga och 22män % samtliga kvinnor i åldern 16-64 årca använder dato-av
rer.

Ungefär 17 % dem använder datori hemmet har uppkopplingav som en
datorn andra datorer utanför hemmet. Knapptmot 9av % dem med datorav

hemma använder den för hämta/lämna information frånatt databaserexterna
och drygt 8 % använder datorn för kommunicera med elektroniskatt post.

3.4.2 Skolans datorer 1995

Skolverket genomförde hösten 1995 kartläggning tillgången till datoreren av
i Sveriges skolor. Undersökningen riktade sig till samtliga skolhuvudmän
och uppföljning liknande kartläggningvar genomfördesen höstenav en som
1993.

Resultatet, publicerades våren 1996 i skriften Skolans datorersom en-bild3°kvantitativ visar antalet datorer i skolorna har ökat kraftigtatt mellan,
1993 och 1995, såväl för lärarbruk för undervisning. Antalet undervis-som
ningsdatoner har fördubblatsän i den kommunala grundskolan. Det inne-mer
bär det går hälften så många grundskoleeleveratt 19 på varjenu dator järn-
fört med 1993 38. Inom den kommunala gymnasieskolan isamsas genom-
snitt 8 elever dator. Datorerna placeras också i alltom utsträckningen större i
klassrummen i stället for i speciella datasalar.

Generellt datortäthetenär vid friståendesett större skolor vid de kom-än
munala och landstingsdrivna skolorna. Oavsett skolform datortäthetenär
högst i glesbygdskommuner och lägst i storstäderna.

Möjligheterna till datakommunikation varierarextern mycket mellan skol-
forrnema har generellt ökat. Tillgången till bl.a. Internetmen fortfaran-sett är
de inomstörst gymnasieskolan och minst inom särskolan. Ungefär 3/4 av
gymnasieskolorna och 1/3 grundskolorna har tillgång till datakom-av extern
munikation.

30 Skolverkets 99 med tabellbilagan Skolansrapport datorer 1995nr En-78 redovisning pd huvudmannanivå.
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Sverige 1995iIT-användning3.4.3

teknik-Närings- ochkartladeKommunikationsdepartementetPå uppdrag av
informations-föröversiktligt infrastrukturenNUTEKutvecklingsverket

hindraranvänds, vadIT1995. HurSverigeolika delartjänster i som enav
studerades.teletjänsterolika slagstilltillgänglighetenanvändningbred samt

Sverige redovisasiIT-användningochTeletjänsterI en en-rapporten
Svaren kom-288 kommuner. är206 landetsbesvaratskätstudie avavsom

kommuner.sinainomlägetbedömningartjänstemänsmunala resp.av
IT-användningenkommunaladenenbartinte utanharTjänstemännen uppgett

verk-organisationeroch ärföretagIT-användningen hosockså skattat som
i kommunen.samma

företag ochhosdatanätetvanligastedetvisar Internet ärStudien externaatt
ISDNtillgång tillfaktisktfåtal harenbartSamtidigtorganisationer. sägs ettatt

eventuella regio-någrauttydasvårtockså detnågot göroch Internet, attsom
helatjänsterbredbandigaför överintressefinnsskillnader. Detnala stortett

landet.
distansutbildning.i flest kommuneranvänds ärtillämpning ITDen somav

informa-spridaföranvänds ITförvaltningenkommunaladen attInom mest
för ökad IT-hinderfaktorerekonomiskaOftasttion intemt. nämns ensom

organisationerochföretagFörförvaltningen.användning inom anges
användningökadhindret förvanligastedetbrist på kompetensdäremot vara
IT-strategi,hade114 kommunernatelekommunikation.ochdatorer enavav

fördock kryssarharflera kommunerADB-planoch 104IT-plan40 enen
alternativ.dessaän ettmer av

i Sverige 1996informationsteknikenData3.4.4 om

sammanställtuppdragIT-kommissionenscentralbyrån harStatistiska sta-
skriftenIT-användning. Iproduktion ITochtistik handel med samtavom

199632 antalet IT-framgår bl.a.i SverigeinformationsteknikenData attom
inomfemte plats1985. Varsedantredubblatsutbildade har änmerpersoner

så mångafem gångerochdatakurs änvidpersonalutbildningen är per-meren
medjämförtarbetsmarknadsutbildning inom IT1994avslutade ensoner

1991.
arbetsplats,datoriseradsysselsatta80 deIdag arbetar % varavenav

anställdadatoranvändare. Antaletandelenstatliga sektorn har denden största
inom elek-så mångadubbelttjänsteföretagIT-relaterade äninom är sommer

tronikindustrin.

31 1995:38.NUTEKR
7932 Utkomimaj 1996.
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Elektronikproduktionen i fastamätt priser har trefaldigatsän sedanmer
1975. Exporten elektronikprodukter ökade med 35 % mellan 1993 ochav
1994 medan importen ökade 30med % under period.samma

3.4.5 Internet-användning

När det gäller antalet Intemet-användare i världen har många undersökningar
gjorts, kraftigtmed varierande resultat. Ofta hörs i den svenska debatten att
omkring 40 miljoner människor världen använder sig Internet. Mångaav av
dem har troligen enbart tillgång till elektronisk och kan alltså intepost an-

tjänster.vända sig informationen eller andra interaktivaav www
Flera konsultföretag genomför undersökningar kännedomen ochav om

användningen Internet i Sverige. Klart användningenär Internet ökarav att av
Skop34mycket snabbt. Enligt undersökning opinionsinstitutet haren av

24 Sveriges% befolkning någon gång lnternet, ochanvänt 5 % detgörav
dagligen. Skillnaden mellan tillgången till och den faktiska användningen av
Internet liten. Av de tillfrågadeär 25har % tillgång till lnternet, antingen på
jobbet eller hemma.

Det betyder 1,7 miljoner svenskar någon gång lnternet, vilketatt använt är
femdubbling antalet Intemet-användare sedan 1995.oktober Enligten av un-

dersökningen använder 355 000 svenskar Internet minst fem gånger i
veckan. Mer 850 000 svenskar,än dvs. 12 % befolkningen, kopplarav upp
sig Internet minst gång i veckan.mot en

Undersökningen visar också skillnaden mellan kvinnorsochmänsatt an-
vändning lntemet relativt liten. 28är % 23 %männen kvin-av motav av

har tillgång till Internet. Desto skillnadernastörre är det gällernärnorna ut-
bildning och inkomst. Bland dem med endast grundskoleutbildning har 12 %
tillgång till på jobbetInternet eller hemma. Bland dem med eftergymnasial
utbildning har hela 42 % tillgång till lntemet-uppkoppling.

Enligt undersökningen "Det svenska lntemet-användandet", som genom-
fördes tidningen Expressen i samarbete med företaget Infratest Burke iav
oktober 1996, 97har % svenskarna någon gång hört talas Internet,av om
56 % svenskarna positiva till Internet,är och endast 7 % negativa.ärav
Dock 37 % de inte bildat sig uppfattningännu frågan.iattuppger en

Undersökningen visade också 19 % de intervjuade, vilketatt av
1,2 miljoner personeri åldrarna 1544 år,motsvaras använder Internetav ca

gång månad. 35än % användarna kvinnor, vilketärmer ären per av en
ökning med 5 procentenheter sedan föregående mätning.

33 Det i och för sigär möjligt nå hela World Wide Web via Seatt e-post.
vidare bilaga 2.1.5.

80 Undersökningen publicerades i Dagens lT den 22 oktober 1996.
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också i alla delaranvändsgränslös teknik och denInformationsteknik är en
förhållan-Sverige kommitutsträckning. harmindrei ellervärlden, störreav

möjligheter, detmångalTzsgäller använda sigdevis långt detnär att menav
Vi därför valtländer. harIT används i andrahurfinns hel del lära attatt aven

IT inomvi använder sigländeri någrautvecklingenstudera avansersom
deloch läroriktintressantpå kankulturområdet sätt att ta av.ett som vara

Frankrike,tillerfarenheter från studieresorpåinnehåll byggerKapitlets
i de nordiskakultumätsarbeteseminariumoch Canada,Storbritannien ett om

informationssökningTekniska Attachéer,Sverigesfrånländerna, rapporter
Kultur-från bl.a.skrifter, ochantal PMpå Internet rapportersamt ett

departementet.

internationellaunionen andraEuropeiska och4.1 organ

och projektantalpågårinternationellaflertalInom ett ston programett organ
det följandepå kulturområdet. Ianvändningen IToch ökaför utvecklaatt av

UNESCO, G7pågår inom EU,projektochredovisas sådana somprogram
ministerrådet.och Nordiska

för EU:sprojekt kulturarv4.1.1 Program och

mellantill samarbeteocheuropeiska kulturlivetstödja detFör uppmuntraatt
och s.k.EU olikaområdet hardet kulturellaEU:s medlemsländer program

Stödet från EU utgårkultursektom.europeiskapilotprojekt för stöd till den
imedñnansierar projekten medEUmedfinansiering, därfrån principen om

får projekten ordnafinansieringen75 %. Restenallmänhet mellan 25 och av
huvudsakligamedfinansiering. Deeventuellt privatoffentlig och tregenom

1996delade underKalejdoskop och ArianeRaphael,kulturprogrammen --
motsvarade 0,03 % EU:s totalaprojekt, vilket26 ECU till olikamiljonerut av

budget.
förfogande EU:skulturlivetsställs tillDe ekonomiska medel genomsom

dis-jämfört med debegränsadekulturprogram relativtdockär resurser som
understödjatillvilka användsstrukturfonder,EU:s s.k. ut-attponeras av

altema-går igenom,utvecklade ellervecklingen iregioner är svagt somsom
81
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tivt i behov strukturomvandling. Genomär strukturfonderna möj-öppnasav,
ligheten för kultursektom delta i olika utvecklingsprojekt, ofta iatt typer av
samverkan med andra sektorer. Till exempel har strukturpolitiskt stöd utgått
till bevara det europeiska kulturarvet, särskilt byggnader, för på såatt sättatt

stimulera tillbl.a. turism. Ett exempel hur medel förär yrkes-använtsannat
utbildning relaterad till bevarandet kulturarvet.av

Av de det europeiska kulturlivet från EU under perio-pengar som mottog
1989-1993 komden 80 % från strukturfondemanärmare vilka alltså utgjort

finansieringskälla för kulturenstörre de och pilotprojektänen program som
direkt inriktade olika kulturverksarnheter.är

4.1.2 Digitalisering kulturarvet inom EUav

Inom EU pågår omfattande arbete med datorisera och digitalisera deett att
institutioner har förvalta det europeiska kulturarvet. flertalEtt projektattsom
och med inriktning IT har initierats för öka tillgängligheten tillprogram att
den information och de kunskaper bl.a. bibliotek och besitter.som museer

Biblioteksprogrammet

Till Librarieslde övergripande hör Telematics for biblio-mer programmen
teksprogrammet. Det del fjärdeE U:sär vilket syftar tillen av ramprogram,

stimulera IT-utvecklingen inom Europa. Biblioteksprogrammetatt har som
målsättning skapa modern biblioteksinfrastrukturatt en som, genom nya
tekniska tillämpningar, det lättare koppla ihopgör biblioteken i de olikaatt
länderna. Avsikten förbättradedeär möjligheterna för bibliotekenatt att
koppla sig varandra skall underlätta användarnas tillgång till hela denmotupp
europeiska unionens biblioteksresurser.

Biblioteksprogrammet består delar. Den första delen satsningärtreav en
på interna bibliotekssystem, bl.a. skall förbereda de enskilda bibliotekensom
for anslutning till nätverk. Denstörre andra riktar in sig på infonna-etten
tionsteknik för hopkoppling bibliotekstjänster, där avsikten ärav att ge an-
vändarna tillgång till kvalificerade tjänster basis de bi-av gemensamma
blioteksresursema. Den tredje delen syftar till främja bibliotekstjänsteratt som

tillgång till nätverksbaserad information.ger

182 Adressen http://www.echo.lu/libraries/en/libraries.htmlär
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UnderstandingMemorandum of

också det samarbetsdokumentinitiativen hörövergripandeTill de ommer
multimedial tillgång tillCultural HeritageEurope sMultimedia Access to

EU-generaldirektorat 10 och 13.tagits framEuropas kulturarv avsom
Understanding MoU,s.k. MemorandumDokumentet, ärår ettettsom
i för digitaliseringi delta nätverkerbjudande till Europa ettattommuseerna

förbättra kommunikationen mellanmultimedia i syfteanvändningoch attav
för omvärlden utnyttjadet lättareoch göra att museernasmuseerna

hittills, 1996, undertecknatshar höstenkunskapspotential. Det ettav
museer vissa of-industriföretag och organisationer, ochflertalhundratal ett

myndigheter.ministerier ochfentliga organ som
mellan och deni fråga bygger på samarbeteNätverket ett euro-museerna

kulturarvssektom skallsamarbetet delspeiska IT-industrin. Målet med är att
området, dels skapa skyddatsjälv formulera reglermöjlighet att ettattges

denstimulera den europeiska IT-industrin ochbåde kansystem parerasom
kommersialiseringen kulturen.japanska amerikanskadominerande och av

under-alltså inget avtal. Utan vidareinte legalt bindande ochMoU:n är är
frivillig i år. alltidöverenskommelsen två Dentecknande gäller ärärsom- -

har frihet arbeta med aktörerför undertecknare ochöppen attmuseernanya
princip medför dock överenskommelseninte inkluderas MoU:n. Isom av

offentliga överenskommelsen förbin-vissa skyldigheter. De antarorgan som
privatasig förse med riktlinjer för samarbetet med dender bl.a. att museerna
ornrå-lagstiftningen gäller upphovsrättensektorn, tillse detnäratt att t.ex.

stödja digitaliseringen akademiska ochekonomisktdet klar, ochär att ve-av
kommersiella in-forskningsverksarnheter där det allmänna ochtenskapliga

digi-IT-industrin förbinder sig bl.a. hjälpfinansieraotillräckligt.är atttresset
förtaliseringen museisamlingar stimulans utveckla störreatt ensom enav

vid framta-service, samarbetamarknad för dess produkter och även attmen
driva nätverk. förbinder sig irutiner för skall Museemagandet hur ettmanav

samlingar blir tillgängligatill betydande del derassin bl.a.tur att att avse en
2000.till årför allmänheten på elektronisk väg

olikatill MoU:n har delta i arbetsgrup-De aktörer ansluter sig rätt attsom
fråga. Arbetsgruppema, bl.a. hanteraranknytning till nätverket imed somper

medleds i sinfrågor digitalt innehåll och upphovsrätt, tur styrgruppav enom
medlemsländer.från samtliga EU:srepresentanter

2 Naturhistoriska riks-MoU, detundertecknat ärTvå svenska harmuseer
83HistoriskaStatensmuseet samt museer.
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INFO 2000

informationsinnehåll.3INF 0 2000 EU-program multimedia ochär Detett om
ingår delåtgärd i EUzs paket åtgärder för främja informations-som en attav
samhällets utveckling. Programmet, flerårigt och skall gälla framär tillsom
slutet 1999, efterföljare till IMPACT Informationär Market Policyav en
Actions Programme. IMPACI har bl.a. syftat till utveckla den internaatt
marknaden för infommtionstjänster och öka användarvänligheten och kun-att
skapen informationstjänster.om

INFO 2000 fyrahar uttalade målsättningar,

skapa förutsättningar för utvecklingen den europeiskaatt gynnsamma av-
multimedieindusuin,

stimulera efterfrågan användning multimedieinnehåll,att av-
bidra till de europeiska medborgarnas yrkesmässiga kulturella ochatt samt-

sociala utveckling,
och främja kunskapsutbyte mellan användare och producenter mul-att av-
timediaprodukter och kunskapsinfrastruktur.

Programmet består fyra handlingslinjer på olika skall bidra tillsättav som
målen uppfylls. Handlingslinje l omfattar stimulera efterfrågan ochatt att att

öka kunskapen multimedia. Linje 2 syftar till förbättra utnyttjandetom att av
offentlig information i Europa skapa regelverk näratt ett gemensamtgenom
det gäller tillgängligheten till offentlig information, till länkasamt att samman
kataloger information i medlemsländerna.över Ett viktigt delområde rör ut-
nyttjandet offentliga informationssarttlingar arkiv biblio-ochav som museer,
tek. Handlingslinje 3 riktar in sig stimulera den europeiska multimedie-att
produktionens konkurrenskraft, medan linje omfattar4 stödåtgärder vilka in-
begriper marknadsanalyser, standarder for strukturering information, samtav
kompetensutveckling.

Raphael-programmet

Ett EU:s huvudprogram på kulturområdet Raphael-programmet,ärav om
vilket förlikningsförhandlingar pågår detta betänkande gårännu tillnär tryck.
Det stödja europeiskär verksamhet inom kulturarvets samtligaavsett att
delområden, dvs. i fast egendom, det arkeologiska detarvet arvet, arv som
döljs i hav och sjöar, i form lösöre, liksom i samlingararvet av arvet museer,
och arkiv. De särskilda målen för bidra till bevara detärprogrammet att att
kulturarv europeisktär intresse, på nivåeuropeiskgemensamtsom av att

samarbete och utbyte kunskaper, erfarenheter och praxisuppmuntra av som
kan bevarandet kulturarvet, förbättra medborgarnas tillgångsamtgynna attav
till kulturarvet och utbudet information det.av om

384 Adressen http://www.echo.lu/mlis/m1ishome.htmlär
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till skapandetexempelvis stöd nät-projekt,olikautgå tillStöd planeras av
Stödområdet.erfarenheterinformation ochfrämja utbytetverk kan avsom

informationsektorsspecialiseradspridninginsamling ochtillskall även avges
statistik,medlemsländerna,i de olikapraxis ochrörandestudier systemsom
utgå tillocksåstödskallSom del dettaföneckningar.ochhandböcker en av

kommunika-avanceradeochinformationsteknikavanceradanvändning av
till kultur-tillgångallmänhetenochyrkesverksammadetionstjänster gersom

arvet.

inom EUKulturprojekt4.1.3

interaktionbyggerprojekt inom EUexempelföljer antalHär somett
informationstek-ochkommunikations-avanceradförindustrisektommellan

endastredovisasprojektdebörkultursektom. Det poängterasnik och att som
genomförts ellerredanmängd projekttotaladenurval somutgör somett av

närvarande.pågår for
RACEi I-pro-ingickNenvork,MuseumsEMN-projektet European som

Advanced CommunicationsDevelopment inResearch andgrammet
multimediesystemfullt digitaltutveckladeEurope,Technologies in somett

däriinstallerades åttaDetklient-serverkonceptet.byggde på perso-museer,
800inkluderadekunskapssamlingnalen byggde somgemensamupp en

tillämpningenmultimedia. Vidmed hjälpmuseiobjekt vilka dokumenterats av
sinamöjlighet komponerapersonalenanvändes verktyg att egnasom gav

museibesökamapresentationssystemmultimediedokument, samt ett som gav
derassvaradenyckelordutifrånobjektenmöjlighet leta bland motsomatt
1989mellangenomfördesProjektetintryck.associationer ochindividuella

1992.och
siktadeRACE ll-programmet,delRAMA-projektet,en att ge euro-av

bildarkiv.ochdatabasertill varandrastillgånglångtgåendepeiska museer en
elektroniskt,sina arkivorganiseramöjligt förRAMA det attgör attmuseerna

andraochför sinamultimediepresentationererbjuda ut-museersegnanya
förväntasRAMAtillgängligt.materialställningar, och dettagöra externtatt

ochskolorpublicister,för forskare,tillgängligablirbidra till museiarkivenatt
genomfördes mellanProjektetplanet.internationelladetvetenskapsmän

1992 och 1995.
AQUARELLE-projektetfl vänderTelernaticsprogrammet,delär en avsom

m.fl. Detpublicister,kommersiellaarkiv,forskare,sig till museipersonal,
multi-innehållandeinformationssystemmultimedialtsyftar till erbjudaatt ett

målningar,beskriverrörliga bilderochstillbildermediedokument, somtexter,
tillhör detochmöblermusikinstrument,skulpturer, annat sommonument,

4 85http://aquajnriafr/EN/projecthtmlAdressen är
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kulturella Samtliga infonnationsdatabaser, vilka skallarvet. skötas och upp-
dateras de nationella myndigheter och lokala enheter har förvaltaav attsom
kulturarvet, kommer kopplas i nationsgränsöverskridandeatt samman ett
nätverk global vision det europeiska Projektet inleddessom iger en av arvet.
början 1996.av

MAGNUS-projektet Museums Galleries New Technology Study är
djupstudie de europeiska behov och erfarenheteren detav närmuseernas

gäller den informationsteknik. Studien skall resultera i förbättradnya en
lägesbeskrivning inför den framtida planeringen inom denav program euro-
peiska kultursektom. Av beskrivningen skall framgå vilka behovmuseernas
och önskemål vad möjligtär respektive omöjligt, och det redan isom om
dag existerar lösningar på olika problem inom sektorn. Projektet pågår för
närvarande.

ESPRIT-programmen5,De s.k. ingår i det fjärdesom ramprogrammet,
del och utvecklauppmuntrar lT-applikationeratt tamuseer rele-ärav som

för dem. Försök utveckla konsensusvanta beträffande standarderatt har re-
sulterat i ökad samordning mellan de involverade aktörerna.

ESPRIT har resulterat i flera projekt. Ett projekt MARC-programmen är
Methodology for Arts Reproduction Colour.in Det genomfördes i
Frankrike mellan 1992 och 1995 och syftade till utveckla integreratatt ett

för digital lagring bilder i publiceringssyfte.systern Kataloger högav av
kvalitet kommer produceras för visa olika europeiskaatt att museers
målningar, vilka skall kunna inhämtas och återges med hjälp digital teknik.av
Även USAM Use of M ulti-Media for Protecting Europe s Cultural Heritage
tillhör ESPRIT-programmen. Detta syftade till multimedie-program att ge
publiceringsindustrin direkt tillgång till bilder hög kvalitet och till dataav om

konstverk, till verktyg formuseernas konserverasamt att ge museerna attnya
och undersöka konstverk. Ett projekt VASARI Visualär Systems forannat
Archiving Retrieval of Images. Projektet, genomfördes i Stor-an som
britannien mellan 1989 och 1992, hade mål utveckla mjuk-attsom ett

med hög kvalitet återgavvarussystem målningar. Det visadesom museernas
fördelarna med högupplösning och digitala bildprocesstekniker inom konst-
området.

Till VASARI-projekten hör det brittiska EVA-CLUSTERpmjektet som
syftar till hjälpa EU-finansierade lT-projektatt inom kulturområdet att
samarbeta effektivt, till stärka den europeiska industrinssamt ställningmer att
på marknaden för kulturinfomtationssystem. Projektet anordnar bl.a. med
jämna mellanrum workshops på olika platser i Europa där representantema
för olika projekt tillfälle dela med sig erfarenheter,att projektplanerges av
och projektresultat. Det tillhandahåller vidare elektroniskt forum påett
Internet, detäven möjlighet till utbyte information mellan desom olikager av

586 Adressen http://www.cordislu/esprit/homehtmlär
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form. I projektetelektronisk och tryckti bådenyhetsbrevprojekten, samt
företag.flertaluniversitet och störredeltar ettmuseer,

internationellainomKulturprojekt andra4.1.4 organ

G7-kultur inomprojekt gäller IT ochochdeHär redovisas somprogram
ministerrådet.NordiskaUNESCO ochgruppen,

G7-länderna

industrinatio-ledandediskussionsforum för sju deG7 ochmötes-är ett av
nerna6 frågorpolitik. deekonomi och Eninternationelli frågor av somom

informa-globalaförverkligandet detsig iG7-ländema har ärengagerat av
tionssamhället.

G7-februari 1995, beslutadeBryssel iiG7:s ntinistermöteUnder gruppen
till globala informations-anknytning detsamarbetsprojekt medolikaelvaom

existeran-samordnar olikaochprojekten drarsamhället flestaDe nytta avav
kulturområdet;direkt tillknyterfyra demnationella initiativ, ochde anav

multimedieaccess till världs-förbibliotek, projektetprojektet elektroniskaför
utbildning, ochkulturutbyte ochinternationelltförkulturarvet, projektet pro-

jektet for elektroniska museer.
skall skapaUniversalisBibliothecabibliotekElektroniskaProjektet en

ätverkskopplingarbibliotek. Nkopplaforinfrastrukturavancerad att samman
mängder in-utvecklas förskallspråk göraför fleraoch Sökverktyg att stora

plattform. Målet skapaglobal och ärvia öppenformation tillgängliga att enen
kunskap. Allainnehåller allavirtuell katalogvärldsomfattande typer avsom

långsiktigt med digi-skall arbetaprojektet,delta iländer vill kan attsomsom
bilder.ochbefintligt materialtalisera textsom

består huvudpro-världskulturarvettillMultimedieaccessProjektet treav
frågorinternationellt projektarbetepågåendeskall basisjekt. Ett ta uppav

register lT-metoder förglobala ochuppbyggnadgäller upphovsrätt, avsom
olika språk. Ettmellaninterkulturellt ochinformationutväxling annatav

olikaanpassning tjänster tillochbrukargränssnittmedprojekt skall arbeta av
applikationsorienterat och siktar bl.a.projektettredjeDet är attgrupper.

undervis-inom kultursektom,för brukprogramverktygutveckla avancerade
ning kulturturism.och

och utbildning syftar till tillgångkulturutbyteProjektet Internationellt att ge
informationskällor kopplaolikatill utbildningshjälpmedel och attgenom

företagför mindre och andrautbildningsinstitutioner, resurscentrasamman

6 87Italien Canada.Frankrike. ochUSA, Storbritannien.Japan, Tyskland,
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institutioner. Målsättningen webb-tjänst förutveckla global interna-är att en
tionellt kulturutbyte och utbildning tillhandahållabl.a. skall digitalt läro-som
material. Pågående projekt och erfarenheter från varje land skall sammanstäl-

tillgängliga för övrigalas och deltagare och andra länder. Engöras per-
virtuell utställning med material och verktyg skall konstrueras.manent,

och kommerInternet spela central roll.attwww en
Projektet Elektroniska konsthallaroch syftar till kulturellgöraattmuseer

information tillgänglig via datomätverk i biblioteksprojek-sättsamma som
och kulturella byggnaderMuseer skall kunna studeras från hem, skolortet.

och universitet via Internet. Ett mål för projektet påskynda digita-är att
liseringen konstsamlingar världen för skapa virtuell kultur-över, attav en
katalog.

UNESCO

UNESC0:s7 fyra huvudprogram inriktat på kommunikation,Ett ochärav
tillgång tillinom detta och utbildning i informationsteknikär ettprogram

Frärnjandet informationsnätverkviktigt fält. och upprättandet dokumen-av av
informationsdatabasertations- och emellertid centralt inom UNESCO:sär

samtliga kompetensområden. I ökande grad multimediaanvänds i
UNESCO:s omfattande upplysnings- och undervisningsarbete.

UNESCO specialistseminarieranordnar och konferenser tek-större om
niska bl.a. IT-metoder för bevarandet kulturellt originalmate-ämnen, om av

Worldsrial, under Memory the Under Memory of the World-programmet
har det infotrnationsdatabas världens viktigasteupprättatsprogrammet en om

filmarv, och åtgärder planeras för skapa liknande informationsresursatt en
det gäller världens unika dokumentbestånd audivisuellanär ochmest arv.

På kulturområdet informationsdatabasen for Konventionen för skyddetär
världens kulturarvoch den databas UNESCO har byggtnatur-av utsom

Databasen inte minst hjälpmedel for ansvarigade myndigheternaär imest ett
konventionende länder förbundit sig följahar Ett nordisktattsom

världsarvskontor, bygger på samarbete Internet mellan fyraöverettsom
nordiska länder, utarbetat databas innehåller information nordisken som om
expertis och bedriver övervakning den nordiska efterlevnaden Världs-av av
konventionen.

UNESCO har flertal underorganisationer arbetar frågormedäven ett som
kultur och IT. Till dem hör ICA International Council Archives,om on

7 FNzs för internationellt samarbete inom utbildning. kulturvetenskap,organ
och kommunikation.

% http://cis.anueduau/CCE/memowrld.htmAdressen är
9 World Heritage Convention Världsarvskonventionen internationellär en

överenskommelse skydd för världens kultur- och naturaiv, antagenom av
88 UNESCO 1972.
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lnstitutions,andAssociationsof LibraryFederationInternationalIFLA
CouncilInternationalICOMASMuseums,CouncilInternationalICOM on

Council.International MusicIMCSitesandMonuments samton

ministerrådetNordiska

minister-Nordiskainomkulturellt samarbetenordisktEnmansutredaren för
kultursektom.för IT inom1996 arbetsgruppfebruariitillsatterådet en

pågår idigitala kultumätbyggamedarbetedetBakgrunden är somatt upp
de kultumätråd huruppdragGruppensländer. ärnordiskaflera att omge

dimension.nordiskockså kanetableras ges ensom
Sverige ekono-givit Kulturnätarbetsgruppenhari sitt arbeteSom ledett

nordiskafrån dedeltagareseminarium medgenomförastöd formiskt ettatt
1996i novemberSeminariet ägdeområdena.självstyrandeländerna och rum

kannationella kultumätkring hurfrågorpraktiskaradavhandladeoch or-en
finansieras.ochganiseras

ländereuropeiskaandraoch4.2 Norden

utvecklingen iinformeradhålla sigutredningenbörEnligt direktivet om
förhållandenastuderaframför alltvaltdärförVi harinom EU.Norden och att
Frankrike. VitillStorbritannien ochtillgjortsstudieresa hari EnEuropa. en

natio-skapamedarbetetseminariumnordisktockså atthar omarrangerat ett
stöd frånekonomisktmedgenomfördesSeminarietkulturnätverk.nella

ministerrådet.Nordiska

4 2 1 Danmark. .
haIT-områdetväl frammeinternationelltDanmark ligger att ensett genom

1994 fram sinladeRegeringensarnhällsplaneringen.IT-strategi forfastställd
omfattan-efterår 2000 ochInfo-samfundetförsta IT-politiska enrapport --

förhandlingsplanochslutsatserfor Folketingetpresenteradeshearingde en
år 2000.Info-samfundethandlingtilFra visioni dokumentetIT-området -

årligenuppdateraForskningsministeriet revidera ochkommerplanDenna att
model.danskealle denInfo-samfundet forhar titeln1996 års upplagaoch -

offentlig ochsamspelet mellanIT-området betonasförhandlingsplanenI
såväli vilkenskisserade strategi,stånd planensför få tillprivat sektor stat,att
tillfrån utbildning arbets-politikområdenaolikadelän och kommuner, som
inrättaAttIT-utvecklingen betonas.irollinbegrips. Bibliotekensmarknad ett
uppgifterochvillkor 89bibliotekensuppgift analyserautskott med att nya
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föreslås. Redan i dag prioriteras biblioteken skall ha tillgång till elektro-att
niska och mål, till vilketnät, statliga medel har anslagits, få folk-ett är att
biblioteken anslutna till Internet

Ett statligt webbcenter har också inrättats där alla statliga institutioner kan
få gratis rådgivning, medan praktisk hjälp med lägga information påatt ut

avgiftsbelagd. Under 1996nätet är har dessutom workshops medarrangerats
möjlighet för institutionerna gratis hemsida.göra Enda motkravet haratt en
varit hemsidorna sedan hålls uppdaterade.att

handlingsplanenI också initiativ till Kultumet Danmark; samord-tas ett ett
nätarbete mellan de statliga kulturinstitutionema med Internetnat grund.som

K ulturnet Danmark

Kulturministeiiets bidrag till regeringens IT-politiska handlingsplan blev att
Danmark.påbörja arbetet med Kultumetupprätta officiellaDetatt ett

öppnandet sker under våren 1997 nätverket började fungera redanattmen
under 1996. Målet kompletteraär och öka kunskapen och spridningenatt om

kulturupplevelser, och offentliga bibliotek, arkiv, ochav att museer
ytterligare kulturinstitutioner efterhand skall ingå i sammanhängandeett
elektroniskt nätverk tillgängligt för andra institutioner, forskare och allmän-
heten. Den enskilde medborgaren betonas användare och avgörande viktsom
läggs vid samhället inte delas i inforrnationsteknologiskt A-ochatt B-ettupp
lag.

För bl.a. kunna följa tillgänglighetskravet formulerade Kultur-att upp
ministeriet IT-strategi för kultumätet vilken den, i likhet medävenen
handlingsplanen, regelbundet kommer revideras grund den snabbaatt av
utvecklingen. Strategin slår fast institutionerna bör använda Internet föratt

tillgängliggöra sin verksamhet för allmänheten. Samtidigt viktenatt sorti av
Ökat samarbete mellan de statliga kuturinstitutionema framhålls, understryks

det den enskilda institutionenär för sin tekniskaatt utvecklingsom ansvarar
föroch sin IT-strategi.egen

Även det Kulturministerietär för etablerandetom som ansvarar av
Kultumet Danmark och dess IT-strategi, eftersträvas alltså i möjligasteatt
mån decentralisera digitaliseringsarbetet. Institutionerna bestämmer själva i
vilken takt de skall skapa hemsidor och kulturrnaterialgöra tillgängligt på

Medel till detta arbete fårnätet. institutionerna också själva stå for.

1090 Adressen httpz//wwwkultumetdkär
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Nätverksuppbyggnad och framtida planer

fördecentraliserad organisationsstruktur Kultur-Kulturministeriet har valt en
indelas i sju sektionenDanmark kannet grovtsom

Koordinationsutskottet samordnar och värderar det löpande arbetet med-
nätet

samarbetsforum för statliga kulturinstitu-IT -kulrurforum fungerar desom-
tionema, hand kvalitetsaspekter.och har om

fungerar förfem till antalet, och kunskapsbankerExpertgrupperna är som-
format för ljud, bild,frågor rörande teknisk standard och ochtext, www

Grupperna diskussionsklubbar och råd till kultur-förmedling. är även ger
institutionema.

uppföljningen kulturnätets utvecklingsprojekt, ochsekretariatet sköter av-
för Koordinationsutskottet. Under 1997utför sekretariatssysslor ansvarar

KvinfosekreteriatetStatens bibliotekstjänst för medan har hand om re-
daktionen.
Servern sköts Kongelige Bibliotek. Biblioteket vägleder de statligaDetav-

vill förkulturinstitutioner delta i nätverket, ochsom ansvarar upp-
drift Danmark.byggande, ändring och Kultumetav

Styrgruppen samordnar arbetet vid sekretariatet,expertgruppema, servern-
och Koordinationsutskottet.

offentligaInstitutionskretsen uppdelning de kulturinstitutionemaär aven-
ingår ingå i Dessa delas in i dels statligaeller kommer kulturnätet.attsom

kulturinstitutioner tillgång till anslag respektive tillgång tillmed servern,
offentliga institutioner med tillgång till och delsdels i expertgruppema,

hänvisning kultumätet.kulturinstitutioner med tillrätt

3,5 miljoner till pilotprojekt för1996 års statsbudget dkrI göraattavsattes
tillgängligt via Danmark. tidsperioddigitalt kulturmaterial Kultumet Under en

på 6-9 månader genomfördes åtta projekt dels skulle innefattasom nya
fungera "goda exempel ochaspekter på elektronisk förmedling, dels som

inspiration for kulturinstitutioner.andra
För 1997 har miljoner anslagits för utvecklingsprojekt. Projekten5 dkr

kan källmaterial tillgängliggö-såväl digitalisering existerandeavse somav
rande Särskild vik: läggs vid projekten inbe-redan digitaliserat material. attav
griper allmänna tillgodose infonnationstekno-användaraspekter att t.ex.som
logiskt svaga grupper.

Efter hand Kultumet Danmark fortskrider blir efter-uppbyggnadensom av
frågesidan allt viktigare, bl.a. för att:

öka kännedom kultumätet,medborgarnas och institutionernas om-
säkra från användarna, ochett gensvar-
efter hand kunna justera utbudssidan.-

H KVINFO Center kvinde- kønsforskningfor information och år ettom
landstäckande uppgiftinformations- och kulturcenter, har till attsom

91förmedla kvinno- genderforskningens resultat till bred allmänhet.och en
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4.2.2 Finland

förnationellt strategiprogram IT-användningen Finland framEtt i lades av re-
geringen 1995, och i åtgärdsprogram för 1996-2000 utbildning,harett

och utpekats prioriterade 1996forskning kultur områden. Under anslogssom
IT-ändamål 225 miljonerför mark till utbildningsområdet och miljoner15 till

kulturornrådet.
ställningstagandet for informationssamhället villMed i Finland regeringen

främja sysselsättningen och stärka den internationella konkurrenskraften.
Åtgärderna i syftar till effektivt utnyttja IT och telekommuni-programmet att
kationer inom samhällets olika sektorer.

för Finland läggsI strategiplanen särskild vikt vid skolornassäkra ochatt
bibliotekens tillgång till de elektroniska Regeringen har beslutatnäten. att

folkbibliotekenfram till 1998 medel och knyta IT-kompetentaextrage perso
till länsbiblioteken, kursverksamheten fora.och andraner

Nätverksuppbyggnad och framtida planer

undervisningsministeriets initiativ tillsattesPå 1994 förexpertgrupp atten
basutredning den digitala teknikens verkningar på kulturut-göra en om

vecklingen, och vilka behov fanns för iutveckla kulturpolitiken IT-attsom
samhället och inom de digitala nätverken. början 1996l presenterade ut-av
redningen sitt förslag till utvecklingsstrategi och handlingsprogram företten
kulturpolitiken med Kulturenavseende IT: i informationssamhället De-

utgângspunkternastrategiska grunderna och för undervisningsministeriet.:
1997-2000. Sextiohandlingsprogram förslag fram föreslogslades och bl.a.

kultumätskoncept skulle Ett sådant arbetas sedan höstenupprättas.att ett
1996 fram tio ledamöterna ide "Nätstrategi för kultur"av gruppen som
också skall fram koncept och skissera struktur för kultumätverk.ta ett etten
År 1997 testfas förblir kultumätet och arbetsgruppen förhar de närmasteen
åren fått tillräckliga medel för kunna säkra kultumätet. Dessutomatt starten av

årligen miljoner mark för digitalisera15 material. En övergripandeavsätts att
målsättning för det kommande kultumätet synliggöra kulturinstitu-är att
tionema för allmänheten.

4.2.3 Island

Islands regering två skrifter, publicerades 1996,har i hösten formuleratsom
mål för lT-frågor. Utbildnings-och strategi och kultumiinisterieten sam-

våren l996manställde omfattande Informationens där detmakt,rapport,en
bl.a. understryks IT skall användas for kulturlivets förbästa, inte minstatt att
främja tillgången till kulturella upplevelser. Ett kultumät skall förupprättas att
öka tillgängligheten till kulturinstitutionemas verksamheter, för förbättraatt92
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tillgänisländsk kulturforinstitutionerna,informationsflödet mellan göraatt g-
kultur-informationtillgång tillallmänhetendärmedpå ochlig Internet omge

livet i Island.
för kul-hemsidadriftenför förberedatillsattsharEn arbetsgrupp att enav

Gruppenredaktion, referensgrupp,förslagframoch lägga etc.tumätet om
offentliga institu-företag ochanbudsprocess,förberedaskall också sotnen

kul-handvälja skallfor dendeltamöjlighettioner har taatt ut omatt som
kultur-för kultutinstitutionema,serviceerbjudahemsida, presenteratumätets

nätet, osv.
Ministeriet1997.vårenInternet underskall läggasHemsidan attanser

EnInternet.plattform for kultumätnågon bättre äninte finnstillsvidaredet ett
kulturinstitu-ochtill alla konst-vidaremöjligheter kommahemsida, med att

Inomkulturnät.till isländsktbildar grundenhemsidor i Island,tioners ett
skallocksåbiblioteksnät, skapasmindreskall sedan nät,nätet ettt.ex. som

för allmänheten.tillgängligavara
hemsidatill det finnsföljaktligenuppgift blirMinisteriets attatt att ense

samarbetsforumredaktion, skapaoch denför kulturnätet att ettstyrsatt av en
utbild-erbjudaochreferensgrupp,för inblandadealla samt att uppmuntra
miljo-20har regeringenpersonal. Dessutomför institutionemasning avsatt

fullständigåren påskyndaunder deförisländska kronor närmasteatt enner
emellandemför öka samarbetetbibliotek ochalla landetsdatorisering attav

biblioteksnät.särskiltettgenom

Norge4.2.4

medi 1995 i ochpresenterades slutetIT-strategiBörjan till norsk stats-aven
slås detförordetfor bit. Redan inorske BitIT -veien.Densekreterarxapporten

regeringenssigIT-strategi baserarförfast Norge skall arbetaatt somen
alla och ökadarbeterättfardigt samhälle medochmål ett tryggare merom

enskilde.livskvalitet för den
for detmöjligheterinformationsteknikensbrettI rapporten tas ett grepp

sektorsövergripande ochbör användasi framtiden. ITnorska samhället nya
Upp-regeringen.IT-området har utlovatsåtgärdermedel för sådana av

tillledaIT-strategi skall kunnaförgångerrepade poängteras enatt att en
näringslivvikt myndigheter och närapositiv utveckling det störstaär attav

eko-för denockså verktygIT-frågoma. ITsamarbetar kring ettsomses
ocheffektiviserasysselsättningenfor ökanomiska utvecklingen och samtatt

offentliga sektorn,kvalitativt förbättra den m.m.

93



SOU 1997: 14

Nätverksuppbyggnad framtidaoch planer

Ganska efter den refererade IT-rapporten lagts fram beslutadesnart att
Kulturdepartementet utarbeta förplan lT-användning på kulturområdet.att en
Grundmaterialet till sådan plan lades fram i utredningsrapporten Skape,en

formidlelzbevare, 1996.hösten Titeln anspelar begreppen "bevara"att om
"förmedla" hittillsoch varit centrala föreställningar i norsk kultur så kommer

"skapa" och "uppleva" framöver. I föreslås 27 målatt accentueras rapporten
åtgärder,och 71 däribland etablera Kultumät Norge. Erfarenheternaatt ett

från pågåendedet arbetet med skapa kultumät i Danmark Sverigeochatt
kommer viktigt bakgrundsmaterial inför planläggningenutgöraatt ett ettav
norskt kultumät. Själva utredningsrapporten bildar underlag till den kultur-
nätsplan beräknas färdig i början 1997.som vara av

utvecklingenI Kultumät Norge utpekas folkbiblioteken centrala,av som
fördels knyta kulturinstitutionema till Internet, dels för utbilda medar-att att

betare i de tekniska hjälpmedlen. För stärka folkbiblioteken in-attnya som
formationscentrum har Kulturdepartementet i sin budget för 1997 5avsatt
miljoner nkr till IT-initiativ.

Utredaren tänker sig Kultumät Norges funktion skall övergripandeatt vara
i förhållande till olika sektorsnät skall byggas inom centrala konst-som upp
och kulturområden. fästerMan också vikt vid kvalitetssäkra kul-detstor att
turutbud påläggs Vidare understryks viktig uppgiftnätet. förut attsom en
kultumätet på IT-området säkra landets två skriftspråk.är Ytterligareatt en
tanke inrätta upphovsrättsligt kontor företräder framförär allt bru-att ett som
karnas intressen.

4.2.5 områdenNordens självstyrande

Förutom de fem nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark, Finland och
Island, inbegriper Norden de självstyrande områdenaäven Färöarna,trr

Åland.Grönland och Utvecklingen vad gäller IT-användning på kultur-
området på dessa beskrivs kortfattat i det här avsnittet.öar

Färöarna

Färöarna fastlagd 1996saknar IT-strategi. I juni presenterades kulturbctän-
kandet Begränsad marknad, IT-frågomadär i biblioteksavsnittet.tas upp
Pengar till IT-utveckling har anslagits både för 1996 och 1997, för 1997och
har medel till nätadministrationäven avsatts.

Flera kulturinstitutioner i dag uppkopplade Internet.är mot

1294 Adressen http://odin.depno/kd/pub//96/it-plan/it-plan4.htmlär
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Grönland

Grönland har inte någon fastlagd IT-strategi, i slutet 1995 tillsat-ännu men av
arbetgrupp med uppgift lämna rekommendationer till nationell IT-tes atten en

strategi. Rapporten, förelades parlamentet i slutet 1996, kommer attsom av
diskuteras under våren 1997. Rekommendationema i hu-rörrapporten tre
vudotmåden:

Fri tillgång till på bibliotekInternet och skolor. Grönland anslutet tillär-
Internet sedan januari 1996, och l % befolkningen har tillgång tillca av
internet i hemmet. Tanken skapa fria Intemet-uppkopplin förär all-att gar
mänheten vid folkbibliotek och skolor,
Uppkoppling lokala sjukhus till Centralsjukhuset i Nuuk för deattav ge-
lokala enheterna tillgång till de centralt arbetande medicinska specialister-
na.
Ökad användning ITi skolundervisningen.av-

föreslåsI också Grönland,Kultumät Inunet, förupprättasrapporten att ett
kulturinformation tillgänglig förgöra alla grönlänningar och föratt att

informera Grönland internationellt. Inunet skall bl.a. innehålla samlingar iom
digital form, turistinformation, elektroniska diskussioner och fungera som
webbhotell för ickekommersiella organisationer. Nätet skall ha biblioteken

bas, hittills har sig eller i utsikt försom avsatts sattsmen pengar vare upp-
byggnaden Inunet.av

Åland

Åland har hösten 1996, med hänvisning till självstyrelselagens skrivningar
bevara kulturella särdrag och det svenska språket, påbörjat arbetet medattom

Ålandsskapa kultumät. En intresseförfrågan till delatt ett eget storen av
kulturinstitutioner har fått övervägande positivt Någon samladett gensvar.
IT-suategi har däremot inte arbetats fram.

ÅlandsEn del kulturinstitutioner uppkopplade till Internet vidär och deav
bibliotek Intemet-anslutning allmänhetenkan kostnad delutansom nar ta av
nätet.

Syftet med det blivande fåkultumätet till stånd samarbete mellanär att ett
kulturinstitutionema och öka kunskaperna kulturupplevelser föratt attom

Ålanddärmed också öka spridningen dem. Att framtida Kultumät blirettav
del Internet det ändamålsenliga.en mestav ses som
De hittills anslagits tidden landskapsstyrelsensär kul-resurser som som

turansvarige kan Kulturinstitutionema får själva bära kostnaderna foravsätta.
sin IT-användning och för sin verksamhet digitalt tillgänglig.göraatt
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Storbritannien4.2.6

poli-i maj 1997 och IT-frågoma ligger högt deni StorbritannienvalDet är
har bl.a avtal innebärdagordningen. Labourpartiettiska attpresenterat ett som

bibliotekBT gratis skall ansluta alla skolor,Telecommunication.:British
restriktionema förtill Labour lättar på de statligasjukhus Internetoch mot att
förslag låtaRegeringspartiet the Conservatives har medBT. ett attsvarat om

för landets skolor till bred-dela kostnaderna anslutaalla teleoperatörer att
bandsnåtet.

stimulera användning informationsteknikregeringen villbrittiskaDen av
Information Serviceexempel. Government ärföregår själv medoch t.ex.gott

Intemet.infomiationssatsninguppmärksammaderegeringens
inforrna-kommit långt vad gäller användningStorbritannien harI avman

för datakommunika-landet har väl utbyggd infrastrukturtionsteknik och en
åtagit visst antal hem tillKabel-TV-bolagen har sig anslutation. t.ex. att ett

64 alla brittiska hushållinom år beräknas %sina ochnät tre vara an-ca av
USA, kabel-TV-företagen fåStorbritannien, till skillnad från kanslutna. I

stigandeerbjuda telekommunikationstjänster sitt kabelnät. Detlicens överatt
multimedie-marknad för interaktivaantalet abonnenter har öppnat en nya

tjänster.
motsvarande det svenskaof Trade and Industry, DTIDepartment

IT-policyn Creating thehar formulerat den brittiskaNäringsdepartementet,
theDeveloping Broadband Communications inSuperhighways the Future:

möjligheter di-hållen och talarUK. Policyn mycket allmänt änär ommer om
mycket inriktad påbrittiska IT-politiken generelltrekta åtgärder. Den är sett

förinvesterar i teknikbetonar vikten företagennäringslivet och attatt nyav
År projektetlanserade DTIverksamheten. 1996effektivisera och förbättra

öka IT-använd-Syftet projektetInformation Society Initiative. med är att
små och medelstoradet främst inriktatningen i Storbritannien och är

fyra år och DTI350 projektet underföretag. Staten miljoner kronorsatsar
minst lika mycket.näringslivet ställer medräknar med att upp

offör kulturområdet eftersom Departmentfinns ingen IT-strategiDet
Kulturdepartementet,motsvarande det svenskaNational Heritage, DNH

IT-strategier. DNHsinakulturinstitutionema måste formuleraatt egnamenar
ochdecentralisering vill så lite möjligt gå inbetonar vikten och styrasomav

IT-användning digitaliseringsarbete.kulturinstitutionemas och

1396 http://www.open.gov.uk/Adressen är:
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pd lculturomrddetIT

Storbritannien varierar mycket.kulturinstitutionerna iIT-användningen vid
Science ochinstitutionerna The MuseumstatsunderstöddaDe t.ex.stora som

British library har kommitliksomNatural Museum i LondonThe History
teknik och digitalisera samlingar.gäller användalångt vad attatt ny

likakulturinstitutionemas IT-användning varierarmindre och lokalaDe
bibliotek i liten fattig kommun har oftaantalet institutioner. Ettmycket ensom

biblioteket i Croydon välmåendetill dator medan eninte tillgång t.ex.ens en
allmänheten ordbehandlare ocherbjuda Internet,förstad till London kan

ocksåBiblioteket kommer inom det året läggai nätverk.cd-rom närmaste att
14sina kataloguppgifter på Internet.ut

åren fått känna detKulturinstitutionema i Storbritannien har de senaste av
DNHallt kärvare ekonomiska klimatet, bl.a. i form sänkta anslag.av uppma-

försöka finansiera projektdärför institutionerna söka ochatt sponsorernar
National Gallerytill omdiskuterade projekt; The ihar lett fleraDettaexternt.

publicera samlingar tillLondon sålde rättigheterna digitaltt.ex. att museets
publiceringföretaget Microsoft Microsoft bekostade digitalisering ochattmot

Gallery "sålde sig forcd-romskiva. Många Nationalmaterialet på attmenarav
billigt", aldrig hade haft råd och möjlighetandra göramuseet attattmenar

utsträckningsamlingarna tillgängliga i lika på hand.stor egen
regle-Thatcher införde formDen förra premiärministern Margret en av

får statliga bidrag skallringsbrev de kulturinstitutionernadär större re-som
deåstadkommit vad de har for planer för verksamhetendovisa vad de har och

omprioritera och effektivi-åren. har tvingat institutionernaDettanärmaste att
biträdande chef för samlingarna vidverksamheten. Tom Wright ärsera som

måste sittScience kulturinstitutionernaMuseum i London göraattmenar
förväntningar för motivera sinatill allmänhetensoch leva attyttersta upp

2visar i bara % sina samlingar vidstatsanslag. Science Museum dag av
håller samling-i South Kensington, öppnaatt restenmuseet men nu av

förvarar sinabåde fysiskt och viruellt. Flera lagerlokaler där museetarna,
tid påsamlingar för allmänheten och både och harhar öppnats satsatspengar

förhoppningsvisdigitalisera samlingarna kommerregister över attatt som
1997.15finnas webbsidor på Internet undertillgängliga på museets

kommit olika långt i arbetet med digitaliseraDe brittiska har attmuseerna
Majoriteten landets har dockregister sina samlingar.över av museer

förbundit sina samlingar enligt kallatsig vårda och dokumentera ett systematt
MDA,15SPECTRUM Association, har tagitMuseum Documentationsom

fram.

14 httpt//wwwcroydongov.uk/cr-libcehtmAdressen år
http://www.nmsi.ac.ult/Adressen är:

15 97http://www.open.g0v.uk/mdocassnhndexhtmAdressen är:
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registreramåstenationella museernaundantaget deBrittiska storamuseer
få statsbidrag ochMGC, förGallerier Commission,sig Museumhos att

samlingarsinaskall dokumenterainstitutionerna depåställt kravMGC har att
MGCunderlyderMåletSPECTRUM.hjälp ärmed att museerna somav

sekelskiftet.samlingar föresinaregistrendigitaliseratskall ha över
grevskap i södraCountyHampshireihosSamlingarna museerna

tillgängliga viaoch finnsMDA-standardenligtregistreradeEngland är nu
Intemet. Service,Council MuseumsCountyvid HampshireRegistratom

uppgifterförtfem årsjälv underhar överMartin Norgate, museernasom
Efterdatorbaserade register.tillochkatalogkortfrån gamla pärmarsamlingar

300 000register83 000finns överi Winchesterregniga dagarmånga nu
också utvecklatharMartin Norgatedigitaliserade.musieföremål en egen

använda".11-åring skall kunna"somhierarkisk sökstruktur även en

IculturømráderpdlT-projekr

projektStorbritannien. Mångakulturområdet iIT-projektradpågårDet en
regeringen be-brittiskaNational Denthe Lottery.medel frångenomförs med

få införNational Lotterytheår sedanhalvtför ochslutade attstartaattettett
inför millennie-projektvälgörenhetkulturarv,till konst, samtsport,pengar

områdena ochfem utvaldadefördelas lika mellanskiftet år 2000. Intäkterna
Nationalmiljarder pund.1,2året inbringatförstaunder detlotterier har bara

kostnaderna.står för 25-75 %projektsällan helabekostarLottery utan av
hand.finansiera påprojektrespektivemåsteResten egen

2000.13SCRANfrån National Lotterymedel ärdrivs medprojektEtt som
ochNetworkAccess ärCultural Resourcesstår för ScottishSCRAN ett sam-

Projektet kostarSkottland.kulturinstitutioner iarbetsprojekt mellan somtre
och innebärhalvt år sedanochstartade förpund,15 miljoner attett ett enca

i Skott-kulturarvetefterfrågade delarnamed debyggsdatabas mest avupp
registerförteckningar och1,6 miljoneromfattar bl.a.Materialetland. samt

Skottland.ibibliotek ochfrån arkiv,bilder100 000 digitala museer
DettaProgramme.Electronic LibrariesIT-projektviktigt ärEtt annat

högskolemyndighe-brittiskadrivs deuppmärksammademycket avprogram
områdenainom40 projekthittillsharThe E-lib Programme genereratterna.

publi-digitalisering,tidskrifter,elektroniskadokumentleverans,elektronisk
syfteinformation. Programmetsoch ärutbildningdemand",cering "on att

hjälpmedhögskolebibliotekeninformation vidtillgången tillförbättra av
bibliotekenfor de akademiskaunderlättabibliotekstjänster,elektroniska attatt

adminis-förolika modellerutforskauniversiteten,vidklara tillväxten attav

17 http://www.hants.gov.uk/museums/Adressen är.
1898 http://www.nms.ac.uk/scranAdressen är
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metoder förunderstödja utvecklingenochtration upphovsrätter ve-att avav
publicering.tenskaplig

Kulturnätsplaner

har till-Storbritannien. DNHkultumät ibyggafinns planerDet ettatt upp
få till stånd kul-möjligtdetundersöker ärarbetsgrupp ettattsatt omsomen

samhällsåtagande.egentligtnågottumät utan
i uppdrag läggaföretagkommersielltTanken är att upp en ge-att ett ges

detDNHpå Internet.brittiska kulturendeningångsida för atttrormensam
eftersom detkultumäthärbärgeraintresseradefinns företag är ettattavsom

till företagetpublicitet. Det sedangodprestigefullt och är somuppgeranses
eventuell sök-föringångssidan ochuppdaterasig uppdragetåtar att ansvara

och webbhotell.motor
ochi mån intressegratisskall detkulturinstitutionemaFör att, re-avvara

delta i Kulturnätetsurser,
viljaså bara uttalathar längeNational Heritageof änDepartement atten

avgifter förkring eventuellaFrågordigitalt kultumät.nationelltskapa an-ett
integränsdragningar har ännuetiskaregler för deltagare,vändare, manosv.

skall blibrittiskt kultumätdockhoppastill.tagit ställning Departementet att ett
1997.verklighet redan under

Frankrike2 74 . .
lT-strategi. Staten skall stimuleraantagit liberalfranska regeringen harDen en

initiati-for de konkretaden. Detutvecklingen ansvaretmestautan att styra av
franska betonarnäringsliv,regioner ochtill ävenlämnas över statenomven

till vissa bas-lika tillgångskall haallauniversella tjänster, dvs.vikten attav
fransmänekonomi. Allapersonlighemvist ellergeografisktjänster oavsett

Intemet-lcve-sigkopplaförsorg i dagkan motstatens uppt.ex. genom
lokalsamtalstaxa.tillrantörer

efter beslut1994 digitaliseratsedantelefonnätetHela det franska är sta-av
tele-avregleras ochtelemarknadenjanuari 1998 kommerDen 1 treattten.

telekommunika-tyskabrittiska ochmedforma allianserbolag börjar redan
tionsforetag.

-projektUpprop ITom

slutbetänkande lesThiéry sittGérard1994 lämnade enmansutredaren
Frankrikesinformationsmotorvägamade I informationAutoroutes na-om
åtagande; bl.a.statligtinnebartionella IT-strategi. Thiérys förslag stonett 99
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fiberoptikskulle dra till alla franska hushåll i landet. lcritisera-Förslagetman
des både från regeringshåll och allmänheten. I samband med detta gjorde re-
geringen IT-projektförslag, i syfte visa ville låtaett attupprop om att man
marknaden och behoven utvecklingen på IT-ornrådet. Kostnaden för destyra
170 godkända projektförslagen blev sammanlagt 18 miljarder svenska kro-

Meningen emellertid marknadskraftema inblandningstörreattnor. var utan
från skulle genomföra projekten. De flesta projekten därförstaten av var
redan finansierade eller fann sina finansiärer på marknaden. Därefter
fördelade franska 75 miljoner svenska kronor 48på projekt.staten

1996I oktober presenterades förslag till fransk IT-strategi, Lesett nytt
Résaux de Ia Société de l Information informationssamhällets källor, som
visar regeringen tagit till sig den kritik den tidigaremötteatt rapporten.som
Behovet marknaden utvecklingen betonas, liksom behovetatt styrav attav
telecomföretagen och de audiovisuella innehållskreatöremaparterna sam-
arbetar. Både och fordonen behövs,vägarna uttrycker det. Sedansom man
kan in och till eventuella snedeffekterrätta marknadens styrning.staten av

Den internationella utvecklingen

Frankrike betonar utvecklingen på IT-området måste ske i samarbetenäraatt
med andra europeiska länder. En europeisk politik for innehåll ochgemensam
kultur eftersträvas, eftersom bl.a. orolig för den amerikanska do-är attman
minansen på kan påverka den franskanätet kulturen och franskadet språket

negativt sätt.ett

Minitel

Minitel äldre, väl fungerade informationssystem,är påett men presenterat
svartvit bildskärm grafik, vilket kommer 25 000 olikautan genom man ca
slags tjänster online. Minitel används regelbundet femtedel frans-av en av

vilket innebär de världsledandemännen, påär utnyttja online-service.att att
tjänster erbjudsDe alla delar samhället, från bokningrepresenterarsom av av

tågresor till erotiska tjänster. Utbudet kulturinformation Nätverketär ston.av
används dagligen många fransmän, för få väderprognos infört.ex.av att en

inom landet.en resa
Även tekniken föråldrad Minitelär lysandeär exempel på hurom ett man

enkelt kan tjänst tillgänglig online.göra Nyttan online-service,en av som
fransmännen uppenbarligen har upptäckt, de besitter unik erfaren-gör att en
het och kunskap inför intågInternets i hemmen. Genom Minitel redanatt

100
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hushållfinns i de flesta känner många inte ocksåbehov ha Internetännu attav
hemma,19 sannolikt kommer Intemet-användningen öka.attmen

Kulturdepanententets IT -projekr

kulturtraditionFrankrikes stark och det franska kulturdepartementetär menar
kultur inte kan hanterasbestämt andra på marknaden. Kulturatt som varor

måste stödjas och kan inte marknadsvara bland andra. Juststatenav vara en
pågår projekt i kulturdepartementets regi:tre storanu

digitalisera kulturarvet. DigitaliseringsprojektetAtt påbörjades redan for tio
år Meningen 20sedan. nationella databaser mindre databaserär att samt

arkiv skall tillgängliggöraso.dyl. via Internet, vilket bl.a. medförmuseer,
bilder20 miljoner kommer digitaliseras.änatt attmer

Joconde och tvåMerimee konstdatabaser redan finns på Internetär som
i dag. Dessa databaser kan användas fritt för söka konst vidatt museerna

historiskarespektive Bilder finns inlagda för-och dessa kanmonument.
Utförlig information kring den enskildeepoken ochstoras upp osv.

beskrivet.konstnären respektive dennes konstverk finns också
vid digitalisering, förAtt skapa standarder underlätta internationelltatt ut-

interaktivt och återsökningbyte, arbete infomaation.av
Aquarelle europeiskt kultumät för yrkesverksamma inom konstområ-är ett
det. Frankrike, Grekland, Italien och England ingår i skallnätet, som
samordna kulturinstitutioner. Ett problem dock måste fler-är nätetatt vara
språkigt, vilket det svårt utforma Franskagör att ett gemensamt system.
kulturdepartementet inget ekonomiskt stöd till Aquarelle, fungerarutanger
bara medproducent vad gäller utformningen. EU-kommissionen stårsom
för hälften förkostnaderna kultumätet, alla behövssamtav resor som
mellan länderna. Resten betalas forskningsorganisationer litenutomav en
del kommer från olika IT-företag. Den sammanlagda kostnaden försom
uppbyggnaden Aquarelle 42 miljoner svenska laonor.ärav ca

Bibliothêque nationale de France

Bibliothêque nationale Frankrikes nationalbibliotek. Sam-de France är stora
lingarna flyttas 1996-1997under till nybyggda, moderna lokaler i Tolbiac,

söder Paris. Lokalerna har byggts för nationalbibliotekets räkningstrax om
och bygget påbörjades 1989. 1996I december öppnade den del biblioteketav

till för allmänheten. Den tekniken har vidär byggandet,använtssenastesom
där forskare kan beställa material från magasinen via dator. Mate-t.ex. upp

19 1995 använde 150.000endast abonnenter Internet i Frankrike. medan
Sverige hade 500.000 abonnenter.ca

20 Länkar till Merimee finns på franskaJoconde och bl.a. kulturdeparte-
hemsida http://www.culture.fr.adressmentets

21 101Se 4.1.3 innehållet i Aquarelle.om



SOU 1997: 14

forskarrumrialet levereras sedan automatiskt på räls till det varifrån beställ-
ningen gjorts.

Bibliotheque nationale de France arbetar med lägga hela det franskaatt ut
i uppslagsverksform.kulturarvet Man hoppas tio år ha bokkatalogatt om en

20 miljoner böckermed tillgänglig på Internet. Därigenom ocksåöver ges
tillgång till bilder, Videofilmer och ljud. En mindre bokkatalog finns tillgäng-

1996,sedanlig på Internet kräver har tillgång tillattmen man program-
1997Telnet. Under kommer ytterligare bokkatalogcr sökbaragörasattvaran

via Internet. Man har tänkt ha ingångssida med nio special-att gemensamten
frånbibliotek olika delar Frankrike. Bibliotheque nationale upplever IT-attav

tekniken de äldre delarna kulturarvet betydligt tillgängliga, efter-gör av mer
digitala versionenden kan alla hur ofta helst, origina-utan attsom ses av som

kvalitet riskeras.lets

och dess cd-romproduktionerLouvren

Musée du Louvre började tidigt använda sig teknik för tillgänglig-attav ny
sina konstskatter. Vid utredningens besök i november 1996 hadegöra man

hunnit cd-romskivor visar samlingar med rörliga bilderut tre museetsge som
vägledning chefskonservatom vidoch Huvudsyftet med Louvrensmuseet.av

audiovisuella framförsatsningar allt nå till universitet skolor.ochär att ut
bl.a. videokonferenserMan ordnar med skolor där utgår från cd-rom-man
diskuterarskivorna och konst samtidigt tittar cd-rom-som man samma

skivor. På så skapas dialog, i stället för traditionell envägskommu-sätt en en
nikation. Museet utgår dock från de använder deras skivor har vissaatt som
förkunskaper konsthistoria.i

l samarbete med bl.a. Apple Louvren encyklopedi konsthisto-gör överen
fyrarien cd-romskivor. första skivan 1997.Den beräknas klari aprilvara

Företagens insatser i produktionen mindre del den totala kostna-utgör en av
den.

Tanken universiten skall gratis tillgång till eventuell fram-är att t.ex. en
tida databas vid Louvren, distributionskostnadenmedan får bäras universi-av

Servern står således fritt tillgänglig. Därmed finansieras delenstörreteten. av
innehållet i databasen offentligamed de medel tillgå,har medanmuseet att
användaren kan få stå för konsumtionskostnaden dvs. distributions-sägas
kostnaden.

22 Bokkatalogen bn-Opalc tidskriftskatalogenoch bn-Opaline. Se adress
102 http://www.bnf.fr
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länderUtomeuropeiska4.3

projekt syftar tillochpågår antalvärldeniRunt attett stort somprogramom
ocksåkulturornrådet. Många länderpåanvändningen lT upprättarfrämja av

följande redovisas Australiens,syfte.i I detIT-strategiersärskilda samma
vidare olika ochlT-strategier, ochoch USA:sCanadasJapans, program pro-

pågår inom nämnda länder.kultur och ITinriktningjekt med som

Australien14.3 .
strategi för använd-april 1995 nationellregering fastslog iAustraliens en

kommunikationsteknik. Strategin involverar helainfomrations- ochningen av
genomförtsflertal studier harbaseras påstatsförvaltningen, och den ett som

tagits fram Broadbandhar1994-1995. centrala dokumentenDeunder av
Future"."Networking Australia sGroup och heterServices Expert

mdRiktlinjer och

politiska riktlinjer:nationella strateginDen trestyrs av
informa-skall bidra till förbättradeinitiativetförsta riktlinjenDen är att-

australiska samhället.tillgängliga för hela detskalltionstjänster varasom
ekonomiska effektivi-skall stärka denriktlinjen initiativetandraDen är att-

statsförvaltningen och industrin.konkurrenskraften hosochteten
möjligheterna hos IT för utvecklariktlinjen utnyttjatredjeDen är attatt-
industrier.produkter ochkreativa och kulturella

för privatastrategin underlätta denden nationellaStatens mål med är att
för in-huvudsakliga utveckla dendetsektorn, tillmäts ansvaret att nyasom

investeringsbeslutindustrin. Det den privata sektornsformationsbaserade är
drivkraften, både det gällerfrämstaskall denoch agerande när ut-varasom

och tjänster.utvecklingen produkterinfrastruktur ochvecklingen avav en
utveckling.stödja och dennaStatens i sammanhangetroll är att uppmuntra

för främjabestå i reformer lagar och reglerStatens skall konkretstöd attav
baserad på fri konkurrens, skapan-marknadutvecklingen öppen samtmot en

får tillgång till in-säkerställa alla likafördet riktlinjer och att attprogramav
skall ocksåkommunikationstjänster. Därutöverfomrations- och staten vara en

teknik och tjänster, bådesjälv användaförebild närledande att ny nyagenom
verksamhet och samhällstjänster riktadestatsförvaltningensdet gäller egen

medborgarna.mot
NISC,Services Council medNational Informationnyligen skapadeDet

diskussionsforum hög nivåordförande,premiärministern är ett somsom
uppgiftorganisationer. Rådetsolika sektorer ochbestår från är attexperterav
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viktigastudera socioekonomiska frågor och regeringen expertsynpunk-att ge
den nationella strateginnär utfomias.ter

Tillgänglighet och kulzuraspekter

Ett antal nyckelfrågor ligger till grund for Australiens nationella IT-strategi.
Till dessa hör bl.a. skapa dynamiskt regelverk baserat på konkurrens,att ett

den privata sektorn investera i och utveckla den II-in-att uppmuntra att egna
dusttin. Dit hör också frågan lika tillgänglighet för alla till IT. Enligtom stra-
tegin får tillgängligheten inte begränsas geografiska avstånd, höga kostna-av
der eller olika former handikapp. En strategi där alla, så långt det möj-ärav
ligt, får lika möjligheter kommunicera effektivt prioriteras högt.att

l praktiken innebär det nätverk online-tjänstermed skall ha lokalaatt ett
anslutningspunkter hela Australien.över Strategin kompletterar ett av rege-
ringens tidigare initiativ; Australiens 4001 bibliotek skall anslutas tillatt ett
nätverk och till de Telecenters i flera landsortsstäder.upprättatssom
Department of Social Security invigde led i detta den första fasenettsom av

nationellt Community Information Network CIN i juli 1995. Nätetett skall
fri tillgång till myndighets- och samhällsinformation, och kommunika-ge ge

tionsmöjligheter 300 lokala anslutningspunkter.genom

påSatsningar tillgängliggöra kulturarvetatt

I den nationella strategin ingår också satsningar på tillgänglighetenöka tillatt
det australiska kulturarvet. Under perioden 1996-1997 kommer regeringen

13 miljoner australiska dollar utvecklingenatt satsa online-tjänsterav nya
och medborgarna ökad tillgång till Australiens kulturin-program som ger
stitutioner. Merparten 10 miljoner dollar, kommer användasav pengarna, att
till stimulera landets till atti utsträckning tillgängliggöraatt större sinamuseer
samlingar via onlinesystem.

Ett de och IT-projektenstörre på kulturområdet framtagandetärav nyare
nationellt nätverk skall de australiskagöraett samlingarav som museernas

och inforrnationsresurser tillgängliga via Intemet. Projektet, kallas försom
0L23AM Australian Museums On Line, bygger på principen deatt

nationella, regionala och lokala har i dag intemuseerna enorma resurser som
utnyttjas, vilka kan tillgängliggöras med hjälp den informa-men av nya
tionstekniken. När AMOL i nuläget befinner sig på uppbyggnads-som-
stadiet- fullt utvecklat kommerär användarna få tillgång till informationatt

alla Australiens enda databassökning. Informationenom museer genom en

23104 Adressen http://www.nma.gov.au/AMOLär
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omfatta frånkommer allt olika samlingsföremål till derasatt museernas
utställningsprogram.

AMOL bygger på initiativ från Cultural Ministers Council s Heritageett
Collections Committee. Rådet, Culturaldvs. Ministers Council, inrättades
1984/1985 forum för utbyte synpunkter området för kulturellaettsom av
aktiviteter i Australien och Nya Zeland. Heritage Collections Committee är ett

mellan museisektomsamarbete och de statliga och regionala kultumiiniste-
riema, syftar till förbättravilket tillgängligheten till Australiens musei-att

Andra involverade i projektet National Museum ofär ärparterresurser. som
Australia, AMOL:s bas och samordningsenhet, Department ofär samtsom
Communications and the stödjerArts, de övriga finansiellt och ad-tresom
ministrativt.

En avgörande komponent i framtagandet nätverket utvecklaär att ettav
online-system för Australiens Projektet kommer genomföras iattmuseer.
flera AMOL-enhetendär skall samordnas, informationsteg om museernas
verksamhet skall samlas in och genomgång dokumen-en museernasav
tationssystem skall genomföras.

Utbildning och IT

nationellaEn del den strategin vidare det s.k. Education Networkärav
Australia, EdNA. Nätet, redan i funktion, skall på sikt förbinda allaärsom

universitet helaskolor och Australien. Tjänster relaterade till undervis-över
ning, där allt från diskussionsgrupper till uppslagsverk ingår, tillhandahålls
till låg hjälpkostnad med modem teknik for interaktiv kommunikation.en av
Nätet nås lärare och frånkan studenter institutionen eller från hemmet obe-av

geografiskroende plats. Huvudmålet säkerställa nödvändig kompe-är attav
för Australiens lärare och elever för effektivtde skall kunna delta i in-tens att

formationssamhället oberoende plats eller socioekonomisk Nät-status.av
verket skall också stimulera till produktion och distribution elektronisktav
undervisningsmaterial.

Delstatsirtitiativ

Flera Australiens delstater tagit initiativhar på IT-orrirådet. Ett framgångs-av
VlCNET34rikt exempel delstaten Victoria invigde sitt i april 1995.är som

VICNET projekt mellan delstatens bibliotek finansierasär ett gemensamt som
via Victorian State Government Community Supports Fund, där syftet är att
skapa lika möjligheter for ialla Victoria ansluta sig till Internetatt samt att
sprida delstatsinforrnation Internet. Regionala noder helasätts överupp

24 105Adressenhttp://www.vicnet.net.au/vicnet/Vnetprophtml
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möjliggöra billigVictoria för modemanslutning. Terminaler, fåratt som an-
möjligtfritt, installeras dessutom i alla bibliotek, vilket det förvändas gör

samtliga medborgare del det utbud Internet erbjuder.taatt av som

Japan4.3.2

varit något föregångsland på IT-området, harJapan har inte under mångautan
jämfört USAår efter i utvecklingen med och Europa. De årenlegat senaste

för informationsteknikdock intresset ökat markant i Japan. Japanema,har
framför allt i storstäderna, har börjat använda datorer, mobiltelefoner och

i utsträckning. De företagen har omstrukturerat sina verk-Internet större stora
utfärdat riktlinjer.och myndigheter har ochsamheter program

för frånSamtidigt har Japans intresse omvärlden ökat landet tidigareatt
främst har varit med den nationella utvecklingen. Till exempel flyttarupptaget

i ökad utsträckning produktionen utomlands för minska kostna-Japan attnu
marknader utvecklas, framför allt i de expansiva regionerna idema. Nya

samtidigt för forskning utveckling förläggs tillAsien, enheter ochsom
USA for snabbt skall kunna få tillgång tillEuropa och kunskapatt man ny

de trenderna området. Från både och företagoch vetskap senaste statom
också allt intresse delta i internationellt samarbete,märks större attett t.ex.
Standardisering och olika pilotprojekt med inriktning på byggateknisk att upp

informationsinfrastruktur.globalen

IT -strategiJapans

1993 initiativetUSA:s regering i september till nationell inforrna-När tog en
följde många länder efter fortionsinfrastruktur och upprättade strategieregna

informationsteknik,användningen däribland Japan. Både Japansfrämjaatt av
för och internationell handel ochindustri MITI DepartementetDepartementet

kändeoch telekommunikation MPT sig pressade snabbt draför attpost upp
liknanderiktlinjer för det landet, tidigare formulerats itankarävenegna om

Japan.
1994 MIT och MPT sina förmaj presenterade föra Japan inI attprogram

"Program fori inforrnationssamhället: Advanced Information Structure" re-
lntellectuallyspektive Reforms toward the Creative Society of the 21st

därefter fattat beslutCentury". Regeringen har de grundläggande riktlin-om
jerna Högkvarteret för främjandetför arbetet enhet kallas avgenom en som
infonnationssamhället. 1994.Enheten bildades i augusti
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rollochPrinciper statens

för genomföra politik grundarhar avsiktjapanska regeringenDen att somen
principer. Politiken skall:sig på följande

infrastrukturalla kan dra fördelarna medsamhälle därskapa nyttaett av en-
för IT,

funktionshindradesmöjliga till äldre och behov,hänsynstörstata-
tillgången till mellan ochskillnaderna det gäller lTeliminera när centrum-

i olika regioner,utveckla användningen ITregionerna attgenom av
tillförlitlig-personliga integriteten förbättra säkerhet ochskydda den samt-

het,
och mångsidighet,på helhetssynbaseras en-

flexibla lösningar,undanröja olika hinder genom-
i IT-frågorglobal lT-infrastruktur och stödbidra till utvecklasamt att geen-

till utvecklingsländerna.

IT-utveckling ovanlig i andra ländersMålet bidra till u-ländemas äratt
intresse delta i den interna-strategier. visar Japansnationella Detta att

utvecldingen.tionella
förutsättningar för IT-infrastrukturen skallbraStatens roll skapaär attatt

for uppbyggnadenpå mångsidigt och kontrollerat Ansvaretutvecklas sätt.ett
dockinfrastrukturen ligger på den privata sektorn. Regeringen kommer attav

ifiberoptiskt bredbandsnätverk destödja utvecklingen störreettav
till år 2010.nationellt nätverk skall klartregionerna, och vidare ett som vara

stödja utvecklingen grundläggande och generellaDen kommer även att av
för möjliggöra praktisk användningapplikationstelaiologier näten, samtatt av

utnyttjarinnovativa applikationer för allmänhetenintroduktionen somav
dessa nätverk.

Tillgänglighet och kulturaspekter

målsättning skapajapanska regeringens IT-strategi finns uttaladI den atten
omfattarfördelarna med IT. Den ITsamhälle där alla kan dra ävenett nytta av

inom kulturområdet.
sjuoch diskussionsforum för dedeltar i G7,Japan är mötes-ett avsom

internationell ekonomi politik.ledande industrinationema i frågor ochom
informationssamhället, vilket hölls i Bryssel iUnder G7:s ministermöte om

principer. strategierfebruari G7-gruppen antal och1995, beslutade ettom
informationssamhället. olikaförverkliga globala Elvapilotprojekt för detatt

för och fördeladessamarbetsprojekt beslutades och ledningsansvaret vart ett
olikaprojekten drar och samordnarmellan G7-ländema. De flesta nytta avav

delta i samtliga projekt ochexisterande nationella initiativ. Japan beslutade att
i fyra projekt.aktivt dela ledarskapet

projektetprojekten direkt till kulturområdet;Fyra de totalt elva knyter anav
utbildning, projektet elektroniskaför internationellt och förkulturutbyte
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bibliotek, projektet för elektroniska och projektet för multimedie-museer
världskulturarvet.tillaccess

4.3.3 Canada

Canada ofta ligga i främsta ledetsägs vad gäller utveckla IT-innehåll.att
Regeringen har också antagit nationell IT-strategi tonviktmed justen
kanadensiskt innehåll och kultur. Datortekniken möjlighetses att ut-som en
jämna den ojämlika tillgången tillännu information och därför betonas alla
kanadensares till uppkopplingrätt Internet till rimlig kostnad,mot oavsetten
vari detta glesbefolkade och vidsträckta land de bor.

Nationell IT -strategi

början 1994I tillsatte regeringen Information Highway Advisory Councilav
lT-kommissionemzöIHAC något liknande den svenska för få hjälpatt att,

utveckla kanadensisk lT-strategi. Tre mål stod i förgrunden för IHAC:sen
arbete:

skapa arbeten innovationer och investeringar i Canada,att genom-
stärka Canadas suveränitet och kulturella identitet,att samt-

allas tillgång till "informationsmotorvägarna till rimligatt trygga en-
kostnad.

Uppdraget slutredovisades i The Challenge of the Informationrapporten
Highway i september 1995. Rapporten innehåller 300 rekommendationer
till regeringen, bl.a. utvecklandet kanadensisk kultur på Internet börattom av
stödjas och de viktigaste delarna Canadas kulturarv bör digitaliseras.att Enav
del kulturinstitutionemas anslag bör föröronmärkas digitaliseringav av sam-
lingar.

IHAC:s rekommendationer ianammades hög grad regeringen iav som
Century.1996 presenterade Moving Canada into the 21 plan förmars st en

hur Canada skall kunna omvandlas till informationssamhälle ochett en
kunskapsekonomi. Ett de fyra övergripande målen i planen öka detärav att
kanadensiska innehållet "informationsmotorvägen" och på så stärkasätt
den nationella kulturdialogen och skapa ekonomisk tillväxt och jobb.

"Informationsmotorvägarna" skall tillgängliga för alla. deI områdenvara
där marknadskraftema inte hand fönnår erbjuda medborgarna tillgångegen
till datakommunikation regeringen bereddär ställa För tillforsälcraatt attupp.

25 Se vidare 4.1.4.
26 Se 3.1.2.
27 Rapporten finns läsa httpz//infoicgeca/info-highway/ihhtmlatt
23108 Planen finns läsa på adressenatt ovan.
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billigainkomst och hemvist, tillräckliga och data-alla kanadensare, oavsett
därför särskild 1997.kommunikationer skall accesstrategi utvecklas underen

uppkopplingsplatser i bibliotek,bl.a. allmänna skapasSannolikt kommer att
köpcentrum. l strategin ingår ocksåkommmuncentrum, skolor och att

användandetålder och olika sociala faktorer påverkaranalysera hur kön, av
IT.

ihar särskilt for människor gles-Industridepartementet ett attprogram ge
Canadabefolkade svårtillgängliga delar tillgång till Internet. Kom-och av

000 förfå till motsvarande 150 kronor tek-i sådana trakter kanmuner upp
utbildning och anslutningar. Tanken kommunernanisk utrustning, är att

skall sidor Internet för in-dels kunna skapa attprogrammet egnagenom
tillgång till information service frånformera kommuninvånarna, dels och

regeringen.

kulturomrádetIT för-strategier

-strategin Canadas kulturminister utvecklaIden nationella IT sägs att attavser
kanadensiskt kulturinnehåll i informationssamhället bl.a.strategi för somen

innefatta stöd till produktion och marknadsföring inhemskt kultur-skall av
med industriministem kulturministern ocksåinnehåll. Tillsammans attavser

exportstrategi för inforrnationsprodukter med kanadensiskt inne-utveckla en
håll identifiera underlätta finansiering utvecklandetoch vägar attatt avav
kanadensiska multimedieprodukter.

vikten vidRegeringen understryker digitalisera de samlingarnaatt storaav
Canadas kulturinstitutioner och på så dem tillgängliga för hela be-görasätt
folkningen. digitaliseringsstrategi viktenEn nationell skall skapas och attav

offentligtde finansierade kulturskattema också kan nås alla skattebetalareav
betonas.

informa-vill mellan kulturskapare,Regeringen samarbeteäven uppmuntra
tionsforetag olika pilotprojekt, utvecklaoch forskningscentrum for att, genom

produkter.verktyg ochnya

Nationella kulturnät

CHINSedan 1972 har Canadian Heritage Information Network arbetat med
Canadasförbättra tillgängligheten till kunskap kulturarv, bl.a. medatt om

hjälp digitalisering. CHIN särskild avdelning inom kulturdeparte-ärav en
Sedan några århar arbetat med datorer och byggt databaser.och längementet

referens-används för tillgång till kanadensiska kulturdatabaser,Internet att ge
service och rad internationella kulturarvstjänster.en

CHIN fyrtiotalCa 100 kanadensiska till haranslutnaär ettvaravmuseer
CHIN:slagt avgift kan viadelar sina samlingar på Motnätet.ut manav
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webbtjänst del antal bevarandedatabaser omkring 25 mil-ochta ett stortav
joner kanadensiska museiföremål.

CHIN utvecklar standarder intelligentaoch Sökverktyg, utbildar museian-
ställda i teknik administrerar digitaliseringsprojekt.och CHIN har ocksåny

interaktiv tidskrift på Internet där museianställda utbyta erfaren-kanstartat en
heter, tagit fram guide till kanadensiska och galleriersamt en museer som
finns tillgänglig och sökbar via CHIN:s webbtjänst.

År 1994 initierades Culturenet, ideellt nätverk för kultursektom, theett av
Canadian Conference of Canadianthe Arts, the Institute for Theatre
Technology och fakulteten for Fine Arts vid universitetet i Calgary.

webbtjänst.Culturenet består webbhotell lågamed priser förettav en
enskilda kulturarbetare och mötesplats, baserad FirstClass. Nätverketen
erbjuder också råd, stöd och koordinering.

första handI det artister, kulturarbetare och konstnärer anslutnaär ärsom
till Culturenet. Nätet fungerar också paraply för lokala och regionalaettsom
kultumät.

Hemsidan innehåller bl.a. sökbar förteckning ochöveren personer orga-
nisationer verksamma inom kultursektom i Canada. Där finns ocksåärsom

förteckning kanadensiska kultursidor på Internet. Culturenet bedriveröveren
dessutom flera projekt för öka det kanadensiska kulturinnehållet nätet,att
bl.a. Canadianskapa Music Information Centre samlings-enatt ettgenom

förpunkt kanadensisk musikindustri, förteckning lokaler i Canadaöveren
lämpliga for kulturevenemang och nationellär evenemangskalender.som en

Det Kanadensiska kulturnätet

Under 1995 föddes idén skapa övergripande kanadensiskt kultumät-att ett
Canadian Culturalverk, Electronic Network CCEN. Idén bygga vida-är att

på det kulturinnehåll redan finns Internet, länka olikare attsom samman
kultursektorer och låta dem dela verktyg. Regeringen sin roll attser som
stödja och underlätta denna utveckling, själva samordningen skallmen
Culturenet stå for.

CCEN skall ideell organisation länkar institutioner,vara en som samman
organisationer, företag och individuella kulturarbetare och demägssom av

lägger information i nätverket. De grundande organisationernastörstautsom
Canadian Conference of the Canadianär Arts, Music Information Centre,

Culturenet och Technological Society.Arts
Alla sysslar med kultur i vid mening och förbinder följasig attsom som en

samling etiska regler får kostnad delta i nätverket. De etiska reglernautan
skall bl.a. omfatta upphovsrätt och intellektuella rättigheter, personlig integri-

29 Adressen http://www.chin.gc.caär
0110 Adressen http://www.culturenet.caär
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informationuppdatera denregelbundetsigförbinder somoch attatttet man
läggs ut. -

tematiska fönster därmedbeståkommerNätverket resurscentrumettatt av
Varje tematisktsammanlänkade.nås ochkan ärkultursektoremaolikade

länkardatabasochsamordnare samtskall ha gemensamenegencentrum en
ochSökverktygmedförbindelsecentrumnätverket. Ettutanförkultursidortill

kulturmaterial såvälsökamöjligtdetskallnätverk göratill andra attlänkar
service-planerastematiskt. Dessutomochgeografiskt ettalfabetiskt som

utbildningutrustning ochtekniskmeddeltagarnabiståskallcentrum som
utveckling.ochforskningmedarbetasamt

förmedoperatörsforum representanterCCEN kommer ettstyrasatt av
diskussions-elektronisktmedverka ikandeltagareAllakultursektor.varje ett

nätverketsdärpartnerforum inrättasskalloch dessutom sponsorerforum ett
utveckling.CCENzsinformation omges

förstaUnder denätverket.driftendagligadenskall skötalitetEtt avteam
teknikerochkommunikationsexpertchef,beståskall dettvå åren enenenav

och förinformationorganisationenför att ut-tillsammans avansvararsom
skallresande konsulterEttkommunikationsverktyg.ochveckla sök- team av

assistansteknisknätverketierbjuda deltagarnaCanada ochiockså åka runt
kostnad.lågutbildning tilloch

individuellt. GenomfinansierasskallCCENprojekt inomAlla sponsor-
skallnätverketmedräknarServicetjänsterförsäljningoch attstöd manav

industridepartementenochKultur-år.stödstatligtsigklara treom cautan
utfäst sigharradio-TV-branschenochkommunikations- attiföretagsamt

ekonomiskt.CCENstödja

USA4.3.4

lT-frågomaoch därkommit längstharIT-utvecklingenland därUSA detär
detsektorerAlladebatten.offentligaifåtthar avstort utrymme den

utvecklingdenutsträckningi alltsamhället berörs störreamerikanska somav
IT-otnrådet.pågår

fort-för USA:sbetydelseofta IT23framhållerregeringenamerikanskaDen
informationsinfrastrukturenmed byggaMålsättningamavälfärd. utattsatta

ekonomisk tillväxt,jobb ochskapaatt-
teknikutvecklingen,roll inomledandeUSA:sstärkaatt- arneri-servicenivån inom dethöjasamtidigtför ochkostnademaminskaatt-

sjukvårdssystemet,kanska
låg kostnad,tillserviceoffentlighögkvalitativförmedla enatt- arbetsuppgifter,framtidaförgenerationernaförbereda deatt yngre- inivåerdemokrati på allainteraktivochbygga öppensamt att en merupp-

111landet.
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USA lT-strategi:s

USA:s regering har definierat roll i IT-utvecklin I presidentstatens
Clintons programförklaring för federalade myndigheternas IT-användning,

Agenda forkallad frånAction september 1994 skall:sägs att staten
stimulera den privata industrin till investeringar,-

serviceutveckla begreppet universal för alla skall få tillgång till infor-att-
mationsteknikens möjligheter till rimlig kostnad,en
fungera katalysator för stimulera teknisk utveckling ochsom en att nya-
tillämpningar,
stödja integrerad, interaktiv och användarstyrd styrning nationell IT-av-
infrastruktur,

informationssäkerhet och tillförlitlighet i nätverk,garantera-
förbättra förvaltningen radiofrekvensspektrat,av-
skydda upphovsmannarätten,-
koordinera arbetet med lokala initiativ och andra länders IT-program, samt-
erbjuda tillgång till offentliga handlingar och förbättra den offentliga upp-
handlingen.

Arbetet med skapa nationell IT-policy sker på flera fronter och bru-att en
kar gå under samlingsnamnet National Information Infrastructure, NII. l

1993september lanserade Clinton-administrationen The National Information
Infrastructure Initiativ, initiativ bygger följande fem principer:ett som

privata investeringar i NII skall uppmuntras,-
konkurrens inom NII skall stödjas och skyddas,-
konsumenter och leverantörer tjänster skall ha tillgång till NII,öppenav-
NH skall bygga vidare konceptet alla skall möjlighetha skaffa sigatt att-

anslutning till NII, alla amerikanersätt i dag har tillrätten samma som
telefon till rimlig kostnad,en
lagstiftning och andra regler och förordningar skall flexibla så deattvara-
kan till den tekniska utvecklingen.anpassas

Kultur och USAIT i

USA har inte någon särskild strategi för IT på kulturornrådet. Till del be-stor
det på kultur inte betraktas statlig angelägenhet, vilket den iattror som en

praktiken inte heller En betydande skillnad mellan kulturinstitutionemai
USA och kulturinstitutionerna i de europeiska länderna de amerikanskaär att
institutionerna uteslutandenärmast privatñnansierade.är Medan antalett stort
europeiska kulturinrättningar bygger sina verksamheter på statliga anslag ñ-
nansieras majoriteten de amerikanska ideella eller kommersiella intres-av av
sen.

Detta Förhållande har betydelse för förekomsten, eller den istor snarare
obefintliga förekomsten, digitala kultumät i USA.stort Eftersomsett deav

31 Universal service begrepp infördesär 1930-talet i USA ochett som som112 syftar till förse amerikaneralla med möjligheten ha telefon.att att
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helhets-enheterkulturinstitutionema existeraramerikanska utanseparatasom
för digitalainomolika fonner samarbetetillincitamentetär ramenavansvar

ochUSA kulturdepartementi Europa. Då saknarlika starktintenätverk som
ingen givenkulturområdet finns hellerIT-strategi förocksådärför sam-en

IT-samarbete mellan deökatkunna bidra tillkraft skulleordnande ettsom
kulturinstitutionema.amerikanska

USA inte använder sig IT. Detkulturinstitutionema ibetyder inteDet att av
Mångaindividuella former.underutsträckning,idegör mu-stor mermen
ochrepresenterade på Internet,bibliotek finnsochkonsthallar ett stortseer,

digitalisera sina samlingar.hållerantal dem attav

nätverkDigitala

USA. demi Ettexempel på digitala kultumätdock fåtalfinns ävenDet ett av
LACN.32 LACN,Målsättningen medCulture Net ärAngelesLos ettär som

använda ITlokalsamhällen möjlighetAngeles 88Lospilotprojekt, är attatt ge
ingårkulturella I projektetutveckla sittochför bevara, attpresentera arv.att

online,Angeles kulturresurservisar Loskultumät attupprätta ett uppsom
tilloch bidra kultumätet,i hur de kan användalokalsarnhällenautbilda samt

näringslivet, utbildningssektom ochsammanslutningar mellanskapaatt nya
skall kunnaregionen. Kulturnätetbidra till utvecklakankulturlivet attsom
tillgång tillförutsättning de harinvånare, dock undersamtligaanvändas attav

1999.1996 ochProjektet pågår mellankopplat till.kulturnätetInternet ärsom
0SA033 exempel. Projektet,OnlineTheOpen Studio: Arts är ett annat

kulturin-ochtillgången på lokal konst-syftar till ökarikstäckande,är attsom
kulturinstitutioner konstnärerlokala ochtillformation på Internet samt att ge

OSAOpublik i nationellt sammanhang.tillmöjlighet nå större ettutatt en
inrättari förstagenomföras i tvåstegsprocess därkommer ett stegatt manen

intresserad allmänhet. Dessaför konstnärer ochpublic pointsså kallade en
vilkapå bibliotek och medborgarkontor,skall bl.a. finnaspublic points

till-ersättning för de Internetmindre ekonomiskerhålla görkommer attatt en
skallsamhället. l andra konstor-i det lokalagängligt för medborgarna ett steg

kommuni-utbildning i hur de kanenskilda konstnärerochganisationer ges
initialtelektroniskt online. Utbildningen skallsigoch publicera ges ge-cera

utbildasorganisationer och konstnärerregionala Detio centra. somnom
de själva lärt sig till andraombedda lära deti sin blikommer att uttur att or-

finns bl.a.ñnansiärema bakom projektetBlandganisationer och konstnärer.
National Endowment for theregeringsorganet Arts.det oberoende

så Community Networks. Dessaockså många håll kalladeUSA finnsI
institu-medborgamätverk där myndigheter,lokalafungerar slagsettsom

32 ltttpz//wwwgiigettyedu/lacn/Adressenär
3 113http://www.openstudio.org/Adressen är
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tioner, organisationer, m.fl. kan informera sina verksamheter, och därom
kan inhämtamedborgarna samhällsinformation kommunicera med lokalasamt

Ävenpolitiker och med andra medborgare. det inte frågaär renodladeom om
kultumät så har dessa nätverk många gånger kulturella inslag.

Utbildning

USAI grundskolan prioriteratär område för pilotprojekt inom IT. Denett
amerikanska stöder projekt hjälper skolor i glesbefolkade områdenstaten som
och skolor i områden där skolsystemet behöver stöd andra orsaker. I deav
projekt stödjer måste skolorna ordna 50 % finansieringenstatensom av
själva. Ofta får skolorna hjälp lokala företag. För tillfället ingaav satsar staten

pilotprojekten; under 1994 totalt 182 miljoner kro-stora summor avsattes
för detta ändamål. Meningen dock stimulera skolornaär till självaattnor att

till IT-utrustning, med deavsätta lyckade pilotfallen förebild.pengar som

4.4 Konklusion

Inforrnationstekniken till sinär gränsöverskridande vilket innebärnatur att
vikten samverkan nationsgränserna ökar.över Det angeläget både förärav ett
svenskt kultumät föroch landets kulturinstitutioner följa den intematio-att
nella utvecklingen och delta i de arbeten pågår för inte uppfinnaatt attsom
hjulet gång till, i stället lära och del andras erfarenheter. Somutan taen av
redovisats i detta kapitel pågår rad internationella samarbetsprojekt, bl.a.en
inom EU och G7-gruppen. Projekten verkar för främja IT-användningenatt
på kulturområdet och finna lösningar för öka tillgången tillgemensamma att
kulturinstitutionemas samlingar, bl.a. standarder förgenom gemensamma
klassificering kulturmaterial.av

Det viktigt enskildaär kulturinstitutioneräven deltar i dessa intematio-att
nella samarbetsprojekt och själva initierar projekt på kulturområdet. Här finns

möjlighet till ekonomiskt bistånd,även Blekinge län har fått medelt.ex. ur
EU:s strukturfonder bl.a. kommer användas till IT-projekt på kultur-attsom
området.

pågårDet många intressanta projekt på nationell nivå inomäven EU och i
andra delar världen. I Danmark och Canada finns det nationella digi-av t.ex.
tala kultumät. Vi det betydelsefullt få till stånd samarbeteattser som ett
mellan dessa fungerande kultumät och framtida Kulturnät Sverige.ett

Utvecklingen går internationellt ökad öppenhet där tillgång tillsett mot en
fri information får allt betydelse. Viktenstörre "contents", dvs. innehållav
betonas ofta och Sverige, har lång tradition öppenhet och sprid-som en av
ning offentlig information, kan här spela viktig roll.av en
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jämföraintressantocksådetperspektiv synenattärinternationelltI ett
ochUSAmellanskillnadermarkantafinnsDetländer.i olika t.ex.kultur

i be-inrymsVadkulturen.församhälletspå somFrankrike i ansvarsynen
kulturdepartementetdetStorbritannien ärockså; i t.ex.varierarkulturgreppet

idrottenDanmark ärKulturnätoch i egenenturistfrågorföransvararsom
rubrik.

kulturfrågor.ochmed ITarbeteländersandraläxamycketfinnsDet att av
verk-SverigesKultumätdärförperspektiv börinternationellt genomsyraEtt

samhet.
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Utgångspunkter5

kultur och IT.med begreppenför vad viredogörskapitlethärdetI avser
inforrna-ochanvända datorerförutsättningar förolikaMänniskors att

befolkningenmotverkamöjligheternaliksomtionsteknik diskuteras attatt
avslutas medB-lag. Kapitletinforrnationstekniskt ochA-idelas ettupp

nås dem inteskall kunnaSverigeblivande Kultumätforslag till hur somavett
lntemet-uppkoppling.ochtill datorertillgånghar

Definitioner5.1

återkommergrundläggande begreppnågrainledningsvis klargöraVi vill som
kultur-med kultur,vad vibetänkande, nämligeni vårtgångermånga menar

multimedia strategi.institutioner, IT, samt

5.1.1 Kultur

culturalatinetsodla ochfranskans culturefrånkommerOrdet kultur
ordbokNorstedts svenska ärbildningi Enligtbearbetningâ odlingi stora

högremänniskor förallt skapatssammanfattningenkultur att geavav som
ordlista kulturAkademiens ärSvenskaandliga upplevelser. att en ge-anger

särskilto.d.,folk ellerverksamhet inommänskligstaltning ett gruppenav
Nationalencyklopedienreligion.ochlitteraturvetenskap, konst,med tanke
definierade kulturkultur. Kantdefinitionbeskriver flera filosofers t.ex.av

åstadkomma".kansjälv"något högre vadän naturensom
Kulturutredningenl beskrivande begreppdefinierade kultur ett somsom

kulturarvetbildningssträvanden ochmedierna,inrymmer konstartema,
människormening kulturenvidasteockså IUtredningen enatt: gerangav

ochockså förredskapkulturenidentitet. Menviktig del deras attenvargerav
på-ochoch känsloruttrycka tankaridentiteten,själv forma den attattegna

förändraverka och

1 intriktning.Kulturpolitikenssou 1995:84,
2 och denkulturlandskapettraditioner.historia ochinrymmerKulturarvet

folk-ochkonstnärliga kulturarvetmiljön liksom språket, detbyggda
kulturen.

3 117Ibid 13.s.
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Vi ansluter till Kulturutredningens beskrivande kulturbegrepp, samti-oss
digt vi vill understryka kulturformer kan uppstå med hjälpsom att in-nya av
formationsteknik. Några exempel på hur Internet inspirerat till kongenialt
nyskapande i "Kulturens skyltfönster Internet", guide till kulturellages en
sidor Internet betänkandetåterfinns bilaga tillsom som

I detta sammanhang bör också påpekas kultur definieras på olikaatt sätt
och inbegriper olika saker i olika länder.

Vi vill inte dra någon mellan vadgräns etableradeär kulturfomrer ochsom
vad subkultur. Subkulturär definieras i Norstedts svenskasom ordbokstora

kultur kännetecknande för i någotsom en avseende avvikeren grupp som
från det dominerande imönstret samhälle. En vidare tolkning begreppetett av
subkultur ännu inteär etablerad eller erkänd form kulturyttring.en Vadav

etablerad kulturfonnär och vad tillhör subkulturersom naturligtvisen ärsom
oerhört subjektivt. Vi nöjer med konstatera vi vill kommandeattoss att att ett
Kultumät Sverige skall inrymma så många olika slags kulturyttringar som
möjligt.

5.1.2 Kulturinstitutioner och -producenter

Kulturinstitutioner offentligt finansieradeär institutioner med kulturell verk-
samhet. Kulturutredningen delari sitt slutbetänkande SOU 1995:84 Kultur-
politikens inriktning institutionerna i fyra typer:

Konstnärligt arbetande institutioner har konstnärlig integritet ochstorsom-
visar sitt arbetsresultat för publik. Hit räknas dans-,som upp en teater-

och musikinstitutionema.
Samlande, dokumenterande och fönnedlande institutioner harsom- sam-
hällsuppdraget samla, vårda, bevara och levandegöra våraatt kulturarv. En
del institutionemas arbete kommer inte omedelbart allmänheten tillav del.
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 andra kulturinstitutioner. Hit räk-som-

bl.a. länsbiblioteken.nas

Kulturproducenter alla skaparär kultur, alltså inte enbart kulturinsti-som
tutionema också enskilda eller gruppvis arbetande professionellautan kultur-

Ävenarbetare eller företag,amatörer. organisationer och föreningar kan vara
kulturproducenter.

4 Se bilaga Kulturens skylgfönster på Internet Ett snapshot från januari-118 1997 föränderlig kulturscen.av en
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multimediaIT och5.1.3

för in-teknikinformationsteknikITförklararNationalencyklopedien som--
presentationochkommunikationbearbetningoch avlagringsamling, samt

digitalaolikaförsamlingsbegreppdefinierar lTViformer.olika ettidata som
överföra ochbearbeta,lagra, presenteraskapa,används förtekniker attsom

i formkanInformationenteleteknik.ellerdata-hjälpmed varainformation av
video.och/ellerbildljud,text,av

användsiblandinformationsteknologi, syno-som enMed begreppet som
informationsteknik.vi läraninformationsteknik,till omavsernym

förmed-mediumochmultiengelskan,frånMultimedia kommer av -
multimediadefinierarNationalencyklopedienuttrycksmedelilingslänk,

påbaseradeprodukter,ellerpresentationerdatorstöddasarnmanhållna,som
Hel-bild/video.ochljudanimation,grafik,kommunikationsfomiema text,

under-ellerundervisnings-konstverk,information, ettkanheten ettavse
teknisktformernaolikadå deanvänds settUttrycket ävenhållningstillfálle.

hårddisk ellerdigitaltvanligenformat, t.ex.ochi enlagrats ett samma
simultani betydelsenenkeltmultimedia heltanvänds an-Oftaskiva.optisk

bild kom-ochljudinformation, text,olika attvändning t.ex.typer avav
bineras.

förutsättningarolikaAnvändarnas5.2

infor-med hjälptill kulturtillgångmänniskorsökagrundtankeVår avär att
ingångssidaåtkomliglättdenmationsteknik och göra gemensamgenom enatt

hardärför allaförståsavgörandeHelt ärInternet. attSverigeKultumätför
också kla-möjligtmångasåochkrävsutrustningtill dentillgång att somsom

mål böruttalatutiedningsdirektivet sägsden. Ianvända att ett varaattrar av
och B-lag.informationstekniskt A-iinte delasmedborgarna ettuppatt

befolk-svenskastudier denochundersökningarrad attvisarSamtidigt en
respektive inte har,har,tvåuppdelad ifactoidag de ärningen somgrupper

till datorer.tillgång
sjuräknatmaj 1996igenomfördes ärundersökning grovtEnligt somen

1950-taletföddaanvändaretioåtta ärIntemet-användare män,tio avav
högutbildade.5 till datorertillgånggällerNär dettioniooch äreller avsenare

kringnågonstansresultat.undersökningarsolikavarierartilloch Internet men
lntemetPtilltillgånguppskattas habefolkning brukarSveriges20-25 % av

arbetsplats.sinfortfarandede flesta

5 hjälp1995 medaprilsedankontinuerligtgenomförs avUndersökningen
förResearch/ForskningsgruppenKAIROSföretaget sam-postal enkät av

informationsstudier.ochhälls-
1196 3.4.5.vidareSe
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5.2.1 Demograñ

Sveriges befolkning har väldigt olika förutsättningar för använda sig in-att av
formationsteknik. De blivande användarna Kultumät Sverige därförärettav

mycket heterogen bl.a. består datorovana,en akademiker,grupp som av pen-
sionärer, invandrare, kulturarbetare, funktionshindrade, barn och glesbygds-
boende.

lnkomststorlek och utbildningsgrad har hittills ofta varit föravgörande
huruvida människor del teknikers alla möjligheter. Precistar av närnya som

tekniska landvinningar tidigare introducerats har de förstanya användarna av
IT varit relativt högutbildade, teknikintresserade, välavlönade och samtunga
påfallande ofta män.

Utbildning

Hittills det främstär välutbildade och har sig inforrna-använtunga som av
tionsteknikens många möjligheter. Många skolor har också börjat lära elever-

använda sig IT, databaser och Internet föratt skaffa kunskaperna ochav att
IT-pr0positionen7knyta kontakter. I det övergripande målet kun-anges att

skaper IT och dess användningsmöjligheter förs in påom alla nivåerom i
utbildningsväsendet inom år. I propositionen ocksåsägs varjetre kommunatt
bör lT-strategiupprätta för skolan, samtliga erhåller lärarexamenen att som
från år 1998 skall ha kunskaper och erfarenheter hur IT kanom egna av an-
vändas i undervisningen skolhuvudmännen och berörda högskolorsamt att
bör initiativ till fortbildning lärare förta öka intresset för och kunska-av att

IT:s möjligheter i undervisningen. Regeringenperna dessutomom avser att
skapa nätverksbaserat för främjaett och stimulera framväx-resurscentrum att

IT-baserade läromedel-läromedia,ten under treårsperiodav avdelaatt sär-en
skilda förmedel utbildningsinsatser på IT-området de statliga anslags-av
medlen till Folkbildningsrådets respektive till Folkrörelserådets verksamhet,

uppdra Skolverket i samråd med berördaatt branscheratt utveckla yrkes-
inriktade kurser på IT-området inom gymnasieskolan och komvux samt att
uppdra varje universitet och högskola redovisa handlingsprogram föratt ett
användning IT inom utbildning och forskning.av

Lärarnas utbildning och inställning till IT idag heltär avgörande för
vilken undervisning eleverna får. l dag varierar datortillgången mycket
mellan skolorna eftersom det kommunernaär för grund- ochsom ansvarar
gymnasieskolan.

Någon form utbildning ocksåär nödvändig för så mångaav att vuxna som
möjligt skall kunna använda sig informationsteknik. Folkbildning ITav om
och frågor informations-rör och kunskapssamhället börom enligt IT-som

7 ÅtgärderProposition 1995/96:125. för bredda och utveckla använd-att
120 ningen informationsteknik. Se också 3.2.1.av
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ide, ocksåpropositionen också prioriteras under de åren. Ennärmaste som
införandet IT- eller datakörkort efter danski propositionen, ärnämns ettav

finns möjlighetmodell. I dessa och flera andra länder examine-och finsk att
"körkort" få intyg på besitter grund-för särskilt och därmed ettett att manras

använder informationsteknik. På så främjas folk-kunskaper i hur sättman
kompetenshöjning. föreningenbildning Den ideella Dataföreningen ioch

IT-råd8tillsammans med Ungdomens frågan sådana kör-Sverige driver om
i Sverige.kort

avsiktIT-propositionen regeringens samtliga kostnaderI äratt attanges
inom utbildningsområdet skall finansieras och inteföljer insatsernasom av

ökade kostnader förmedföra staten.

Gender

tillgång till teknik i mindre utsträckning Flera under-Kvinnor har än män.ny
omkring tredjedelsökningar har visat bara de svenska lntemet-an-att en av

tillgångkvinnor. Dock verkar skillnaden vad gäller till Internetvändarna är
undersökning gjordeinte lika Enligt opinionsinstitutet Skopstor. en somvara

för hösten 1996 har 23 % kvinnorna 28tidningen Dagens IT och %av av
lntemet.9Sverige tillgång tillimännen

tradition likaAv kvinnor inte i hög grad intresserade teknikär mänsom av
i sig, de praktiska tillämpningar teknikutvecklingen kanutan snarare av som
erbjuda. Många Internet tidigare inte innehållit så mycket informa-attmenar
tion inom ämnesområden traditionellt har tillhöra den kvinn-sett ansettssom
liga intressesfären. och inte minst snabba expansion innebärInternets wwwzs
dock det finns material på inom alla tänkbaranätetatt sagtsnartnumera

inte minst kultur. Kulturyttringar brukar intressera ikvinnorärrmen, anses
utsträckning och kanske kan de digitala kulturyttringama lockastörre än män

fler kvinnor utforska Internet.att
Män kommer oftare i kontakt med teknik under sin utbildning och i sitt

arbete, vilket följd traditionellt ojämlika könsfördelningen mellandenär en av
olika utbildning och yrken. Visserligen har intresset för teknikinrik-typer av
tade utbildningar år, vid till Kungligaökat under antagningensenare men
Tekniska Högskolan 1996höstterminen endast 15 % det.ex. antagnavar av
till datatekniklinjen datorerkvinnor. Samtidigt skall användssägas att numera
på alla utbildningar och arbetsplatser. Merparten desnart sagt typer av av ca

miljonerna datoranvändare i det svenska arbetslivet faktiskt kvinnor,ärtre
ofta jobbar med administrativa uppgifter kontor.som

Flickors inlärning skiljer från och skolornas pedagogiksig delvis pojkars,
fortfarande ofta sådan flickors.den stödjer pojkars inlärning bättreär änatt

8 Se 3.1.4.
9 121Se vidare 3.4.5.
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minska skillnadenEtt mellan könen i det här avseendet kansätt att attvara an-
särskilda utbildningar i datorteknikordna och Internet för kvinnor och
Så ocksåflickor. har skett många håll, ofta med goda resultat. Vid stads-

ibiblioteket Ronneby startades projekt särskilt riktat till flickor sedant.ex. ett
personalen konstaterat 90 % dem vid biblioteketsöver datoreratt sattav som

framför allt pojkar. Ett trettiotal flickor fick varje veckamän, komma tillvar
biblioteket för siglära hemsidor, framställa elektroniskgöraatt att egna en
tidning I dag det lika många kvinnorär använder biblio-mänm.m. som som
tekets datorer.

Ålder

Som tidigare oftadet de först till sig tekniska innova-nämnts är tarunga som
tioner. När det gäller datoranvändning och Internet detta i hög gradär sant.
Många barn och ungdomar tillgång tillhar datorer och Internet via sina skolor

många använderoch Intemet-uppkopplade vid bibliotekendatorer eftersom
de i alltid tillgängliga kostnad. Dessutomär har det blandstort sett utan
många ungdomar blivit populärt besöka Internet-kaféer.att

Dator- och Intemetanvändningen i Sverige kan generellt minskasägassett
med stigande ålder. Med undantag från del intresserade pensionärer da-ären

framför allt de och de medelålders verktyg. Vad datorernatorerna ungas an-
vänds till varierar förstås med intresse med ålder, kanän grovt settmer men

idatorerna utsträckningsägas arbetsredskapstörre och hjälpmedeläratt ett
for de lite äldre medan de använder datorer for kommunicera,yngre attmer
spela spel och skaffa information fritidsintressen. I skolan används dockom
datorerna främst för utbildningsändamål, åtminstone under skoltid.

5.2.2 Funktionshindrade

KulturpropositionenloI kulturpolitiskdet ambitionsägs är kulturenatt en att
skall kunna erbjudas människoralla och med funktionsnedsättning beredsatt
möjlighet använda sin kreativitet och sina konstnärliga och intellektellaatt
färdigheter. Kulturinstitutioner har särskilt söka nåvägarett att attansvar nya
fram till alla de idag inte delaktiga i landetsär kulturutbud.grupper som
Staten främjabör i tillgänglighetem till kulturinstitutionemasett attta ansvar

utbud.lokaler och
Det främsta syftet med svenskt kultumät tillgänglighetenöka tillärett att

kulturarvet och Viaandra kulturyttringar. kulturnätet skall alla snabbt och

10 1996/9723,kulturpolitik.
11122 Ibid. 188.s
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i Sverige. Dettill kulturentillgång ärinformation ochfåenkelt kunna enom
samhället.isamtligamåste gällademokratisk rättighet gruppersom

funktions-medhjälp förtillkanInformationstekniken stor personervara
skaparfunktionhindradedetill närmåste hänsynDärför etthinder. mantas

funktionshindrade skall kunnaförsig inget hinderTekniken i ärkultumät. att
ochtill talsyntesomvandla datortextgårDetkultumät.del attt.ex.ettta av

funktions-medförbetydelseVad harpunktskrift. större att personersom
utbildningmedsamhället bidrarkultumätanvändaskall ärhinder kunna attett

användarfunktioneroch kultumätetsutrustning,nödvändigoch anpassasatt
funktionshindrade.till

Allmänna förutsättningar

läsglasögonifrån behöveralltfunktionshindrad kan innebäraAtt att manvara
prak-enklaavhjälpsfunktionshinderMångadövblind.till är genomatt man

andra krävermedanså mycket,inte kostarlösningartiska genom-mersom
denFunktionshindret ligger hosanpassningar.och kostsammagripande en-

samhället.ochpå omgivningenblir berorhandikappande detskilde, hurmen
funktions-för mångarevolutioninneburitInforrnationstekniken har en

kommuniceradövblindaexempelvisdatorteknik kanhjälphindrade. Med av
från olikaoch nyheterinformationkan hämtasynskadadeGravtvia telenätet.

hjälpmeddatorskärmvad ståroch direkt läsadatabaser synte-avensom
deRörelsehindrade kan, nästanpunktskriftsdisplay. även ärtiskt tal eller om

blås-ochhjälpmedpersondatoreranvändatotalförlamade, t.ex. en sug-av
persondator med rösten.möjligttill och medfunktion, och det är att styra en

värld,tillgång tillanpassade datorerkanFör rörelsehindrade rätt en nyge
svårtillgängliga,kantill platsersigmöjlighetermed varaannarsatt ta som

bibliotek ocht.ex. museer.som
vill användafunktionshindradeforproblemuppståDet kan dock somnya

nätverk Detgällerdetinformationsteknik, bl.a. närsig storasom www.av
inforrnationsbärandewebbsidor baserasflerjust alltproblemet är attnu

förintressen verkarkommersiella göraför Starkabilder i stället atttext.
finnsantal bilder. Detanvändningsidorna attraktivare stortettavgenom

omöjligtsynskadadevilket innebärhelt textlösa,webbsidor är att gravtsom
Även utrustningharsynskadade i dagmångadel informationen.kan ta omav

punktskriftsyntetiskt tal ellertillbildskärmensdirekt kan översätta textsom
iinformationenkanutrustningteknisk översättaså finns det ingen ensom

aldrig finnasförmodligen helleroch det kommerbild på sätt, attsamma
någon sådan.
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HTMLJZDet beskrivningsspråk, används vid utformningensom av
webbsidor har emellertid inbyggda möjligheter i beskriva den bildatt text som
läggs på sidan. I praktiken går det till så den utformar webbsidanatt som
kompletterar den grafiska bilden med beskriver bilden. Närtexten som
webbläsaren, dvs. används för tolka informationen,programmet som att
visar sidan så visas antingen bilden eller också den beskrivandeupp texten
beroende på vad användaren väljer. För synskadade och medt.ex. personer
långsam Intemet-ansluming via modem kan det föredra.attsenare vara

Om vill åstadkomma layout på sin webbsida i huvudsak byg-man en som
på grafik så finns också möjligheten skapa sida baserad på förger att text

synskadade. Man skapar då parallellt dokument uteslutande återgerett desom
finns utspridda det grafiskaöver dokumentet,texter vid exempelvissom

ikoner och bilder. Texterna återges i koncentrerad form i löpande text, som
lätt kan tillöversättas syntetiskt tal eller punktskrift. På varje grafisk sida bör

dådet högst till finnasvänster textlänk till det textbaserade parallell-upp en
idokumentet.

Allt förutsätterdetta dock de producerar webbsidor verkligenatt som
kodar in bildbeskrivande textsidor respektive parallellaupprättar textdoku-

vilket många inte gör.ment,
För de synskadade det alltsåär problematiskt utvecklingen på Internetatt

går från textbaserade användargränssnitt till grafiska, eftersom grafiska
gränssnitt svårareär till talsyntes och punktskriftsdisplay.att Frånanpassa
synskadesynpunkt DCS-miljön,är bygger tangentkommandon,som att
föredra då den bättre lämpadär för talsyntes och punktskriftsdisplay vadän

och windowsmiljöema med grafiska fönstermac-
Med andra 0rd finns det flera aspekter berör funktionshindradesom som

måste beaktas inför inrättandet kulturnät. Om kulturnät skall kunnaettav ett
kallas demokratiskt detär nödvändigt strategiupprätta avhjälper deatt en som
tekniska hinder kan försvåra för funktionshindrade få full till-som annars att
gång till kultumätet.

Handikappkrav

IT-propositionen13Regeringen föreslog i förutsättningarna föratt att genom-
föra IT-program med inriktning på främja funktionshindradeett äldreatt samt

användning IT skall Efterprövas. regeringsbeslutpersoners i frågan,av ett
i augusti 1996, har Handikappinstitutettogs fått i uppdragsom i samrådatt

med berörda myndigheter och organisationer utveckla sådantett program

12 HyperText Markup Language. HTML, detär dokumentformat som an-
vänds på World Wide Web. I HTML kan hyperlänkar definieras och bilder
läggas in.

13 ÅtgärderProposition 1995/962125, för bredda och utveckla använd-att
124 ningen informationsteknik.av
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förslag till finansiering. Syftetlämna med skapa för-ärsamt programmet att
utsättningar för samlat det gäller beslut prioriteringarnärett mer grepp om
och åtgärder inom området IT för äldre funktionshindrade.och I uppdraget
ingår också föreslå handlingslinjer åtgärderoch på området, ochatt pro-

skall bl.a. beröra skola utbildning,och arbetsliv, kultur, fritid,grammet
frågor tillgänglighetboende, i samhällslivet. Uppdraget skall redovi-samt om

till regeringen den maj 1997.1senastsas
Redan finns dock riktlinjer for hur information Internet bör utformasnu

för den skall kunna tillgänglig för funktionshindrade. Handikapp-att vara
krav,14institutet har formulerat vilkaantal Kultumät Sverige och dessett

deltagare följa.bör Kraven, bl.a. gäller tillgänglighet, utformningsom av
bilderoch användning och ljud, redovisas något bearbetade för-ochtext, av

kortade följande.i det

Baskrav

Användaren skall kunna välja få enbart textbaserad information, och dennaatt
återfinnasvalmöjlighet skall enhetligt ställe webbsidan och medett ett

enhetligt utförande på samtliga sidor. möjliggör förDetta synskadadegravt
och med lässvårigheter använda skärmläsare, dator-äratt ettpersoner som

informationen tillgänglig via hjälpmedel talsyntesgör t.ex.program som som
och punktskriftsdisplay.

All information producenten vill få fram och informationallsom som an-
vändaren behöver måste föreligga i textforrn, och skall lagras i tecken-texten
baserad form. Anledningen till detta går omvandla till bl.a. tal-är att text att

och punktslcrift, vilket inte möjligt med bilder. Informationär görasyntes att
och kommunikation skall därför inte baseras på grafisktenbart gränssnittett

inte skärmläsare finns tillgänglig för detta gränssnitt eller detta gräns-om en
snitt kompletteras med textbaserat sådant.ett

påKrav text

Om teckensnitt något fördefinieras vid skapandet webbdokumentsätt ettav
bör det generellt ellergroteskt linjärt, dvs. stil inte innehållervara en som
några schatteringar. mångaFör schatteringar medförakan att textensynsvaga
tycks flyta ihop, vilket den oläslig. Det fördel användarensgör är en om
webbläsare klarar visa i flera olika typsnitt. påpekasDock böratt texter att
www-information tekniska skäl sällan kan i visst typsnitt, ävenettav ses om

sådant harett angetts.

14 Kraven framtagna för Toppledarforumsär projekt SverigeDet offentliga
på Intemet. Toppledarforum arbetsgruppär för verksamhetsutvecklingen
i offentlig förvaltning med stöd infonnationsteknik. 125av
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i förekomma meningar ochVersaler bör enbart i börjantext egennamnav
svenska skrivregler. enbart bör generelltenligt vedertagna Text med versaler

då svårläst.inte användas sådan ärtext mer
till användarnas skiftande möjlighet läsa olika attributMed hänsyn att som

logisk beskrivning innehållet ifärg, fetstil bör producentema göraetc. aven
förför möjlighet förändra utseendetwebbdokumenten användaren attatt ge

tillfredsställa individuella behov.att
väljas.Vid markering i löpande bör alternativa presentationer kunnatext

Fetstil och färger med kontrast lämpligt, dock kontrasten rött/grönt.ärstor
information uppfattaGenerellt får ingen beroende användaren kangöras attav

färg. Används röd eller färg det viktigt informationendess grön är extra att
eftersom färgblinda svå-också förmedlas på många harsätt,annat personer

färger.righeter med dessa
sju tilltextmängder det lämpligt med korta radlängder medFör ärstörre

åtta ord rad.per
sådan inte misstolkas och läsbar-Upplösningen bör tecken kanatt attvara

vid maximal förstoring. hela innehålletheten god Detta gällerär även men
olikasärskilt och knappar slag.text av

på tal ljudanvändning bilder, ochKrav av

förses förmedlar bildens väsentliga budskap.Bilder måste med text som
förfår inte del bilden. Detta avgörande betydelseDenna ärtext vara en av av

synskadade skall kunna läsa med behållning.gravtom
Fullständig information erhållas via bilder piktogram. Detbör kunna och
viktigt främst för vissa språkskadade och utvecklingsstörda.är
Den viktigaste informationen bör kunna med tal och ljud. Detpresenteras
särskilt viktigt för synskadade, dyslektiker, vissa utvecklingsstörda ochär

information bör webbläsareförskolebarn. Talad användaren med hjälp av en
intonationkunna justera vad gäller volym. och hastighet. Detta viktigtär

främst för hörselskadade. Tal cch ljud också finnas textade ellerbör alltid
texttolkade.

tillgänglighetKrav avseende övrig

förmedlas svårighetsgrader så denInformationen bör kunna med olika att
fördjupa infor-inte har behov sig kan få enkel övergripandeochattavsom

mation i lättläst form. Informationen bör vidare förmedlas olikakunna
språk.

utformar informationssidorDen bör läsaren möjlighet kännaattsom ge
enhetliga principer finnsigen sig följa för viss basinforrnationattgenom var
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komma till-vidare liksomförbär sigför hurochpå skärmen attattman
baka.

varningssignaleravseendeKrav

presentationsformeralternativaerbjudas idylikt börVamingssignaler och
uppfattahörselskadadesynskadade rättsåvältillåter attpersonersomsom

regleras avseendeljudsignalema bör kunnainnebär bl.a.signalen. Detta att
signaleroch synligawebbläsare,via användarensfrekvenserpuls ochnivå,

motsvarandeVarningar ochupptäcka.de lättaplacerade där ärbör attvara
lång tid förunder tillräckligtkvarstå ellermeddelanden börviktiga upprepas

användaren.uppmärksammashinnaatt av

kommunikationerbjudenKrav vid

textalterna-till teckenspråkfås teckentolkadKommunikationen bör kunna om
teckentolkad börviktig informationdethand gällertiv saknas. I första som

också kompletteras medkanVideosekvenservideosekvenser.visas i text-

remsa.
inmatning bör kunnaKommunikation bygger accepteratextavsom

rättningeller Knapparalternativ stavningföreslå görs.felstavningar eller att
små krav på precisionträffytor ställerocksåmåste haolika slag stora somav

med motorisk funktionsned-förviktigtfrån vilketanvändaren, är personer
sättning.

påSärskilda kulturinstitutionerkrav

Handikappinstitutet hardenågra förutomVi ytterligare krav, somattanser
-myndigheter, nämligenkulturinstitutioner ochställasformulerat, bör att

tillgänglighe-också informeraverksamhetenvid digitala presentationer omav
kulturminnen,Dessutom börfunktionshindrade.föroch eventuell serviceten

rörelsehindrade till-nå förfysisktsvåra göras-byggnader, är attetc. som
Reality-teknik.Virtualhjälpi digital form medgängliga t.ex.av

Mångkulturella5.2.3 aspekter

samhälleliga sammanhang ochförståmänniskorKultur hjälper att ger enoss
mångkulturelltSverigevarifrån vi kommer.känsla för vilka vi och ärär ett

miljon från andrainvandrareOmkringförändras.samhälle snabbt ensom
000 födda i Sverige har700ytterligarei vårt land och ärkulturer bor menca
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minst förälder invandrare. Samtidigt ochär bor svenskarna ien som reser
omfattningökande utomlands. lntemationaliseringen det svenska samhäl-av

blivitlet har allt tydligare, inte minst i Sverigesoch med EU-medlemskap.
Även bland de svenska medborgarna finns rad kulturella särdrag, be-en

roende på i vilken del landet bor och vilken etnisk och religiös bak-av man
grund har. Inom Sverige finns också flera minoritetskulturer, denman varav
samiska intar särställning. Just den samiska kulturen lever undanskymten
och har under år fått allt färre Vi hoppas detutövare. blivandesenare att
Kultumät Sverige kan bli forum för ökad spridning och kännedomett av om

samiskaden kulturen.
Att känna och förstå det samhälle och den omgivning del ochärman en av

hur dessa har formats historien förutsättning för fåärveta attgenom en en
identitet och för aktivt kunna delta i samhällslivet. Vissa kultur-attegen av

symboler har på år utnyttjats vill skapaarvets senare mot-av grupper som
sättningar mellan invandrare och övriga invånare i Sverige, rätt använtmen
kan kulturarvet för integration.grundutgöra Den svenska kulturen vik-ären
tig förvalta det också angelägetär och spegla de mång-att att uppmuntramen
kulturella särdragen. tillägnaAtt sig och respektera främmande kulturarvett

Kulturutredningenkräver dock insikt i det uttryckte det.egna, som
invandringenDen ökande till och omflyttningen inom landet har medfört

rad skilda kulturuttryck ibland blandas, ibland lever sida vid sida. Enatt en
alltför liten del denna kulturella mångfald dock synlig i detär svenskaav
kulturlivet. Vi Kultumät Sverige möjliggörakan ökad kännedomtror ettatt

tillgångoch till det svenska kulturarvet och till olika svenska kulturytt-om
Vi villringar. också kultumätet skall inrymma olika invandrargruppersatt

kulturyttringar så kultumätet blir samlad och forum för mötenatt etten resurs
mellan alla de olika former kultur i landet. Internet dessutomärav som ryms

viktig för invandrare med hjälp lättare kan upprätthållanätetsen resurs som
kontakt och informera sig utvecklingen i sina ursprungsländer.om

Sverige mångkulturellt samhälle i och medär rad invandrarkultu-ett att en
finns representerade här, svensk kultur sprids också allt i världenrer men mer

i och med det ökade internationella utbytet. Inte minst ungdomar i storreser
utsträckning utomlands och vistas ofta också under längre tid i andra länder.
Många företagsvenska transnationella samtidigt flerär allt internationellasom
företag verkar Sverige. Alla dessa bidrar till ökat utbyte mellanettprocesser
olika kultur-typer -fomier.och Det globala datomätverket Internet har i sig bi-
dragit till ökat utbyte mellan kulturer och kulturarbetare i olika länder.ett

Intemet.16Därför det logiskt SverigeKultumät blirär delatt en av

15 SOU 1995:84, Kulturpolitikens inriktning, slutbetänkande Kulturutred-av
ningen. 296.s.

16128 Se vidare 7.2.4.
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språketDet svenska5.2.4

tillövergår vi från "papperskultur"inforrnationsteknikenMed den enennya
genomgripande demedför förändringar lika"skärmkultufi Det är somsom

uppfanns. Attföljde tryckpressen bytaförändringar motatt ut papperavsom
ocksåvi går från medium tillinnebär inte baraskärm attatt ett ett annat, utan

Generelltoch söker information påmed språketvi arbetar sätt. settett annat
språket blirdigital ordbehandling längre, samtidigtvidblir texterna som

medium.bl.a. kan bero på det snabbarevilketmindre formellt, äratt ett
i Internet påverkarinformation datomätverkför hurFormen presenteras som

tvingas läsaren in i viss strukturPå Internetockså läsningen texter. somenav
vadpunkter, och det läsningen i högre gradpå länkar och änbygger styr som

Samtidigtöverblick.tidningsläsnin där harfallet vidär gerg man en annan
möjligheter söka informationläsaren denjust denna struktur större att som

intemöjlighet välja bort den informationvill läsa, ochhan/hon att som
önskas.

teknologiska områden också begrepp.skaparUtvecklingen nyaav nya
påverkar våra föreställningar världen,Några blir allmänna ochdem omav

något realitetinforrnationssamhället. Begreppet redanexempelvis är av en
människors Alla i samhället kommerallt fler vardag.påverkar gruppersom

kommunikationsteknikeri grad, inte minstinfonnations- och ökandemötaatt
delarofta krav.yrkeslivet där kunskap lT Attinom är ett stora avom numera

förutsättningarna förpå språkanvändning innebär-användningen byggerIT att
bl.a. be-variera mellan olika samhällsgmppcr,använda IT kommer attatt

funktionshinder dyslexi. Med lT-ut-utbildning och olikaroende på t.ex.som
undervisningen stödåtgärderfår med andra ord den allmänna ochvecklingen

ökad betydelse.för funktionshindrade en,
små, dramatiskt Denationalspråken, särskilt deIT påverkar sätt.ett

i alltsärskilt det engelska språketkommer i skymundan större ut-somav
lT-sammanhang.internationella bruksspråket, inte minst isträckning blir det

sin ställning ispråket skall kunna utvecklas och behålladet svenskaFör att
därför strategier ochinformationstekniska utvecklingen krävsden nya

allianser.
inationella IT-strategi fastställdes riksdagenEtt målen för den som avav

i alltutveckla det svenska språket och kulturenjuni 1996 bevara ochatt envar
värld. informa-hänvisade till sökaSvenskar skall integränslös attvaramer

kulturers samlade vetande. I dagtion enbart i andra länders ochoch kunskap
Iinformation på svenska hämta på Internet.finns också mycket fakta och att

tillhör Sverige de länder i världen har lagtförhållande till vår folkmängd som
språket på En hel del informationinformation detallra mestut egna www.

lexikon, finns också tillgänglig på Internet. Denspråkfrågor, bl.a. i formi av

17 Åtgärder använd-för bredda och utveckla1995/96:l25,Proposition att
129informationsteknik. 13.ningen s.av
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statliga myndigheten Språk- och folkminnesinstitutet har flera intres-t.ex.
projekt för utveckla användandet IT inom det immateriella kultur-santa att av
dialekter, folkminnen, visor m.m..arvet ortnamn,personnamn,

5.2.5 Konklusion

utbildning inställning tillLärarnas och IT i dag helt avgörande för vilkenär
får.undervisning eleverna Läroplanen borde därför uttryckligt under-mer

stryka vikten eleverna grundläggande kunskaper i datorteknik ochattav ges
informationssökning. Riktade statsbidrag Sverigesskulle kunna garantera att

någorlunda jämlik tillgångelever till teknisk utrustning.ges en
Någon form utbildning förockså nödvändig så mångaattav vuxna som

möjligt skall kunna använda sig informationsteknik. mångaPå håll iav
Sverige anordnas kurser i datoranvändning och Internet. Det viktigtär att
sådana kurser till rimliga avgifter och kurserna till användar-attges avpassas

Önskvärtförutsättningarolika och förkunskaper. finnsdetär ävenattnas
snabb- och repetitionskurser.

På finns irad kurser hur Internet uppbyggt, fungerar och kanärenwww
användas. Redaktionen för Kulturnät Sverige självin-bör producera en

beskrivningstruerande hur kultumätet fungerar nås från ingångssidanav som
Även fram.lättfattligInternet. tryckt bruksanvisning bör tasen

Funktionshindrade

Handikappinstitutet har utformat riktlinjer för informationhur Internet bör
utformas för den skall kunna tillgänglig för funktionshindrade. Dessaatt vara
krav de kulturproducenterbör deltar i Kulturnät Sverige följa.som
Kulturinstitutioner -myndigheteroch lägger information sin verk-utsom om
samhet på bör också informera sin tillgänglighet och eventuellaomwww
särskilda service för funktionshindrade. Under tydlig förslagsvissymbol,en

stiliseradeden i rullstol oftast används på skyltar, sådanbörperson som
information finnas samlad. Dessutom måste bildbeskrivande textversionen

symbolen kodas in.av
Kulturbyggnader, kulturinstitutioner och kultunninnesmärken be-med

framkomlighet,gränsad rörelsehindrade kan ha svårt besöka, börattsom
tillgängliga byggnaden/platsen dokumenteras med hjälpgöras attgenom av

Reality-teknik.19VR Virtual

18 Se vidare ll.7.l redaktionens arbetsuppgifter.om
19 digital teknik möjlighetEn till förflyttningar i iger rummet. t.ex.som en

byggnad. Tekniken det också möjligt vrida avfotograferatgör att ett
130 föremål så frånkan det olika håll.att man se
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Mångkulturella aspekter

Övergripande information det svenska kulturlivet, kulturarvet de olikaochom
verksamhet bör finnas tillgänglig på engelska,kultursektorernas eventuellt

fler världsspråk liksom de invandrarspråken. framockså Attstörre ta en
Sverigesådan introduktion till kulturen i föreslås bli uppgift för denen

Sverige.blivande redaktionen för Kulturnät Det också viktigt detär att
till internationellasvenska kulturnätet blir Vägvisare kulturnät ochen

kulturprojekt.
sidor på kultumätet börAlla deltagare med delaröverväga översättaatt av

till språk.sin information andra
Många oroliga for det annalkande informationssamhället kombina-iär att

tion den ökande globaliseringen medför de kulturellamed särdragenatt
mellan människor suddas och den identiteten blir mindre tydlig. Viut att egna

tendenser motverkas informationssamhälletsdock dessa ökadeatttror av
möjligheter och få olika kulturersprida kunskap och leva.sättatt attom

språketsvenskaDet

Det betydelse det svenska kulturarvet och kulturutbudet till-är görsstor attav
datomätverk,gängligt intei medier och minst i undervisningssyfte. Vinya

behöver skön- och facklitterära infomiationsbaser, och viktigt kulturhistoriskt
källmaterial måste nås via och i form multimedieprodukter.kunna Internet av
Informationen svenska enligtbör och svenska pedagogiskapresenteras
principer, så språket blir naturligt fullvärdigtdet svenska och bruks-att ett
språk i IT-sammanhang.

5.3 Geografisk spridning

Sverige i förändring. Visamhälle stark brukar tala viär är vägett attom
från industrisamhället kompetens-in i informations, eller kunskapssamhäl-
let. Människors kunskaper och kommunikationsförrnågakompetens, värde-

allt högre medan jobben i den industriella produktionen står förras en
minskande andel landets intäkter och arbetstillfällen. Med hjälp infor-av av
mationsteknik blir allt samhället elektroniskt tillgängligt,delstörreen av sam-
tidigt färre personliga för få tillgångallt krävs till information,möten attsom
hjälp och service.

Detta förstås utveckling och Fördelarna uppenbara iär ärgott ont.en
form effektivare rationellare administrationverksamheter, och arbetsruti-av

ökad tillgänglighet till information service tilloch allt lägre kostnader.ner, -
Förutsättningen får tillgång till och kandock alla använda sig denär att av nya
tekniken. 131
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avsnitt går vi in på vikten vissa grupperi befolk-I närmarenästa attav
ställs utanför i informationssamhälletningen inte och hur det kan motverkas.
grundläggande demolcratifråga eftersom till informationDetta är rätten ären

"en lika viktig vistas i skog och mark", for cite-allemansrätt rätten att attsom
Intemet.2°offentliga Sverige till information omfattar ocksåDet Rättenra

kulturområdet och varje kulturinstitution bör hur elektronisktöverväganoga
tillgänglig information kan öka tillgängligheten till institutionen och dess
verksamhet.

grundläggande förutsättning för Kultumät Sverige skall kunnaEn att an-
alla förstås det tillgängligt för alla, i landetvändas är äratt oavsettav var man

bygger rad snabbt för data- och telekommu-bor. Just operatörer nätutennu
nikation i Sverige, sträcker sig sällan till dem borityvärr näten utmen som

befolkade delarna De sista kilometema fram tillde glesast landet. kabel denav
enskilda bostaden ofta inte företagsekonomiskt Därförlönsam.anses vara

tillräcklig för Sverige.saknas bandbredd datakommunikation i delarstora av
vinna tillgänglighet tillDe skulle ökad kulturen med andra ordärmestsom

kultumät.i möjlighet digitaltockså de dag har minst deltaatt ettsom av
inte heller alla hushåll till digitala förFortfarande anslutna växlar tele-är

kommunikation, s.k. AXE-stationer, vilket medför avancerade IT-att mer
inte möjligt hjälptillämpningar kan användas. Det däremot medär att av mo-

telefonnätet fördem amvända det vanliga datakommunikation.
infrastrukturenUnder förutsättning byggs inforrna-öppnaratt ut annars

glesbygd.tionstekniken möjligheter till arbeta och i Många arbe-boattnya
på distans hjälpkan skötas med datorer. Den information behövsten av som

kan på elektronisk Allt fler samhälls-för sköta arbetet hämtas ochväg.att
digitalkommersiella tjänster erbjuds också i form vilket kan be-gör att man

ställa och också betala och tjänster hemifrån med hjälp datorn.snart varor av
Många kulturinstitutioner har också gjort delar sin tillgängligverksamhetav

lntemet.23via
En ökad satsning kulturturism i Sverige också bredda möjligheternakan

i områden med få arbetstillfällen.bo och verka Därför kan kulturturism haatt
betydelse för utveckling och tillväxt regional synvinkel.stor ur

del glesbygdskommuner har "datastugor" eller medI andra centrumen
tillgång till och teknisk utrustning inrättats. På fårdatorer dessa platserannan

antal människor tillgång till relativt dyr teknik samtidigt lokalernaett stort som
blir naturliga mötesplatser för erfarenhetsutbyte och samvaro.

20 Rapport från Toppledarforums projekt, utgiven Statskontoret 1996. Seav
3.3.1.vidare

21 Se dock 7.4.3 hur enkel teknik ändå tillgång till Kultumätkanom ge
Sverige.

22 Se vidare 7.3 den förväntade utvecklingen infrastrukturutbyggnadom av
former för dataöverföring.och nya

23132 Se 2.2.vidare
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Sverigedet bra så delarsamhällsekonomiskt perspektivI är storaett om av
hjälpmedelInformationstekniken bliutnyttjas. kanbebos ochmöjligt ettsom

avfolkas befolkningenbygder ochutveckling och motverkaför regional attatt
städer.till fåtalkoncentreras störreett

Konklusion

demokratifråga och varje kultur-grundläggandeinformationtillRätten är en
tillgänglig information kan ökaelektroniskthurinstitution bör överväganoga

verksamhet.till institutionen och desstillgängligheten
och datakommunikation byggsinfrastrukturen för tele-viktigtDet är utatt

information.digitalbefolkning möjlighet delSverigesså hela att taatt avges
glesbygd.och bo imöjligheter till arbetaskapas ökadehjälp ITMed attav
områdenfler arbetstillfällen ikulturturism kan innebäraochDistansarbete

arbetslöshet.tillväxt och högmed liten

informationTillgänglighet till digital5.4

Föri under utredningsarbetet.människan har ståttDen enskilda attcentrum
fiktiv kulturanvän-vi försökt hapåtagligt för själva hardetgöra enossmer

inland. kvinna vii by i Norrlands Denäldre kvinna bosattdare i åtanke: enen
och hon bor iutbildning eller välavlönat arbeteingen högreföreställer haross

lönsamt investera Honinfrastrukturbyggare detområde få attett ansersom
intresserad lära siginte heller särskilthar ingen dator och är att att an-avegen

det. Kvinnansvårt kunnaeftersom hon harvända datorer attatt nyttanse av
detdel böcker och tyckerhon läseringen kulturkonsumentär attstor men en

någon gång ibland.föreläsningar ochroligtär teateratt
tillgängligheten till detökaSjälva grundtanken med kultumät är attett

därför velat hakulturyttrin Vi haroch till dagenssvenska kulturarvet en
informationssamhällets B-lagtillhöra deti åtanke riskerar att somperson som

Om vi lägger förslagskall motverka uppkomstenvi enligt direktivet somav.
alltför långlite äldrenågon bor i glesbygd,bra för ärär ut-utansomsom

befolkning iockså Sverigesförslagetbildning och kvinna, börär stort.gagna
blivandeframmana bilden dennaförsöktdärför vi harDet är att avsom

utredningsarbetet.kultumätsanvändare under
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Tillgång till5.4.1 Internet

Sverigekunna delFör Internet och därmed Kultumät behöveratt ta av av
Ändator med Intemet-uppkoppling. så länge har majoritetenman en av

datorerbefolkningSveriges inte tillgång till sådana med tanke påmen
oerhört snabba expansion, sjunkandeInternets de priserna teknisk utrust-

ning och kraftiga tillväxtenden antalet Intemet-abonnemang vi detror attav
svenska hushållen i utsträckning och relativt kommer skaffastor snart att
lntemet-anslutning. Den tekniska utvecklingen kommer sannolikt också att

lntemet.25medföra enklare och billigare anslutning tilltypernya, av
mindreInte desto måste det under ganska lång period finnas goda möj-en

nåligheter Internet, och därmed också Sverige,Kultumät via publika dato-att
Vi förslaglämnar nedan och beskrivningar till några lämpliga platser forrer.

sådana datorer.

5.4.2 Internet digitala informationstjänsteroch vidandra
biblioteken

Hittills möjligheternahar allmänna platser siganvända datorer varitatt av
mycket begränsade. Biblioteken dock undantag i ganskautgör stor ut-som
sträckning har skaffat datorer med Intemet-anslutning för publik användning,

alltid också förkostnad användaren. Vid vår kartläggning IT-nästan utan av
kulturinstitutioneranvändningen vid 1996svenska våren erbjöd femtevart

folkbibliotek allmänheten tillgång till Internet och sedan dess har det sannolikt
Ävenblivit vanligt. andra digitala infonnationstjänster, främst olikaän mer

cd-romproduktioner, ofta fritt tillgängliga for allmänheten.är
Kulturpropositionenzg föreslogsI bibliotekslag riks-antogsen som av

1996.dagen i december Lagen föreskriver alla medborgare skall ha till-att
gång till folkbibliotek, där allmänheten avgiftsfritt skall få låna litteratur. Iett
lagen också folkbiblioteken skall verka för databaserad informa-sägs att att
tion tillgänglig för alla föreskrivermedborgare. Lagen alltså integörs data-att
baserad information måste tillgänglig och reglerar inte heller huruvidagöras
avgifter får för tillhandahållandet. Däremot folk- skolbiblio-ochsägstas ut att
teken särskildskall uppmärksamhet barn och ungdomarägna attgenom
erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras be-
hov för främja språkutveckling och stimulera till läsning.att

24 Se vidare 7.1.3 valet lntemet-teknik för det blivande Sekultumätet.om av
bilagaäven

25 se vidare 3.4.5.
26 Se också 7.3.2.
27 Se vidare kapitel
28134 Proposition 1996/97:3. Kulturpolitik. s.



Utgdngspunker

i Kulturpropositionen regeringenPå plats understryker vikten åt-annan av
gärder främjar tillgängligheten till databaser och nätverk inom biblioteks-som

"Samtidigt detta komplicerad och ekonomiskt svår-verksamheten. är en
överblickbar fråga det i nuvarande läge inte lämpligt lagstiftaär attsom
om.29 Dessutom explicit regeringen avvaktar Kultumät Sverigessägs att

gäller frågan avgiftsfrihet för informationsteknikslutbetänkande vad påom
biblioteken.

folk- forskningsbibliotekVi vill starkt förorda både och erbjuder all-att
fri tillgång till såväl Internet andra digitala infonna-mänheten typersom av

tionstjänster. folkbibliotekensKommunerna bör huvudmän kännasom
för invånarna verkligen den möjligheten. l utredningsdirektivetattansvar ges

och på många andra har regeringen uttalat vikten medborgarna intesätt attav
delas i inforrnationstekniskt och effektiviseraA- B-lag. IT kan ochettupp

samhället tillgängligt och demokratiskt, förutsättningengöra är attmer men
alla får tillgång till och kan använda sig den tekniken. Idag denärav nya

befolkningen facto tvåsvenska de uppdelad i har, respektivegrupper som
inte har, tillgång till Genom allmänheten möjlighetdatorer. delatt att tages av
digitala infonnationstjänster vid biblioteken kan den tillgångenojämlika till
digital intormation motverkas.

budgetpropositionen 1997I for föreslog regeringen särskilt anslagatt ett
SUNET.anvisas universitetsdatanätet Syftet bl.a. bibliotekenär att ge

bättre tillgång till nätverk och databaser för på det erbjuda biblioteks-sättetatt
besökarna möjlighet information.söka Anslutningen till SUNET tordeatt

folkbibliotekenmedföra i varje kommun kommer kunna erbjudaatt snart att
besökarna möjlighet använda sig Internet. Enligt planerna flestakan deatt av
folkbiblioteken troligen få lntemet-anslutning 1997.under

i landet går bibliotekarier på förRunt Intemet-utbildning kunnaattom nu
biblioteksbesökarna. år ocksåvägleda Nästa kommer läromedel i förITett

DIK-förbundetåzbibliotekarier, fram finnas tillgängligt viatas attavsom
Internet. Bibliotekariema har erfarenhet hantera, och vär-stor att sorteraav

informationdera efter olika användares behov. De fungerar också sedan länge
centrala sökare och förmedlare information i samhället och dennasom av

funktion kommeri framtidens informationssamhälle bli allt viktigare. Föratt
allmänheten idet redan dag relativt lätt få tillgång tillär mängder in-att stora
formation, många har svårigheter tillgodogöra sig, värdera ochattmen sovra
i materialet.

29 Ibid so.s
30 Proposition 1996/97:1. utgiftsområde 16 utbildning och universitetsforsk-

ning.
31 Se vidare 7.3.1.
32 Förbundet för anställda inom Dokumentation. Information och Kultur.

Materialet skapas i samarbete med bibliotekarieutbildningama, Digi-Den
tala Salongen, 135Statens kulturråd, Bibsam och Svenska kommunförbundet.
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vid5.4.3 Internet skolorna

bibliotek liksom många studieförbundFlera ordnar IT- och Intemet-kurser
Ibland används också förför allmänheten. skolornas datorer kurserexterna

tekniska utrustningen tillgänglig förofta den enbart elever och skol-ärmen
blir allt vanligare svenska skolor alla utbildningsnivåerpersonal. Det att

Intemet-anslutning och skolorna borde därför också i utsträckninghar större
förkunna fungera IT-resurscentrum alla bor i deras närhet.som som

vid5.4.4 Internet medborgarkontor

för förbättra information tillMedborgarkontor medel och serviceär ett att
medborgarna. Tanken människor på ställe kan på frågor ochär att ett svar

offentligsköta ärenden berör rad olika myndigheter inom förvaltning,som en
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen 70-och Vägverket. Ettt.ex.

i Sverige har antingen eller utredertal kommuner medborgarkontoröppnat
förutsättningama för sådana kontor. Tanken medborgarkonto-äratt starta att

offentligaskall förbättra kontakten mellan människor och den förvalt-ren
ningen, och verksamheten främst inriktad information handläggningochär

okomplicerade ärenden. Idén innebär myndigheter samverkar i ökadattav
användningenutsträckning, IT stimuleras, den offentliga verk-att attav

blir billigare effektivare demokratinsamheten och samtidigt den lokalasom
för befolkningen,stärks och servicen inte minst i glesbygd och i storstäder-
förbättras.förortsområden,nas

Utvecklingen datoriserade service- och informationssystem görmot att
i omfattning självamänniskor allt skall kunna hämta och lämna uppgif-större
till offentlig förvaltningfrån och elektronisk Det kan ske via elek-väg.ter

troniska medborgarkontor förmedlar tjänster till hemmen och via publikasom
inforrnationskioskermedborgarterminaler och vid kommun- och med-t.ex.

bibliotek, postkontorborgarkontor, och köpcentrum.
Medborgarkontoren och andra publika också inrymmaplatser bör Internet-

anslutna datorer där allmänheten kan del information, detta t.ex.somav
lntemet33offentliga Sverige på och Kultumät Sverige. En proposition om

1997.medborgarkontor iväntas mars

33136 Se vidare 3.3.1.



Utgdngspunker

Konklusion5.4.5

både folk- och forskningsbibliotek erbjuder allmänhe-Vi vill starkt förorda att
såväl andra digitala informations-fri tillgång till Internet typerten som av

regeringen uttalatutredningsdirektivet och på många andra hartjänster. I sätt
inte i informationstekniskt och B-medborgarna delas A-vikten ettatt uppav

infomiations-allmänheten möjlighet del digitalaGenomlag. att taatt ges av
informa-i ojärnlika tillgången till digitalvid biblioteken kan den dagtjänster

tion motverkas.
SUNET34 folkbibliotek i varjepå uppgradera och anslutaPlanerna ettatt

länsmuseema statliga underlättarlänsbiblioteken, och dekommun, museerna
Sveriges uppbyggnad. I och med huvudmännenför Kultumätäven ett att

minst år börför kostnaderna för anslutningen underförbinder sig treatt svara
efter inledande två avgiftsfria åren, kunna erbjudafolkbiblioteken, deäven

inforrnationstjänster.till och digitalabesökarna fri tillgång Internet andra
avgiftsfria åren,folkbiblioteken, efter inledande tvådeAngeläget ävenär att

fri tillgång till andra digitalamöjlighet erbjuda besökarna databaser,har att
betydelse för motverkainforrnationstjänster och Internet Detta är stor attav

uppstår befolkningen.informationstekniskt A- och B-lag i I dag detäratt ett
välutbildade och tillgång till digitalframför allt de välbeställda harsom

angeläget allainformation och både demokrati- och rättviseskäldet är attav
informationskällor.möjlighet del digitala kunskaps- ochatt ta avges

landsarkiven får anslutning tillRiksarkivet ochDet angeläget ävenär att
så kul-SUNET villkor bibliotek och det blivandepå attmuseer,samma som
kulturarvsinstitutioner.i utbudet från de olikahar balanstumätet typerna av

Eftersom bibliotek i blivandematerialet vid arkiv, och basen detutgörmuseer
fårarkivinstitutionema till-Kultumät Sverige det viktigt deär även störstaatt

nivåså står tekniskagång till fast Intemet-uppkoppling dessaatt samma
det pedagogiskt angeläget alla debibliotek och Dessutom är attsom museer.

höghastighetsuppkoppling, så dekulturarvsinstitutionema harstörre att an-
inspireras www-materialetställda möjlighet del Internet, kanhar att ta av av

viainstitutionens verksamhet bör tillgängligoch förstå varför den görasegna
nätet.

fram i såväl trycktBruksanvisningar för användarna kultumätet bör tasav
med Intemet-uppkoppladeelektronisk fomr. Vid allmänna platser datorersom

inledningsskede. guidejobb kanbör också guider finnas i Dessaett t.ex.
samhälls-organiseras arbetsmarknadsprojekt. Det borde kunna varasom

ochekonomiskt intressant utbilda arbetslösa i IT- och lntemet-användningatt
arbetslivserfarenhet expanderandesedan guidejobb inomdem engenom ge

människor möjlighet lära sig användabransch. Samtidigt får många att att ny
teknik till relativt låg kostnad.en

34 137Se vidare 7.3.1.





6 Infonnationsplattformar

bibliotek,1Arkiv, kulturmiljövårdsmyndigheter och konstnärliga in-museer,
stitutioner har samhällsuppdraget samla, vårda, bevara, tillgängliggöra ochatt
ofta levandegöra vårt kulturarv. arbetar sedanDe länge med inven-även att

dokumentera registrera olika yttringar kulturarvet ochoch har ocksåtera, av
lång tid förunder arbetat med bygga klassificering och dator-att systemupp

baserad registrering.
Genom den tekniken det möjligt med relativt begränsade insatserär attnya

dessa kunskapsbanker tillgängliga och få investeringarna i informations-göra
försörjning avkastningbättre till samhället och allmänheten hittills.änatt ge
För information vid de olika kulturinstitutionema enkelt skall kunna sökasatt

det dock vikt informationen registreras på enhetligtär sätt.stor att ettav
Genom Internet blir det sedan möjligt koppla de kataloger ochatt samman
databaser finns inom kulturinstitutionema så blirde sökbara viaattsom
Kultumät Sverige.

I det här avsnittet redogör vi för klassificeringsarbetet vid arkiv, bibliotek
och för det IT-samarbete pågår inom och mellan arkiv-,samtmuseer som
biblioteks- och museisektorerna. inlederVi med förklara några viktiga be-att
STCPP-

6.1 Begrepp vid datoriserad registrering

Vissa innehas flera föremål Andra före-orter, etc.namn av personer, namn
kommer parallellt eller vid olika tider; kan byta undert.ex.en person namn
levnadstiden, stavningen kan ändras eller oklar, För kunna sökaetc. attvara
och finna information viss därför viktigtdet be-ärt.ex. attenom person

vilken formstämma den auktoriserade och hänvis-är göranamnetav som
ningar till den auktoriserade formen vid övriga benämningar.

En auktoriserad form reglerad formulering det eller denär tennen av namn
används åtkomstpunkt. auktoritet eller auktoritezspost bestårEnsom som av

auktoriserad form för visst kombinerad in-med andraämneett etc.en namn,
fonnationselement beskriver definierareller det namngivna eller pekarsom

andra auktoriserade former. Auktoriteten fastställs den eller de institu-mot av
tioner ansvarig för den auktoriteter. auktorizets-Ettutsetts typensom som av
register register auktoritetsposter.med Auktoritetskonzrøllär innebär kon-ett

1 139Biblioteken klassificeras dock ofta förmedlande kultuiinstitutioner.som
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datoriseradesökingångar ianvändsstandardiseradetroll termer somsomav
register.

base-dokumentföremål.bestämd mängdförhandbestånd etc.Ett är en
katalognationalbibliograñ. Enutgivningsort,pårad som ent.ex. gemensam

registersamling föremål Ett ärböcker,beståndregister etc.överär ett enett
del-ändamål redigeradefter registretsEnuppsättning ärpostposter. enen

ingår iindividvarjetillgängligfinnsinformationdenmängd somomsomav
ochregistrerasdetbeskrivningbestår ettbeståndet. Posten somavenav

skallbeståndet objektetvaribestämmersökelementordnings- eller somsom
antalbestårfinnas. Enskallregistreti ettfinnas post avpostensamt somvar

informa-minstadedataelementen,beståndsdelarminsta ärfält och postens
enheterna.tionsbärande

i eti-uttrycksformat ochpresentation kallasochstrukturDataelementens
överenskommenutbytesformattypografi Ett ärplacering,ketter, enm.m.

oberoendedataelement,utbyteidentifiering ochförformatellerstandard av
mjukvara.hård- ochav

register. Enspecialiseradehoplänkade,flerainnehållerrelationsdatabasEn
beskrivningar,med enbartregisterbeståbibliotekskatalog kan ettettt.ex. av

auktoriseraderegister mednamnformer, ämnes-autoriserademedregister ett
registren.mellankopplingartekniskabegrepp samt

mellanrelationendärauktoritetsregisterspeciellärEn typ aventesaurus
omfattakandefinieras. Enfastställs ochobjekttypenvarianterna tesaurusav

struktureromfattandeellerstolarskildavariationersmå typert.ex. avsom
bruksting.t.ex.som

registreringdatoriseradeKulturinstitutionernas6.1.1

digital formÖverförd iredaninformationkulturinstitutionemas ärMycket av
för allmänheten.tillgängligadatamängdersmårelativt är externtmen

och imaterialet förvarasdärinstitutionsig till denoftastmåsteAnvändaren ta
materialetdelsitta ochkanockså därdatorerfall saknasmånga ta avman
förteckningar,register ochhuvudsakligendigitaliseratshittills ärDet som

begränsadi mycketföremål enbartochenskilda dokument ännumedan om-
infor-samordnakunnaelektronisk form. Föritillgängligafinnsfattning att

angelägetdetinstitutionemas databaser äri de olikamationssökning att
till stånd.kommaregistrering skall kunnaenhetlighurkomma överens enom

140
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registreringdatoriserade6.2 Arkivens

ocharkivinforrnation det dyrastegrundregistreringen är mestSjälva av
förfogarArkivverket,databaser.med byggatidskrävande arbetet att somupp

digitalisera hela dettanaturligtvis intekanhandlingar,30 hyllmildrygtöver
efter-digitalisera urval detmaterial. Däremot övervägsväldiga mestettatt av

Arkiv-förslitning.skydda det frånmaterialet förömtåligafrågade och att
enskildadigitala kopiorbeställning skapaockså pådiskuterarverket att av

bruk. Riksarkivetkopior fördigitalasamtidigtdåoch göradokument eget
förutsättningarna förundersökaförstudie förgenomföraocksåskall attatten

SVAR:s2 tillgängliggöraochmikroñlmade kyrkböckerdelardigitalisera av
dem på Internet.

registeringförRiktlinjer6.2.1

arkivenförsamarbetsorganetinternationelladettillsattkommissionEn av
1990 medsedan arbetatArchives harCouncilInternationalICA att taon

arkivinforma-for beskrivningriktlinjerstandarder ochinternationellafram av
ISADGarkivredovisning,standard förresulterat idettaHittills hartion. en

ISAARCPFArchival Description ochStandardInternationalGeneral
Bodies,for CorporateAuthority RecordArchivalStandardInternational

för upprättandemed reglerdokumentFamiliesandPersons är ett avsom
arkivornrå-familjer inomochorganisationer,förauktoritetsposter personer

medArchival Automation arbetatCommitteekommitténSamtidigt hardet. on
grund föri sin skall ligga tilldatamodellförriktlinjerfram turatt somta en

utbytesfonnat.
Arkivverket3 dataelementkatalog utarbetats medharsvenskaInom det en

registreras. Regelverketritningar skallocharkiv, kartorregler för hur syn-
regelutveckling inom bibliotek ochmotsvarandemedkroniseras museer.

knutet till registreringsreglerna,utbytesformat,enhetligtharDessutom ut-ett
MARC-AMC-formatetfl Dataelementkatalogen heltärvecklats, baserat

mjukvara.hård- ochoberoende av
arkivinformationssyste-också utvecklat detArkivverket har gemensamma

arkivförteckningar,arkivregister,skapaanvänds förARKIS bl.a. attmet som
ritningsregister.kart- och

2 Riksarkivetbyrå inomArkivinforrnation och ärför SvenskSVAR står en
arkivinformation.tillgängliggörandeför av

3 Stock-landsarkiven,regionalaoch deRiksarkivetArkivverketMed avses
arkiv.Värmlandsochstadsarkivstadsarkiv. Malmöholms

4 ManuscriptArchives andCatalogingReadibleMachineMARC-AMC, - beskrivaförutbytesfonnatstandardiseratinternationellt attControl. är ett
141MARC-fonnat.bibliotekensi likhet medarkivalier, .
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Nationella6.2.2 arkivdatabasen

Riksarkivet fick 1990 forsknings- och utvecklingsmedel för skapaatt en na-
tionell arkivdatabas NAD, detta följd regeringens propositionsom en av om
arkiv.5 propositionenI betonades arkivinstitutionemas användarserviceatt
skulle kompletteras med insatser for aktivt tillhandahålla arkiven.att

Målsättningen med NAD skapa förutsättningarär för enhetlig regis-att en
trering och återsökning arkivinformation, den förvaras vidav oavsett om
arkivinstitutioner, bibliotek, eller någon Arkivenmuseer annanstans. presen-

i form arkivförteckningar med arkivbeskrivning och komplet-teras av genom
terande sökingångar läggs i särskilt arkivregister. Registreringenettsom upp

till början grundär bred för på sikt fördjupas, och då prioriteras deatten men
forskningsintressanta arkiven, personarkiv.mest t.ex.som

Den andra upplagan NAD på cd-rom utkom våren 1996 och innehållerav
register drygt 150 000 arkiv,över omkring 12 500 arkivförteckningar,
SVAR:s databas mikrofrlmade handlingar,över förvaltningshistorisk data-en
bas adresser till arkivförvarande institutioner i Sverige. Dessutom finnssamt

auktoritetsregister territoriella indelningaröver i formett namn topoav en
grafrdatabas med administrativa gränsdragningar från 1600-talet framåt.och

Ett särskilt NAD-råd vid Riksarkivet, med för arkiv, biblio-representanter
tek, Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet släkt-museer, samt
forsknings- och hembygdsrörelsen rådgivande detär gäller NADnär och den
tillhörande dataelementkatalogen.

Cd-rom har valts distributionsmedium i Internet blirväntansom att mer
allmänt tillgängligt kopia NAD planeras läggas på Internetmen en attav ut

Årunder 1997. 1998 planeras upplaga NAD kommer kunnaen ny av attsom
användas såväl hårddisk cd-romspelare ochsom www.

6.3 Bibliotekens datoriserade registrering

Den avgörande skillnaden mellan biblioteken och arkiven/museema är att
bibliotekens dokument inte unika,är ofta tryckta itvärtom upplagorutan stora
och spridda i hela världen. Detta kan också förklaring till bibliote-attvara en
ken generellt kommit längst det gäller utnyttjanär isett att resurserna gemen-

och i kommunicera och utbyta information mellan institu-systemsamma att
tionerna. Det finns standardiserade format för bibliografisk information och
biblioteken har också varit banbrytande det gäller utformanär enhetligaatt
regler för auktoriserade namnforrner. Dock används i Sverige flertal olikaett
datasystem för skapa katalogema.att

5142 Regeringens proposition 1989/90172 arkivom m.m.
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MARC-formatet6.3.1

beskrivningssystem sedan långstandardiserade internationellaBiblioteken har
förWashington gick i utveck-Library of Congress itid tillbaka. spetsen

Universal Availability oflåg i principer UAPUtgångspunktenlingen. som
Bibliographic Control, globalaoch UBC UniversalPublications program

information, den läggs täckersindär varje land hand närtar sammanom som
Congress etablera dessaLibrary of lyckadesavgörandevärlden. Det attvar

informationen.bibliografiskaoch paketera dentvå beskrivasätt att
i Sverige,Cataloging, användsMARC-fonnatet Machine Readable som

gånger dess. Folk-reviderats flera sedanetablerades på 1960-talet och har
för mediekata-forskningsbiblioteken har reglerbiblioteken och samma

logisering.

Auktoritetsarbete6.3.2

utforma enhetliga förledande i arbetet med reglerBiblioteken har varit att
narnnforrner. Under 1980-talet utarbetade det internationellaauktoriserade

International Federation of Library Associations andbiblioteksorganet IFLA
för utformning auktoriserade namnformer,standardInstitutions aven

GARE. Riktlinjerna åter-Guidelines Authority and Reference Entriesfor
KRS. Med utgångspunktför svenska bibliotekfinns i Katalogiseringsregler

tekniskt format för utbyte auktori-från GARE också utvecklathar IFLA ett av
till UNIMARC-formatet förUNIMARC/Authorities, anslutertetsposter, som

bibliografisk information.
för utarbeta auktorite-Kungliga biblioteket KBI Sverige har ansvaret att

universitetsbibliotekinstitutionsnamn. Fleraför svenska ochter sam-person-
förauktoritetsposter både svenska ochbistått medarbetar med KB och har
också i nationellaregistreras denutländska Auktoritetspostemapersonnamn.

LIBRIS.sarnkatalogen

LIBRIS BURK6.3.3 och

forskningsbibliotekensSystemLIBRIS Library Information är gemen-
registrerar 70 universitets-, högskole-närvarandesamkatalog. Församma

i LIBRIS medan 600 biblioteksitt litteraturbeståndoch specialbibliotek an-
LIBRISfjärrlån. Totalt ungefär 5,5sökning ochvänder försystemet rymmer

miljoner poster.
katalogiseringsarbete och därför registre-förAvsikten minska tidenär att

gång i databasen. Bibliotekenpublikation endastvarje bok eller enras annan
uppgifter. LIBRIS databasmed lokalakompletterar sedan katalogposterna 143



SOU 1997: 14

innehåller också utländsk bibliografisk information, från bl.a. nationalbiblio-
USA,grañema i England och Tyskland, katalogiseringsstöd för svenskasom

bibliotek.
1997februari planeras katalogenI bli tillgänglig för sökning utanwww

kostnad för användarna. Därmed blir i all bokutgivning frånsvenskstort sett
1866 framåt tillgängligoch på Såväl LIBRIS fleranätet. högskole-som
bibliotek har länge haft sina kataloger tillgängliga på viaInternet Telnet och
några bibliotek har lagt katalogenäven ut www.

Folkbiblioteken saknar motsvarande nationella samkatalog 185även om
folkbibliotek använder sig Bibliotekstjänsts katalogdatasystem och regis-av

sitt bestånd i den beståndskatalogen BURK Bibliotekstrerar gemensamma
tjänsts universella register för katalogdata bibliografisk databasärsom en

miljonermed drygt 1,5 Denna databas sökbar avgift ochärposter. mot
används i 350 kunder, främstdag bibliotek.av

Än så förlänge saknas koppla ihop bibliotek med olikaattprogramvara
katalogsystem. Det innebär många samlingar nationellt intresseatt av som
förvaras folkbibliotek,vid landets unika lokalsamlingar, inte tillgäng-ärt.ex.
liga för sökning.extern

uppdragit Kungliga biblioteketRegeringen har utveckla LIBRIS tillatt
bibliotekssystem.5heltäckande innebärmodernt Det folkbibliotekenett att

LIBRISi därigenom blirockså skall inlemmas rikstäckande biblio-som en
tekskatalog.

medier6.3.4 Förmedlare av nya

i högre grad tidigare funktionbiblioteken den vikti-Idag har än densom var
inrättades; tillhandahålla medierdå människor inte självade harattgaste som

skaffa sig. Förr handlade det böckermöjlighet och uppslagsverk;att mest om
med Intemet-uppkopplingockså datorer och tillgång infomta-i dag det tillär

cd-romskivor.ochtion via databaser
haftBibliotekariema har länge nyckelroll det gäller förmedla in-nären att

formation. bibliotekarier i SverigeMånga går på lntemet-kurserrunt om nu
för biblioteksbesökamakunna vägleda i digitaladet infonnationshavet.att
Möjligheten del inforrnationsutbudet på Internet lockaratt ta av nya grupper

besökare till biblioteken. På många bibliotek finns också arbetsmarknads-av
utbildade IT-värdar, lntemet-guider hjälper besökarna använda deetc. attsom

informationsbärama7nya

6 Se vidare 3.3.4.
7144 Se vidare 5.4.2.
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Centrala56 3 organ. .
ochplaneringnationellforsekretariatbiblioteketsKungliga sam-BIBSAM är

samordnings- ochförsekretariatet1988. ut-bildadesochordning svarar
folk-forskningsbiblioteksväsendet. Försvenskadetinomvecklingsinsatser

funktion.motsvarandekulturråd iStatensbiblioteken har settstort
statistik-utredningar,bibliotekenstödjercentrala t.ex.De genomorganen

arbete,internationelltkurser,anordnande-bearbetning,och me-insamling av
Standardisering.fallBIBSAM:si ävenutvecklingsprojektfördel samt

Auktoritetssamarbeteprojektetmedel för1994majbeviljade iBIBSAM
medregelverksyftet utarbetamedochbibliotek ettattarkiv,mellan museum

redovisades i formProjektetauktoritetsregister.förgrundkravgemensamma
1996.8novemberipreliminär slutrapportenav

intensiñeratsIT-utvecklingenbevakningenåren harUnder de avsenaste
nationellförsökerBIBSAM göraIT-projekt ökat.till att upp-stödenoch en

natio-ståndfå tillMåletforskningsdatabaser. ärkommersiella atthandling av
referatdatabaser.9söka ihögskolor kansvenskaallaså storalicensernella att

högskole-landetsmeddiskussionslistaelektroniskslutenGenom en
avtalnationellaintresseocksåBIBSAMbibliotekschefer har ettnoterat av

fulltextdatabaser.ochtidskrifterelektroniskamed

eftervärldenförWebbsidor6.3.6

detbevarasyftar tillprojektpågårKBbiblioteket attKungligaInom ett som
tillgängligt i längreblirså detInternet,finns ettmaterialsvenska attsom

KULTURARW3Projektet medsamarbetedrivs iochkallasperspektiv.
bild.for ljud ochArkivetochRiksarkivet
pliktleveranslagen föreskriverden s.k.projektet attGrunden for är som

sprids iochelektroniska dokument,vissaochskrifter,tryckta utalla gessom
universi-landetsochtill vardera KBexemplarilevererasSverige skall sexett

8 bibliotek ocharkiv.mellanAuktoritetssamarbeteABM-gruppen, museer,
1996.

9 6.3.6.Se vidare
10 http://kulturarw3.kb.se/Adressen är
n skyldighetföreskrifterdokumentpliktexemplar attl lagen omgesavom

exemplar dokumentbild lämnaför ljud ochArkivetbibliotek ellertill av
informationföremål lagrarförståsMed dokumentpliktexemplar. ett som

åter-elektroniskförEtt dokumentvisning.avlyssning ellerläsning.för
ljudfixerad form lagraridokument text,definierasgivning ett somsom

elektroniskt hjälp-hjälpmedkan återgesinnehållbild ocheller avvars
förtillhandahållasochbevarasenligt lagenskallPliktexemplarmedel.

vidareSeunderPliktleveranslagen översyn.ärstudier.ochforskning
1453.1.1
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tetsbibliotek. Avsikten med lagen i första handär bevara materialet tillatt
eftervärlden.

Lagen omfattar inte detännu material finns på Internet eftersom detsom
inte i fixerad form.är Det innebär KB i princip inte behöver arkiveraatt
materialet i fråga, har ändå valt detta eftersomgöra det viktigär delattmen en

kulturarvet Målet for projektet är utarbeta och metoderav pröva samla,att att
bevara och tillhandahålla svenska elektroniska dokument finns tillgäng-som
liga online i sådan form de kan betraktas publicerade.atten som

KB:s ambition bevaraär så del möjligt detatt materialstoren som av som
finns på Internet, i praktiken finns vissa begränsningar. Av olika skälmen
förändras innehållet på Internet mycket snabbt, inte minst beroende att

delvis interaktivt.nätet Detär medför KB kompromiss får byggaatt som en
insamlingen material på olika tidsutsnitt, dvs. nedslag med jämna mellan-av

i det totala flödet information, utsnitten kommer bli sårum av tätamen att
möjligt. Alla svenska hemsidor bl.a.med toppdomännamnen Sverigesom
och.se .com kommer dokumenteras.att

Insamlandet material sker med hjälp sökrobot konstrueratsav av en som
NWI12Nordiskt Webindex i Lund. NWI projekt förärav upprättaett att en

katalog www-informationöver i Norden vilket stödjs NORDINFO,av
BIBSAM, LIBRIS norska motsvarighet BIBSYS, Forskningsministeriet i
Danmark, det finska universitetsdatanätet FUNET och Bibliotekstjänst AB.

Sölcroboten slagsär sökprogram bygger på NWIett hemattsom tar texter
från Internet och indexerar dessa, vilket det möjligtgör utifrån olikaatt
ämnesord söka specifika på alla de nätlänkar finns i Sverige.texter Desom

NWI hem läggs ned påtexter även magnetband, vilkatar KB komplette-som
med information bilder för det aktuella tidsutsnittet. Därefterrar om m.m.

arkiveras materialet. Olika lagra dokumentensätt skall ochatt övervägas prö-
Problemet inte främst hållbarhetenär magnetband och andra lagrings-vas.

fonner dataprogrammens och datoremas begränsadeutan livslängd. Målet är
därför finna lagringssätt underlättar överflyttningatt till framtida mjuk-som
och hårdvaror.

KB har hittills inte velat skapa sökrobot med motiveringen foren egen att
många robotar på Internet belastar i onödan. Därför kommer NWI-systemet
roboten för också kunna samla in elektroniskaatt tidskrifteratt varjeanpassas
dag.

Det material KB samlar in från Internet kommer enligt Franssom
Lettenström, IT-ansvarig vid BIBSAM, tillgängligt på framtidaatt vara ett
Kultumät Sverige. Förmodligen kommer tillgången till materialet begrän-att

någon form karenstid, dvs. enbart materialsas äldreav visstav att än ett
Ävendatum kommer kunna nås. den sökrobotatt utvecklats NWIsom av

12146 Adressen htqx//nwi.ub2.lu.se/är
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fördeninstallera ochvilltillgänglig för demkommer anpassaatt somvara
behov.egna

databaslicenserNationella6.3.7

År samordnaochuppdrag planerabiblioteket KB iKungliga1988 fick att
finns samladinformationdenforskningsinformation, dvs.all svensk som

sambandhögskolebibliotek. Iochuniversitets-forsknings-,Sverigesinom
verkställa uppdraget.uppgiftenBIBSAM fickimättadesmed detta attsom

påforskningsinformationen byggersamordningenpraktiskaDen enav
på så KBfungerarDenansvarsbibliotekssystemet. sättmodell kallas attsom

samordningsansvarskallbibliotek för devissatill etttaattextra pengarger
ämnesområden. Till exempel hanterarsärskildainom vissaför hela landet

uni-teknikområdet och Uppsalai StockholmHögskolanKungliga Tekniska
humaniora.området förversitet

behov studenterutredning deBIBSAMgenomförde1995Under omen
väl dessa kan till-forskningsbiblioteken och hurvidtillgodoseddabehöver få

rapporten bl.a.i vilka detresulterade i femUtredningeni dag.fredsställas
dådatabasavtal detnationellabehov ärfinnsdetkonstaterades ettatt av

behö-in de databaser deköpaenskilda bibliotekenför demycket kostsamt att

ver.
få tillBIBSAM försökabeslutadeutredningenfrånutgångspunktMed att

populäraste databaserna.ochför de dyrasteupphandlingsavtalstånd ett
för alla studenterdet möjligtöverenskommelse görnåAvsikten är somatt en

innebärplattformsoberoende, ochfritt ochsökaforskare kunnaoch somatt
i för bibliotekenpris ställetmed fastbetalasden fria sökningen attett peratt

enskild sökning.varjetvingas betala för
nå alla data-bli möjligtskulle detGenom fria sökningenden att typer av

tidskriftsdatabaser.humanioradatabaser ochbaser, konstdatabaser,t.ex.som
ståndtillsådant kommeri avtalet-Begränsningen liggakommer ettattatt om

sökningaroch baraforskningsbiblioteken,omfattaendast kommer attatt-
Målsätt-högskola.universitet ochrespektiveinomkommer kunna görasatt

1997.i börjanundertecknasningen avtal skall kunnaär avatt ett
i bl.a.finns redan Norge,högskolanavtal inomLiknande nationella

iRiksbibliotekstjenesten RBT ingickAustralien. NorskaStorbritannien och
användarna vid högregemensamhetsavtaldecember 1995 två ut-som ger

OCLC Onlinefråntillgång till databaserbildningsinstitutioner i Norge
lnformation.1514 ScientificforISl InstituteComputer Library Center och

13 http://www.kbse/bibsam/jarl/jehpresshtmñmis läsaRapporterna att
14 bibliotek och användare.för derasickekommersiell lT-tjänstOCLC är en

50 fackdatabaser. årOCLC tillgång tillTotalt erbjuder över varav sex
147PRISMfjärrlånesystemetkatalog- ochOCLCegenutvecklade. driver även
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6.4 Museernas datoriserade registrering

På museisidan finns inte tydliga hierarki inom arkiv- och biblio-samma som
teksområdet. Det finns ingen självklar sektorsansvarig myndighet så som
Riksarkivet på arkiv-, Statens kulturråd på folkbiblioteks- respektive
Kungliga biblioteket på bibliotekssidan. De enskilda har också vittmuseerna
skilda samlingar och inriktningar sina verksamheter. Ett kulturhis-typer av
toriskt har delvis andra slags dokumentationskrav konst- elleränmuseum ett
naturhistoriskt Samtidigt har flertalet blandademuseum. typermuseer av
samlingar.

Eftersläpande registrering föremål problem påär mångaettav museer,
betänkande.vilket påpekas i Museiutredningens Allmänt kan sägas att

centralmuseema har kommit längre regionala ochän kommunala vadmuseer
gäller informationsteknik omfattningen IT-användningen mycketärmen av
varierande inom museisverige.

skillnadMuseema har, till från biblioteken och arkiven, inget självklart
foremålsregistrering.format for Dessutom saknar de flestagemensamt mu-

seitjänstemän utbildning för arbeta med struktur och katalogisering.att
I IT-propositionen grundläggande förutsättningsägs föratt en museernas

utveckling på IT-området de arbetarär med struktur, vilketatt en gemensam
krävs för samlingarna skall bli tillgänglig för hela landet.att en resurs
Regeringen aviserar också krav på de statliga och medatt museerna museerna

sarnlingamaÅsframstatliga bidrag arbetar enhetlig struktur foren
Internationellt har kommit längre bibliotekenän detsett närmuseerna

gäller digitalisering bilder. Förutom föremålssamlingar hart.ex. storaav mu-
också omfattande innehav bildarkivalier.och Nordiskatext-seerna av museet

har 350 000 katalogposter föremål minst 2 000 000 fotografier.t.ex. men

Service distribuerar elektroniska tidskrifter och tillhandahåller online-som
referenssystem för bibliotekarier och användare.

15 ISI databasproducentär bl.a. skapar citeringsdatabasema SCl,en som
SSCl och AHCI. innehåller 16 000 internationellaöver tidskrifter,som
böcker och andra handlingar med inriktning på teknikvetenskap, social-
vetenskap, konst och humaniora. Allt material indexeratär och kom-
pletterat bibliografiskamed referenserdata, uppgifter upphovs-samt av
karaktär.

16 sou 1994:51, bildning.Minne och
17 fotoelementkatalogEn har dock tagits fram Fotosekretariatet årav ettsom

centralt forum för utbyte erfarenheter. samordning och rådgivning förav
och andra fotosamlande institutioner, fotografemas organisationermuseer

enskildasamt personer.
18 ÅtgärderProposition l995/96:125. för bredda och utveckla använd-att

148 ningen informationsteknik, 63.av s
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INSAM6.4.1

bildadesvid svenskaIT-användningensamordnaochfrämjaFör museeratt
iInformationssystemINSAM1990.INSAMsamarbetsorganisationen sam-

rådmedlemmar ochhundratalmuseer har ettsvenska styrsverkan vid avett
vid årsmötetmedlemmarnaväljs avsom

SESAM-medel dokumentations-utvecklaförbeviljatsharINSAM att
auktoriteter/tesaurusarframregistreras,skallinformationför hurriktlinjer ta

EDI-utvecklamöjlighetenföremål,for prövadataelementkatalog attoch enen
standard konferenser,elektroniska upprättautbildning ochanordna en ge-

tidning påelektroniskoch drivaskapaprogramvarubörs samt enmensam
Internet.

SWETERMSAMOREG och6.4.2

svenskavidföremål användsregistreringförolikaFlera museer.system av
viktigtdetdigitala katalogeri ärenskildaefter attsökakunnaFör posteratt

förterminologisiganvänder systemensolikadessa gemensamsystem av en
innehåll.

dokumentationsfrågor vidförSamordningsgruppen museerna
fördokumentationssystemfram1980-taletunderutarbetadeSAMOREG ett

enhetlighetpåSystemet byggerSAMOREG-systemet.s.k.museiföremål, det
objekt idokumentationförblanketterochanvisningarbeståroch avav

arkeologisktkonstnärligt,etnografiskt,kulturhistoriskt,såvälsamlingar av
relativtkulurhistoriska dettaärslag. Inomnaturhistoriskt systemmuseersom

använderutsträckningilänsmuseemainte minstväl förankrat, storattgenom
sig systemetav

for des-Uniform ProceduresSWETERMframarbetat termINSAM har
regler ochuppsättningsystems,databaseSwedishincriptions enmuseum

för allafälttaggarnamngivna etikettersystematisktför bildabyggstenar att
samlingar.sorters

19 Se 3.1.3.
14920 dokument.elektroniskastandard för utbyteEn av
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6.4.3 Flera registreringssystem

Nordiska har utvecklat relationsdatabasenmuseet General Professional som
bygger på CIDOCgrundval vidsamma använt utarbetandetsom sinaav
riktlinjer för museiföremål.registrering General Professional baseradav är
på SWETERM och på så kansätt Nordiska samla informationenmuseet om
och alla sina samlingar iur ett gemensamt system.

Flera i Sverige har tagit fram datasystem förmuseer registrera sinaegna att
samlingar. Västerbottens har tillsammans med Umeåmuseum t.ex. universi-

skapat SOFIE Samlingar ochtet fomminnen i ett kan hantera föremål,som
kartor och ritningar fornlämningar. SOFIE harsamt också sålts till raden
andra svenska museer.

Hittills har det samverkansområdet förstora varit applikationer-museerna
alltså de olika databasverktygen. Förutom SOFIEna, och General Profes-

sional kan Adrian,nämnas Album, Art System och Reform.

6.4.4 Outline

Outline of Cultural Materials allmäntär i Sverige och delvis interna-en även
tionellt accepterad auktoritet för klassifikation funktion inom det kulturhis-av
toriska museiområdet. Detta klassifrkationssystem rekommenderades också

SAMOREG.av
Nordiska har Outlineöversatt från amerikanskamuseet till svenska i flera

omgångar med början på 1970-talet då behovet klassifice-ettav gemensamt
ringssystem uppmärksammades. Eftersom den klassiñcerar kontextuellt kan
den användas för såväl föremål litteratur, arkivalier, bilder, filmsom m.m.
Många svenska använder sig anpassade versionermuseer Outline förav av att
kunna klassificera alla sina samlingar med auktoritet.samma

6.5 ABM-samarbetet

Det finns likheter mellan arkiv, bibliotekstora och som tillsammansmuseer
brukar kallas ABM-områden; alla arbetar med samla, ordna, vårdaatt och
tillgängliggöra det svenska kulturarvet. Därmed finns också delvis gemen-

21 ClDOC Comité International la Documentation lCOM:spour är Inter-
national Council of Museums kommitté för dokumentationsfrågor och
arbetar bl.a. fram förslag till standarder och regler för museivärlden.22 Reglerna kallas CIDOC Framework. CIDOC lämnar fortlöpande rekom-
mendationer museivärlden kan användasom grund för uppbyggnadsom

registreringssystem.av
23150 Se 6.4.2.
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möjligtdetterminologioch görreferensramar attsomgemensamsamma
sektorernamellansökingångar. Dessutom gränsernaärskapa gemensamma

biblioteken innehåller brevsambibliotek,harflytande;ofta egnamuseerna
lingar osv.

inomökad samverkanrelativt längefunnitsABM-samarbete har men
arkiv ochbåde är vägsärskilt angelägetABM-området närär attmuseernu

samka-nationellaoch byggabeskrivningsreglerstandardiseradefastställa upp
taloger.

blirhastiga tillväxtinte minst Internets använ-ochmed databasemasochI
medsnabbt förser demstandardiserade Sökverktygviddarna storasomvana

framtidaområde. Användarnainominformationmängder avgränsat ettett av
efter specifikkunna sökasigdärför förväntakommerkultumätsvenskt attatt

ochsig sökbegreppanvändaoch kunnalikartatinformation pä sätt attett av
förvaras.detmaterialförlikaterminologier är oavsettsorts varsammasom

informationintegrerargenerelladärförlederUtvecklingen systemmot som
möjligt i sökningar-kvalitetfå så godmåletkällor ochfrån flera är att somen

na.

FRN-projektet6.5.1

för utvecklaanslagFRNForskningsrådsnämndenbeviljade1990 att en
vid arkiv, bibliotek ochinformationssökningmodell för museer.gemensam

in-möjligt läggateknisktdetförsök visadepraktisktEtt att sammanatt var
detplats ochför tid,Samsökning fungerade bästformation attnamn men--

och kopplingliksom analysgrundinformationenkompletteringkrävdes av
utvecklaviktigaste delmomentetDetolika sökbegrepp.mellan att gemen-var

blevauktoriteterutvecklaauktoritetsregister. Just att gemensammasamma
för.1994 anslog medeli majprojekt BIBSAMseparatett somsenare

tilloch museum" syftarbibliotekmellan arkiv,"Auktoritetssamarbete att ut-
auktoritetsregister.förgrundkravregelverk medarbeta gemensamma

1996.i novemberpreliminär slutrapporti formProjektet redovisades enav

brevskrivarkatalogNationell6.5.2

samkatalognationellför skapadataelementkatalog kunnasärskildEn att en
1997.beräknas klar underfram ochhåller påbrevskrivareöver att tas vara
brev-seminariumresultatetbl.a.Registreringsreglema bygger ett omav

universitetsbibliotek för1987 vid Uppsalahöllsskrivareregister attsom

151
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skapa samordning mellan brevregistreiing.24bibliotekens och arkivens Målet
registrera ochär sammanställa de i dag manuellt förda brevskrivareregisteratt

förvaras vid universitetsbibliotek och inom Arkivverket.som

6.5.3 ABM-gruppen

Samrådsgruppen för utökad samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer
den s.k. ABM-gruppen informellär samarbetsgrupp meden representanter
för Kulturrådet, Riksarkivet, Kungliga biblioteket med BIBSAM och
LIBRIS, INSAM, Riksantikvarieämbetet, Arkivet för ljud och bild, Språk-
och folkminnesinstitutet Vitterhetsakademiens bibliotek. Syftetsamt med

bildades 1992, fångaär idéer, identifieragruppen, attsom upp nya sam-
arbetsoniråden, utbyta erfarenheter och informationgöra inom de olikaatt
kultursektorema tillgänglig eller likartade for användarna.sättsamma

Utgångspunkten de möjligheter tillär samverkansforrner ITnya som ger
liksom de ökade möjligheterna effektivisera verksamheten vid kulturinsti-att
tutionema och deras kunskapsbankergöra och kompetens tillgängligamer
med informationsteknikens hjälp.

ABM-gruppen har tagitbl.a. inititativ till fastställa sektorsövergri-att ett
pande regelverk för information skall kunna samsökas i arkiv-, biblioteks-att
och museidatabaser. Projektet kallas ABM-element och syftar bl.a. till att ut-
vidga det svenska MARC-fonnatet och NAD:s dataelementkatalog, utarbeta
tillämpningsanvisningar och format för auktoriserade namnformer, samman-
ställa dataelementkataloger specifikationergöra förgemensamma samt ut-
bytesformat.

6.6 Auktoritetsutbyte

långsiktigaDen målsättningen skapa möjligheterär till Samsökning in-att av
formation, den förvaras i arkiv, bibliotek eller Sökeroavsett om museer. man

på "August Strindberg" skall fåt.ex. besked vilka böcker han skri-man om
vit, vilka böcker skrivits honom, vilka hans ägodelar finnssorti om av som
bevarade, vilka tavlor han målat och de hänger, vilka bevarade dokumentvar

eller harrör skrivits Strindberg och de arkiveras.som av var
För sökningen skall fungera krävs fastställdaatt format för hur pånamn

institutioner, organisationer, geografiska platserpersoner, och skallannat
skrivas. Utbytesformat måste också finnas för informationen lätt skallatt

24152 Carolinarappon 9 redovisar resultatet seminariet.av
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flyttasskall kunnafor informationolika ochmellanflyttaskunna attsystem
generationerolikamellan system.av

auktoritetsregisterNationellt16. 6 .
juridiskaauktoriteter förframmedArbete att ta personer, geo-personnamn,

pågår. Etablerade formatfotografier och brevskrivarebilder,grafiska platser,
videoupptagningar,ljudupptagningar,musikalier,trycktredan förfinns text,

föremålssamlingan ritningar. Dessutomfotografier, kartor ocharkiv,film,
saknasoch handskrifter. Däremotför brevskrivaretill formatgrundenfinns

magnetband, cd-romADB-medier Kassetter,registerför bl.a.format över
nätverkspublicerade dokument.milcroñlm ochetc,

Kungliga biblioteket,inletts mellanauktoritetssarnarbete harkonkretEtt
auktoritetsregisterfår tillgång till LIBRISINSAM. ArkivenRiksarkivet och

föreningar, organisationerdelar med sig deArkivverketmedan av namn
På kärnahar i sina samlingar. såde växermyndigheter sättoch en avsom

administrativatopografiska databasArkivverketsfram. överauktoriteter
1630-talet fram till nutid har redan inte-Sverige från ochgränsförändringar i

också skallGeneral Pro. Tankendatabaskoncepteti är taattgrerats museerna
och fotografer.för på hantverkareauktoriteterfram namn

arkiv, bibliotek ochAuktoritetssamarbete mellanI museerrapporten om
ingå i för kultursektombörvilka dataelementföreslås gemensamtettsom

ISAARICA:s auktoritetsstandardiUtgångspunktenauktoritetsregister. tas
CPF25 för auktoriteteranvändas andragrundstruktur kan änävenvars

och institutionsnanm.person-
anmärkning.auktoritetskontroll, information ochindelad iStandarden är

identifierarinnehålla identitetskod denAuktorizetskontralldelen bör somen
enskildafor auktoritetsposten denansvariginstitution är posten,samt ensom

fysisksigauktoritetspost detvilken rörangivelse t.ex.typ en per-om,avav
auktoriseradnamnforrner inte valtssökmöjlighet från de somsamt somson

ibeskrivningar detinnehållaIrgformationsdelen börform. som namngesav
levde och vad han/hon arbetadeauktoriserade formen, närden t.ex. personen

regelverkinformation vilkainnehållerAnmärkningsdelenmed. som an-om
ochbestämningen upprättats.vid närvänts posten

beskrivas kanauktoritetsregister böridataelementförslag till hurDetta ett
finns LIBRIS och NAD:s be-uppgifter idekompletteraanvändas för att som

fintliga auktoritetsregister.
Även datafårför de värden dataelementenförslag till regelverk antaett

vägledande vilket iNationella riktlinjer skallvalues" fram.har arbetats vara

25 6.4.2.Se vidare
153Se under arkiven.ovan
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Sverige innebär utgår från Katalogiseiingsregler för svenska bibliotekatt man
och Nationella arkivdatabasens dataelementkatalog.

6.6.2 Utbytesformat och auktoritetskontroll

Utbyte auktoritetsinformation mellan auktoriserande institutioner föreslåsav
ske i MARC-baserat utbytesforinat. En till forslag till forumetsett stomme ett
utseende tagitshar fram, behöver kompletteras.men

Målsättningen auktoritetspostemaär skall sammanställas i databasatt en
förvaltas LIBRIS. Databasen bör kunna nås de registrerande insti-som av av

tutionerna via Internet, online via LIBRIS eller via cd-rom i form av en sepa-
bas på NAD-skivan.rat t.ex.
Systemtekniskt krävs anpassning LIBRIS. I på det kan utby-väntanen av
ändå börja det befintliga auktoritetsregistret i LIBRIS till-tet görsattgenom

gängligt i referensdatabas kan konsulteras institutionerdeen som av som
skall genomföra registrering.

Kvalitetskontroll auktoritetema måste ske i flera Först och främstav steg.
måste regelverk utformas och personal utbildas i hur inmatningett gemensamt
och kontroll skall skötas. Därefter kommer efterkontrollen de individuellaav

Kontroll måste alltid identitetenske auktorisations-närposterna. av samma
Ärform redan finns i det individ/objekt eller måste depost.en annan samma

båda formerna kompletteras med särskiljande information Den post sorti
lagts in först blir normalt den auktoriserade formen.

6.7 Konklusion

Ett omfattande arbete med databuren registrering pågår vid svenska arkiv,
bibliotek och Registreringen sker oftast enhetligt följersättmuseer. ett men
långt ifrån alltid de internationella riktlinjer för registrering arbetats fram.som

För informationen kulturinstitutionema skall kunna sökasatt som rymmer
i sammanhang, via Kultumät Sverige på Internet, ökadett ärt.ex. ett sam-
ordning nödvändigt. Fastställda format for hur institutio-namn personer,

organisationer, geografiska platser och skall skrivas måstener, annat tas
fram. Utbytesfonnat måste också finnas för informationen lätt skall kunnaatt
flyttas mellan olika system.

Staten bör kräva statligt finansieradede kulturinstitutionema följer deatt
regler finns eller under utarbetande för hur kultumiateiialär skall klassi-som
ñceras och benämnas.

Arbete med fram auktoriteter för juridiskaatt ta personnamn, personer,
geografiska platser, bilder, fotografier och brevskrivare pågår. Etablerade154
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för tryckt musikalier, ljudupptagningar, videoupp-finns redanformat text,
föremålssamlinganfilm, fotografier, kartor och ritningar.arkiv,tagningar,

till format för brevskrivare handskrifter. Däre-finns grunden ochDessutom
register ADB-medier magnetband, kas-fonnat för bl.a.saknas övermot

milmofilm nätverkspublicerade dokument.ochcd-rom etc.,setter,
tidsvinster, ökar kvaliteten på registrerade dataAuktoritetssamarbete ger

möjligheterna till återsökning information. Den institutionförbättraroch av
auktoritet i förstaerfarenhet viss bör denhar typmest av en av vara somsom

registreringen auktoriteterna i fråga.förhand ansvarar av
möjligtsvenska kulturinstitutionema i så hög gradviktigt deDet är att som

finns området. På såföljer internationella riktlinjer skapasde sättsom en
möjligheterna till in-kulturell kunskapsbank ökar utbyteinternationell som av

formation och erfarenheter.
Sverige kan fungera ingång till nationellblivande KulturnätDet som en

material från Sveriges arkiv, bibliotekdistribuerad databas med och museer.
Intemet-användningen medför sökverktygen standardiseras vilket innebäratt

någon samordning på det området inte behövs.att
Med tanke på de många presumtiva användarna bör kulturmaterialet göras

tillgängligt sådan form också lekmän kan söka i och till sig innehål-i att taen
let i denna digitala kunskapsbas.

effektivinklusive Kulturnät Sverige respektive blir också in-Internet är en
fonnationsspridare. Det där auktoritetsregister börär t.ex. ett gemensamtsom

tillgängligt. snabba utvecklingen och omfattande anslutningenDengöras av
forum förtill dessutom till lämpligt kulturinstitutionerInternet gör nätet ett

vill utbyta erfarenheter och diskutera angelägenheter.gemensammasom

27 155Se vidare 6.4.2.
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användning

IT-användningfömtsättningama förde tekniskabehandlaskapitletdet härI
beskrivning hurKapitlet inleds medSverige.Kultumätföroch avett en

varförutveckling. Vi motiverar Interneti ständig ävenInternet är en system
Sedan beskrivs vilka tjänsterdistributionsform för kultumätet.har valts som

för kultumätetpå och vad börtillhandahållas Internet göraskan attsomsom
förmöjliga utvecklingsvägarAvslutningsvis beskrivsanvändbart.skall bli

påverkadessa kan kommadatakommunikation och hurförinfrastrukturen att
kultumätet.

distributionsfonn7.1 Internet som

följandefor Sverige. Idistributionsfonn vi valt KultumätdenInternet är som
på och i konkluutveckling, strukturen Internetavsnitt redovisas Internets

distributionsforml.for fram for valet Internetvisionen de argument av som

Utveckling7.1.1

digitala nätverk tillvärldsomspännande samling anslutnaInternet ärär somen
erbjuder miljontals användareInternet användsvarandra. De tjänster som av

information, publicera och bilderför söka och inhämtavärlden över texteratt
m.m2.elektronisk Enkommunicera nyhetsgrupperoch post,etc. avgenom

fårenkelt och snabbtfördelarna med Internet användarnade är attstora
bibliotek, ochinforrnationsresurser arkiv,tillgång till de som museerenorma

publicerarenskilda nätet.personer
1960-talet initiativ amerikanskai slutet på detuppstodInternet av

användes Internet i huvudsak inomtill för år sedanförsvaret. Fram ett par
filöverföring, diskussionsgrupper och elektroniskområden förakademiska

explosioninneburit antalet användareåren har dockDepost senaste en av av
1994 årfart och på harUtvecklingen rejäl i slutetInternet. etttog par an-av

distributionsformermöjligajämförelse mellanbeskrivning ochEn av -
i bilagaonline-tjänster finnscd-teknik ochInternet. -2 157Se bilaga 2.1.
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användare vuxit fråntalet endast fåtal till omkring halv miljon män-ett en
Sverige3.iniskor bara

anledning till Internets explosionsartadeEn utbredning utvecklingenär av
TCP/IP-kommunikation4förstandarder för persondatorer. Det har förenklat

utvecklingen och ökat spridningen Intemet-verktyg möjliggjortoch anslut-av
förning till Internet hushållen.

också haftNågot har betydelse utvecklingen modemen.ärstorsom av
Billigare modem med överföringsnabbare och säkrare möjliggjorthar bättre
anslutningar till hemmen. Med modem detbättre har blivit möjligt användaatt

kapacitetslcrävande tjänster. Dessutom har priserna anslutningar blivitmer
flerlägre och leverantörerna

www5Ytterligare anledning till Internets snabbt ökande popularitet ären
grafiskaoch dess enkla gränssnitt. tillgångDet till mängder infor-ger av

mation från delar världen och har gjort det snabbt och enkeltstora attav
material.publicera Dessutom har integrerat och förenklat användningenwww

tjänster.andraav
Även myndigheterna har insett värdet följa med i den snabba utveck-attav

lingen informationstekniken och ändrat sin på spridning offentligav syn av
information. Idag finns det både myndighetsdiarier och gratis myndighets-
inforrnation på Internet.

Den massmediala uppmärksamhet Internet har fått under år harsom senare
bidragit tillnaturligtvis så någon gångalla svenskar hön talasatt gott som om

Intemetö. Intemet-användning, både för produktion och konsumtion infor-av
mation, marknadsförs allt från försäljare Internet-anslutningar ochav av

tillpersondatorer företag med information på www.
också finnasDet verkar utbredd nyfikenhet och kanske vissävenen oro

för inte ihänga med utvecklingen.att

påStruktur7.1.2 Internet

oftaInternet sakna central styrning och icke hierarkisktsägs uppbyggt.vara
De tillsammansnätverk Internet bestämmer sinutgör strukturöversom egen
och fortsatta utveckling. Däri ligger förmodligen mycket Internets styrka.av
Enskilda nätverk tillåts förändrasoch i princip oberoendeväxa varandra.av
Denna till kaotiska struktur Internet dock inte helt finnsDetärsynes sann.

flertal oberoende organisationer arbetar med utveckla och förbättraett attsom

3 Se vidare 3.4.5.
4 Se bilaga 2.1.1.
5 Se 2.1.3.bilaga
6158 se 2.1.3.



Tekniska förutsättningar för IT -användning

Intemet.7standarder De ingående nätverken måste också följa vissa grund-
regler för vilka protokoll skall användas.Lex. som

Standarder

Internet utvecklasär regelbundet. En grundtanke med Internetett system som
såväl användare tillverkareär och leverantörer tekniskatt utrustning,sotn av

mjukvaror tjänsteroch skall delta i biståoch denna utveckling. En del för-av
ändringen utvecklingen standarder påär lntemet.av

Bland kraven på standard för Internet specifikationär stabil,ären en som
lättförståelig teknisktoch kompetent. Dessutom skall den implementeradvara
och testad ha betydande publikt stöd och användbar delarsamt anses av
eller hela Internet.

Utvecklingen standarder ställer höga krav på flexibilitet: implemente-av
ringen måste före publicering och alla intressenter tillfälletestas kom-attges

speciñkationen. Den snabba utvecklingen nätverksteknologiermentera av
kräver standarder utvecklas och förbättras regelbundet. De regler föratt stan-
dardiseringsproccssen finns tänkta balanseraär de motsägelsefullaattsom
målen. Processen tänktär kort och enkel därför offra tekniskatt utan attvara
kompetens eller öppenhet.

Processen för utveckla standard för Internet rättfram.är l varjeatt delen
standardiseringsprocessen diskuteras specifikationen öppnaav möten

och/eller i publika distributionslistor. Dessutom specifikationen tillgäng-görs
lig på Internet. Detta för alla intressenter möjlighet komma medatt ge att
kommentarer och förslag. Därmed erhålles rättvis, och objektivöppen basen
för utveckling och evaluering standarder. En specifikation implementerasav
och i krävande miljöer i flera upprepningar antal oberoendetestas ettav parter
innan den godkänns och standard organisation Internetantas sesom av en
nedan och publiceras.

Organisationer

Samtidigt Internet skapas nationellaväxer och internationella organi-som nya
sationer koordinerar trafiken inom och mellan För de kommersi-näten.som
ella intressentema på Internet finns särskild samarbetsorganisationen
Commercial Internet Exchange CIX bl.a. diskuterar problem medsom
penningtlöden på Det finnsnätet. också organisationer inte företrädersom
någon särskild intressegmpp. De organisationer inblandade iär utveck-som
lingsprocessen standarder för Internet ISOC, IAB,är IESG och IETF.av

7 RFC 2026 The Internet Standards Process, t.ex.se
htztpzllwww.isiedu/rfc-editor 159
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IS0C,3 koordina-for samarbete ochSociety, organisationInternet är en
utveckling vilketsig for tillväxt och InternetDe intresserartion Internet. avav

kan tänkas användas ianvänds i dag och hur detinbegriper hur Internet
uppstår.politiska och tekniska frågor dåde sociala,samt sommorgon

IESG för tekniskGroup, ansvarigaEngineering Steering ärInternet
aktiviteter tillsammans med IAB nedanlETFzs se nedan och seledning av

IESG ansvariga förstandarder. direktutvecklingsprocessenledning äravav
specifikation standard.godkännandet somav en

1AB,1° assisterar vid ledningen utveck-Board,ArchitectureInternet av
protokoll.tillser strukturen på Internet och dessochlingsprocessen

,U löst organiseradTask Force, ET FEngineeringInternet är en mer
utvecklingentekniska bidrag tillmänniskor kommer med avsomavgrupp

General,indelat i nio funktionsområden: Applications,IETFInternet. är
Operational Requirements, Routing,Network Management,Internet,

Services. bestårVarje område i sinoch UserSecurity, Transport tur av
kommunicerarfrivilligaEn arbetsgruppflera arbetsgmpper. utgörs somav

träffas gånger år för utföra sina uppdrag.via ochmestadels Internet atttre per
protokollspeciñkationinforrnationsdokument,skapaMålet kan att ett envara

HumanitiesGruppenlösning problem Internet.förslageller ettett av
Arts13 uppgiftServices har bl.a. tillfunktionsområdet Userinomand t.ex.

och flestahandbok för kulturproducenter -konsumenten Deskrivaatt en
förutbestämd livslängd och upplöses de uppnått sitthar närarbetsgrupper en

mål.
någonIRTF, organisation inteResearch Task Force, är ärInternet somen

utvecklingsproblemstandardiseringsprocessen. IRTF betänkerdirekt del av
problem förperspektiv och undersökeri längre ärInternet ett som avance-

för dåligt förstådda för standardiseras. Närospeciñka ellerförrade, att en
specifikation tillräckligt stabil föraktivitet inom IRTF genererar en som anses

speciñkationen standardiseringsproces-gårstandardiseraskunnaatt genom
sen.

för The World Wideutvecklingen standarderMycket görs avav wwwav
W3C.14 till-oberoende forumDetWeb Consortium ävenär ett som

för spridaoch exempel på lösningarinformationhandahåller attom www
användning standarder.av

8 http:/ñnfo.isoc.org/index.htmlAdressen är
9 httpz//wwwietñorg/iesg.htrnlAdressen år
10 httpJ/wwwjaborgfrabAdressen är
11 http://www.ietf.orgAdressen är
12 httpz//www.ietñorg/htmlchaners/wg-dir.htmlSevidare
13 http://www.ietf.org/htrnl.charters/hans-chanenhtmlSe vidare
14160 httpz//wwwwlorg/pub/WWW/ConsortiumAdressena:
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Publikationer

specifikationVarje version publiceras i serien med forRequestav en
RFC officiellaRFC. den kanalen for publiceringComment dokumentär av

för och publikationerstandarder Internet andra från IESG och lAB. Nyaom
iRFC:er gamla takt med standarder för Internet utvecklas. Frånersätter att

RFCbörjan användes för kommunicera särskilda problem mellan dematt om
15.ARPANET De utvecklades tillskapade bli formella och täckerattsom mer

fråni dag lång rad allt tidiga diskussioner projekt tillämnen,en om nya
de protokoll för kommunikationspecifikationer används Internet.om som

lntemet.RFC:er finns fritt tillgängliga påDessa
Delserien STD Standards de RFC:erutgörs är antagna stan-av som som

oftadard för Internet. Det tekniska specifikationer hård- mjukvaraellerär av
för datakommunikation.krävs En specifikation kan fortsätta utvecklasattsom

efter antagitsdet den standard.även att som
BCP Current PracticeBest delserie används för standar-är atten som

disera riktlinjer och råd för organisationerde nätverk Internet.utgörvars
BCP strukturerat föreslå speciellt handlingssätt eller visssättär ett att ett en
användning inom område, väcka uppmärksamhet på särskilda frågor,ett etc.

Under utvecklingen specifikation publiceras utkast, s.k. Internetav en
Drafts, IETF. Dessa arbetsdokument tillgängliga, för allagörs ärattav som
intresserade skall kunna reaktioner och kommentarer innehållet. Enge

Draft officielltInternet inget publicera specifikation. De giltigaär sätt äratt en
i månader och kan uppdateras, eller bli obsoleta helst.ersättas närsex som
Det inte lämpligt använda Internet Drafts referensmaterial ellerär att attsom
citera dem något arbetsmaterial eller arbete pågår.änannatsotn som

7.1.3 Konklusion

Informationen i kultumät kommer från institutioner, myndigheter ochett
organisationer inom olika kulturområden. Den olika slag och skif-är av av
tande mängd. De tänkta användarna kultumät allmänhetenär utgörettav som

både heterogen och storen grupp.
Vi har valt Internet distributionsform for Kultumät Sverige för detattsom
tillgång till många tjänster för kommunikation och lämpar sig väl för storager

informationmängder och många användare.
En viktig anledning till vi föreslår kultumät möjlig-Internet äratt ett att

till kommunikationheterna mellan kulturproducenter och -konsumenter för-
bättras. De olika interaktivitet finnsgrader på Internet möjligtdetgörav som
for blianvändaren aktiv deltagare i stället för åskådare.passivatt en en

15 Se bilaga 2.1.1.
16 Se 161hnpJ/wwwjsiedu/rfc-editorLex.
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kulturinstitutionerMånga har redan gjort eller börjat sitt digita-göraatt
materialliserade tillgängligt via och fler gång.Internet En tek-ärexternt

nisk lösning inte inbegriper medföraInternet skulle de bliratt tvungnasom att
material på flera ställen.lägga

lösning SverigeMed Internet skulle Kultumät också kunna hjälpa tillsom
dirigera användarna till kultur det världsomspännande nätet.att resten av

också mångaDet skapas till kultumätet kan betydavägar attsom nya grupper
hittar framanvändare till institutioner, myndigheter organisationerochav

kulturområdet.
iInternet regelbunden förändring. Såvälår producenter ochett system

informationkonsumenter tillverkare och leverantörer teknisk ut-av som av
rustning deltar i utvecklingen. Standardutvecklingen på Internet flexibelär en

effektivoch ofta standardema följs inte riskerargör attprocess som om man
låsa sig vid teknisk lösning följakan med i utvecklingen. Nyaatt utanen an-

vändningsområden tillkommer hela tiden.
museerBeslutet anslutning till Internet via SUNET för bibliotek ochom

tillbetyder och därmed också till kultumätet breddas.nätet- Medvägenatt -
anslutningar försnabba arkiv, bibliotek och kan de nå nåsochmuseer av nya

användare.

7.2 Användbarhet

Inom forskningsområdet människa-dator interaktion MDI används begrep-
väl.användbar för beskriva fungerar Det räcker inteattpet ett system som

effektivtanvändarvänligt, eller grafiskt tilltalande. Ett använd-äratt systemet
måstebart allt detta och lite till. måsteAnvändaren möjlighetsystem vara ges

intuitivtarbeta stöd tidigare kunskaper och erfaren-sättatt ett som ger
Gränsytan förmedlaheter. skall funktionalitet sätt görsystemets ett attsom

användaren förstår vad kan och hur det Ofta problemetgöras görs. ärsom
främst fåinte tillgång till information tillgodogörakunna sig den.att utan att
blirDet tydligt med så mängder information finns på Internet.extra stora som

Många gånger information inte intressant förär använ-transporten av mer
daren järnvägensvad uppbyggnad för tågpassagerare. Fram till i dagän är en
har mycket utvecklingen på Internet forskare och teknikerstyrtsav av som
bara letar efter tekniska möjligheter och begränsningar. Med heterogenen mer
användargrupp kommer vi förmodligen få användbara tillämpningarse mer
och användarorienterade tjänster.mer

17 Se 7.3.1.
162 Se Preece,J., Human-computer 1994.interaction.t.ex.
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7.2.1 sökmöjligheter metainformationoch

Det finns mängder kulturmaterial på Internet kan nås via Förstora som www.
informationen tillgängliggöra för användarna krävs struktur i formatt ka-av

talog- och söktjänster. Ett sökbart kräver viss form standardise-system en av
ring detvad skall söka på, vilken information skall ingå,attav etc.som
Metainforrnation information information kan till hjälp förom vara att- -
skapa sådan Standardisering. Just sökmöjligheten deären parametraren av

skiljer kultumät sammanhållen enhet frånett antal disparatasom som ett
webbsidor. Nedan följer kort beskrivning informationssökningen av mer
allmänt, sökning via specifikt metainformation.samtwww mer

Informationssökning

Datorbaserade för sökning information har funnits länge. Redansystem av
1960-talet fanns för samla ihop, söka och bearbeta informationsystem att
med hjälp datorer, s.k. lR-system Information Retrieval. Ett lR-systemav
bygger indexñl innehåll baseras informationen skallupp en gö-vars som

sökbar. Från indexñlen finns det länkar till den ursprungliga inforrnatio-ras
När användare sökbegrepp och sökvillkor kontrolleras index-nen. en anger

filen efter eventuella förekomster, s.k. träffar. Ett sökvillkor används för att
och rangordna träffarna. Resultatet levererast.ex. sortera antal träffar,ettsom

möjligen inbördes rangordnade, med länkar till den tillhörande informationen.
IR-system det tack indexeringengör möjligt med snabba sökningar ivare

mängder information. Dessutom kan de användas förstora sofistikerade
sökning,sökningar; boolesk närhetssökning, sökning på delar ord, sök-av

ning i naturligt språk, relevanssökning etc.
IR-system används för hantering information dels för över-av www,

gripande söksystem och dels för databaser i allmänhet. De kan specielltvara
utvecklade for eller tillhandahållas anpassningar mellanwww genom www
och andra WAIS Wide Area Information Sever distribueratsystem. är ett
textsökningssystem baserat påär protokoll för informationssökning iettsom
databaser kallat 239.50.

En modell för informationssökning och -lagring relationsdata-ärannan
baser. I relationsdatabas inforrnationemaär och relationerna mellan demen
organiserade i tabeller. Principen för indexering skiljer sig från IR-system. l

IR-system bestäms vilka begrepp skall indexerasett medan det i rela-som en
tionsdatabas bestäms vilka uppgifter skall indexeras deras inne-som oavsett
håll. Till skillnad från IR-system icke-indexeradeär även ord sökbara i en re-
lationsdatabas, sådan sökning längre tid. SQL standardiseratärmen en tar ett

19 Kombinera sökord med hjälp booleska AND. OR ochoperatörerav som
NOT. 163
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Även nyttjarrelationsdatabaseri relationsdatabaser.sökaspråk för somatt
tillkopplasSQL kan www.

webbsidoroch indexeringSökning av

explosionsartadeinformation. Denoch överInternet svämmar ut-avwww
hittagjort svårt det-sidor har detwww-platser ochantaletvecklingen attav

för infonnation,det finnsvadgäller för användarensöks. Det att vetasom
lägga ochenklakan nås. Detden enklast sättetfinns och hurden att uppvar

börlokalisera den. Dessutomsamtidigt svårtdetinformationsprida gör att en
gäller förvilka reglerinformationtillförlitlighur är,bedömning göras somav

blir lättInformationssökning påvidare,sprida denanvända och etc. wwwatt
information.undvika ointressantikonst atten

skapa indexpånavigeringunderlättaVisionen ettattatt genomwwwom
påideer letagammal. Tidigt fannsförhållandevissidoralla är attöver om

följa länkarnahittades. Tankendokumentindexera allaoch attvarsomwww
webbsidor. För dettaallatill slut ha besökt än-förhypermediesystemeti att

spindlar eller kravlarekallasspeciella robotarskapadesdamål även som
besöks. Indexetwebbsidoroch indexerar deföljer länkarautomatiskt som

inne-delmängdförfattare, adress ochtitel,bestå dokumentetskan en avav
automatiskaMöjligheten brasammanfattning.alternativt görahållet, atten

artefakterfinns ingabegränsade i dag. Detsammanfattningar är som sam-
Är svenskdessutommänniska. detlika bramanfattar texttext ensom enen

de flestaytterligare eftersomsammanfattningtill bramöjlighetenminskar en
förses medskapasindexkring engelska. Detuppbyggdaär ensomsystem

förblir IR-systemResultatetgränssnittsökfunktion och ettmotett www.
www.

infonnation.hitta Braför användarenunderlättarsådant söksystemEtt att
formulera rele-sökvillkor. Försökfrågor ochdock brasökresultat kräver att

söks. Merkunskap detprecisa krävs ämnefrågor somomvanta svarsom ger
fåtalkanske barai tusentalsfrågor kan resulteraställdaallmänt ettvaravsvar,

hitta ochför söksystemomöjligt globaladetDessutomintressanta. är attär
vilka webb-inkompletta. Urvaletvilket demwebbsidorindexera alla gör av

ellervarierar i noggrannhetbeskrivningen demochindexerasplatser avsom
kontinuerligt växandedynamiskt och görhelt. Webbensaknas system attsom

försvin-Webbsidor uppdateras,ofta.information börindexeringen görasav
tiden.och flyttas helaner

metainforma-flesta robotaranvänder desökmöjlighetenförbättraFör att
sak-dokument påtillgänglig. Flertaletsådan finnsnedantion se wwwom
glo-svårt generellt ochvarför det byggametainformationi dag är ettattnar

Söksystem täckermetainformation.baseratbalt söksystem är somsom
naturligt-mängd webbplatseravgränsadämnesområden eller ärfärre en mer

gårsökbara. Dels detindexera och göravis lättare göra attatt en mer nog-164
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indexe-information innehållet och dels kanindexering med ommergrann
följer rekommendationer förOm alla sedan antal huroftare.ringen göras ett

metainforrnationdå främst de skall innehållaskall utformas,webbsidorna att
innehåll, finns alla möjligheter erhållabeskriver dokumentets ettattsom

sökbart system.
söktjän-efter geografi, alternativ tillsorteradeKataloger ärämne, etc. ett

användaren söker efter eller koncept. Enfungerar välDe ämneett ettster. om
information till jämför meds.k. organiserande användaren,förmedlarkatalog

i bok, lättare för användaren skapainnehållsförteckningen och detgör atten
Äveninformationens struktur och ordning. kataloger brukarbildsig ut-aven

antingen för söka efter eller försökfunktion,med ämneatt ett attrustas en
ingårDe webbplatser eller enskilda sidori söksystem.söka fritt ett somsom

frivillig registrering.robot sker oftasammanställtsintehar utanen genomav
vill kunna nås söktjänstentill ochSåledes detär attvar en som genomupp

uppgifter titel, författare, innehåll, På såfylla i formulär med sättetc.ett om
kvaliteten innehållet, på bekostnadkatalogtjänstkan bättre styra avmenen

katalogtjänst.svårt få heltäckandemångfalden. Det är att en
för kopplade till fortgår.Utvecklingen verktyg IR-system Merav www

kontinuerligt.och för användaren avpassade verktyg konstruerasavancerade
svårt använda söksystem. Användaren oftaskall inte behövaDet äratt ettvara

sökningen skallinte intresserad alla detaljer kring vill detutan att vara en-av
isnabbt få önskat En intressant utveckling söksystemkelt och äratt svar.

användaren.för förkombination med intelligenta underlättaagenter att

Metairgfomtation

Metainforrnation i vidaste information information.sin betydelse Detär om
indivi-för klassificera information och dess egenskaper. Varjeanvänds att

beskrivs i sin samlingduell information i Postema ärpost. turen egen en
beskriver speciell egenskap hos in-element där och elementenvart ett av en

formationen, den skapades, skapat den och i vilket formatnärt.ex. vem som
metainforrnation möjliggörden samlad mängd struktur och samord-Enär.

informationen i sig. Användning speciellaning helt sätt änett annat av
1960-taletformat för beskriva information inget Redan på utveck-äratt nytt.

för biblioteksvärlden. kunna byta enhetligalades format främst Tanken attvar
beståndskataloger mellan olika bibliotek.

Dublin Core,finns olika format för metainfonnation,Det antalett t.ex.
SOIF Summary Object Interchange Format, AFA Internet Anonymous

Catalogue21MARC MAchineFtp Archive Templates, Readable och TEI
Initiative för- och har förText Encoding alla har sina nackdelar. Desom var

20 Se 7.2.3.
21 165Se vidare 6.3.1.
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forsig utvecklats de särskilda behov olika verksamheter med olika slagssom
IETFinformation har. IAFA utvecklades arbetsgrupp inom fört.ex. enav

ftp-arkiv.beskriva innehållet och tjänsteratt anonyma
skiljer sigFormaten bl.a. vad gäller vilka element kan användas,som

metainformationenhur lagras och vilket stöd det finns för sökaatt poster.
Många verksamheter måste informationkunna hantera i flera versio-samma

och/eller flera format, ASCII,dokument i Postscript, Andrat.ex. etc.ner
informationverksamheter har ofta flyttas, blirändras eller inaktuell.som

inget enskilt formatIdag kan förväntas uppfylla alla frånkrav samtliga verk-
del kanskesamhetcr. För det bra med enkelt litetoch format medetten passar

få element medan det för andra verksamheter krävs många områdesspeciñka
element för funktionellt. Ett för metainfortnationatt gemensamt systemvara
kan bli otympligt och onödigt komplext.

För möjliggöra effektiv informationsökning digital publicerad påatt av
nödvändigtdet utnyttja metainformation. metainforma-Begreppetär attwww

tion används då för sådan information beskriver innehållet i digitala tex-som
bilder, ljud, och kan distribueras via Internet. Det förutsätterter, etc. attsom

formatet for metainformation stöder element kan referera till infomiationsom
utspridd på olika finnasplatser. Dessutom kan det önskemål det skallattom

etc.24,specifiera olika accessmetoder olika rättigheterftp,att som www.
med lösenord informationen finnas på flerakan ställen samtidigt. Ensamt att
arbetsgrupp bestående för olika metaformat, IT-företag ochrepresentanterav
söktjänster på Internet har utarbetat rekommendationer för hur metainfonna-
tion skall bäddas in i dokument på De stöder olika metaformatwww. genom

utnyttja de indexeringsord finns i standarden formetataggar HTML.att som
betyder varje institutionDet kan använda lämpadedet metaformatetatt mest

samtidigt metainforrnationen kan ihop för sökningsamlas med inforrna-som
tion i andra format.

lnteraktivitet7 .2. 2

lnteraktivitet aktuellt begrepp påträffas i interaktivbegreppär ett som som
interaktivaTV, uppslagsverk, interaktiva tillämpningar på Internet, etc.

Avsikten användaren skall kunna bli aktiv deltagare i stället förär att en en
passiv åskådare. Interaktiva förutsätter det möjligt med tvåvägs-ärsystem att
kommunikation. Användarens val och handlingar måste kunna förmedlas till

och måsteresultatet kunna avspegla sig tillstånd.systemet systemets

22 Se 7.1.2.
23 Se bilaga 2.1.3.
24166 Se bilaga 2.1.3.
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Interaktiv TV användaren möjlighet beställa filmer, tidsbeställa TV-att attger
välja kameravinkel,att etc.prograrn,

På liknande finns det möjlighet interaktivatill tillämpningarsätt
etc.sina tjänsterInternet, med ftp, IRC, MUD, utgörsom ettwww,- -

interaktivt Det erbjuder möjlighet skicka ochsystem. t.ex. att ta emot e-post,
interaktiva formuläranvända för individanpassade webbsidor, användaatt att

tryckkänsliga bilder och bildkartor, deltaga i diskussioner elleratt att vara
med aktivt själv.och skapa Det kan därmed finnas flera grader inter-sägas av
aktivitet på MöjligheternaInternet. utvecklas konstant; användare ochnya nya
användningsområden ställer andra krav på interaktivitet.

Interaktiva tillämpningar pd Internet

Med elektronisk nyhetsgrupperoch kan kommunikation mellan använda-post
hög grad interaktivitet, uppnås. förutsätterDe kommunikationen kanattre, av

föras asynkront och inte sker i realtid. Förutom skicka digitala meddelan-att
den möjliggör tjänster.samordnade En e-postadress är ävene-post mer
gmndfomtsättningen för deltaga i distributionslistor där användaren kanatt

med och diskutera fattaoch beslut. Har användaren dessutom tillgång tillvara
nyhetsgrupper ökar möjligheterna till interaktivitet ytterligare. Då öppnas en

till alla de diskussionsfora där alla möjliga debatteras. Nya distri-ämnenport
butionslistor och nyhetsgrupper tillgodoser användarnas krav på attsom vara
med och påverka kan skapas.

IRC Internet ChatRelay och MUD Multi User Dungeon tjänsterär som
möjliggör hög grad interaktivitet realtid. IRCi erbjuder digitala mötesplat-av

där olika diskussionsämnen MUD äventyrsspel därärser tas typupp. en av
deltagarna kan kommunicera med varandra eller med artificiellt skapade ka-
raktärer. Praktiska tillämpningar MUD kan distansundervisning ochav vara
konferenser. Ytterligare möjlighet till synkron kommunikation medges
grupparbete i realtid. Nya verktyg för grupparbete iutvecklas takt med att
överföringskapaciteten Internet ökar och komprimeringen bild och ljudav
förbättras.

Www erbjuder i dag begränsade möjligheter tillhandahålla interaktivaatt
tillämpningar. En grundtankarna med användaren själv be-är attav www

informationsmängdenstämmer följaväg länkar. Oftaen attgenom genom
ställs emellertid högre krav tjänst för den skall kallas interaktiv. Cgi-atten

Common Gateway Interface möjliggör interaktiva tillämp-program mer
Ökadningar enbart läsa statisk information.än interaktivitet erhållesatt ge-

användaren kan välja mellan flera möjliga alternativ skrivaattnom attgenom
eller kommunicera med webbservernsätt med webb-annat som svarar en
sida avpassad efter valet. En möjlighet låta användaren ändraär attannan

25 Se bilaga 2.1.3. 167
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cgi-program webb-databas eller andra filer. Ettinnehållet i anropas aven
val. skickar tillbakaefter användaren har gjort sina Detdet att avpas-servern

förmedlar vidare till användaren. Medinformation till densad servern som
passiv inte någotvälja webbplatsen skall och krävaegi går det att vara en-om

själv måste indata.användaren eller aktiv där användaren gegagemang av
syfte innehåll bör mycket interaktivitet denWebbplatsens och hurstyra som

tillhandahålla.skall
viss interaktivitet det utvecklaserbjuder gradCgi-program en av men

inter-för programspråk flyttarockså andra tekniker Java är ett somwww.
kan överföras till webb-aktiviteten från till webbläsaren. Ettservern program

stället för påoch exekveras på användarens lokala iläsaren system servern.
distribuera exekverbarainnebär skapa ochDet översättett att program www

för appli-varit möjligt. kan användas ladda ned helainte tidigare Java attsom
ordbehandlings-interaktivitet, komplettakationer möjliggör rikare t.ex.som

samlingsnamn för hurActiveX heter teknik är ettsomprogram. en annan
ActiveX på olikaoch PC-teknik skall integreras. Med kanInternet- program

ActiveX dock färdigadatorer i nätverk samverka. Varken Java eller ärett
varför för interaktiva tillämp-tekniker det svårt deras betydelseär avgöraatt

ningar.
för till tjänsterViktigt öka användbarheten och tillgänglighetenatt som ny-

IRC, MUD, integrera dem i webbläsare. Det ärhetsgrupper, är ut-etc. att en
har pågått blir tillgängliga direkt i webb-Fler tjänsterveckling ett tag.som

därmed kan i enklade framtiden nåsoch kommaläsarna att genom samma
gränssnittgrafiska som www.

Intelligenta agenter7 2 3. .
sådanhär mjukvara hjälper enskildintelligentaMed agenter avses an-som en

information Internet. sådan tolkning resul-filtrera Ensöka ochvändare att
tillämpningar. Dock betyder det de robotarbred skalai attterar somen av

utesluts25.dokument på Idenindexeraanvänder försöksystem att www
olika slagsintelligens olika myckettala ärmån gårdet agenteratt om

sannolikt utföraklaraframtidenintelligenta. I kommer agenterna att attav
följer med sökning informationtråkigt och tidsödande arbetemycket som av

delaktig. Utvecklingen intelligentamåste användarenså längeän avvaramen
information.med söka Storaproblemenför drivsInternet attagenter av

navigera handsvårt och ställerinformation detmängder gör är attatt egen
relevanta sökfrågor.formuleraanvändaren kandärför höga krav på att

ianvändaren drunknar iför förhindrakunna användasAgenter bör att att
informationsflödet Internet.

26168 Se 7.2.1.
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sammanställa informationför kopiera ochAgenter att

kopierar webb-mjukvara endast delarenkel kanEn agent vara en som av en
på kvällenlokala dator. Agentprogrammet kanplats till användarens startas

för erbjuda användaren lokal ko-underoch arbeta attnatten enmorgonen
Användaren kan besöka webbplatsenönskade webbplatsen. sedanpia denav

till s.k. offline browsing. Alla länkar mellan deansluten Internet,utan att vara
länkar till de lokala filerna medan länkarhämtade dokumenten byts ut mot

mångadokumenten behålls. Det går ofta bestämma hurutanför de hämtade att
Omför undvika alltför lång anslutningstid.nivåer skall hämtas attsom

flera gånger kan kontroll det harwebbplats hämtas görasen av omsamma
information.tillkommit någon ny

sammanfatt-avancerad form de kanEn är även göraagentav som enmer
På för innebär dethämtade dokumenten. robotarning de sättsamma somav

dokument.innehållet svårtlåta tolka i Detproblem ärett attatt ett program
sammanfattning förvrängerautomatisk varkenfå göraagent att en somen

innehållet. För underlätta vissa arbeteeller saknar viktiga delar att agentersav
metainformation.meddokumenten förses relevantkan

Assisterande agenter

aktivtofta kallas assisterandeDet äragenter en programvara som mersom
fallsöka, filtrera och prioritera information i vissahjälper användaren att samt

tjänster. Användaren formulerarutföra andra uppdrag,klararäven ettattav
efter infomration, sedan utfördå inte nödvändigtvis söka agenten utanatt som

gälla biljett tillvidare medverkan användaren. Det kan bokat.ex. attav en en
teaterföreställning visst datum dessutom med önskemål bra platser,ett om

personlig dagstidning med innehåll baserateller konstrueraatt avpassaten
användarens intressen.

intelligenta låter dock sigDe riktigt Mervänta ännuagenterna ett tag.
realistiskt hjälp assisterande för formulera väl-i dag är att ta agent attav en
definierade frågor visst till söksystem. Användaren behöverämneett ettom

specifikt fungerar. ocksådärmed inte lära sig hur söksystem Det kanett vara
inte tillräckligt insatt i för ställa frågor.så användaren ämnet rättär attatt

Även träffar kan reduceras till tiotal måsteantalet med söksystemett ettom
själv samtliga dokument för deras värde. En välanvändaren läsa avgöraatt

fungerande i fall underlätta för användaren hitta önskad in-kan bästaagent att
fråga i talspråkformation kan och omvandla den till rele-Internet. De ta en

fungerasökfrågor. personlig skall krävs denFör agentvanta att att matasen
både ochmed information och regler användaren det aktuella Detämnet.om

möjliggör hjälpmedel enskilda användare.skräddarsydda för Agenten använ-

27 Se 7.2.1.vidare
28 169Se vidare 7.2.1.
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angivnader den informationen för formulera frågor. Sedan söker denatt egna
på Internet tills den hittar och fördet användaren. Alltett svar presenterar

medandetta användaren fri någotär göraatt annat.
Ytterligare funktionalitet fås kontinuerligt kan bevaka visstagentenom ett

via söksystem. Det möjlighetämne få reda något inomnärett attger nytt
visst har indexeratsämne söksystemet. Resultatet kan medett rättav

söksystem bli personlig sammanfattning veckans händelser inomt.ex. en av
biblioteksvärlden.

Nackdelen med intelligenta det tid för dem utföra sittäragenter att tar att
arbete. I till använda söksystem söker i lokal databasmotsats att ett som en
måste Internet och utföra sina sökningar i realtid. Det betyderagenten ut att
det svårt uppskatta hur lång tid detär innan erhålles.resultatetatt tar

7.2.4 Konklusion

Ökad användbarhet de starkare förär Kultumät Sverige.ett argumenten ettav
räcker inteDet allmänheten har tillgång till kulturinstitutionernas digitalaatt

material det distribuerade Internet. Materialet måste struktureras på sättett
det möjligt förgör alla hitta vad de söker. För inte tvinga använ-som att att

dama hålla reda vad det finns för information kultur och infor-att om var
mationen finns, skall de kultumätet platsen börja sökandet påärveta att att

Med Internet teknisk lösning följer mängd verktyg kansom en som an-
vändas för tillhandahålla tjänster och möjliggöra spridning digital in-att av
formation. Det viktigt erbjudaär allmänheten tillgång till tjänster äratt som
relevanta och underlättar kommunikation, distributionslistor och nyhets-t.ex.

för utbyta tankar och idéer kultur.attgrupper om
Det finns motsättning mellan å sidan teknikens snabbt ökande möj-en ena

ligheter åoch andra sidan alla skall ha möjlighet tillgodogöra sigatt attsamma
dem. Utvecklingen bör dock inte hejdas för alla skall hinna med, iatt utan
stället Användning tjänster och verktyg i daguppmuntras. av som anses

driveravancerade utvecklingen användbara verktyg och ökarmot mer
kompetensen. För inte riskera avancerade verktyg deutestängeratt att mer

människor har liten eller ingen datorvana bör flera nivåergrupper av som av
detaljrikedom och finesser skapas. Vana användare därmed möjlig-t.ex. ges

het arbeta med avancerad sökning, kommunikation, det måsteatt etc. men
också finnas enklare alternativ för de datorovana. Oavsett tidigare erfarenhet

Internet skall det använda de tjänster kultumätet tillhandahåller.attav som
För underlätta sökning i kulturrnaterial publicerat på böratt meta-www

information användas. Ett antal sökord förbättrakan sökmöj-gemensamma
lighetema och därmed öka användbarheten kultumätet. Därför det vik-ärav
tigt förmå kulturproducentema förse de dokument, bilder och ljudatt att som
publiceras med rekommenderad metainformation.170
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mängder information publicerasDe på Internet kräver använ-stora som att
kan formulera relevanta sökfrågordaren resulterar i önskadesom svar.

ÄvenIntelligenta kan kultumätet användbart.sätt göraagenter ett attvara mer
inte fullgodai dag förär mänskligt formulerade sökfrå-ersättareagenterom

vi inte det förhåller sighur i Det borde möjligtvet t.ex.gor morgon. attvara
eller existerande,skapa, för söka informationträna littera-agenter attupp om

konst,tur, etc.
de viktigaste syftenaEtt med kultumät Internet dirigeraärett attav an-
till inomvändarna de tjänster kulturområdet tillhandahålls på Detnätet.som

betyder det kanske räcker med informera det går söka i fleraatt att att attom
Naturhistoriska riksmuseets forskningsdatabaser och hänvisa dit medattav

förlänk i stället möjliggöra sökning direkt från kultumätets hemsida.atten
Skall kultumätet fungera sökmotor till kulturinstitutionemasäven samla-som
de material- databaser med museiföremål, bokbestånd, krävs samord-etc. -
ning format och struktur i databaser, möjliga sökfrågor, Kan kultur-etc.av

användas för skapa påstruktur erbjudanätet nätetatt attgenom en gemensam
ingång med sökbara webbsidor har vi kommit bit på vägen mot etten an-
vändbart sådanEn sökbar webbplats blir i mångt och mycket uniksystem. en
möjlighet for allmänheten hitta information kultur.att om

7.3 Tillgänglighet

Via framtida kultumät borde alla snabbt och enkelt kunna få tillgång tillett
kunskap och information kulturen i Sverige. Det faktum det krävsom att
teknisk utrustning och anslutning till Internet för kunna del kultur-att ta av

innehåll månganätets till början inte kommer ha tillgång tillgör nätetatt atten
hemifrån. Därför får bibliotek, skolor och medborgarkontor viktiga förroller

tillhandahålla kultumätet. I det här avsnittet översikt överatt ges en
infrastrukturen för datakommunikation. Där beskrivs antal möjliga försättett
infrastrukturen utvecklas flerresultat allt användare och alltatt som av mer
kapacitetslctävande tillämpningar på Internet.

7.3.1 Internetanslutning via SUNET för bibliotek och museer

Det svenska universitetsdatomätet SUNET Swedish University computer
NETwork skall uppgraderas. Pengar anslogs i Budgetpropositionen för
1997 för under den kommande treårsperioden SUNETsöka kapacitet ochatt
utvidga dess uppgifter. Förutom ursprungsuppgiften, förse högskolor ochatt
universitet med de nätverksresurser modern forskning utbildningochsom
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tillgång till lntemet-anslutningarbibliotek ochskalllcräver, även museer ges
kapacitet.med god

respektive 36 miljoner till1997-1999 anslås 100, 38 kronorUnder åren
också engångsbelopp 66 miljo-tilläggsbudget anvisasochSUNET ett om

treårsperiod. skallförbrukas under Pengarnakunnakronor enavsessomner
huvudbiblioteken i varje läns-förbindelser för kommun,till 2 Mbpsbl.a.

skalllänsmuseema. Dessutomde statligabiblioteken, samt rygg-museerna
mindreförbindelsema till de ochuppgraderas till 155 Mbps ochradsnätet

uppgraderas till 34 Mbps.högskolornamedelstora
huvudbibliotek,genomföra uppkopplingarna läns-SUNET planerar att av
1997. förstastatliga redan under Under deochbibliotek, länsmuseer museer

for huvudbibliotek, länsbiblio-for anslutningskostnademaåren stårtvå staten
åtar sigförutsättning berörda kommunerundertek och länsmuseer attatt

stöd upphör.för kostnadernasjälva när statenssvara
SUNET.och universitet knutna till Entrettiotal högskolorI dag är ut-ett

ställermånga intressenter vilketmed bibliotek ochvidgning museer ger nya
nationella SUNET i dagnätverksmässigt. Den knutpunktkrav ut-stora som

bestå flera regionala knutpunk-därför i framtiden kommerkanskegör att av
ter.

datakommunikationförInfrastruktur7.3.2

anslutning till snabba nätverkdagligen redovisas planerSå gott nyasom
detbostadsområden eller delar kommuner. Det lättfor enskilda är att tro attav

satellitförbindelser inomnätverk och skapasmängdbyggs som ennyaen
digitala tekniken leder tillalla tillgodo. Klart denframtid kommer är attsnar

åtskilda tekni-telekommunikation smälter Tidigareolikaatt typer samman.av
börjar erbjuda tjänster.sprida information kunnaker för typeratt samma av

telefoni,kan användas för datakommunikation och tele-för kabel-TVNätet
för television, satelliter kan kombineras med telenätet föranvändaskannätet

erbjuda interaktiva tjänster, etc.att
digital information framtiden. När detAlla verkar överens ärattomvara

uppfattningarnadistribueras, in i hushållen, gårgäller hur den skall vägen
orealistiskt den snabba utbygg-starkt isär. Det dockemellertid är att tro att

infrastruktur för datakommunikation i storstäderna skallnadstakten av
överallt i landet.komma att upprepas

infrastruktur för in-det viktigt den skapasDessutom är att som anpassas
Kommunikation enbart i riktning lämpar sig inte för deteraktiva tjänster. en

kräver. envägsriktade informa-digital information Dettjänster storasom
tidningar tilltionsflödet från traditionella producenter TV-stationer ochsom

29172 2.1.3 och bilaga 2.3.1.Se bilaga
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allaflöden,andrakompletterasframtidenikan t.ex.konsumenterna omav
TV-program3o. högainformationsflöden ställerSådanaproduceravill egna

infrastrukturen.påkrav
ochtelevisiondigitaldisuibutionsaltemativen ärfleraforGemensamt attav
förtill telenätetkopplingkräverdrivkraftema. Delättåtkomligt Internet år en

digitala signaleromvandlaförtop-boxutnyttjar s.k.ochinteraktion attseten
anslutningföranvändaskanboxarnaNärTV-apparater.analogatill dagens

Även villintedefor användaren.enkeluppkopplingenblirtill Internet som
skall kunna komma nätet.tillbehörpersondator medkan köpa uteller en

för digital in-möjligagenomgång antal vägarkortföljerNedan ettaven
hushållen infrastruktu-översiktsbildvilket ocksånåformation avger enatt

datakommunikation.förren

telenätetDistribution via

förtelenätettill det allmännaanslutethushåll i Sverigevarje ärSå gott som
itelestationemaförbinderstamlinjerbestår detelefoni. telenätetIvanlig som

överfö-högvilket mycketñberoptisk kabellandetolika delar geravav
enskildadeochstationemagår mellanledningarringskapacitet. De som

begränsad ka-medkopparkabelvanligi allmänhetdockabonnenterna är av
lokalnätenmedandärmed digitalttelenätetdelarna ärcentralapacitet. De av

ofta analoga.är
datakommunika-fördominerandevarit det nätet ävenlängeharTelenätet

de kravför tillgodosekontinuerligt förbättratsharTekniken i telenätettion. att
överfö-uppkoppling och högpå snabbställer bl.a.datakommunikationsom

vadutvecklasmodem,utrustning växlar,Tekniskringshastighet. etc.som
felkorrigerinsäkerhethastighet,såvälgäller som

för-ochsignalprocessorersnabbasignaler,kodningteknik forNy nyaav
i det be-kapacitetenökamöjligtsignalanalys detmetoder för görbättrade att
i förstablir beroröverföringskapaciteten i nätethögfintliga telenätet. Hur

kapacitet.högrekabel destokortarelängd. Jupå kopparkabelnshand
befintliga tele-detSubscriber Line kanDigitalAssymetricADSLMed

90 %bytas Närmareabonnentterrninalerochanvändas nät- ut. avnätet men
kabellängdtotalmedtill telenätetanslutnadebefolkningSveriges är ensom-

överförings-ADSL. Teknikenerbjudaskanfem kilometerunder gerca -
modem.för vanligt30 kbpsmedjämföraMbps,kapacitet på 2-5 att ca

teknik förSubscriber LineDigital ärhigh bit-rate ut-VDSL Very atten
koppar-delar. Längdenfram till telenätetskabelnyttja fiberoptisk yttersta

VDSL kankilometer. över-understigamåstekabeln till abonnenterna geen

30 1995.digitalt,N.. LevaSe Negroponte.t.ex.
17331 multimedia.nuFrån massmediasou 1996:25.ocksåSe
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föringskapacitet på 25-50 Mbps. Tekniken kräver dock investeringar i be-
fintligt for dra ñberoptisknät kabel längre abonnentema.att ut mot

FTTC Fibre To The Curb teknikär där endast 100 till abon-en meterca
kopparkabel.är Fiber dras alltså ända framnenten nästan till varje enskilt

hushåll. CFIT kan kapaciteter till 155 Mbps kräver ocksåge upp men att
fibemätet byggs till höga kosmader.ut

Företag börjar i allt utsträckningstörre ansluta sig till telenätet med fiber-
optisk kabel. Fiber kan överföringskapaciteter på flera hundra Mbps, ellerge
kanske i vissa fall till och med Gbps.

Digitalt markbundet nät

Det finns i Sverige rikstäckande sändare förnät TV nårett 99,8 %av som ca
befolkningen. Ett antal sändarstationerstörre sändarnätetsav utgör ryggrad.
kompletterasDe med mindre stationer för öka täckningsgraden. Sändningatt

sker radiolänk eller kabel till de stationernastörre distribuerargenom som
signalen vidare. TV-sändningar32I propositionen digitalaom som presente-
rades i december 1996 föreslås digital marksänd TV skall införas i fleraatt

med möjlighet för successivt ställningsteg till ochstaten vilketatt ta om
verksamheten skallsätt fortsätta.

Propositionen föregicks Utredningen tekniska förutsättningar förav om
TV33.utökade sändningar radio och Där framgår sändare iav att samma som

dag sänder analog TV kan för sprida digitala sändningar.utrustas att
Förutsättningen därförär de hushåll kan digitala sändningaratt tasom emot
via takantenner många, minst 98är %. Ett digitalt markbundet for televi-nät
sion kan leda till bättre infrastruktur för interaktivaäven tjänster och data-
kommunikation.

Den ökade överföringskapaciteten kan användas för former TV,nya av
tidsförskjuten utsändning och alternativat.ex. bildvinklarsom inter-samt

aktiva TV-tjänster beställ-TV och informationssökning. Interaktivat.ex.som
tillämpningar bygger informationsflödet assymetriskt,är dvs.att flödetatt

information mycketär större det hållet. De valav användaren görena som
kan förmedlas via det vanliga telenätet mobiltelefoninätenäven ellermen
kabel-TV-näten kan användas.

Utvecklingen digital TV skapar möjligheter för digital kommunikationav
inom andra områden. Den infrastruktur digital marksänd TV förutsättersom
skulle förutom distribution TV också kunna användas för distributionav av

mängder information, tjänsterstora på Internet.annan t.ex.

32 Proposition 1996/97167,Digitala TV-sändningar.
3174 sou 1996:25, Från massmedia :tu multimedia.
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kabel-TVDistribution via

förser hälften hushållenledningar i dag drygt de svenska medDe avsom
för infonnation.också användas distribution Kabelkabel-TV kan av annan

med relativt koncentrerad bebyggelse. Lokala kabelnätfinns primärt i tätorter
ofta kopparkabel och därmed långsamma. De kani bostadsområden är av

fiber-förbättras och knytas med stadsnät snabbdock uppdateras, samman av
finns utvecklingensådana kombinerade redan utbyggda ochkabel. Vissa nät

fortsätter kontinuerligt.
för satellit- och marksändningar kan returkanalPå översätt som ensamma

användas för erbjuda interaktiva tjänster.mobiltelefonnättelenät eller att
i själva kabel-TV-nätet frekvensdelningReturkanalen kan läggasäven genom

de kabelnätfrekvens används i backriktningen. Huvuddelenså vissatt aven
för kommunikationi byggda i riktning och medanvänds dag är ensom
De har dock delvis förberetts för dubbelt-ik-signal till alla mottagare.samma

kommunikation.tad

Distribution satellitvia

mycket god yttäckning till för-Med satellit går det åstadkommaatt en en
förutsätterhållandevis låg distributionskostnad. harDet att mottagaren en

digitala signalerna satellitema sänderparabolantenn de ut.tar emotsom som
placering med fri sikt satelli-Antennerna utomhus och krävermonteras mot

svårt åstadkomma sådanI stadsbebyggda områden kan detten. attvara en
tillgångantennanläggning tillplacering. En eller kabelnätstörre gemensam

nödvändigt 10 och % befolkningenkan Mellan 15komplement.som avvara
beräknas tillgång tillha satellitantenner.egna

jorden så långt bortaSatelliter går i banorstationära ärruntsom -
ovanför blir fördröjningar i överfö-3 600 mil jordytan det storaattca -

ringen. leder till överföringskapaciteten blir låg ochDet den effektivaatt att
blir lidande.interaktiviteten

fungera satelliter jordensFör kunna interaktivt ellerkrävs närmare ytaatt
i USAsamverkan med företag har planertelenätet. finnsDet attt.ex. som

kommunikation Satellitemasända antal Internet.satelliter förett stonupp
skall befinna sig så ovanför jordytan överfö-jorden 70 milnära attca --

satelliter.ringstiden inte blir vanligahinder församma som

mobiltelefonnätenDistribution via

länder. I Europa har 18Sverige världens länderär mobiltelefontätaett av mest
GSM Globalmobiltelefonidigitalstandard förenats om en gemensam -

Mobiltelefoni förutsätter finnsSystem for Mobile Communications. detatt
avståndet frånbasradiostationer samtalen. Närförmedlarett system av som 175
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station för för hållaär kontakten skall station överstort atten taen annan
kopplingen. De digitala förkrävs GSM-teknikennäten utökas kontinu-som
erligt i såväl Sverigeoperatörer i övriga Europa. I Sverige täck-ärav som
ningen bäst i städer och längs de riksvägarna.större

Dagens mobilnät optimerade forär talkommunikation. De medger relativt
Överföringshastighetenlåg överföringskapacitet för datakommunikation.

ligger på 10 kbps, jämfört med det fasta telenätets 30 kbps. Dessutom ärca ca
det dyrt för användaren utnyttja nätet.att

Arbete pågår för standardisera generation mobiltelefonsystem.nästa Detatt
kan inbegripa bättre förutsättningar för datakommunikation.även De in-stora
vesteringar redan ligger i GSM-nätet mobiltelefonsystemgörsom att ett nytt

intetroligen lanseras förrän bra bit in på 200-talet. GSM kan docken upp-
graderas "klumpar ihop" kanaler för ökadatt över-genom t.ex.man sex
föringskapacitet. De ökade kostnaderna sådan lösning idag medförsom en

den inte lämpar sig forgör det flertalet användare.att stora

på7.3.3 Exempel tillgänglighetsproblem

I samband med den genomgång antal relevanta databaser och till-ettav
prototypengängligt material vi genomfört förnätet åskådliggöraattsom

har vi fått inblick i vilka problem kan uppstå digitalt materialnär görsen som
tillgängligt. Vi har därför valt utförligt redovisa två skildaexternt att mera

i bilagaexempel avsnitt 2.4. Det exemplet; Demograñska databasen,ena
visar hur uppfattar problemen innan egentligen påbörjat och fåttman man
erfarenheter material tillgängligt.göra Det andra exemplet,att externtav
Naturhistoriska Riksmuseet pekar de problem kan uppkomma hossom en
institution med mångårig och omfattande erfarenhet tillgängliggöraattav
material.

Den Demograñska databasen har till upppgift registera och bearbetaatt
demografiska och sociala historiska data för forsknings- utbildnings- och
arkivändamål. Källorna alla hundraär årän gamla, det 20-25görsmer ca

år huvudsakligen för forskare, och den faktiska förkostnadenuttag per
varierar mellan några och 40 000 till 50 000 kronor.uttagen tusen

Demograñska databasens problem ställningstaganden irör frånprocessen
beslut till färdigt hur mycket material skall till-system, t.ex. görassom
gängligt och huruvida efterfrågan kan tillgodoses. En idé framväxersom nu

i samarbete med Kultumät Sverigeär detta materialgöra allmäntatt mer
tillgängligt och basutbud avgiftsfritt.äratt presentera ett som

Vid Naturhistoriska riksmuseet problemenär teknisk karaktär.av mer
Riksmuseet mycket på använda lösningar och material finnssatsar att som

34176 Se vidare 11.9.
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distri-långvarig erfarenhetoch harpåhämta nätetfritt somav wwwatt
uppdateradwebbplatshållaarbete förmycketkrävsbutionsforrn. Det att en
lågatillockså hänsyn över-gällerDetfelaktiga länkar.och att tautan

förstandarderinte klararwebbläsaregamlaochföringskapaciteter nyaavsom
formatering.

möjligheter tillbreddar derasInternetbetonarinstitutionernaBåda att
ellerkollegorsig dessaanvändarna, ärmedkommunikationeffektiv vare

i hemmen.inte minstuniversitet ochskolor,bibliotek,vidanvändareexterna

Konklusion7.3.4

någon dyrbör inte krävasSverige. Detnå Kultumätmåste kunna ut-Alla
kultur-tjänsterna utgördelför kunnaanslutningellerrustning att ta somav

bibliotek ochförSUNETuppgraderingenbeslutadeDärför denärnätet. av
anslutningfårlandsarkivenRiksarkivet ochliksomangelägen ävenattmuseer

ocharkiv, bibliotekvidPublika terminalervillkor.till SUNET mu-samma
anslut-kultumätet. Dessutomtillgängligheten tillnaturligtvisökar gerseer

digitali-delbådemöjlighetkulturinstitutionema göraberördadeningen att en
påkulturlivetmedverka isjälvatillgängligt ochmaterial attexterntserat

Internet.
därmed i behovochockså konsumenterkulturproducenter ärflestaDe av

Likainnebär.kultumätetkontakterhjälp ochtillsamladeden somresurs
information viatill tjänster ochtillgångallmänhetenerbjudaviktigt attsom

sprida digitalbådekulturproducenterformöjliggöraalltsåkultumätet attär att
Såväl småtjänsterna.använda sigsjälvainformation och storasomatt av

webbplats.SverigesKultumätfåbörproducenter utrymme
nödvändig fördatakommunikationför ärinfrastrukturenUtvecklingen av

in infra-svårtdetTyvärr sättatill kultumätet. ärtillgänglighetenöka attatt
fem, tio ellerdröjerpå detkantidsperspektiv. Ingenistrukturen omsvaraett

i skala. Detnå hushållenbredbancskommunikationen störreförtjugo år att
satellit,telenätet, kabel-TV,alternativenolikatroliga de etc.är attmest --

teknikenkombination. Mycketiför sig ochbådeutvecklaskommer avatt var
Medför slå igenom.alltför mycketkostarutvecklad ännuredan att enär men

efter-till delutvecklingentelemarknad kommeravreglerad stor att styras av
kapacitet intedatakommunikation med högtroligeninnebärfrågan och det att

medförse glesbygdenförkostnadernaDepå längenår alla än. attstora
utbyggnaden.medverka iintresseradefåanslutningar ärsnabba gör attatt av

alla.så omfattarinfrastrukturen denbyggainte lönsamtDet attutattanses
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Även tekniker utnyttjar det existerande telenätet ADSL, VDSL,som etc.- -
kopparkabel.fungerar bara där finnsdet modern

Risken skillnadernaär mellan och glesbygdtätort bliratt tydliga iextra ett
land Sverige med sin omfattande och geografiskt utspriddasom befolk-yta
ning. Därför bör kultumätet erbjuda alternativa till materialvägar publicerat på
Internet. Avsaknaden väl fungerande lösningar med cd-teknik kombineratav
med Internet innebär inte alternativ35.det omöjligt framtidaäratt Utveck-ett
lingen uppslagsverk på cd-romskiva möjlighetmed uppdateraav valdaatt
delar via tyder på det finnsnätet marknad for kombinerade lösningar.att en

Den mängden information medför problem forstora kultumät. Mångaett
tjänster och mycket information kan dock nås med verktyg inte kräversom
snabb anslutning; kan webbplatser.användas för besökat.ex. e-post att
Vilken överföringskapacitet krävs beror helt och hållet på vilka tjänstersom

skall utnyttjas. Alla användare kommer inte intresseradesom anslut-vara av
ningar med hög kapacitet och de olika anslutningsmöjligheter för användare

finns i dag främst uppringd förbindelse blir hela tidensom snabbare och- -
billigare. En anslutning med modem klarar 30 kbps räcker för desom ca
flesta tillämpningar i dag.

35 Telelagen för närvarande ochöver propositionses ändringar i tele-en om
lagen i februariväntas 1997.

6 Se vidare bilaga 2.1.5.
37178 Se vidare bilaga 2.1.5.



förutsättningarJuridiska8

IT-användning

juridiska frågor aktuella för kulturproducentemaKapitlet belyser de ärsom
digitalisering ianvänder sig informationsteknik, både vid vidaredenär ettav

flesta frågorinför skapandet kulturnät. Deperspektiv och gemensamtettav
utredningens delbetänkande, härredan iberördes tasmen upp en merur

synvinkel anledning den pågående digitaliseringen inompraktisk med av
kulturområdet.

8.1 Offentlighet yttrandefrihet i medieroch nya

folkstyrelsen på fri åsiktsbildning och allmän och likaDen svenska bygger
rösträtt Fri åsiktsbildning förutsätter bl.a. yttrandefrihet och informations-

medium används fårfrihet. friheter gäller oberoende vilket ochDessa somav
lag Yttrandefriheten har ställningendast begränsas centralen genomgenom

i 2 §ingår i alla de andra friheter kap. 1denatt moment tassom uppsom
första stycket regeringsformen.

tryckfrihetsförord-Friheten sig i tryckt skrift regleras inärmareatt yttra
radio, filmer, video, ljudupp-ningen TF, medan friheten sig i TV,yttraatt

tagningar behandlas i yttrandefrihetsgrundlagen YGL. Det dockärm.m.
inte i mån grundlagama också omfattar de digitala medierna.klart vad nya

8.1. 1 Grundlagsskyddet

elektroniska medie-Vid tillkomsten YGL gjordes överväganden deom nyaav
för yttrandefriheten förformerna tilltänkt grundlagsskydd dessaoch ett nya

för reglering skulle medierna bör kunnamedier. Utgångspunkten attvaraen
i i nyhetsförrnedlingens och opinionsbildningens tjänst påbruktas samma

införde därför tillägg till kap. § TF,det tryckta ordet. Man 1 7sätt ettsom
enligt vilket skall tillämpas periodisk skrift i oförändrat skick för-TF om en

på radioprogram eller i form film ellermedlas sätt,annat t.ex. av engenom

1 § stycket regeringsformen RF.1 kap. 1 andra
förutsättningar iBegränsningama får endast ske under vissa som anges

1792 12-13 §§ RF.kap.
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ljudupptagning YGL.enligt Bestämmelsen innebär förlagetrogenatt en ver-
sion periodisk skrift sprids på något dessa skallsättav en som av ses som en

tryckta förlagandel den och omfattas det skydd TF periodiskaav av som ger
närvarandeskrifter. och YGL:sTF tillämplighet medier utreds fornya

Bestämmelserna i TF och YGL bygger principen om ensamansvar.
innebärEnsamansvar endast de medverkat vid till-att en av personer som

komsten framställning enligt TF och YGL hållaskan straffrättsligtav en an-
för innehålletsvarig i framställningen. Det i grundlagama dennaanges vem

Vanliga straffrättsliga regler för medverkan tillämpasperson om ansvar
inte. successivt.Ansvaret Det betyder i förstaär hand vilar på denatt ansvaret

står brottet, utgivaren tryckt periodisknärmast skrift. Omt.ex.som av ansva-
inte kan utkrävas den vilar det den står efternärmastret av personen som

honom i ansvarskedjan för tryckt periodisk skrift det ägaren. Ansvaretären
slutligen formellt på så det vilar på denär i TFsätt eller YGL,att som anges

hur bidragithan har till framställningens tillkomst och hanoavsett oavsett om
till innehåll.känt dess

Ensamansvar blir aktuellt i samband med elektroniska anslagstavlor när ett
medieföretag tillhandahåller upplysningar direkt registerett utan att motta-ur

kan på innehållet iändra registret. Då tillämpas bestämmelsernagaren om ra-
dioprogram. Sådana skall ha utgivare. I första handprogram en ansvarar
denne, och i andra hand den bedriver sändningsverksamheten, för inne-som
hållet.

handlingars8.1.2 offentlighetAllmänna

främjande fritt meningsutbyteTill och allsidig upplysning skall varjeettav en
del allmännasvensk ha handlingar. Det forrätt uttryck offent-äratt ta ettav

lighetsprincipen. Genom denna skall rättssäkerhetsprincipen, effektiviteten i
förvaltningen och i folkstyret Offentlighetsprincipen medbor-garanteras. ger

möjlighet till kontroll insynoch i myndigheternas verksamhet.garna

Elektronisk och allmänna handlingarpost

Ett meddelande eller skickas via elektroniskexternt tas emotsom post
e-post och allmän handling måste, precisär traditionella hand-som en som

allmänhetenflingar, tillgängligt för När någon begär få delvara att ta ettav

3 Mediekommittén, dir. 1994:104. Utredningen sitt förslag ipresenterar
1997. Se också 3.1.6.mars

4 Datalagskommittén. 1995:91,dir. kommer vid utgången 1997av mars
bl.a. föreslå de ändringar behövs för TF till denatt attsom anpassa nya

180 tekniken. Se 3.1.7.
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utskrift.imyndigheten eller lämnasläsas hosskall det kunnameddelande ut
hållas tillgäng-myndighet skallfrånutlärnnatbegärsmeddelandeEtt ensom

påskallSekretessprövningmöjligt. görasdetsåeller ärligt van-snartgenast
lämnasmeddelandetinnanligt sätt ut.

medde-vilkagod överblickmåste ha överinnebärkravDessa att enman
Sekretesslagenelektroniskhanterasochfinnslanden post.genomsom

datorutrustning skallanvändermyndigheter100 ställer krav1980: att som
meddelandena börinnebäroffentlighetsstruktur. Detta"godha t.ex. atten

uppgift iinfördocksåhandlingarfrån andraåtskildahållas ettatt enmen
måste denuppgiftOmaldrig får raderas. rättasprincipmeddelande i ur-en

avläsbar.fortfarandeuppgiftensprungliga vara

påBrottslighet Internet8.1.3

fråninteskiljer sigsker på Internet nämnvärtbrottslighetDen annansom
emellertid oftagärningsmannen avsevärtgripasamhället. Att ärbrottslighet i

Utgångspunkteni andra sammanhang.viasker Internetsvårare brottet änom
missbrukaranvändarevila på dei hand börförstastraffansvaretär ensomatt

föreslagit5 miss-för hindraåtgärderIT-utredningen hartjänst.elektronisk att
denEftersomanslagstavlor.förmedlingstjänsterelektroniskabruk an-av

föreslås denspåra,tjänsten ofta inte gårmissbrukarvändare attatt somsom
till-bl.a.skall informeraför förmedlingtjänsttillhandahåller vem somomen

ocksåvissa fall föreslåsden. Föruppsikttjänsten hahandahåller översamt en
skyldighetspridning meddelanden. Dennafortsattförhindraskyldighet att av
Slutligenstraffsanktioneras.informera användarnaskyldigheten attsamt

vid brott, i vissahjälpmedel harandra använtsföreslås datorer ochatt som
förverkas.fall skall kunna

barnpornografibrottfolkgrupp ochhetsUppvigling, mot

uppvigling, hetsbl.a.viabrottslighet sker Internet ärExempel på motsom
barnpomografibrott.folkgrupp och

uppviglingö lagföringi sighindrar inteförobjektiva rekvisitenDe aven
bestämmelsenochförmedlingstjänster,till elektroniskaförfaranden knutna

emellertid skillnadfinnsavseendefullbordanspunkt. lgivits tidighar ett enen
Uppviglingelektroniskt.skeri skrift respektivemellan spridning genomsom

för"utlämnasskriftenredanskrift fullbordadspridning är attgenomav
meddelan-elektroniskaomfattaskrift torde dock intespridning". Begreppet

5 3.1.1.Sedokumenthantering.1996:40, Elektronisk ävenSe SOU
181BrB.Se 16:5 brottsbalken
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den. För klargöra elektronisktnäratt meddelande kanett uppviglings-utgöra
brott borde därför begreppet skrift i BrB förtydligas.

De objektiva folkgrupp7rekvisiten för hets hindrar inte hellermot lag-en
föring elektroniska förfaranden, och kravet meddelandeav uttryckeratt som
hot eller missaktning folkgrupp på grund eller dyliktmot "sprids" ärav ras

ställtslågt Försök till hets folkgrupp emellertidär inte kriminaliserat.mot
Inte heller vid barnpornografrbrott försöksstadietär straffbelagt.

När någon i spridningssyfte har meddelandesänt med sådant innehållett
i de nämnda bestämmelsema till elektronisksom avses förrnedlings-ovan en

tjänst, ligger det vanligtvis utanför avsändarens kontroll hur omfattande
spridningen blir. Gärningsmannen har sända meddelandet fullgjortattgenom
alltför brott skall komma till stånd. Detatt blirett sedan svårt bevisa vilkenatt
spridning egentligen skett.som

Olaga hot, ofredande, förtal och förolämpning

När brottslig informationspridning via elektroniska förmedlingstjänster riktas
viss blir för olaga hot,mot ofredande, förtalen person och förolämp-ansvar

ning aktuellt. Den skickar oönskad information till visssom kanen person
sig skyldiggöra till ofredande på sätt den utnyttjar telefonsamma som som

eller på hänsynslöst Sompost sätt.ett exempel kan dennämnas självsom
eller i samråd med andra "fyller" användares elektroniska brevlåda såen att

användasden inte längre kan Då torde också for egenmäktigt förfa-ansvar
fråga.rande kunna komma i

Förtal innebär någon utpekar "...såsomatt brottslig elleren annan person
klandervärd i sitt levnadssätt..." eller inlämnat uppgift ägnadärsom att ut-

missaktning...".denne försätta andras Ofta råder intressekonflikten
mellan yttrandefriheten och förtal. Man därförgör undantag från straff-ett
stadgandet förtal för de fall då den har uttalat sigom skyldigsom göraattvar
det t.ex. tjänsteplikt eller det försvarligt med hänsyn tillannars var omstän-
digheterna. Vid detta undantag måste dock kunna visa uppgiftenman att var

eller hade skälig grund för den.att Mensann det finns ingenman generell
regel få sanningensäga intresseavvägningattom mellan yttrandefriheten-
och personlig integritet måste i varje enskiltgöras fall.

Eftersom brottet förtal inte fullbordat förrän uppgiften har nåttanses
tredje torde inte enbart lagring meddelandetperson med uppgiften iav en
databas e.dyl. tillräckligt för Hur många faktisktvara delansvar. som tar av
uppgiften den sprids,när spelar ingen roll för ansvarsfrågan det gällernär

7 Se 16:8 BrB.
8 Se vidare SOU 1996:40 Elektronisk dokumenthantering, 198.s.9 I dagligt tal kallas det för "Hama" någon.att
10 Se vidare Jareborg, N.. Brotten Il. 2 uppl. s.l22.
11182 Se 5:1 BrB.
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straffmätningen, vilket straff skalldvs.påverkar däremotförtal. Det ut-som
medbrottet betecknas Det räckerpåföljden, och kan göragöra grovt.att som

bedömning.många tagit del uppgiften viduppskattning hur av enav somen
uppskattningsvån huvudemellertid närDet över göraär tagetatt enen

interaktiva medier,via databas eller andrauppgift framförtskande meren
logg-elektroniska anslagstavlor BBS utrustade medmånga äräven enom

finnskopplar sig. Det ingetregistrerar alla användarefunktion uppsomsom
loggfunktionuppgifterna sådansådan registrering och ärkrav gersom en

tillförlitliga.alltidinte
konkludentalz någon iockså handlingar,Förtal kan ske t.ex. omgenom

syfte misskreditera denneskickar inlägg i attett att genomnamnannans
någon tredjeexempelvis uttala sig kränkande person.om

vid Högskolan RonnebyMissbruk iInternetav

vid i Ronneby till Sveriges1996 anmälde rektorn HögskolanjanuariI
fall användningHögskoleförbund flera oetiskUniversitets- och att av av

vid i Ronnebyvid skolan. Disciplinnämnden HögskolanuppdagatsInternet
skulle från sina studier under vissbl.a. två studenterbeslutade avstängasatt

Förtal. Vid datorenhet uppmärksammadesfallet rörde skolanstid. Det enena
TV-personlighet hundra länkar tillbilder kändwebbsida med översamtav en

"From NN with Love"material. Sidan avslutades med Bildererotiskt texten
pomograñsktkopplades således med material.föreställande NN samman
månad efterfrån sina studier under beslutStudenten avstängdes en av

åklagaren beslutadedisciplinnämnden. polisanmäldes, läggaFallet attmen
då inte kunde styrkas.förundersökningen brottner

nazistisktvid i Ronneby hade framställtEn student Högskolanannan pro-
gjorde gällande han endastpagandamaterial på skolans datorer. Han ägnatatt

studentenfärdighetsträning. Högskolan menadesig s.k. individuell att ge-
brutit högskolans etiska reglersin framställning attmot om mannom en av

identitet eller orsakainte får kränkavid användandet datorerna annansav
Genom använda högskolanshögskolan eller utomstående dåligt rykte. att

vidangivna verksamheten hade verksamheten datoren-datorresurser till den
disciplinär åtgärd i formdärmed förelåg också grund vidtaheten ochstörts att

Även händelse polisanmäldes,två månaders avstängning. denna menav
inteförundersökningen då gärningen kundeåklagaren beslutade läggaatt ner

brott.utgöraanses

12 något inte direkt uttalat.något konkludent innebärAtt ärär attatt men
183omständigheter.sluta sig till detkan andraman av
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Upphovsrärtsintráng

Otillåten kopiering och spridning upphovsrättsligt skyddade datorprogramav
förmodligen vanligast förekommandedet ibrottet samband medär använd-

teknik.ningen digital Kopiering och spridning har tidigare skett viamestav
disketter, har också blivit vanligt vid användning Internet. Det ärmen nu av
inte enbart dataprogram sprids på detta andra formersätt, ävenutansom av
upphovsrättsligt såsomskyddat material och bilder sprids på Internet.texter

länkariDet råder oklarhet frågan upphovsrättsintrång sinnärom man
www-adresser.webbsida till andras En del länken kanattmenar ses som

exemplarframställning den medgivande från webbsidansgörs inne-utanom
havare. Att sammanställning länkar till andras webbsidorgöra en av som
publiceras via skulle enligtInternet denna kunna medföra försyn ansvar upp-
hovsrättsintrång.

Andra i stället distinktion mellan länka sig tillgör allmänt till-atten en
gänglig webbsida respektive lagra skyddadedet materialet för vidareutnytt-att
jande sini dator server eller cd-rom tillstånd. sistnämndaDetutanegen
skulle då upphovsrättsintrång. Detsamma gäller direktutgöra laddarom man

bild från någonned webbsida till den hemsidant.ex. utanen annans attegna
framgår bildendet klart härrör från sida. Det också dis-görsatt en annan en

tinktion mellan på sin hemsida antal länkar för ytterligare in-att ettegen ange
formation, respektive skapa s.k. frame med andras länkar, där de sök-att en

webbsidorna visas ibara the frame påeng. den hemsidan. I detramen egna
fallet meningarna delade upphovsrättsligt intrång sker.är ettsenare om
webbsida måste emellertidEn inte tillgänglig for alla användare förvara att

den finns på Med hjälpInternet. inställningar kan reglera vilkaav man som
får inte får tillträde till webbsidan.och Dessutom kan skydda enskildaman
dokument kräva användarnamn och lösenord.attgenom

BBS -mdlet

upphovsrättsintrångEtt exempel på Internet det uppmärksammade s.k.är
BBS-målet. dom 22 februari 1996I den friade Högsta domstolen denen

Åtalettilltalade BBS-innehavaren. gällde tillhandahållande datorprogramav
på elektronisk anslagstavla, BBS. Enligt domstolen det förmodligen såen var

olovlig överföring till BBS "uploa " skyddat datorprogramatt etten en av
innebar olovlig kopiering vidareöverföringoch från BBS tillatten en en en

ansluten dator "download" också torde innefatta upphovsrätts-annan ett
intrång. Den tillhandahöll BBS:en, också den tilltalade, gicksom som var

13 Angående upphovsrätt, vidare 8.3.se
14 innebärAtt länka erbjuda kopplingsmöjlighet.att en

För Kultumät Sveriges ståndpunkt. 8.4.se
184 NJA 1996 79.s.
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varitansåg hans handlandedomstolen inteHögstafri, eftersomdäremot att
allmänheten.tillgängliggörande förföraktivttillräckligt ettatt ses som
domstolen inteform enligt Högstasin nuvarandeiUpphovsrättslagen gav

för gjorttilltalade BBS-operatören hadöma dengrund för att programmenatt
i för sig tolka upphovsrättslagenMan kunde ochfor allmänheten.tillgängliga

inte lagentekniska utvecklingen på sådanttill den sättså hänsyn ett attatt togs
måstestraffrättsliga bedömningar beakta lega-vidEftersomurholkades. man

litetsprincipenås kunde tolkaemellertid de intemenade domstolen att upp-
ort, dvs. ganskaden snävt.hovsrättslagen sätt änannat

möjligenuppmärksamhet. kundeväckt Domenmålet harUtgången storav
åklagaren lagt åtalet på sätt, ävenblivitha annat t.ex.ettuppannan omen

tilloch då också inbegripit medverkaninblandadeandraväckt åtal gentemot
IT-utredningen före-harsammanhanget kankopiering. Iolovlig nämnas att

slagit också skallför elektronisk anslagstavlaansvarigeden vara an-att en
lagrådsremissBBS:en. Förslaget skickasför innehålletutgivaresvarig

1997.under våren

Datalagstiftning8.2

enskildesotillbörligt intrång i den1973:289 skyddDatalagen mot per-ger
personuppgifter registreras med hjälp data.integritetsonliga när av

förteckning eller andra anteckningarregister,definierasPersonregister som
databehandling innehållerautomatisk ochhjälptörs med person-somsom av

uppgiften. Enligtmed data-hänföras till denkanuppgift som avsessom
föras anmält sigpersonregister inrättas och endast denfårlagen DL av som

Om personregistretfått bevis detta, s.k. licens.ochhos Datainspektionen om
medförauppgifter generellt kanvissa känsligainnehållaskall sett antassom
politiskenskilds personliga integritet,intrång irisk otillbörligtför t.ex.
Datain-särskilt tillståndoch omdömen, behövsåskådning, värderingar av

någon naturliggäller uppgifter saknarspektionen. Detsamma an-om som
registrerar.denknytning till som

tillstånd.personregisterskyddsåledes upprättasDatalagen att utanmotger
kommunikationsfor-förregisteransvaremellertid oklart ävenDet är om nya

anslagstavlor inkluderas. Datalagskom-elektroniskaochvia Internetmer

17 tillgängligtStycke "Verketupphovsrättslagen.2§ och 3 görsstycke l
offentligt. så ock då exemplar däravframförsför allmänheten då det

tillutlåning eljest spridsuthyrning eller ellerförsäljning,utbjuds till
offentligt."allmänheten eller visas

18 lagstöd.straff uttryckligtInget utan
19 Elektronisk dokumenthantering.1996:40.Se SOU
20 185§ datalagen DL.1
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mitten skall bl.a. föreslå de ändringar i TF behövs för attsom anpassa
bestämmelser allmänna handlingars offentlighet till den tekniken ochom nya
den terrninologin på området. Utgångspunkten har hittills varitnya att
information hos myndighet i princip alltid funnits i pappersforrn, meden men
den tekniken pappersdokumentetär inte längre självklar utgångspunkt.nya en
Varje sammanställning sakligt sammanhängande uppgifter i elektroniskav
form myndighet enkelt kan hjälpmed tillgängligagöra ärsom en av program

handling där. Det slaget allmänna handlingar brukar be-att anse som en av
potentiella handlingar.nämnas En sådan handling betraktaär allmänatt som

under förutsättning förvarasden hos myndigheten och inkommen tilläratt
eller hosupprättad myndigheten. Att uppgifterna kan sammanställas med
tillgängliga betyder det skall kunna med rutinbetonadegörasprogram att
åtgärder. Det skall fråga begränsad arbetsinsats nämnvärdavara utanom en
kostnader.

8.2.1 EU-direktiv förskydd personuppgifterom

Datalagen skall förenligäven med direktivgöras EU:s skydd förom person-
uppgifter. Syftet med EU:s dataskyddsdirektiv frittär flödegöraatt ett av
personuppgifter möjligt inom EU. Direktivet tillämpas på all behandling av
personuppgifter, med undantag för de register faller utanförsom gemen-
skapsrätten. Undantaget innebär personuppgifter berör allmän säker-att som
het, säkerhet inte påverkas direktivet. Register förstatens personligtm.m. av
bruk berörs inte heller. Personuppgifter får enligt direktivet endast samlas
för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Uppgifterna får

bara användas förenligtsätt är med ursprungsändamålet.senare ett som

8.2.2 Elektroniska anslagstavlor

Elektroniska anslagstavlor karaktäriseras många användare fritt kan på-attav
verka registrens innehåll och använda dem for olika syften. Anslagstavloma
väcker många frågor kring datalagens regler registeransvar ändamåls-ochom
bestämning. Skall hela anslagstavlesystemet enda registerettses som
Särskilt tydligt framträder frågan i 7a § datalagen DL där det föreskrivs att
det hos den registeransvariga skall finnas förteckning de personregis-överen

denne för. Det uppenbartär regeln svår förenater är medsom ansvarar att att
andra denän ansvarig förär anslagstavlan tillåtsatt konfe-som att starta nya

där ändamålet för dataregistreringen förtjänstenär i övrigt.änrenser ett annat

21186 Se 3.1.7.
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§registeransvar l DL har också utformatsBestämmelsen så vidatt,om en
varjestrikt tolkning, användare elektronisk anslagstavla skulle kunnaav en

ansvarig.bli
föreskrivs insamling, registrering,I datalagen utlämnandeäven ochatt an-

vändning uppgifter skall ske i överensstämmelse med registrets ändamål.av
från den registeransvarigeRegeln utgår har full kontroll databehand-överatt

förelåglingen, något självklart vid datalagens tillkomst. När det gällersom
elektroniska anslagstavlor verkar sådant registeransvar förutsätta någonett

förhandsgranskning uppgifterform de tillförs anslagstavla.av av som en
Eftersom anslagstavlan skall fungera forum blir förhands-öppetettsom en
granskning svår genomföra och förena med anslagstavlans syfte ochatt

förhandscensur.tryckfrihetsförordningenseventuellt förbudäven mot
Även bestämmelserna rättelse och begäran underrätta denattom m.m. om

innehållet iregistrerad de personuppgifter honom ingår iärsom om om som
registret bygger den registeransvarige har full kontroll informa-överatt
tionsdatabehandlingen. komma tillrättaAtt med spridning felaktiga uppgif-av

emellertid svårt uppgiftslämnane, minuten efter felaktighet harär närter att en
korrigerats, elektroniskt kan lämna meddelanden med innehåll.nya samma

IT-utredningen har föreslagit för de elektroniska anslagstavlomasatt man
text.23del från förskall undantag datalagen löpande I den mångöra ett egent-

liga register förekommer på anslagstavloma bör de däremot omfattas data-av
lagen, med undantag för sådana register användare och elektroniskaöver
meddelanden förs vid anslagstavloma behövsoch för användar-attsom som

skall kunna hämta och lämna meddelanden.na

8.3 Upphovsrättsfrågor

Informationsteknikens framväxt har medfört upphovsrätten genomgåratt nu
genomgripande utmaning, såväl nationellt internationellt. Genomen som

digitalteknologin kan verk omvandlas i digital form och, förlora iutan att
kvalitet, snabbt lagras och överföras i oerhörda mängder. Problemen detnär
gäller upphovsrätten IT-området både de ekonomiska och ideellarör
rättighetemau och praktiska möjligheterna förvaltade dessarättigheter iatt en
digital omgivning. När skyddat material ianvänds datornätverk förlorar
rättighetshavaren till del kontrollen materialet. Till de problemöverstor som
måste lösas därförhör skyddet de ideella rättigheterna och därmed verketsav
identitet manipulationer och bild.gentemot textav

22 1:2 tryckfrihetsförordningen.
23 sou 1996:40, Elektronisk dokumenthantering, 165. Betänkandet kom-s.

1997under skickas på lagrådsremiss. Se 3.1.1.ävenattmer
187Dessa rättigheter beskrivs utförligt 8.3.1.under
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innebärVad8.3.1 upphovsrätten

den del har med rättigheterUpphovsrätten tillär rättssystemet göraattav som
och konst. Enligt upphovsrättslagen har författare, komposi-litteraturfrämst

och andra skapar litterära och konstnärliga vissakonstnärer verktörer, som
tidsbegränsade till sina Rättigheterna uppkommerverk. verketensamrätter när

och normalt i 70 år efter uphovsmannens död.har skapats För attvarar upp-
skall tillämpas formalitets-hovsrättslagen kunna visst verk ställs ingaett

upfyllamåste emellertid vissa grundläggande krav originalitetkrav. Verket
kvalitet verkshöjd.och

Upphovsrätten består ekonomiska och ideella rättigheter. De ekono-av
överlåtbara, ideella rättigheternamiska rättigheterna medan de hosär stannar

ekonomiska rättigheterna beståDe kan tvåupphovsmannen. delar;sägas av
framställa exemplar tillgängligtverket och verketrätten görarätten att attav

Verket tillgängligt för allmänheten det framförsför allmänheten. ellergörs när
offentligt eller exemplar det sprids på andravisas när sätt.av

Även ideella rättigheternade består två delar. Upphovsmannen har förav
i den omfattning och på fåförsta det god sed kräver, sittdet rätt sättatt som

framställsangivet exemplar hans verk eller verket till-när när görsavnamn
allmänheten. För detgängligt för andra har upphovsmannen rätt motsättaatt
ändras så hans litterära eller konstnärligaverket anseende ellersig attatt egen-

tillgängligt för i formkränks eller verket allmänheten sådangörsattart en
sådant föri sammanhang kränkande honom.eller ärett som

klassiska upphovsrättens kärna låg i användningen vissa traditio-Den av
framför allt böcker, konst, musik filmer.nella verk, och Nutida tek-typer av

dels gjort skapande möjligt,nikfonner har kategorier verk t.ex.av nya av
datorprogram och databaser, dels inneburit sprida skyddade verksätt attnya

satellit. Eftersompå, via kabel och upphovsrättens uppgift före-ärt.ex. att
förskriva rättsligt skydd dessa olika uttrycksfomier, har utvecklingenett

ekonomiskamedfört den betydelsen upphovsrätten har ökat dramatiskt.att av
tillgängligaVerk finns digitalt kan inte kontrolleras i tillnärtnelsevissom

utsträckning traditionella verk skapade i analog fonn. Det svårtärsamma som
kontrollera och hur verket används sedan det väl har publiceratsnär,att var

digitalt. Möjligheten manipulera verks innehåll ocksåökar avsevärt.att ett
Intrång i rättigheterna upptäcks inte lika lätt och mellan primär ochgränsen
sekundär utgivning riskerar suddas möjligt tilldet äratt ut, att attgenom en
låg kostnad och med minimal tidsåtgång framställa kopior förlagan.exakta av
Betydelsen framställa exemplar minskar betydligt i och med digitaltatt attav
material överföras direkt till enskildkan dator.en
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upphovsrättensamband medharErsättningar som

innebärförutgångspunkt upphovsrätten,Den s.k. ärensamrätten, attsom
ekonomisk ersättning for alla systematiskafåharupphovsmannen rätt ut-att

från synpunktfinns emellertid fall då allmänverket.nyttjanden Det manav
inskränkningar istå tillbaka.rättighetshavarens bör Dessarättattsett menar

innebär bl.a.upphovsrätten

för enskilt bruk,får framställaskopioratt-
blindskrift talböcker för synskadadeframställas i ellerfårexemplaratt som-

m.m. , fritt sprida exemplar verk,viss rätt att aven-
fritt visa exemplar verk.viss rätt att aven-

inskränkningar i derasupphovsmännen för vissakompensera rät-För att
ersättningsordningar införts:offentlitigheter har följande

litterärt verk i originalför utlåningBiblioteksersättning, lämnas av avsom-
litterärt verk i svenskSverige bosatt upphovsman ochsvensk eller i över-

folkbibliotek eller skolbiblio-utlåningErsättningen gällersättning. genom
tek.

utnyttjandet verkersättning för det friaTalboksersättning, utgör avsom-
och taltidningar.för talböcker

främstutgår för visning sker verk,Visningsersättning, den som avsom-
och allmänna platser.bildkonst, i museer

musikornrådet musiker ochfor inomSärskilda insatser upphovsman samt-
biblioteksutlåning musikaliska verk.försångare av

ekonomiskmusikomrádet,till rättighetshavareErsättning utgörsom-
privatkopiering fonograrn.verkningarkompensation för av av

området.förbund organisationerfördelas fonder, ochMedlen av
intressen vidtill upphovsmännensUpphovsrättsliga organisationer tar vara

tillOrganisationerna också bl.a.vidareutnyttjanden verk. ensamrät-attserav
Även tvångslicensfrågor och avtals-missbrukas. s.k.till verk inteten ett

de upphovsrättsliga organisationernalicensfrågor handhas av

Tvångslicens

nyttjande,inte kan sigTvångslicens innebär upphovsmannen motsättaatt ett
sitt iersättning för utnyttjandet verk. Ett typexempelgaranteradär av gesmen

framställer samlingsverk,18 § upphovsrättslagen URL. Den ett sam-som
för användning vidfrån antal upphovsman,manställt verk störreett un-ur

musikaliskamindre bl.a. litterära eller verk,dervisning, får återge delar av
offentliggjordes.fem år efter år då verkendet har gått minst detom
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Avtalslicens

Avtalslicens innebär kollektivt avtal med svensk organisationatt ett en ges
också förverkan upphovsmän inte anslutna till organisation. Enärsom en

viss betalas täcker alla inblandade upphovsmäns rättigheter,summa som
alltså dem inte anslutit sig tilläven någon upphovsrättslig organisation.som
Avtalslicens tillämpas i fall i 13 § URL. Där bl.a.nämnst.ex. tassom upp
fotokopiering för undervisningsändamål. Kabel-TV exempel därär ett annat
licensen förekommer, vilket i 26 § f URL. Avtalslicensennämns blir ofta
aktuell vid produktioner fleramed upphovsmän. Licensen administrerasstora

övergripande organisationer på det upphovsrättsliga området,av som
BONUS COPYSWEDEZÖoch

Upphovsrättsligt8.3.2 materialskyddat

viktDet upphovsmännensär skapande respekteras. Att använda andrasattav
publicerade verk ofta positivt, det får inte ske till förär upphovs-men men

Vi därför vilka grundläggande regler måste respekterastarmannen. upp som
vid utnyttjande andras vid digitalverk framställning, inte för hämmaav att
användningen i syfte klargöra vilka möjligheter finns.utan att som

Upphovsrätt ofentlighetsprincipenoch

Allmänna handlingar upprättade hos myndigheter omfattas ofta inte eko-av
nomisk upphovsrätt. Det innebär helst får utnyttja informationenatt vem som

några begränsningar. Upphovsmannen skall dock i den ornfatt-utan anges
ning och på det god sed kräver. Följande handlingarsätt därmed inteärsom

skyddadezupphovsrättsligt

författningar,-
beslut,-
yttranden svenska myndigheter, offentliga utredningar,t.ex.av-
officiella översättningar författningar, beslut och yttranden.av-

25 Bild-Ord-Not-Upphovsrättslig Samorganisation. BONUS ideell före-är en
ning med uppgift förhandla inkassera. förvalta och fördelaatt ersätt-om,
ningar för mångfaldigande litterära och konstnärliga verk foto-av samt
grafiska bilder.

26 COPYSWEDE bildades 1982 på upphovsmannasidan för denmötaatt
moderna teknikens höga krav snabb tillgänglighet till upphovsrättsligt
skyddade verk och underlätta avtalslösningar. Organisationen fungerar

förhandlingskartell till sekundära rättighetertarsom en som vara m.m.,
bl.a. i samband med utnyttjandet skyddade verk i kabel-tv.av

27190 9§ upphovsrättslagen 1960:729.
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Handlingarna omfattas dock upphovsrätten i falldet de utgör:av
kartor,-
bildkonst, webbsidas grafiska form,t.ex. en-
musikverk,-
diktverk.-
I 26a § upphovsrättslagen finns regler andra upprättade all-typerom av

handlingar där upphovsrättmänna finnaskan helt eller delvis. Handlingar
verk enligt upphovsrättslagensär mening och inkommit tillsom som myn-

digheten ofta upphovsrättsligtär skyddade. Dessa får emellertid återgeman
inför myndigheter, i statliga och kommunala presentationer vid offent-samt
liga debatter och utfrågningar. Men får endast återge dessa verk i denman
omfattning motiveras ändamålet och det fortfarandeär upphovsman-som av

har samlingarensamrätt sina anföranden.nen att utsom ge av

Möjlighet upphovsrättsligtvisa skyddade påverk Interneratt

Det viktigt ha fotografensär eller upphovsrättsinnehavaresatt samtyckeannan
vid publicering på webbsida eftersom detta innebär verket då till-görsatt
gängligt för allmänheten. Samtycket bör dokumenterat för undvikavara att
missförstånd. fårMan citera verk inom för god sed och iur annans ramen
den omfattning motiveras ändamålet. Det god sedsom av anses attvara ange
upphovsmannen och citatet används för understryka den fram-att att egna
ställningen.

De kulturinstitutioner vill lägga upphovsrättsligt skyddat materialsom ut
på Internet eller på publicera material i digitalsätt form måste klarera deannat
till verket knutna ekonomiska rättigheterna. Det kan ske kon-attgenom man
taktar de olika upphovsrättsliga organisationer respektiverepresenterarsom
verksområdc, och utformar avtal baserat det utnyttjande institutionenett
tänker sig t.ex. materialet ianvänds bakgrunden eller förgrunden, i vil-om
ken omfattning osv. Ersättningen avgörande förär utnyttjandet och syftar

till möjliggöraäven för upphovsmännen kontrolleraatt deras verkatt var
förekommer. De ekonomiska rättigheterna bör klareras innan produktionen
har I fall riskerar erhålla kritik förstartat. sitt agerande i efter-annat attman
hand, möjligen med ekonomiskastörre följder det skulleän resulteratannars
i28

Det viktigt känna tillär upphovsrätten påverkar det tillgänglig-ävenatt att
görande upphovsrättsligt skyddat material sker skärmvisning,av som genom
såväl via Internet plats kulturinstitution. Det kan gälla bådesom en t.ex.

28 Statens Konstmuseer gjorde cd-romproduktion beslött.ex. draen attmen
in den. eftersom inte klarerat rättigheterna till den konst ingick iman som
innehållet och påmindes detta BUS, den upphovsrättsliga organi-om av
sation bildkonst. 191representerarsom
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fysisk visningcd-romvisning på plats, och virtuell påetten som museum,
Båda slagen framförande måste klareras med upphovsmannen,kultumätet. av

denne möjlighet kontrollera sitt materials användning. Detta tordeoch attger
hög kostnad for kulturinstitutionen. traditionellainnebära Deninte ersätt-en

baserad påför utnyttjande antalet exemplar. Vadningen är utgörsom exem-
plarframställning på oklart. Det inte självklart vidInternet är är att man

likställaIntemet-framforanden skall den situation då del innehålltar avman
med traditionell exemplarframställning. försökte komma frampå Mannätet

WIPO-konferenseni frågantill ståndpunkt vid i decemberen gemensam
misslyckades.1996, men

kulturinstitution hjälp någon utomstående for utforma sinVill ta atten av
utomstående for-hemsida bör med hur avtalet med denman vara noggrann

Materialet för tillhör institu-används skapandet hemsidanmuleras. som av
ocksåtionen, den bör enligt avtalet ändra utseendet på denrätt attmen

hemsida den utomstående skapar.som

Upphovsrättsliga projekt8.3.3

tydligt Standardisering inom upphovsrättsligaDet finns behov detett av om-
projekt pågår för bl.a. försöka förenkla klareringenrådet. Flera olika att av

Common CISrättigheter till digitalt publicerade verk. Information System
främst musikaliska verk, Upphovsrättslig databas fotografiskaavseravser

Imprimatur litterära med inrikting på digitala produktio-verk och verk,avser
internationell Standardisering identiñkationskoder fråga förEn ärav enner.

samtliga projekt

Upphovsrättslig databas

Genom den digitala tekniken har originalbildens betydelse minskat kraftigt.
Svenska Fotografernas Förbund, Bild och i Sverigeupphovsrätt BUS samt
Föreningen för svenska tecknare arbetar med projekt med målet införaett att

individuell för varje verk.streckkod Koden skulle kunna innehålla infor-en
mation och hur den ekonomiska ersättningen för utnyttjaverket det kanattom
erläggas. Det primära målet skapa infonnationsdatabas vilken i fram-är att en

fungera klarerlngsdatabas. Varjetiden skulle kunna enskilt verk skallsom en
få unik identifrkationskod. Koden kommer gå applicera både fy-att atten
siska verk. Via kodenoch digitalt lagrade kan sökning sedan ske i centralen
databas för finna information knuten till verket, äratt t.ex. vem som upp-
hovsrättsinnehavare.

29192 Se 8.3.4.nedan under
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Genomstreckkodsmärkningen.huvudanledningen tillIdentifiering är
fotografiska verk. Kost-tillåtna utnyttjandetförenklas detstreckkoden av

betydligt, eftersombör härigenom sänkasrättigheterför klareranadema att
hanteringen klare-Traditionellt självakan hoppas ärflera led över. sett av

utgjort såersättning i blandmedan upphovsmannensdyra delen,ringen den
projektetför Lyckastotala kostnaden användaren.20 % denlite avsom
förhopp-avgift från användaren, vilketlägrekunnaskulle utta enman

fler utnyttjar verk på lovligttillningsvis leda sätt.kan ettatt
sitt med streckkodskall själv koda verk ochUpphovsmannen ange vem

bildbeslcrivning och datumkontaktar denne,hurupphovsman,är mansom
varje upphovsman koda sittEftersom det tillför bilden skapats. ärnär attupp

åt.märkningen till viss del skilja siginnehållet vidverk, kommer att

Information SystemCommon

CIS projekt syftar tillSystemInformationCommon är större attett som
upphovsrättsliga organisationerför internationellaförutsättningarskapa att

dvs. må-verksdokumentationutnyttja varandrasskall kunna över gränserna,
Projektet startades 1994kommunikationsvägar.standarder ochlet skapaär att

dAuteursInternationale des SociétésCISAC Confédération etav
syfteför STIM-organisationema iparaplyorganisationCompositeurs, atten

ofSocieties International NetworkAdministration"the Collectiveskapa
skallCentury". Detta internationella nätverkInformation for the 2lst anta en

finnas tillgängligaidentiñkationsnummer kommerverkensroll, däröppen att
för allmänheten.

identiñkations-organisationernaolika upphovsrättsligaI dag har de egna
standardiseras,skall dvs.Tanken dessaför sina verk. är att nummernummer

identiñkations-digitala verk skall fåmusikaliska ochaudiovisuella,ävenatt
litte-motsvarande,ISO-standard eller sättär samma somsom avnummer

sig in-ISRC-nummer. Man tänkerISBN och skivinspelningar harharratur
befinner sigvarje numrerin ochagentbyråer i land sköterternationella gensom

Även olikaorganisationerna. avtal mellanupphovsrättsligafysiskt denära
standardiseras ochorganisationer och rättighetshavare börupphovsrättsliga

numreras.
medorganisationemas databaser skall länkasolika nationellaDe samman

organisationerna kan utbyta in-identiñkationsnummer, så attgemensamma
så avsevärd tidpå smidigt ochformation med varandra sätt sättett spara

Genomhantering rättigheter till verk.jämfört vid dagensoch arbete med av
till viss del kunnakommerde olika databaserna länkas attatt mansamman

Projektet skall inkludera verkrättigheter.automatisera hanteringen avav
grafiska, fotografiska och litteräraaudiovisuella,många skilda musikaliska,-

ochbara ske i databas där-verk behöverslag. Dokumentationen ett enav-
dokurnentationskostnaden sannolikt lägre.med blir 193
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Projektets huvudsyfte således bygga samarbete mellan olikaär att ettupp
upphovsrättsliga organisationer, för skapa fungerandeatt stan-gemensamma
darder. Vikten samarbetar motiveras detöver gränserna gräns-attav man av
överskridande blivit möjligt elektroniska medier t.ex.som genom som
Internet.

CIS vill också utveckla elektroniska "fingeravtryck" skall inbäddas isom
publiceradedigitalt verk skapa någon form digital kopieringskontroll.samt av

har för avsiktMan samarbeta med ISO International organisation foratt
Standardisation, ITU International Telecommunication Union och IEC
International Electrotechnical Council vid utvecklandet tekniska standar-av
der.

Upphovsrättscenter Copyswede

Copyswede kommer 1997under upphovsrättsligt infonna-öppnaatt ettmars
Intemet.3°tionscenter Allmän upphovsrättslig information, med upphovs-

rättslagen i sin helhet, ändringar lagen rättsfall, litteratur och interna-samtav
tionella aspekter på upphovsrätten finnas.kommer Man kommer ävenatt att

specifik information för både traditionella och digitala medier. Till digitalage
medier räknas cd-rom, Internet, Intranet online-tjänster/databaser.och

Information för skilda verksforrner i digitala media blir sökbara och inde-
las bl.a. i musik, bild, sceniska verk och datorprogram. varjeFör verks-text,

beskrivs också olika utnyttjandeforrner, såsom exemplarframställning,typ
spridning eller offentligt framförande. informationRättslig konkretasamt
exempel lämnas, liksom hänvisning till den organisation klarerar densom
aktuella rättigheten. Användare in idelas olika bibliotek,grupper: museer,
utbildningsinstitutioner, myndigheter, vårdinrättningar, företag och övriga
grupper.

Utöver den rättsliga informationen kommer förteckning de olikaöveren
upphovsrättsliga organisationerna i Sverige liksom "frågelåda"att ges, en
med veckans fråga, tidigare veckofrågor möjlighet ringa/skickasamt att e-

direkt till Copyswede. Syftet med informationscentret underlättapost är att
utnyttjandet skyddade verk.av

Imprimatur

IntellectualImprimatur multimedia rights model and terminologyproperty
universal referencefor privatär partnerskap leds den brittiskaett som av or-

ALCSganisationen Authors Licensing Collectingand Society. Denna
främsta målhar plattform för elektro-attgrupp som enas om en gemensam

30194 Adressen http://www.copyswede.se.är



Juridiska förutsättningar för IT -användning

nisk handel och upphovsrättslig ersättning. När konkretiserat allas olikaman
önskemål för avsikthar skapa fungerande för praktisktatt ett system attman
genomföra handeln. Sammanlagt 16 från USA och Europa deltar ipartners
konsortiet. EU-kommissionen bidrar stå för hälften kostna-attgenom av
dema för projektet. Gruppen består allt från skivbolag och IT-företag tillav
universitet och bibliotek. Telia i projektet frånär svensk sida.engagerat
Genom den breda sammansättningen har försökt täcka in alla intres-attman

i påupphovsrätt IT-området. De involverade i första handsenter representerar
sitt yrkesområde. Eftersom den internationella spridningen detär ärstor
emellertid naturligt geografiska intressen företräds iävenatt gruppen.
Imprimatur försöker alltså bygga allaatt ett system motsvarar parterssom
önskemål vad hanteringgäller upphovsrätter, betalning och säkerhetav

SystemetInternet. skall underlätta handel där rättigheter respekteras samtidigt
användarnas behov tillgodoses. Vid årsskiftet 1996/97 avsåg hasom attman

vid universitet i Florens, där provisoriskt elektroniskt upphovs-etten server
rättsligt hanteringssystem ECMS Electronic Copyright Management-
System skulle kunna inrättas. Man grundar sitt på dagens teknik försystem
elektronisk handel och multimedia. Systemet samtidigt så flexibelt detgörs att
kan uppdateras då teknik utvecklas.ny

8.3.4 Internationell upphovsrätt

Genom informationsteknikens framväxt har upphovsrätten ökat i betydelse
WlP0.32inom både EU och länderde medlemmar När skapandetärsom av

sker i gränslös värld det svårt ha nationell lagstiftningär skiljer sigatten som
mellan länderna. En harmonisering på de rättigheter blir ak-av synen som

tuella vid internationella överföringar skyddat material därförär väsent-av av
lig betydelse. Upphovsrätten dessutom de betydelsefullaär indus-mesten av
trigrenama i dag. Vikten säkert kunna hantera de ekonomiska rättighe-attav

har således Ökat betydligt. De internationella konventioner tillträd-terna som
des under 1800-talet,slutet respektive mitten 1900-talet, har fått ak-av av ny
tualitet och Bemkonventionen fick i december 1996 tillägg för attnya anpas-

utvecklingen.33till den digitalasas

31 Följande 16 ingår i konsortiet Imprimatur: ALCS, Bertelsmann.partners
British Library. CISAC. CliPet Communications, Digicash, EUSIDIC,
universitetet i Florens. ILC, Croft CommunicationIFPI, Consultants, The
Interactive Multimedia Association, Teles Telia lnfomedia Contentsamt
Center.

32 Världsorganisationen för intellektuelladen äganderätten World lntellec-
tual Property Organization.

33 Se nedan under WIPO. 195
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Konventioner

konventioner berör denTre svenska upphovsrätten internationelltettur per-
spektiv; Bemkonventionen 1886, Världskonventionen upphovsrättom
1952 1961.och Romkonventionen

Bernkonventionen tillträttshar ungefär 120 länder. Konventionenav om-
fattar de flesta de länder Sverige har kulturellt utbyte med. De kon-ettav som
ventionsanslutna ländernas nationella lagstiftning reglerar förutsättning-egna

för och omfattningen det upphovsrättsliga skyddet i det landet. Ettarna av
konventionsland skall skydd medborgare från de andra ländernage samma

sina medborgare.detsom ger egna
BemkonventionensEn viktigaste principer det upphovsrättsligaär attav

skyddet inte får beroende några fonnalitetskrav. Upphovsrättengöras skallav
formlöst inträdergälla och skyddet i och med verket skapas. Inga kravatt

fårregistrering ställas. På så kan varje författare ochsätt konstnär vidareutan
upphovsrättsligadet skyddet gällande för sitt verk enligt den nationellagöra

lagstiftningen i alla länder anslutit sig till konventionen.som
USA valde länge inte tillträda Bernkonventionen eftersom landetsatt upp-

hovsrättsliga lagstiftning bygger på formkrav, vilket skiljer sig från konven-
År 1988tionens inriktning. ratificerade USA emellertid Bemkonventionens

principer. Under den tid då USA inte tillträtt Bernkonventionen bildadesännu
den s.k. Världskonventionen 1952, i dag ratifrcerats 95 länder.som av
Enligt Världskonventionen formkrav tillåtna betingelse för skydd. Allaär som
slags formkrav skall tillfredsställda verket märks medattanses genom copy-

©rightsymbolen eller ordet "copyright" följt rättshavarens och åretav namn
för första publicering. Om vill anspråk skydd i form-länder medgöraman
foreslcrifter måste dessa formkrav uppfyllda. De länder tillträtt bådevara som
Bernkonventionen Världskonventionen,och har sinsemellan fomikravinga
eftersom Bernkonventionen gäller dem emellan.

Romkonventionen 1961 den tredje konventionen påär detstora upp-
hovsrättsliga området. Den gäller skydd för utövande konstnärer, fonogram-
framställare och radioföretag. Dessa s.k. närstående rättigheter skiljer sig
emellertid ganska mycket från land till land och Romkonventionen har därför
inte blivit så utbredd undertecknama hoppades. Konventionen omfattarsom

51 länder.nu

World OrganizationTrade

Viktiga internationellaaspekter den upphovsrätten regleras ocksåav numera
TRlPS-avtalet34inom Världshandelsorganisationen WTO. Det s.k. som ar-

betats fram inom WTO:s innehåller regler upphovsmäns, utövanderam, om

34196 Trade Related Intellectual Property Rights.
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TV-företags rättigheter.och radio- ochfonogramframställareskonstnärers,
medföra handelspolitiska sanktioner.regler kanfölja dessaUnderlåtenhet att

i någon WTO-medlemsstatemamedborgareallt får ingenFramför gynnasav
sinafår alltså inte särbehandlaframför någon Manrnissgynnaseller annan.

medborgare.egna
inom TRIPS-avtalet bl.a.berörsfrågor ärAndra som

följas,skallBemkonventionenatt-
verk, ochområde litterärapå upphovsrättensdatorprogram ses somatt-

skydd,därmed åtnjuter samma
skydd deerhålla upphovsrättsligtskall ärdatabaser att anse som enomatt-

prestation,intellektuell
fonogram och filmer skall vissadatorprogram,skapare gesatt av-

sinauthyrning exemplar verk,kontrolleramöjligheter att av av
rättigheter får gälla certainendastbegränsningar upphovsmannensatt av-

conflict with normal exploitation of work andwhich dospecial not acases
holder",of rightprejudice the legitimate interests theunreasonablydo not

får inte begränsas,utnyttjande verkdvs. normalt ettett av
död.kortare 50 år efter upphovsmannensfårupphovsrätten inte änatt vara-

Europeiska unionen

på kommuni-fråga för EU, eftersom den inverkarviktigUpphovsrätten är en
ekonomisk betydel-TV och harunionen t.ex.kationsmöjligheterna inom en

kulturpolitik påverkas ocksåönskanför området. EU:s gemensamom ense
från 1995, GreenEU:s "Grönbok"Grunddokumentet ärupphovsrätten.av

finnsChallenge of Technology. l grönbokentheCopyright andPaper enon
behandlasupphovsrätten inom EU. Rapportenhandlingsplan förgenerell

meningen den skall fun-och det1996 i Europaparlamentetunder hösten är att
frågor främst hängerdiskussioner mängdunderlag för en somomsomgera

överföringar upphovsrättsligt skyddatdigitalainternationellamed avsamman
bristande harmonisering reglernamaterial. I grönboken sägs att om ensam-av

friaskyddade verk skulle hindra denreproduktiontill utnyttjande,rätt osv. av
Därföruppsplittring marknaderna.tillockså kunna ledaomsättningen och av

territorialitetsprincipen.hålla fast vidfortfarande skalldiskuteras om man
omfattning regio-EU gäller ifråga parallellimport. InomEn rör storannan

visningsrätten, dvs. upphovsmannen harspridnings- ochkonsumtionnal av
från utanförgemenskapen landparallellimport tillmöjlighet förbjuda ettatt

information skiljer i grönbokenutbudetregionen. det gällerNär manav
tjänster, till-med databaser, ochexempelvis cd-romskivormellan t.ex.varor,

regionalEnligt grönboken börvia onlinesystem.handahållande databaserav
princi-Sverige har sedan länge tillämpatförkonsumtion gälla enbart varorna.

35 lagstiftning förut-nationella reglerarvarje landsPrincipen innebär att egen
197sättningarna i det landet.
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global konsumtion till verk. Närensamrätten svenskpen om ettav t.ex. en
upphovsman exemplar sitt verk i USA, kan upphovsmannen inteutger av
hindra dessa exemplar sedan förs i Sverige.att

1996I Ministerrådet direktiv rättsligt skydd för data-antog ettmars om
Direktivetbaser. skall implementeras i svensk den januaril 1998.rätt senast

Det kommer förmodligen medföra vissa förändringar upphovsrättslagenatt av
för uttryckligen kunna sammanställningar i digital form upphovs-att ge ett
rättsligt iskydd enlighet med direktivet. Benämningen databaser betyder i di-
rektivet samlingar litterära, konstnärliga, musikaliska och andra verk ellerav
sådant material ljud, bilder, siffror, fakta och data. En samlingtexter,som

väljer kalla databas måste arrangerad systematiskt ellerattsom man ettvara
metodiskt Direktivets skydd omfattarsätt. icke-elektroniskaäven databaser
och cd-rom. En förutsättning för det upphovsrättsliga skyddet databasenär att
kan intellektuell prestation. Det i det häravgörs sammanhangetanses vara en

systematiken eller urvalet uppgifter. Skyddet skall gälla från detav av att
skapades frambasen till dess 70 förflutit efter upphovsmannens död.att

EU:s direktiv innefattar skydd för databasensäven tillverkare. Till-ett
verkaren 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 1januari året efter det då basen
tillverkades.

rättsliga frågorDe 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 IT.om

WIPO

Geneve höllsI den 2-20 december 1996 diplomatkonferens upphovs-en om
the Diplomatic Conferencerätt, Certain Copyright and Neighbouringon

Rights Questions. Konferensen organiserades inom för FN:settramen av
fackorgan, WIPO, World Intellectual Property Organization och 126 med-
lemsstater, Europeiska Unionen och mycket antal mellanstatliga ochett stort
internationella organisationer deltog. Syftet konferensenmed kommaattvar

multilateralaöverens avtal berör internationella reglertreom nya som om
skyddet för upphovsman, artister och dem framställer ljudinspelningarsom
fonogramproducenter deras materialnär används i internationella informa-
tionsnätverk, Internet. Två dessa avtal WIPO Copyrightt.ex. antogs,av
Treaty och WIPO Performances and Phonograms Treaty. Det tredje fördra-

handlade skyddet för databaser, Treaty Intellectualget, Propertysom om on
Respect of Databases, kunde emellertid inte För svensk delman enas om.

och generellt inom EU många dessaär rättsliga frågor lösta i lag ochav
praxis; problemet ligger främst i det svårt tillämpa dem effektivtär i den198 att att



Juridiska förutsättningar för -användningHngar

omgivningen. Som förtekniska grund diskussionerna sakfrågan lågi detnya
Basic Proposal utarbetats ordföranden förs.k. de expertkommittéersom av

med frågan, Jukka Liedes frånhar arbetat det finska undervis-som
Vid konferensenningsministeriet. både tekniska politiska frågorochtogs upp

frågor tidigare behandlats inomde det s.k. TRIPS-avtalet sesamt som
Tekniska frågor gäller bl.a. definitionenovan. utgivning, mångfaldigandeav

fonograrn.respektive
konferensen från tvåResultatet svensk synpunkt bra skäl; möj-av var av

konsumtionenbehålla den globala spridningsrättenligheten bibehållsatt av
reglema37kontroversiellaoch de exemplarframställning bl.a. Internetom

slutligatagits bort. De till de två fördragenhar enhälligt. Fråntexterna antogs
europeisk synpunkt innebär avtalen inte någon förändringstörre av
skyddsnivån, kan skyddet i viss mån stärkts ytterligare.säga attmen man

fördragen också införaI beslöt rättsligt skydd manipulationatt ett motman
och andra tekniska anordningar skyddar intrångkoder i rättighe-motsomav

Sådanatill verk. regler har nödvändiga för skydd förett ansetts attterna ge
prestationer vid användningverk och andra IT. Annars riskerar attav man

kopieras och används fritt. Regeln har dock försettsverken med vissa undan-
bl.a. tillgången till information fri fårskall inte försvårasatttag, som vara

allmänna handlingar och verk fria.ärsom

frågor8.3.5 sigVart upphovsrättsligakan vända medman

upphovsrättsliga organisationernaDe har till uppgift för upphovsmännensatt
räkning klareringensköta ekonomiska och ideella rättigheter. Dessa kanav

också sig tillvända med grundläggande upphovsrättsliga frågor. Iman
Danmark och Finland sköts Copyswedes BONUSoch nedan uppgifterse

och organisation, COPYDAN COPIOSTO,respektive medanenav samma
i Sverige har valt uppgifterna. finnsdela Det hemsidor påävenattman

36 Se under för definition. GlobalEU konsumtion spridningsrättenovan av
upphovsrättsligt skyddade verk tillämpas Sverige, i EU:s s.k.av av men

grönbok upphovsrättsliga frågor önskemålhar uttryckt allaattom man
medlemsländer inom skall tillämpa regionalEU konsumtion.

37 Artikel 7 i fördraget WIPO Copyright Treaty. l artikeln stod bl.a. "...shall
include direct and indirect reproductions of their works, whether

in form" "...it shall bepermanent temporary, samtor any manner or a
for legislation in Contracting Parties limit the right ofmatter to

inreproduction where reproduction has the soletemporarycases a
of making the work perceptible where the production ofpurpose or a

incidentaltrancient nature...". Fonnuleringama kritiserades kraftigtor av
biblioteksvärlden i synnerhet och lT-användare i allmänhet. Man menade

beskrivningarna kunde alltför tolkningar följdmedsnävaatt attges
kunskapsnavigerande tillståndInternet skulle kräva respektiveav upp-

199hovsman.
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Internet upphovsrätt och litteratur berör på ingåen-ämnettar ettsom upp som
de sätt.

Copyswede

Copyswede ideell tömning för de svenska upphovsmännens ochär ut-en
övande konstnäremas organisationer, alltså slags paraplyorganisation.en

har ocksåFöreningen hand medier, bl.a. kabel- och satellitsändningarom nya
och verk har flera olika upphovsman. Copyswedesammansatta som repre-

medlemsorganisationerolika författare,bl.a. tonsät-trettonsenterar genom
musikförläggare, musiker, artister, fotografer, tecknare, konsthantver-tare,

kare och bildkonstnärer. Upphovsmännen fullmaktlämnar till sina respektive
medlemsorganisationer kontrollera rättigheterna till deras verk skyddas.att att
Medlemsorganisationerna lämnar sedan forhandlingsuppdrag till Copyswede,

licensavtalskapar på området de utnyttjar verken följer närsom som som
distribuerasverken till allmänheten. Svenska Tonsättares Internationella

STIM41 BUS42Musikbyrå Bildkonst Upphovsrätt i Sverige någraärsamt
de upphovsrättsorganisationer medlemmar i Copyswede.ärav som

ALIS

ALIS43Administration Litterära rättigheter i Sverige ideell föreningärav en
skapades 1995 Sveriges Dramatikerförbund, Svenska Journalist-som av

förbundet, Sveriges Författarförbund och Läromedelsförfattamas förbund.
ALIS förvaltaskall vidareanvändningen litterära och sceniska verk ochav
inriktar sig främst teknik, cd-rom, databaser och TV-on-demand.t.ex.ny

38 Copyswede. 26.Skeppargatan 114 52 Stockholm. 08-667Tel: 88 11.
39 Bildkonst i Sverige BUS,Upphovsrätt Nordisk Copyright Bureau ncb.

Sveriges MusikersArtisters och Intresseorganisation SAMI, Svenska
Tonsättares Internationella Musikbyrå STIM, Svenska Fotografernas
Förbund, Joumalistförbundet,Svenska Svenska Musikerförbundet,
Svenska SvenskaTeaterförbundet. Tecknare. Sveriges Dramatikerförbund.
Sveriges SverigesFörfattarförbund. Konsthantverkare och Industriform-
givare YrkesmusikerförbundSveriges SYMF.samt

40 Se 8.3.1.
41 Sandhamnsgatan 102 54 Stockholm.79. Tel: 08-783 88 00.
42 Dalagatan 23 Stockholm. Tel: 08-10 70 90.111
43200 Skeppargatan 52 Stockholm.114 Tel: 08-663 0526. 53.
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BONUS

Samorganisation,44BONUS, Bild-Ord-Not-Upphovsrättslig ideell för-är en
inriktning litterära och konstnärligaening med verk fotografiska bil-samt

till uppgift förhandlaFöreningen har inkassera, förvaltader. och för-att om,
mångfaldigande,för dvs. reproduktion, sådanadela ersättningar verk.av

möjlighetOrganisationen har bl.a. hand skolors till mångfaldigandeom av
BONUS inte inriktadskyddat material. teknik påär sättny samma som

Copyswede.

www-adresser

hemsidaCopyswedes många upphovsrättsliga frågortar upp
http://www.copyswede.se. Det cd-romproduktionsbolag,gör även ett

Produktion Multimedia i SverigePromise, http://www.promise.se.av
Världsorganisationen WIPO http://www.wipo.int upphovsrätten itar upp

påinternationellt perspektiv och det amerikanska advokatsamfundetsett
diskuteras juridiskahemsida http://www.abanet.org frågor i allmäntett per-

spektiv. amerikansk hemsida http://www.cyberlaw.comEn enbarttarannan
IT-juridik.upp

litteratur

OlssonHovrättslagman Henry vid Justitiedepartementet har skrivit flera
böcker upphovsrätt. Den kanske inriktade på teknik ärmestom ny
Copyright. har också gjort utförlig tolkningHan upphovsrättslagen ien av

Upphovsrättslagstiftningen.boken Marianne Levin, professor i civilrätt med
specialisering på immaterialrätt vid Stockholms universitet, har tillsammans
med Koktvedgaard, professor i rättshistoria vidMogens Köpenhamns uni-
versitet, skrivit grundläggande bok upphovsrätt, Lärobok i immaterial-en om

på utförligt går igenom bl.a. upphovsrättens regler.rätt, sättettsom

8.4 Konklusion

finns inga rättsliga förDet hinder skapa kulturnät på Internet.att ett
Kulturinstitutionerna rekommenderas dock hålla sig väl informeradeatt om
den rättsliga utvecklingen på digitala området,det eftersom flera utredningar
fortfarande arbetar med vidoch behov lagstiftningen tillöveratt se anpassa
användandet digital teknik. Kulturinstitutionerna bör också utbilda sinav per-

44 Sandhamnsgatan 20181, 102 Stockholm.51 Tel: 08-667 ss 85.
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sonal i grundläggande upphovsrätt, för underlätta publicering digitalaatt av
verk Internet. Att känna till upphovsrättslagstiftningen i dessaär samman-
hang betydelse.storav

Vi enbart länkandet till någon ingångssida inte börattmenar annans ses
olovlig exemplaJframställning/visning den webbsidan, eftersomsom en av

den skapade länken endast har skrivit Intemet-adressen till allmäntsom en
tillgänglig webbsida och användaren enbart kopplat sig till denna. Manupp
förflyttar sig också tydligt från den webbsidan till den andra.ena

Lagrar i stället det skyddade materialet for vidareutnyttjande i sinman egen
dator server eller cd-rom tillstånd handlingen däremotutgörutan upp-
hovsrättsintrång. Detsamma gäller direkt laddar ned bild frånt.ex.om man en
någon webbsida till den hemsidan. För sådant utnyttjandeannans ettegna

tillståndkrävs från upphovsmannen.
De kulturinstitutioner önskar lägga material, i första handutsom annat

material sitt Internetän bör kunna få möjlighet till juridisk vägledningeget,
redaktion.Kultumät Sveriges Redaktionen kan behjälpliggenom t.ex. vara

vid utforrnandet avtal mellan de upphovsrättsliga organisationerna ochav
kulturproducenten/institutionen grundläggande juridiska synpunktersamt ge
på digital publicering i den föreslagna handboken till kulturproducentema.
Beroende hur kultumätet utformas kan det komma bliäven aktuelltatt att
lösa frågor förvärv upphovsrättsligt skyddade verk och prestationerom av

kollektivamed ordnin gar.

45202 Se vidare ll.7.l.



9 Ekonomiska förutsättningar för

IT-användning

förEn viktig förutsättning Kultumät Sverige skall bli verklighet deäratt att
fårekonomiska frågorna lösning. I kapitlet vi vissa samhälls-taren upp

påekonomiska aspekter IT-användning vid kulturinstitutionema och lämnar
till finansieringsedan förslag för Kultumät Sverige, både vad gäller digita-

liseringsarbetet vid kulturinstitutionema och uppbyggnaden kultumät.ettav

9.1 Samhällsekonomiska på Kultumät Sverigeaspekter

Vid beräkning kultumät måste identifiera, kvantiñeranyttan etten av av man
och de olikavärdera kostnader respektive kulturnätet innebärakannyttor som

samhälletlför Några dessa kostnader respektive nedan.nämnsav nyttor
Överstiger nyttoeffektcma kostnaderna, vikan dra slutsatsen det äratt sam-
hällsekonomiskt lönsamt med Kultumät.ett

9. samhällsekonomiskt1 l lönsamt.
Kultur inte bara kostnad. För samhällets del finns detär många ekono-en
miska fördelar med synliggöra kulturen på Internet kultumät.att ettgenom
Vid bedömning samhällsnyttan och samhället vinstgören av attom en genom
tillgängliggöra kultumät, behöver identifiera dessett sagtsman som ovan
kostnader respektive Vad gäller kostnaderna kan vi ganska lätt ställanyttor.

budget med följande utgiftsposter:t.ex.upp en
lokal,-
datorutrusmin-
server,-
Intemet-uppkopplin g,-
övrig maskinell utrustning,-
administrativ personal,-
teknisk personal,-

1 För kunna beräkna förutsätts vi kan kvantiñera och värderaatt nyttan att
dessaidentifierade kostnader respektive intäkter. Det önskvärt göraattvore

sådan investeringsbedömning före eventuellt beslut svensktetten ettom
kultumåt. l det här fallet detta svårt, och vi rekommenderarär att man

203återkommer till de kvantitativa preciseringama.
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litteraturprogramvaran m.m.,-
rådgivning.extern-

Listan kan lång och inte särskilt komplicerad identifieragöras är näratt
organisationsforrnen.väl bestämt Värre identifiera, kvantifiera och,är attman

minst, värdera de Kultumät kaninte Man skullenyttør ett t.ex.som generera.
identifiera följande nyttoeffekter:kunna

forsknings-infrastruktur och utbildningsområdet,bättre-
ökad kollektiv kunskap,-

effekt diskrimineradebegränsad i IT-tekniskt B-lag,ettav-
upphävande den geografiska snedfordelningen,av-
minskade könsskillnader på IT-orruådet,-
ökad demokrati,-

måluppfyllelseökad för kulturinstitionema,-
identitetsvensk kulturell Internet.egen-

En värdering dessa svår innan kultumät skapats.är göraposter att ettav
praktiskt genomförbart,När det dvs. sedan viss tid förflutit, bör därförär en

görasutvärderingen

kollektiv9.1.2 En vara

SverigesKultumät verksamhet kommer komma många konsumenter tillatt
godo, nyttjandet för andra konsumenter därigenom inskränks. Detutan att

inte hellerkostar kultumätet tillgängligt för ytterligaregöraattmer en person.
Verksamheten kan därför med nationalekonomiskt uttryck kallas kollektivett

En kollektiv definieras vilken ytterligare konsumentervara. vara som en vara
kan dra därigenom minska den mängd disponibel forärnytta utan attav som
andra,3 dvs. kollektiv förbrukas inte för den konsumeras. Varanatten vara
kan konsumeras flera konsumenter samtidigt någons konsumtionutan attav
minskar möjligheten för andras konsumtion. Denna egenskap också karak-är
täristisk för Internet.

påPriset9.1.3 kollektiven vara

I perfekt konkurrens bör priset lika med marginalkostnaden.en vara
Marginalkostnaden kostnaden for ytterligare producerad enhet.motsvarar en
Varje användare/forbrukare tillkommer för utnyttjandet kollektivsom av en

innebär ingen ytterligare kosmad.vara

2 Se 11.s.4.
Bohm, SamhällsekonomiskPeter. effektivitet, 66, 5 Kristianstaduppl.,s.

204 1996.
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irtfomtationrtjänsterprissättningförPrinciper av

förslag tilluppdragRRV har på regeringensRiksrevisionsverket upprättat
sektorf föreslagnaoffentlig Deninominforrnationstjänsterprissättning av

samtliga kostnadersåavgifterna på skall beräknasprincipen är attuttagenatt
täckas. Det inbe-inforrnationsuttagen skalldistribueraframställa ochför att

informationsframställningen.fördirekta kostnaderindirektasåvälgriper som
hjälpunderskottet medförsöka lösa det finansiellaförslaglikt RRV:sAtt

del kunna leda tillför kultumätetsstyckkostnadsprissättning, skulle attav
avgift täckerSkullemarknaden. kultumätetsigprissätter ta ut somenurman

tjänstenefterfrågad kvantitetnämligenstyckkostnadema, kommerde totala av
höjaminskar behöverefterfrågad kvantitetmedminska. I takt att man av-att

prissättning baserasefterfrågan Enminskaroch dågiften, ännu sommer osv.
forlust.5således leda till finansiellkostnaden skullerörligapå den

den reellaföreslagit, avgiftRRVOm liksom motsvarartar ut somenman,
allokeringsfor-tillhandahållandet kultumät s.k.kostnaden för görett manav

margi-betalningsfönnågaindivider har större ände ärluster somsom enav
får då inte tillgång tillpriset. Dedet fastställdanalkostnaden lägre än va-men

ineffektiv prissättning.samhällsekonomisktinnebärDetta enran.

digitaliseringenFinansiering9.2 av

Förutsättningar-resurskrävande.Sveriges kulturskatterDigitaliseringen ärav
naturliga skälkostnad varierartillgängliggöra materialkunnaför utan avattna

ändå förviVäl dettamedvetnakulturproducentema.olikaför de attom menar
möjligti så hög gradmaterialet på kultumätetskull, böranvändarens som

tillgängligtfrittvara

för enskilda kulturproducenten9.2.1 Kostnader den

koppladkulturinformation kanför produceraKostnaden sägasatt som vara
anslag. De marginalkost-täcks normalttill institutionens sedvanliga arbete av

viabefintlig information tillgänglig Internetuppstår för ärnader göraattsom
avgifter för dennainstitutionendet inte rimligttroligen så låga är tar utattatt

4 infonnationstjänstcr.1995:64, Principer för prissättningRRV:s rapport av
fått utredadir. 1996:43. har i uppdragGrunddatabasutredningen, att

Se. 3.1.9.frågan vidare. även
5 principer för prissättningJämför Riksrevisionsverkets rapport avom

Prissättning och fjärrvärme.Andersson, R.,informationstjänster med
Priser lederBohman, M..Jämför med205-235. RRV:säven rapport soms. 20532-36.effektivitet,till s.
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tjänst,5 eftersom de administrativa kostnaderna förmodligen skulle bli högre
vinsten. Internetsän karaktär kollektiv medför också det inteav vara att

kostar kultumätetgöra tillgängligt för ytterligareatt Tillgångenmer personer.
bör därför fri, så länge den grundläggande kulturinfonnation.vara avser

Med grundläggande kulturinforrnation vi den information kul-menar som
turproducentema har digitaliserat för sitt behov den informationeget samt

det hör till institutionemas uppgifter tillhandahålla. Därmedsom att avses
alltså inte virtuella utställningar, särskilt skapade för kultumätetst.ex. besö-
kare. Liksom ofta entréavgift för reell utställning,ett börtar utmuseum en

själv bedöma huruvida önskaräven viss avgiftmuseet för be-ta utman atten
reda besökaren tillträde till virtuell utställning. Detsamma gäller vir-en t.ex.
tuella konstkataloger, kan jämföras med de utställningskatalogersom som
ofta finns till försäljning i samband med reella utställningar. Avgiftsuttaget för
dessa bör stå i proportion till det arbete lagts ned på framtagandet,som re-
spektive den katalogen för användaren.utgör Bedömningennytta bör ske
efter principer för andra avgiftsuttag i verksamheten, entré-samma som t.ex.
avgift till utställningar respektive avgift för utställningskataloger.

Onyfördelning befintligaav resurser

Vi utgår från statliga kulturinstitutioner skall klara digitaliseringenatt inomav
den ordinarie verksamheten omfördela redan befintliga medel.attgenom
Institutionema kan också alternativapröva vägar form finansieringexternav
från stiftelser och näringslivet. Institutionemas material bör dock i princip
finnas fritt tillgängligt för kultumätet, led i statliga institutio-envar ettsom

öppenhet.ners

Extern finansiering

Extern finansiering kan ske dels bidrag från stiftelser, fonder ochgenom
andra organisationer, dels sponsring från näringslivet.genom

En idé är begränsadavsätteratt staten kultur-annan en summa pengar som
institutionema kan ansöka bidrag från för utveckla digitala presentatio-om att

någon del sin verksamhet. I Danmark Kulturministerietner av av avsatte t.ex.
3,5 miljoner dkr 1996 för kulturinstitutioner ville utveckla digitala appli-som

kultumätet.7kationer för det danska Dessa projekt fungerar förebildersom
och inspirationskällor för andra kulturproducenter.

Bidrag från stiftelser kan ekonomisk hjälp för köp tekniskavse utrust-av
ning, hjälp med utformning innehåll på webbsidor, kompetensutvecklingav

Det finns flera stiftelser och fonder stödjer kulturinstitutioner im.m. som

6 Detta förutsätter dock institutionen redan har tillgång tillatt lntemet.
206 Se 4.2.1 Kultumet Danmark.om
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Stiftelsen för Kunskaps- ochexempel kanSomavseenden. nämnasdessa
Riksbankens Jubileums-Stiftelsen framtidens kultur,Kompetensutveckling,

Kommunikationsforskningsbered-Forskningsrådsnämnden,NUTEK,fond,
Humanistisk-Samhällsveten-Stiftelse,Alice WallenbergsochKnutningen,

Forskningsrådet.skapliga
år. Utveck-kulturområdet blivit vanligare underpå harSponsring senare

kulturinstitutioner ochmellanlångsiktiga avtalflergårlingen sponsorer,mot
projekt till-går för kunnamindre företagoch att sponsraatt sammanmot

sammans.
reklam, dvs.avdragsgill skall sponsring kunnafåFör ut-att ses somvara

Skattemyndighetenfinns fall därför företaget. Detdriftkostnadgöra re-en
tillräckligt" for"syntsbedömningen företaget integjortlänsrättenspektive att

för Då kan bidraget kommakallas reklam.skall kunnasponsringen att sesatt
företagetsblir tillämpliga. l-laraktuella gåvoskattereglerochgåvasom en

bibehållandeförvärvande ochsponsring med intäktemas görakostnad för att
rörelse-fall kostnadenavdragsgillt. Idäremotblir bidraget annat ses som

alltså finnas klaravdragsgillt. Det måstedärmed intefrämmande och är en
verksamhet.sponsringen och företagetsmellankoppling

kulturområdet, emellertidpåoch i synnerhetSponsring i allmänhet, är re-
lativt oprövat.

enskilda kulturanvändarenförKostnader den9.2.2

marginalprissättning. innebärDetkulturområdet börgrundregel inomEn vara
användareoffentliga medel betalartagits fram medför material nyatt ensom

sökkostnaden viatillgängligaNär datadistributions- och görsförendast
någonmeningsfulltså låg det intekostnaden blikultumätet kan är att ta utatt

rimligPrincipendirekt.för sådana kan ärbetalning görasuttag om mansom
ordinarie uppgift tillhan-kulturinstitutionema bl.a. harutgår från attatt som

ordina-redan täcktDå uttagskostnadenfram information.dahålla och är avta
finansieras. Kultur-distributionskostnaden behöverrie anslag och endast

målgruppstill speciellochhar vidareförädlatsinforrnation anpassats ensom
liksom i dagavgiftsñnansieras,framtiden delvis kunnaibehov bör även man

möjligtDetta böroch utställningar.avgiftsbelägger katalogeri bland attvara
informationen förmedlas via Internet,fortsättningen,igöra även oavsett om

institution.plats på respektivetrycksak ellersom

3 distributionskostnaden till-ingen kostnadberor på änDetta att annan
kollektivaSesig.då ytterligare ansluterkommer användare ovan om
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9.2.3 Kostnader för staten

Som vi konstaterat tidigare i kapitlet finns flera skäl till samhället böratt
stödja kulturellt nätverk. Ett kultumät på Internet fyller samordnandeett en
funktion mellan de olika kulturlnstitutionema, vilket blir allt angeläget dåmer
tekniken erbjuder till oändliga möjligheter till kulturkonsumtion.synes
Helheten delarna, dvs.är än digitaliseringsarbetet skermer summan av om

och i samråd detär och digitaliserarvärt än på sittgemensamt mer om var en
håll. Om digitaliseradedet materialet dessutom tillgängligt igörs ett samman-
hang, förslagsvis på Kultumät Sveriges hemsida, uppnås synergieffekter.
Det därför viktigt de traditionellaär kulturinstitutionema på tidigtatt mer ett
stadium erbjuds möjligheter samordna sig för använda sig teknik,att att av ny

falli vårt nå till användare Internet.att ut
Man kan tänka sig flera på vilka samhälletsätt ekonomiskt kan engagera

sig i kultumät. För uppnå långsiktig lösning krävs dock samhälletett att en att
visar sitt stöd för kulturnätet. Staten kan bära mindre del kostna-t.ex. en av
derna under det kostsamma uppbyggnadsskedet de första åren, för sedanatt

då kultumätet blivit stabilt.störreta ett ansvar mer
Utredningen har sökt och erhållit medel från olika stiftelser och fonder,tre

Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling, Riksbankens Jubileums-
Stiftelsenfond framtidens kultur. Dessa finansiärer beredda stå förärsamt att

del kostnaderna under uppbyggnadsskedet.större Statens ekonomiskaen av
betungandeblir därmed betydligt mindreansvar

Staten kan välja från början stå för mindre del kostnaderna. Näratt en av
sedan kultumätet byggts föreslås helt kostnaderna, for-överut, att staten tar

samhällsnytta.kultumätet bedömts Man kan ocksåutgöra tänkautsatt att en
sig stegvis ökat samhällsåtagande, där går in med mindreett andelstaten en

kostnaderna i början, för sedan förstå hela kostnaderna då kultumätetattav
utbyggt.fulltär

9.3 Konklusion

Ett digitalt kultumät bör skapas och tillhandahållas allmänheten kostnadutan
med vissa undantag, digitala utställningar och konstbilder. Sammat.ex.
principer avgiftsbeläggning i andra miljöer digitala bör gällaänstyr ävensom
här. Om entreavgift vid eller utställnings-t.ex. tas uten ett museum, om en
katalog finns till försäljning kan det således motivera avgift föratt tas uten
liknande digitala produktioner. Precis vid andra produktioner får institu-som
tionen själv avgöra resursanvändningen kräver avgiftom att tas ut.en

9 Se 11.6 Tidsplannärmare och kostnader.
10 Se ll.8.4 Utvärdering.
H208 Se vidare 11.6.
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skall dockkultumätetpåmaterial läggsdetHuvuddelen vara av-utsomav
tillgängligt.frittblirtill delenkultumätetgiftsfri, så störstaatt

materialdetdigitaliseringensjälva bekostaföreslåsKulturinstitutionema av
digitalisering kansådan sägasförutsatti kultumät,ingåskall att enettsom

första handiFinansieringen börverksamhet.ordinarieinstitutionensingå i
Även frånbidrag ärmedel.befintligaomfördelning sponsorerske avgenom

möjlighet.tänkbaren
viktenkulturområdet och betonapåITanvändningenstimuleraFör avatt

regleringsbreven understrykerregeringen iviföreslårdigitalisering attav
sin verksamhettilltillgänglighetenöka attbörinstitutionerna an-genomatt

sannoliktunderlättasinitierarregeringenteknik. Omvända processenny
institutionen.hosprioriteringen resursernaav

StiftelsenJubileumsfondRiksbankenskultur,framtidens samtStiftelsen
förfogande förtillmedelKompetensutveckling har ställtochKunskaps-För

under deverksamhetKultumätetsdelenfinansiera större avgemensamtatt
fullskaleförsöktidsbegränsatslagsbetraktasböråren. Dettaförsta ettsom

därmed inteförslag förutsätterUtredningensutvärderas.fortlöpandesom
foråtagandenekonomiskaomfattandenågra staten.

förflutit,13 föreslåskultumätvilka upprättats,underårSedan enettett par
därefterförsamhällsekonomiskakultumätetsutvärdering attnytta, even-av

verksamhet.fortsattaforåtagande kultumätetsstatligtbeslutatuellt ettom

12 2.4.Se även
20913 i 11.6.tidsplanenSe vidare





IT-strategisamladtill10 Förslag

förslag till samladför detbildarbakgrund ochbetänkandetHela ramenenger
vi i det härIT-användningkulturinstitutionemasförstrategi presenterarsom

återfinns iövriga kapitel härdragit iutredningenkapitlet. De slutsatser som
kondenserad form.bearbetad och

ochfälthenevärdighetistrategifrån grekiskansstrategi kommerOrdet a,
imaktmedel föroch andramilitäraanvändningläran attbetecknar enavom

Akademiens ordlistamål. Svenskanå politiskamotståndaremedkamp en
Norstedtstillvägagångssätt medanvälplaneratstrategi storaär ettatt enanger

övergripandelångsiktigtstrategidefinierarsnarliktordboksvenska ettsom
tillvägagångssätt

lång-ochövergripande,strategidefinitionVår ärär gemensamtettatt en
verksamhet.tillvägagångssättochförhållnings-siktigt genomsyrar ensom

mål.för nåoch medelfärdvägförStrategin utformas att uppsattaatt ange
för vårt förslag, dvs. kultur-utgångspunktemaförförstkapitlet redogörsI

Därefter följer förslaget tillIT-användninförförutsättningarinstitutionemas
Intemet-teknikSverige baseratKultumätfundamentIT-strategi, är ettvars

varje kulturinstitutionviktenbetonar förslaget-standarden Vioch attav
rekommendationer vilkaocksåIT-strategi och lämnarformulerar sin omegen

sådant dokument.ingå ipunkter bör ettsom

förutsättningarolikaKulturinstitutionemas10.1

förutsätt-kulturinstitutionemaskartläggamedutredningsarbetetVi inledde att
InfördelbetänkandetiredovisatsIT. Detta haranvända signingar ettatt av

1998:110SOUkulturområdetinomframtidenIT ochsvenskt kultumät -
långt i sittolika komnaKulturinstitutionerna1996.i juli ärpresenteradessom

skildaharoch intresse IT,olika kunskaperdigitaliseringsarbete, har avom
blandi denteknik, saknariinvesteraförutsättningarekonomiska att ny
varierandedigitalisering, harförutrustning krävsdenpersonal och som

slutligen olikabedriverförutsättningar ochgeografiskaolikaIT, harbehov av
IT-applikationer.för Detmindre väl ärellersigverksamheter lämpar mersom

formistrategiutformamöjligtmed andra ord inte pregnant svararatt somen
viktigtförutsättningar. Däremot detoch ärinstitutioners behovsamtligamot

många kulturinstitutionersådelashuvuddragenprincipiellade somavatt mer
möjligt.
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Ytterligare försvarande omständighet den snabbaär och svårbedömdaen
tekniska utvecklingen. Det går inte i detalj vilken teknik och vilkaatt ange
tillämpningar skall användas eftersom kulturinstitutionemas behovsom av
IT-applikationer kontinuerligt förändras och med tanke den teknikatt som
används i dag kan föråldrad. Institutionema måste undvikasnart in-vara att

sig fast i visst eller viss slags teknisk lösningvestera ett system en som
hindrar dem från utnyttja fördelarna den fortsatta teknikutvecklingen.att av

Till detta kommer den viktiga aspekten institutionemas självständighetatt
måste respekteras. Det därför inteär möjligt kulturinstitutionema detal-att ge
jerade direktiv hur deras IT-användning skall Till saken hör ocksåom ut.se

varje institution bättre någon kännerän sin verksamhet,att och iannan egen
flestade allra fall själv bäst prioriteraär inom verksamheten. Föratt att en

strategi skall fungera och följas krävs dessutom den förankradär blandatt
dem skall förverkliga strategin, och därför bör varje institution själv fattasom
detaljbesluten.

Kulturinstitutionema har också klart uttalat de inte önskar styrande di-att
rektiv. Det framgår på Kultumät Sveriges enkät användningenav svaren om

kulturområdetÅIT på de kulturinstitutioners IT-strategier vi harav av som
tagit del och sammanfattas i bilaga 3 och de kontakter utred-av som av som
ningen har haft med kultursverige. Svårighetema med formulera samladatt en
IT-strategi har också påtalats flertal för olika kultur-ettav representanter

workshopszinstitutioner, bl.a. i samband med de utredningen inbjuditsom
arrangerats.3till och vid det nordiska seminarium som

Den allmänna uppfattningen kompetensenär verksamhetensavgöraatt att
behov IT-stöd finns inom den enskilda institutionen. Dessa synpunkter harav
haft avgörande betydelse för hur vi valt utforma vårt förslag till IT-en att
strategi.

10.2 Förslag till samlad strategi för kultur-
institutionemas IT-användning

Vår utgångspunkt teknik börär användas för stimulera till deltagan-att ny att
de i kulturlivet och öka tillgängligheten till kulturinstitutionemas information,
kunskap och verksamheter. IT kan också bidra till vidga kulturinstitutio-att

dialog med publiken samtidigt de adminisuativa, bevarande ochnemas som
publika verksamheterna blir effektivare och bättre kvalitet.av

Vi det demokratimål de informationsmängderettser attsom stora som ar-
kiv, bibliotek, och andra kulturinstitutioner besitter får vidaremuseer en

1 Se kapitel
2 se 1.3.2.
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kulturyttringarochdatamängderdigitalisering kanGenomspridning. stora
datomätverk.andraochviatillgängliga Internetgöras

bas.med Internetbyggaskultumätdigitaltsvenskt sombörDärför upp,ett
-informationochkulturverksamheterdelmöjligheterFörutom större att ta av

kulturin-inomIT-användnintill ökadstimuleraocksåkultumätetkan
Skapandetemellan.institutionernasamarbetebreddatoch avstitutionema ett

lT-strategi för kultur-förutgångspunktendärförbörkultumät envaraett
strategii denfundamentet0rd självamed andraKulturnätet ärinstitutionema.

föreslår.vi

SverigeKulturnätl0.2.l

till kul-tillgänglighetenökakultumätsvenskt ärmedsyftetfrämsta attDet ett
nåmöjligtskalldetkulturyttringar. Tanken ettär attandraoch att varaturarvet

databaserhemsidor ochkulturproducentersochkulturinstitutionersantalstort
hemsida.Sverigesingångssida, Kulturnätviapå Internet gemensamen

vil-tillkänneranvändarensökasskall kunnakultumätetpå attInnehållet utan
hur deellerverksamhetvissharkulturproducentellerinstitutionken ensom

alltsåskallNätverketorganisationochstrukturkultursektoremas ut.olika ser
i vissasvåröverskådliga ochgångermångai detorienteringen av-underlätta

inteDärmed blir kulturen,kulturutbudet.svenskasvårtillgängligaseenden
kulturinstitutioner-infonnationsresursochkunskaps-denminst somenorma

andraochforskarefor allmänheten,tillgängligutsträckningi ökadbesitter,na
enkeltheltmänniskor fårkulturområdet. Flerinomaktörerochinstitutioner

kultur.ochtill kunskaptillgångochkännedom om
ideltagandeoch ökatskapandetillinspirerasamtidigtkan egetKulturnätet

tillgång till störrenätverketerbjuderkulturinstitutionemaFör enkulturlivet.
idébankerfarenhetsutbyte,ochkunskaps-forforumpublik,potentiell enett

IT-användning.för ökadinspirationskälladärmedoch en
fn infor-tillmöjlighetermedborgarnasfrämjaförStaten har attett ansvar

demokratinförtillgrundprincip ärmationsinhärntning. Det är gagnsomen
ocksåharmedborgareAllakunskapsutvecklingen.allmänna enför denoch

minstinteverksamheter,kulturinstitutionemasdelsjälvklar rätt taatt av
Inrättandetsamhällsfinansierade. etthuvudsakligen är aveftersom dessa

och bidrarkultur,informationochtill kunskapertillgångenökarkultumät om
möjligheterfolketssvenskahelafördelning att tarättvisdärmed till avmeren

Kultumätmaterialet iföljerdettaAvkulturinstitutionernas attdel resurser.av
kostnadsfritt delskallmöjligtså långt taSverige att av.varasom
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10.2.2 Vikten digitaliseringav

Tillgänglighet till kultur iär grunden fråga demokrati. För den de-en om att
mokratiska skall fungera krävs alla tillgångprocessen till kunskaperatt ges

informationoch vår historia, våra värderingar,om vårtgemensamma sam-
hälle Kulturen också intresseäretc. livet innehållett och mening försom ger
många människor.

Många utnyttjar dock inte eller känner inte till det rika kulturutbudens somfinns i Sverige. Det också faktumär alla inte harett förutsättningaratt samma
del kulturarvet och olikaatt kulturyttringar.ta av Personer i landsorten har

förstås inte lika möjligheter utnyttja kulturinstitutionemastora att invå-som
i de storstäder där institutionerna inarna många fall belägna.är Funk-

tionshindrade människor har ofta svårigheter sig till kulturinstitu-att ta
tionema, och de kommernär dit kan de få problem med del verk-att ta av
samheten eftersom den inte är anpassad till olika funktionshinder.

Det finns mängder material i formstora bilder, föremål, arkiva-texter,av
lier vid kulturinstitutionema i dag intem.m. kan nås utomståendesom ochav

mycket sällan tillgängligtär utanförsom de förvarande institutionerna. Det
innebär allmänheten i praktiken sällanatt har tillgång till denna kulturnesurs.

Kulturinstitutionemas verksamheter och material kan och bör därför digi-
taliseras. Digitalisering kan höja kvaliteten de dokument och bilder som
institutionerna förvarar, vidga tillgängligheten till institutionerna och minska
slitaget originalmaterialet.

Vid digitaliseringsarbetet det viktigtär följa de standarder ochatt gemen-
format finns inom respektivesamma kultursektor. Påsom så ökarsätt möj-

lighetema till samsökning i de olika institutionernast.ex. material. Materialet
bör också för kunna tillgängligtgörasatt viaavpassas Internet vilket också-innebär via Kultumät Sverige.

Kulturinstitutionema bör därför basera sin datorinfrastruktur på Internet-
standarder och vedertagen Intemet-praxis. Varje institution bör skaffa fasten
Intemet-anslutning, skapa hemsidor och använda sig och nyhets-e-postav

Den IT-ansvariga vid varje institutiongrupper. måste utarbeta lT-säker-en
hetsplan så det lokala nätverketatt och det digitala materialet skyddas.
Eftersom den tekniska utvecklingen går så snabbt måste och rutinersystem
också flexibla så de kontinuerligt kanvara att och förändras.anpassas

10.2.3 Stimulans till samverkan lT-användningoch

Kulturinstitutionema bör eftersträva samarbeta, samordna sinaatt att resurser
och dela med sig sinaatt kunskaper och erfarenheterav detnär gäller infor-
mationsförsöijning, standarder, verksamhetsförnyelse användninggenom av
IT, policyfrågor, rättsliga frågor,gemensamma säkerhetsfrågor, Sam-m.m.214



samlad IT -strategiFörslag till

inomeffektivitetochtillgänglighetökadtillbidrasamarbete kanochverkan
verksamheternaolikade

vid kultur-använda ITtillincitamentetsamverkan ochtillMöjligheterna att
potentiellaskapas. Denkultumätocksåökar storainstitutionema att ettgenom

redaktions4centraltilltillgångenochnås via kultumätetkanpublik ensom
digita-material kanförhandledning hurpraktiski formbl.a. avresurser,

stimulerakan kommasig på kultumätet,publicerarför hur attochliseras man
använda IT.institutionermånga att

diskussionsgrupper5 kom-föreslås inrymmakultumätetdigitalaDe som
erfaren-tillochforum förfungera uppmuntraockså kunna ettsomattmer

tillämpningsprojektutvecklingochsamordninghetsutbyte, gemensammaav
Kultumätinrättandetskaparutställningar. Dessutomvirtuella avt.ex.som

materialpublicerainstitutionernaförväntanförmodligenSverige atten
nätet.

IT-strategierl0.2.4 Lokala

såochverksamheter ärförutsättningar,institutionemasEftersom resurser
hållenprincipielltnödvändighetIT-strategisamladolika blir en meraven
utifråninstitution,varjedärförbörfrån dennautgångspunktMedvägledning.

detaljerad IT-formuleraförutsättningar,mål ochspecifikasina meregen,en
mål.uppställdaför nåverktygfungerastrategi börDenna attstrategi. ettsom

ocksåIT-strateginförändras börkontinuerligtförutsättningarnaEftersom
revideras.regelbundet

kulturinstitutionernasforrekommendationerantalföljandeI det an-ettges
vår erfarenhet ärsjälvklara,förefallapunkter kanVissaIT.vändning menav
konsekventvinsterkulturinstitutioner kan göramånga ett an-meravatt

förinspirationskällavägledning ochskallDessavändande IT. som ensesav
lT-strategier.reviderautforma ellerskallinstitutionerenskilda egna.som

materialDigitalisering av

minska slitagetbilder,ochpå dokumentkvalitetenkan höjaDigitalisering
kul-kulturyttringartill fakta ochdetillgänglighetenökamaterialet somsamt

kategorierutifrån olikasökfunktion,Genominrymmer.turinstitutionema en
vill delmaterialhitta detockså enklareblir detvia fritext, taeller att av.man

on1ine-tjän-viatillgängligt Internet,digitaliserade-materialet kan görasDet
på cd-rom.och/ellerster

4 117.1.se vidare
215112.2.Se vidare
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Det avgörandeär betydelse föremål, arkivalier, litteratur, bil-av att texter,
der registreras i samordnade och påetc. enhetligt Detsätt. medförsystem ett

information kan sökas från alla institutionensatt databaser i sammanhang.ett
integreratEtt informationssystem kräver ämnesklassifikationssystemett som

för allär slags information. Standardiseringengemensamt innebär till-att
gängliga data kan utnyttjas rationellt, och även andra institutioner. Därförav

det nödvändigtär kulturinstitutionema inom de olika kultursektoremaatt till-
utformar auktoritetsfomtat5standarder ochsammans gemensamma

Teknikval

Datorisering och digitalisering förutsätter det inom varje kulturinstitutionatt
finns väl utvecklad infrastruktur för inforrnationsbehandling. Meden hänsyn
till Internets snabba spridning och utveckling bör kulturinstitutionema basera
sina lokala datorinfrastrukturer på Intemet-standarder och vedertagen Inter-
net-praxis, och låta de lokala infrastrukturerna för datakommunikation ut-
vecklas i takt med standardernas utveckling. Institutionema bör också
undvika attanvända speciallösningar och leverantörsspeciñka lösningar i de
lokala datorinfrastrukturema. Det särskilt viktigtär följa dessa rekom-att
mendationer för och används för infonnationsutbytesystemprogram som
såsom elektronisk hantering distributionslistor, nyhetsutbyte,post, infor-av
mationssökning och informationsspridning via ljud- och video-www,
konferenser, digitalisering osv.

För allmänheten skall få tillgång till kulturinstitutionernasatt informations-
bör varje institution skaffa sig väl fungerande och fastresurser Internet-en

anslutning,7 skapa hemsidor och använda sig och nyhetsgrupper. Ie-postav
och med institutionerna kopplar sig Internet fåratt de tillgång tillmotupp ett
globalt nätverk. Om de också lägger information och möjlighet tillut ger
sökning i databaser på får utomståendeäven möjlighet nå institutio-www att

data via datorer.nernas externa
Varje institution definierabör IT-enhet, arbetsgrupp elleren annan

ansvarig med uppgift befrämja användning IT. Dennaatt skall förav svara
utveckling och drift institutionens fysiska nätverksinstallation, utvecklaav
och underhålla koppling mellan det lokala datornätet och det globalaen
Internet, bevaka utvecklingen på området i syfte identifiera mjukvara ochatt

5 Se vidare kapitel
7 Kapaciteten bör god och bör välja lntemet-operatörvara man en som

erbjuder anslutning med god prestanda i hela utbyggnadsplaner.nätet,
tillgänglighet, driftsäkerhet och god funktionalitet i fonn av namnserver
databas med domännamn och motsvarande lP-adress, nyhetsför-e-post,
medling. användarstöd. driftövervakning, hantering säkerhetsincidenter,av

Vid val lntemet-operatörwww-utrymme kanetc. det lämpligtav vara att
utgå från Statskontorets ramavtal för upphandling lntemet-anslutningar.av216 skall klart den juli 1997.1som vara



till samlad IT -strategiFörslag

biståinom kulturområdet, enheter-tillämpbaraprogramlösningar är samtsom
tjänster.IT-utrustning och därtill relateradeupphandlinginför avna

säkrar insti-också utarbeta IT -säkerhetsplanmåsteinstitutionVarje somen
tillförlitlighetmaterialets beständighet,datorinfrastmktur ochlokalatutionens

otillåtna ingrepp.det frånskyddargiltighetoch samt
så snabbt den utrustning och deIT-området går dockpåUtvecklingen att

föråldrade. Därför måste institu-kananvänds i dagmetoder snart varasom
så de tillflexibla kanIT-strategier och IT-planertionemas att anpassasvara

behov.morgondagens

verksamhetenadministrativapublika ochDen

för bokningi den publika verksamheten,användbartkanDatorstöd t.ex.vara
publikationer ochproduktionvisningar,ochlokaler program, sam-avav

besöksstatistik, utlåning och informations-olika formermanställning avav
viktigare inslag i mångaMultimedia blir också alltbesökarna.sökning ett

teknik besökarenMed dennautställningsverksarrthet.kulturinstitutioners ges
så-i formsöka information, vilkenhandpåmöjlighet presenterasatt avegen

olika elektroniskakontrollerarbild. En datorljud ochväl me-text somsom
i lagrade in-vandringar denmöjligt för besökarendet göradia, gör att egna

sittmöjligheterTekniken ökar institutionemasformationen. presenteraatt
mediumoch dessutompedagogiskt och attraktivtpåmaterial sätt, ettett

spridas och användaslätt kan externt.som
datomätverk för den publika delensärskiltviktigt byggaDet är ettatt upp

anpassade till bredare allmän-sökfunktionermedverksamheten är ensomav
informationen vid användarvänligaisjälva kunna sökaBesökarna börhet.

skall sköta teknikenbör publiken kunnaMålsättningendatorer. utanattvara
tillgänglig för barn, funk-informationen börhjälp och ävenpersonalens vara

och invandrare.tionshindrade
fungera Vägvisare tillbl.a. biblioteken, skallinstitutioner,Vissa även som

inte har möjlighetmedier för demdigitaliserad information och attsomnya
Utbildningutrustning och uppkoppling.skaffa teknisksig av persona-egen
vägledningskall få den de behöver.avgörande för besökarna kunnalen är att

PC-använd-teknik, databaser,fördjupade kunskaperPersonalen bör omges
medier och Internet.ning, programvaror, nya

användning IT i sin adminis-kulturinstitution också haVarje kan stor av
administrativa rutiner,for ekonomi,Olika datorprogramtrativa verksamhet.

registerhantering, kalen-ärendehantering/diarium,textbehandling,0rd- och
bidra tillinforrnationssökningar och statistik kankatalogisering,derfunktion,

diarieföringtid. Vidlättare ochförenkla rutiner, arbetetgöra t.ex.att spara
snabbareså det gårförbättrade sökmöjligheter,datoriseringen bidra tillkan att

rutinarbetet frigörsminskavisst ärende. Genomfå fram handlingar i attatt ett
också 217resurser.
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IT kan underlätta den interna kommunikationenäven mellan de olika enhe-
inom institutionerna. Genom installera datornätverk blir det möj-terna att ett

ligt för personalen skicka elektronisk och textfiler internt och delatt post att ta
diarium och andra funktioner. Om nätverket ansluts tillav gemensamma ex-

nätverk möjlighetockså kommunicera med andrasättterna attges samma
institutioner. Denna datakommunikation kan i många fall ersättatyp av van-
liga och i vissbrev, mån telefonsamtal. Ett lokaltäven nätverk det ocksågör
möjligt hämtaenkelt information institutionens databaser. Medatt ur en upp-
koppling andra institutioners databaser och globala nätverk,mot mot t.exsom

blirInternet, det möjligt hämta information dessa.ävenatt ur

10.3 Konklusion

blivande SverigeDet Kulturnät bildar fundamentet för vårt förslag till samlad
strategi för kulturinstitutionernas lT-användnin Utgångspunkten varjeär att
kulturinstitution bör använda sig IT för öka tillgängligheten till sinattav
verksamhet, information och kunskap. Genom material digitaliseras kanatt

informationsmängder nåbara, förgöras den fysisktäven befinnerstora som
sig långt Viaborta. kultumät Internet kan sedan materialetett gemensamt
sökas i sammanhang.ett

SverigeKulturnät kan också öka möjligheten till kommunikation mellan
institutioner och publik och stimulera människor delta i kulturlivet ochatt att
själva skapa kultur i olika former. Kulturnätet kan vidare bidra till ökad sam-

kulturinstitutionermellan och kulturproducenter.verkan Den potentiellastora
och tillgången tillpubliken central redaktions vägledning och stöd, kanen

stimulera många institutionerkomma använda sig IT. Dessutomatt att av
inrättandet Kulturnät Sverigeskapar förväntan institutionernaav en att

materialpublicera nätet.
Vid digitaliseringsarbetet det viktigt följa deär standarder ochatt gemen-

finnsformat inom respektive kultursektor. På så ökar möj-sättsamma som
ligheterna till Samsökning i de olika institutionernas material. Kultur-t.ex.
institutionema bör basera sin datorinfrastruktur lntemet-standarder och
vedertagen Intemet-praxis. Varje institution bör skaffa fast Internet-en
anslutning, skapa hemsidor och använda sig och nyhetsgrupper.e-postav
Den IT-ansvariga vid varje institution måste utarbeta lT-säkerhetsplan såen

det lokala nätverket och det digitala materialet skyddas. Eftersom denatt tek-
niska utvecklingen går så snabbt måste och rutiner också flexiblasystem vara
så de kontinuerligt kan och förändras.att anpassas

Eftersom kulturinstitutionemas förutsättningar, verksamheter och resurser
så olika blirär samlad lT-strategi nödvändighet principiellten av en mer

hållen vägledning. Varje institution bör därför, utifrån sina specifika mål och
förutsättningar, formulera detaljerad IT-strategi. Eftersomen egen, mer
förutsättningarna218 förändras tid bör IT-strateginöver regelbundet revideras.



tillFörslag Kultumät Sverige11 ett

land omfattandeSverige med kulturarv och levande kulturliv. Viär ett ett ett
viktdet människor får kännedom och möjlighetär storatt attanser av om ges

kulturarvet ochdel den kultur skapas i Sverige i dag. Ett sätt äratt ta av som
nationellt digitaltskapa nätverk för kulturen, Kultumätett gemensamtatt ett

Sverige. Hela det här kapitlet förslag till hur kultumätet kan byggasutgör ett
upp.

globala nätverketDet Internet har bara några år drastiskt for-förändrat
möjligheterna tillför och förbättrat kommunikation och informations-merna

vitt spridd i Sverige,spridning. Tekniken relativt enkel och billigär är att an-
enskilde. Mångavända för den kulturinstitutioner och andra kulturproducen-

också redan för internanvänder och information,nätet dokumenta-ter extern
kommunikation.tion och

Genom Internet det möjligt informationdelär och verksamheteratt ta av
Storafysiskt avlägsna. mängder data kan lätt tillgängliga.är Attgörassom

öka tillgängligheten till kulturen vid sidan skapa kulturellär, mötes-attav en
plats, det allra viktigaste syftet med det blivande kultumätet. Därför detär

Intemetlnaturligt Kultumät Sverige blir delatt ett en av
En väldig mängd unikt och värdefullt material finns vid landets kulturinsti-

tutioner, bara bråkdel i dag möjligt för allmänheten delär Imen en att ta av.
relativt utsträckning också förteckningar, bilder,är beskrivningar, hand-stor

formlingar tillgängliga i digital materialet kan ofta inte nåsetc. men av
utomstående och mycket sällan tillgängligt utanförär den institution där det
förvaras. Dessa informationsmängder, gigantisk kun-utgörstora som en
skapsbas och kulturell skattkista, bör få vidare spridning. Därför vien en ser
kulturinstitutionema, framför allt arkiv, bibliotek och har denmuseer som

mängden material, basen i blivandestörsta Kultumät Sverige.ettsom
Kulturnätet skall också strategiskt instrument för fleraettses som att

främja IT-användningen vid kulturinstitutionemasätt och hos andra kultur-
Genomproducenter. bl.a. central redaktions handbok rådmeden resurser, en

och stöd for tekniker informatöreroch vill publicera material på kultur-som
samordnade utbildningsmöjligheternätet, på distans med datorstödgärna- -

och erfarenhetsutbyte mellan kulturproducenter via digitalade diskussions-
stimuleras användningen IT kulturornrådet. Kultumätetsgrupperna av an-

vändare kommer sannolikt också efterfråga digitalt material från de kultur-att
institutioner och -producenter saknas nätet.som

1 Se vidare 7.1.3. Se bilagaäven
Se 2.2.vidare 219
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värde11.1 Kulturens

första hand inte betraktasegenvärde och bör iKulturen har ett nyttoper-ett ur
Kulturpropositionen.3 Regeringen dock flera teckenspektiv, enligt attanser

strategisk betydelse för övergången från industri-kultur hartyder att en
inforrnationssamhälle. Kulturpropositionen också kul-samhälle till I sägs att

turpolitiken måste inrikta sig på både bejaka människors krav på kulturatt nya
ingen utanför. Vi instämmer helt i dessa uttalanden.och verka för ställsatt

tillgångll.l.1 Olika till kultur

lT-propositionens4 mål för nationell IT-strategi "Den svenskaI sägs atten
svenska språket och vår nationella identitet blir viktigarekulturen, det än att

mellan länder, kulturer språkområdenoch utveckla ochbevara när gränserna
tydliga".5 tillgången tillinte längre lika Ett öka kännedomen ochär sätt att om

digitalt nätverk under förutsättningsvensk kultur skapa män-är ett attatt -
till förniskor också tillgång datorer kunna del kultumätet.att tages av

Internationellt ligger Sverige hög nivå vad gäller delaktighet isett en
utvärderingsrapportökulturlivet, enligt Kulturutredningens Samtidigt tycks

finns olika befolkningsgrupper bestå.skillnader i kulturvanor mellande som
från utvärderingsrapponen människors utbild-tydligt resultatEtt är attannat

förningsnivå viktigaste enskilda grunden deras deltagande i kultur-denär
utnyttjandet iSamma sak gäller användningen datorer och Internetlivet. av av

undersökningar visar det främst högutbildade harSverige. Många äratt som
tekniken.7till sigdel och har tagit den nyaav

vikten inte skall de-utredningsdirektivet understryks medborgarnaI attav
informationstekniskt A- och Kvinnor och börlas i B-lag. mänettupp

funktionshindrades kommerlika och behov bör beaktas. Dettabehandlas
kulturpolitikensregeringens förslag till mål för Dessaockså till uttryck i är

bl.a.:

för allayttrandefriheten och skapa reella förutsättningarvärna attatt an--
vända den,

får möjlighet till till kultur-verka för alla delaktighet i kulturlivet ochatt att-
till skapande.upplevelser egetsamt

3 Proposition l996/97:3 Kulturpolitik. Se också 3.2.2.
Åtgärder4 1995/96:l25, utveckla använd-Proposition för ochbreddaatt

informationsteknik. Se också 3.2.1.ningen av
5 lbid 14.s.
9 SOU 1995:85, års kulturpolitikTjugo 1974-1994.
ä Se också 3.4.1, 3.4.5 och 5.2.1.

220 Se 1996/9713kulturpolitik,Proposition 27 3.2.2.ochs.
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SverigeSyftet Kultumätl1.1.2 med

vade kulturinstitution bör använda sig IT för sin verk-Vi göraatt attavanser
för forskaretillgänglig for allmänheten, och for andra institutioner ochsamhet

strategin9kulturområdet. Utifrån den varjeinom IT- böraktörer gemensamma
möjliga utsträckning förinstitution i sin användning IT.största svara egen av

liksom fria kulturproducenter bör kunna sig tillInstitutionema vända en cen-
kulturnätsredaktionJo för få råd och förtral funktion, stöd kunnaatt atten

digitalt nåbar. Dessutom bör den digitalasin verksamhet kulturengöra göras
nätverk, Kultumät Sverige,tillgänglig via delutgörgemensamtett som en av

Internet
så delar möjligt detMålet svenska kulturutbudet skallär att stora som av

nås från och ställe; Kultumät Sveriges in gångssida.kunna ett samma
Innehållet på kultumätet skall kunna sökas användaren vilken in-utan att vet

vissstitution eller kulturproducent har verksamhet och utan attannan som en
till de olika kultursektoremas struktur och organisation. Vi dettakänna tror att

medföra ökad samverkan inom mellan de olikaoch kultursekto-kommer att
också enskilda kulturinstitutionernaTanken de och -produ-är attrerna.

få hjälp och stöd med inleda utveckla digitaliseringskall ochattcentema av
sin informationsspridning via Sverigesina verksamheter och Kultumät

Internet.
ökar dialogen mellan kulturproducenter och -konsumenter vilketDessutom

innebära publikens inflytande på kulturinstitutionemas verksamheterbör att
lnformationsutbudetoch på kulturutbudet helhet ökar. och kommunika-som

tionslösningarna måste utgå från användarnas önskemål och förutsättningar.
Kulturnätet blir därmed redskap for ökad demokrati och ökad tillgänglighetett

under förutsättning människor vill utnyttja, får tillgång till och sigläratt att-
använda den tekniken. riskerar IT i vidgaAnnars stället mellanatt gapetnya

redan har kunskaper och dem tillhör informations-dem ochsom pengar som
samhällets B-lag.

faktum någon form tekniskRedan det utrustning krävs för kunnaatt attav
del kultumätets innehåll de flesta till början intesvenskargörta attav en

till hemifrån.kommer ha tillgång Därför får arbetsplatser, bibliotek,nätetatt
medborgarkontorskolor och nyckelroller för tillhandahålla kultumätet.att

På lite längre sikt kommer hushållen dock sannolikt ha lntemet-anslutningatt
och den snabba tekniska utvecklingen det troligen blir betydligt billiga-gör att

dag.kraftfullare uppkopplingaroch iänre

9 Se kapitel 10.
10 Se vidare 11.7.1.
11 se 5.4.4.
12 221Se vidare bilaga 2.
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funktioner11.2 Vilka fyllakultumätet bör

vill likna blivandeVi det kultur-nätet vid virtuellt bibliotek erbjuder in-ett som
formation, kultur och nättjänsterandra till allmänheten. Kultumätets utbud

in ikan kulturell kunskapsbas, kulturellstörresorteras tre grupper; en en
mötesplats marknadsplats inklusive evenemangskalender.samt en en

l1.2.l Kulturell kunskapsbas

SverigesKultumät bas det väldiga material kulturinstitutioner-utgörs av som
förvarar,samlar in, vårdar, dokumenterar, visar och sprider kunskapna om.
teknikensMed den hjälp kan långt fler människor tidigare få tillgångännya

till vån kulturarv. vi vill också SverigeMen Kultumät blirattgemensamma
plats där kultur i ordets vidaste bemärkelse kan nås digitalt. Det innebären

tillinte bara tillgång kulturinstitutioner och -myndigheter också poesi-utan
föreningar, rockklubbar, gallerier, tidskrifter, hembygdsföreningar, litterära

ñlmklubbar, friasällskap, Det skall finnas tillgängligt inteärteatrar osv. som
information olika verksamheter ocksåenbart delar själva verk-utanom av

samheten i forrn kataloger, konstverk, handlingar, bilder, virtuellat.ex.av
utställningar och videoñlmer.

funktion förEn viktig Kultumät Sverige öka möjligheterna för kul-är att
turskapare sprida kännedom och visa resultatet sitt arbete.att om upp av
Därför bör kulnätsredaktionen förutom råd erbjudaoch stöd, mindre kultur-
producenter till rimlig kostnad få utbildning i användning multi-att en av
medial teknik möjlighet använda sig teknisk utrustning ochsamt att attav

webbservernhyra plats på en
Vår kartläggning visar finnsdet redan omfattande och intressantatt mate-

4rial i digital form vid Sveriges kulturinstitutioner. Problemet materialetär att
sällan tillgängligt. Därför det viktigt institutionerna bereddaär är ärexternt att

det digitala materialet så det kan tillgängliggöras för allmänhe-att attanpassa
i första hand via Kultumät Sverige.Internet och Dessutom bör institutio-ten,

vilka delar deras verksamhet i första börhandöverväga görasnerna av som
digitalt tillgängliga foroch utarbeta planer hur denna överföring skall ske.

påFör innehållet kulturnätet enkelt skall kunna hittas med hjälpatt ettav
Sökverktyg det viktigt accepterade regler för materialetär huratt gemensamt
skall klassificeras och benämnas arbetas fram. Sådana regler finns redan i
viss utsträckning, inte tillräckligtde omfattande och inte hellerär är ännumen
erkända kulturinstitutioner.alla Arbete pågår med skapa enhetliga reglerattav

nå enighet kring inomoch dem och mellan biblioteks-arkiv-, och musei-att

13 Se vidare redaktionens arbete11.7.l och 1l.7.3 webbhotell.om om
14222 Se vidare 2.2.
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15sektorerna. En viktig uppgift för Kultumät Sveriges redaktion blir att
understödja detta arbete och på olika verka för det råder såsättatt att stor en-
stämmighet möjligt vad gäller benämningar förekommer på kultur-som som

samrådI med kulturinstitutionernätet. och övriga kulturproducenter kan t.ex.
förteckning med rekommenderade benämningar fram och till-görasen tas

gänglig i såväl digital form.pappers- som
Det läggs på kultumätet bör för Den informa-utsom anpassatvara www.

tion kulturproducenten publicerar i tryckt form lämpar sig sällan försom
direkt överföring till webbsidor. I stället bör mediets möjligheter till multi-
mediala framställningar utnyttjas, dock med beaktande alla användareattav
inte har möjlighet del platskrävande applikationer. Därför kan infor-att ta av
mationen också behövas tillgänglig i enbartgöra textbaserad form.en

Även utbildnings- och forskningsinstitutioner myndigheter börsamt ut-
nyttja kultumätet för sprida kännedom sina verksamheter inom kultur-att om
området.

11.2.2 Kulturell mötesplats

Vi vill SverigeKultumät också blir mötesplats för alla vill diskute-att en som
olika kulturföreteelser. I elektroniska diskussionsgrupper kan skilda frå-ra

kulturpolitik, yttrandefrihet och konstinriktningar, diskuteras.t.ex.gor, som
Särskilda diskussionsgrupper kan bildas för olika yrkesgrupper verk-ärsom

inom kulturområdet, museimän, dansare, bibliotekariersamma som osv.
Vi föreslår också digitalt kulturforum, liknande dagstidningarnasatt ett

kultursidor, knyts till kultumätet. På denna plats skall alla ha möjlighet att
debattinlägggöra och publicera recensioner aktuella föreställningar,av

böcker, filmer, utställningar, cd, cd-rom I jämförelse med trycktam.m.
kultursidor och etersända kulturprogram kan detta bli forumöppnare medett
plats för såväl kända kulturpersoner enskilda kulturkonsumenter.som
Interaktiviteten mediet medger skapar också goda möjligheter till liv-som
aktiga debatter med många deltagare. Forumet bör ha moderator/redaktör,en
förslagsvis någon vid SverigesKultumät redaktion.

ll.2.3 Evenemangskalender och marknadsplats

Vi vill kulturnätet skall fungera kalender för alla deatt kulturarrange-som en
och anordnas i Sverige. En sådanmang evenemang som runt om evene-

mangskalender skall kunna nås från Kulturnät Sveriges ingångssida och vara
sökbar såväl tidsperiod/datum, ochevenemangstyp arrangörsom geogra-

15 se vidare kapitel 223
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till-formuläranmälas påskall kunnaEvenemangenområde/ort.tiskt ett -
sänds tillfylls i ochelektronisk formi såvälgängligt sompappers- som -

redaktion.SverigesKulturnät
elektroniskpåplats där vägSverige blirKulturnätvill ocksåVi manatt en

cd, cd-rom Dettidskrifter,böcker,biljetter,och betalabeställakan m.m.
i kultur-skall kunna deltakommersiella kulturproducenterinnebär ävenatt

ÄvennätetJÖ Sverige.marknadsföras via Kulturnätskall kunnakulturturism
biljetter Folkoperanbokamöjligtdeti dag nätetRedan är t.ex.att

stadsbibliotek. DetNorrköpingsböckerbeställasöka ochoch t.ex.att
många tvivlar påviaför betalning Internet,flera ävenocksåfinns omsystem

underbetalningelektroniskSystemen för ärtillräcklig.säkerheten ut-äratt
ochkrypteringsprogramsannoliktår kommernågraoch inomveckling nya

tillmöjligheternaväsentligt öka sä-elektroniska signatureranvändning attav
handelker över nätet

Konklusionl1.2.4

kulturmöjligt alldelarsåkultumätmed svenskt ärTanken att stora avsomett
in-nås digitalt viaskall kunnaSverigeoch skapas ifinns gemensamensom

möjlig-erbjuder allaSverigeKultumätMåletpågångssida är ett somwww.
het att:

film,musik,konst,del litteratur,ochinformationsöka teater,ta avom-
kulturmiljöermuseiföremål, arkivalier, m.m.,

organisationer,myndigheter,institutioner,med vadochfakta hursöka om-
kulturområdet arbetar,inomaktiva och intressenterandraföreningar och

kultur,diskussionsgrupperelektroniskadelta i om- kulturområdet,inomutbildningforskning ochinformationsöka om-
kulturområdet,beslut inomochutredningardelta av-

-politiker,-myndigheter ochkulturproducenter,medfå kontakt- kulturturistmål i hela Sverige,ochinformation kulturevenemangfå om-
od-skivor, cd-romböcker,biljetter,och betalabeställa etc.,- ochkonstverkskapa virtuellamed andratillsammanseller texter,ensamma- kultursidor.elektroniskainternationellavidare tillkomma-

bör hainnehåll kultumätet11.3 Vilket

kulturmöjligt denså mycketinformationinnehållabörKulturnätet som avom
kulturinsti-vi inte baraDäri inräknari Sverige.förvaltasframställs ochsom

kulturproducenterockså det andraverksamhetertutionemas t.ex.utan som -
enskildastiftelser, företag ochmyndigheter,organisationer,föreningar, -

15224 avsnitt 11.3.Se vidare
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påskapar. Sidorna kultumätet bör dels innehålla information de olikaom
dels inrymmaverksamheterna, exempel eller delar själva verksamheten.av

innehållll.3.l Typer av

Sverige skall kulturproducentemaI Kultumät kunna lägga exempelvis in-ut
fonnation vad sysslarde med, adressuppgifter och e-postforrnulär, sök-om
ingångar till olika kataloger och databaser, kulturyttringar i formtyper av av

bilder, ljud och video, virtuella framställningar med VR-teknik, dis-texter,
reglemaoch debattinlägg.kussionslistor Bara fantasin, lagen, de etiska och

minstinte kulturproducenternas för vad kan in-sätter gränserresurser som
i Sverige.Kultumätrymmas

ocksåKulturnätet bör mötesplats för kulturdiskussioner erfa-ochvara en
renhetsutbyte kulturprodukter19marknadsplats för kulturyttringar ochen

anslagsplats for kulturevenemang.samt en
Nätet blir dess beståndsdelar. Om detstörre än sammantagnasumman av

innehållet lockar många användare kommer sannolikt varje ideltagare kultur-
få fler besökare till sina sidor falletvad varit sidorna intenätet änatt som om

varit del nätverket.aven

ll.3.2 Deltagare

Vi vill, tidigare, så möjligtdel det svenska kul-sagts att storsom en som av
turutbudet tillgängligtskall via Kultumät Sverige. innebärDet kul-göras att
turinstitutionema och andra etablerade kulturproducenter skall beredas plats,

mindre kulturproducenter och enskilda kulturskapare. Det innebärävenmen
också kommersiella kulturproducenter bör kunna delta.att

Användarna kultumätet skall stå i för våra överväganden,centrumav en-
direktiv.ligt utredningens Vi medborgarna betjäntaäratt mest ettanser av

kultumät där alla slags kulturproducenter har möjlighet medverka. Denatt
bok intresserad läsa kan finnas såväl på biblioteketär atten person av som
i bokhandeln. film någonDen vill kan visas såväl någon degärna se av
kommersiella biograferna i någon ideell förenings flestaregi. De medärsom
andra ord intresserade viss kulturyttring, ochän oavsettav en snarare av vem
det tillhandahåller den.är som

17 Se 113.1.
13 Se vidare 11.2.2.
19 Se 112.3.vidare
20 225Direktivet återfinns bilagasom
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kommersiellaAtt utesluta intressenter leder också till mycket svåra gräns-
Ävenfördragningar vad egentligen betrakta kommersielltär deatt som-

statliga kulturinstitutionema bedriver kommersiell verksamhet i form av
biljettförsäljning.t.ex.

kulturarbetareFlera och anställda vid kulturinstitutioner efterlysthar någon
form kvalitetskrav på den information inryms i Kultumät Sverige. Påav som

biblioteken undviker köpasätt exempelvis s.k. kiosklittera-attsamma som
sexiealbumoch med många våldssekvenser, borde kulturnätet erbjudatur ett

innehåll med viss rninimikvalitet och alltför osmakliga inslag. Det ärutanen
naturligtvis tilltalande tanke samtidigt måste den besvärligaen mot-men-
frågan vilka skall besluta uppnår tillräckligtvad hög kvalitetom som som en
ställas. Vi denna fråga bör den viövervägasatt styrgruppanser noga av som
föreslår skall övergripandeavgöra och långsiktiga frågor kring Kultumät
Sverige.

Vi föreslår vidare uppsättning regler bör formuleras bl.a.att en som rym-
etiska överväganden, respekt upphovsrätten och den personliga inte-mer av

griteten. Reglerna bör formuleras för Kultumät Sverige, istyrgruppenav
dialog med kulturproducenterna och de referensgrupper med representanter
for kulturinstitutionema beskrivs i avsnitt ll.7.2. Tanken denärsom att som
vill imedverka kulturnätet först måste förbinda sig följa framtagnadeatt
reglerna.

11.4 Hur informationen bör presenteras

Det viktigt informationen Kultumät Sverigeär ordnadär sättatt ett som
den lätt finna. De lägger materialgör kulturnätet bör ocksåatt utsom

strukturera innehållet på sina sidor så det förståenkelt infonna-äratt att var
tionen finns. Deltagarna bör dessutom sin informationöverväga att anpassa
till olika användare.grupper av

ingångssidall.4.1 Kulturnätets

Vi föreslår SverigesKultumät ingångssida läggs enkel domänadressatt en
Internet. Sidan bör inrymma olika ämneskategorier inom kulturområdet,

litteratur, dans, musik, med underkategorier skönlittera-teater etc.,som som
facklitteratur, lyrik Formen inspirerad bl.a. den amerikanskaärtur, osv. av

21 Se vidare 11.72.
226 Se vidare 11.8.l.
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Yahoo23 och det SUNET:swebbtjänsten svenska universitetsdatanätet för-
www-sidor.svenskateckning över

också innehållaIngångssidan bör länkar till

Kultumät Sverigeinformation vadom-
e-postadresser till dem arbetar vid kultumätsredaktionen och till leda-som-

referensgrupper.i ochmötema styr-
Vi tagit fram för hur ingångssida till Sverigehar Kultumätprototypen en

Sidan återfinns påkan utfomras. adressen hhtp://www.regeringense/kultumat
beskrivs i avsnitt 11.9.och närmareprototypen

sidor11.4.2 Kulturproducenternas

Vi vill Kultumät Sverige skall inrymma brokigbred och bukett kultur.att en
innebär sidorna får olika till sin sittDet karaktär och utseende.gärnaatt vara

materiallägger Kultumät Sverige skall dock beaktaDen antalut ettsom
rekommendationer kring hur materialet bör presenteras.

Krav och rekommendationer

Intemet"25Toppledarforums projekt "Det offentliga Sverige har samman-
fyraställt grundläggande kvalitetskrav för www-tjänst länkad frånären som

"Det offentliga Sverige". tjänsten:Dessa är att
godkänd för publicering ansvariga organisationen/myndigheten,denär av-

har välkomstsida med tydlig organisationsmarkering med logotypen en-
eller motsvarande och uppgift informationsansvarig medom namn,
adress, telefonnummer, faxnummer eventuell e-postadresssamt som
klickbar länk,

uppgifter informationenhar uppdaterades,när senastom-
har länkar och innehåll regelbundet kontrolleras.som-
Vi tycker detta krav lämpliga ställa också de sidorär äratt attsom som

ansluts till Kulturnät Sverige. utgångspunkt från "Det offentligaMed
Sveriges" rekommendationer, liksom förslaget till på www-tjänsterkrav som

miljönätet,25länkade från det blivande svenska rekommenderar ocksåär att
www-tjänst kultumätet:en

publicerad under domännamn för underlätta sökbarhet och för-är eget att-
enkla adressering vid flyttning,

läsbar så många möjligt,med www-läsareär som-

23 Adressen http//www.yahoo.comär
24 Adressen http://www.suneLse/sweden/main-svhtmlär
25 Se 3.3.1.
26 227Se 3.3.2.
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resurssnåla bilder så överföringenhar inte alltför lång tid särskiltatt tar-
förstasidaninte och storleken där det befogatäratt anges

utformad så dokumenttitlama så informativa de träff vidär äratt att ger-
automatisk sökning,

"metataggar"27sidor innehåller indexeringsordhar enligtsom-
kulturnätets standard,

kontaktperson för varje enskilt dokument,uppger namn-
dokumenterar kvaliteten det publiceras, i fallde det befogat,ärsom-
med hjälp källhänvisningar eller länkar till dokument där kvaliteten be-av
skrivs,

tillfredsställandehar skydd manipuleras obehöriga,ett mot att av-
möjlighet välja information,enbart textbaseradattger-

beaktar handikappaspekter i övrigt,-
inte innehåller sidor sidoreller under konstruktion,ärtomma som-

dels länk från varje tillhar dokument den förstasidan, dels länken egna en-
från förstasidan till ingångssidanden för Kulturnät Sverige,egna

utformad förmed respekt upphovsrätten och beaktande övriga juri-är av-
aspekter.diska

Deltagarna i kultumätet bör dessutom vid behov sinöverväga att anpassa
information för olika användare. funktionshindradeFörutom kangrupper av

invandrare och behöva särskilda versioner sidorna for tillt.ex. attunga av
fullo kunna tillgodogöra innehållet.sig I avsnitt 5.2.2 beskriver vi närmare
hur kultumätets innehåll funktionshindradeskan till behov medanavpassas
5.2.3 mångkulturella påaspekter Kulturnät Sverige.tar ettupp

Dessa preliminära rekommendationer bör och kompletterasöverses av
kulturnätsredaktionen, i samråd med sekretariatet för det offentligagärna
Sverige, det blivande svenska miljönätet det aviserade forskningsinfor-samt
mationssystemet.

Handbok

Kultumätsredaktionen bör också framställa särskild handbok rådmed ochen
tips till kulturproducenterde vill imedverka Kulturnät Sverige. Hand-som
boken skall vända sig både till dem för tekniken kringsom ansvarar
webbtjänsten tilloch dem fyller sidorna med innehåll. Handboken börsom
också innehålla avsnitt säkerhetsfrågor, juridiska aspekter kvalitets-ochom
säkring innehållet. finnasBoken skall tillgänglig både i digital form viaav

SverigeKulturnät och i tryckt version. Texten bör fortlöpande uppdaterasen
och Samrådutvecklas redaktionen. och samarbete med sekretariatet för Detav
offentliga Sverige ske i denna fråga eftersombör liknande handbokäven en
finns för den offentliga förvaltningen.

27 Se 7.2.1.
Se vidare kapitel

29228 Se 3.3.3.
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Organisationsform11.5 Kultumätets

i kontakt med kultursverige. l samband medarbetatUtredningen har nära
vi haft dialog med antalworkshops haroch våramöten, stortett avenresor

i snabb takttydligt IT-användningen ökarkultuiproducenter. Detlandets är att
stånd kulturområdet. Vifå till samverkandärför viktigtoch det är att en ser

intekulturproducenter investerar i tekniskaenskilda äri dag hur system som
material klassificeras på olika vilketoch hurförenliga med andra sätt, gör att

Kultumätmaterial inte kan sökas i sammanhang.institutionersolika ett
och samordningbetyda mycket för uppnå samverkanskulle kunnaSverige att

på orriråde.detta
förväntan i Kultumätuttalad vilja och kultursverigefinnsDet att ettnu en
det därför viktigtbli verklighet. ViSverige skall att attprocessen,ser som

verksamheter digitalt till-kulturinstitutionemas och -producenternasgöra
användarvänlig form, integängliga i avstannar.en

för Kompetensutveckling,Stiftelsen Kunskaps- ochinitialskedeI ärett
JubileumsfondRiksbankens bereddaframtidens kulturStiftelsen samt att

svenskt kulturnät,uppbyggnadenfinansiera ettav
självklart.Organisationsform for Sverige inget visKultumät ärValet av

skall fungera under begränsadvarit organisationenUtgångspunkten har att en
tidsperiod statliga medel finansiärer kanmedge såväloch externaatt som

Sverigesförsökspeiiod bör Kultumätverksamheten. Under dennabidra till
så beslut inrättandeföljas och utvärderasverksamhet att om av ennoga

organisation fattas utifrån väl dokumenterad verksam-eventuell permanent en
samhällsekonomisk analys.het och på basis av en

ideell förening, myndig-undersökts aktiebolag,olika alternativDe ärsom
någon be-låta kultumätet organisatoriskt understiftelsehet, sorterasamt att

åter-redovisning vad de olika alternativen innebärfintlig verksamhet. En av
finns i bilaga

lösningarMöjligall.5.1

for SverigeOrganisationsform Kultumätviktigt finnaDet ärär ettatt somen
Utredningens förslag kräver inte någonflexibel självständig.ochöppen, om-

och driva kulturnät, valetfattande organisation för bygga ettatt men avupp
betydelse.Organisationsform har stor

omgående med interimistiskt arbetsår iinledasVerksamheten bör ett av-
iutredningsförslaget remissbehandlas och bereds regerings-påvaktan att

behovet kontinuerlig utvärderingIT-utvecklingen ochkansliet. Den snabba av
1998, förutsätt-formellt underden verksamhet sedangör startaratt som mer

30 229vidare 11.6.Se
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ning regering och riksdag så beslutar, enbart bliratt övergångskaraktärav
2-4under år. Verksamheten får under denna tid motivera sin egennytta ur

både allmänhetens och institutionemas synvinkel. Först därefter fattas beslut
huruvida Kultumät Sverige bör övergå i verksamhet.om permanenten

organisationsfomierDe redovisas i bilaga 4 har alla sina för- ochsom
nackdelar.

Ett svenskt kultumät skulle naturligtvis kunna bilda myndigheten egen
eftersom vi kultumätets verksamhet samhällsintresse. Detser ettsom som
talar för myndighetsformen detär stabilitet och kontinuitet verk-att ger en
samheten. Eftersom Kultumät Sverige föreslås bli frivilligt samarbets-ett
forum för kulturproducenter i Sverige behöver den blivande projektorganisa-

myndighetsutövning.tionen dock inte sigägna Dessutom föreslår en
tidsbegränsad projektorganisation kan upplösas redan tre-fem år.som om
Detta talar myndighetsfomien. Det också svårtär redanemot bedömaatt nu

det samhällsekonomisktär motiverat skapa myndighet förom att en egen
Kultumät Sverige.

Aktiebolag Organisationsformär förekommer på offent-detävenen som
liga kulturområdet. Kungl. Dramatiska och Kungl. Teatern "Operan"teatern

Stockholmi exempel påär aktiebolag där regeringen styrelserna ochutser
samtligaäger aktier. Fördelen med bilda aktiebolagstaten för Kulturnätatt ett

Sverige det underlättarär finansiering, det försvåraratt samtidigtextern men
statliga åtaganden kräver aktiekapital investeras. En nackdel medatt ettsom
bolagsforrnen normalt bristen påär insyn; den slutna verksamhetsforrnen kan
också avskräcka många aktörer på kulturområdet från delta.att

Stifzelseformen vanligt förekommandeär på kulturområdet. Stiftaren väljer
själv stiftelsen skall ha förvaltning eller knuten till befint-om en egen vara en
lig verksamhet. Det innebär stiftelse kan ha självständighet. Detatt en stor

talar bildandet stiftelse för kultumätet stiftelseformenemot är tillsom av en att
sin sluten ochär statisk, i och med stiftelseförordnandetnatur endast kanatt
ändras särskilda skäl föreligger. Eftersom Kultumät Sverige föreslåsom ut-

tidsbegränsadgöra projektverksamhet stiftelsefonnenär därför olämplig.en
Formen innebär också det kan svårt få statliga anslag tillatt verksam-attvara
heten.

En möjlighet Kultumät Sverigeär bildar ideell förening.att Nackdelenen
med ideell förening många olika intressenterär kulturområdetatt draren
olika håll och organisationen därför kan bli ohanterlig. Fördelenatt lan-är att
dets kulturproducenter kan delta aktivt i organisationen, eftersom ideellen
förening inbjuder till och deltagarna möjlighet påverkaengagemang ger att

31 Myndighetsutövning innebär beslut eller åtgärder är uttryckytterstsom
för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Utanför
myndighetsutövningens område faller däremot ärenden uteslutandesom
gäller råd. upplysningar eller andra oförbindande besked.

32230 Se bilagaäven avsnitt 4.4.
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in i offentlig-utformning. Föreningen kan skriva stadgarnakultumätets att
gälla, vilket önskvärd öppenhet och insyn i organisa-hetsprincipen skall ger

föreningmöjligt för ideell del både statligationen. Det dessutomär taatten av
finansiering.medel och extern

någonalternativ placera Kultumät Sverige befintligEtt inomär attannat
då kunskapverksamhet. Kulturnätet kan dra den och kompetensnytta av som

inom organisationen och slipper bygga adminis-finns tillgänglig upp en egen
förlorartration. finns dock risk kulturnätet i synlighet det place-Det atten om

någon befintlig myndighet på kulturområdet. Valet myndighetinomras av
"väljer sida"också uppfattas kultumätet och därmed kanriskerar att attsom

motsättningar mellan kulturinstitutionema förstärkas. Om pla-inbyggda man
kultumätet inom någon myndighet kulturområdet kan det därutövercerar

till kulturinstitutionema övriga inteleda och kulturproducenter känner sigatt
därför inte bidrar i så utsträckning. sådan placeringlika delaktiga och Enstor

torde också försvåra möjligheten till finansiering verksamheten, vil-extern av
innebär får ekonomisktket störreatt staten ta ett ansvar.

förutsättning för Sverige skall inom någonEn Kultumät placeras be-att
fintlig det tillåts självständig organisationverksamhet medär utgöraatt en

budget, och referensgrupper.styrgruppegen
kommittéfonn SverigeEtt alternativ kan i driva Kultumätattvara genom

iregeringen förlänger utredningens mandat och tilläggsdirektiv huratt anger
försöksverksarnheten skall bedrivas. Så fungerade inledningsvis tal-t.ex.
tidningsverksamheten, flertal år Taltidnings-under drevsettsom av
kommittén. Nackdelar med sådan lösning emellertid organisationenär atten
blir låst i strukturen, förlorar del i synlighet går miste densamt omen

entreprenörsfasen.dynamiska Kommittéformen också svår kombineraär att
med finansiering.extern

Ett alternativ kultumätet under någon akademierna.bättre placeraär att av
Akaderniema präglas gränsöverskridande struktur där finns mångadetav en

föreningararbetsgrupper, och kommittéer arbetar tidsbegränsat. Dess-som
medför akademi huvudman kultumätet kan finansierasattutom en som

ñnansiärema sig positivaoch de tilltänkta har ställt till sådanexternt en orga-
nisatorisk lösning.

ll.5.2 Förslag till organisation för SverigeKultumät

Utredningen föreslår Sverige forsöksperioden fungerarKultumät underatt
projekttidsbegränsat inom akademiemas Efter ha granskatett attsom ram.

akadetniemas olika verksamheter föreslås Kungl. Vitterhets Historie ochatt
Antikvitets Akademien och Kungl. lngenjörsvetenskapsakademien i kombi-
nation blir huvudman för kulturnätsorganisationen. Genom sådanen

får till Vitterhetsakademiens särskildasamverkan kultumätet dels tillgång 231
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kompetens inom kulturområdet, dels tillgång till lngenjörsvetenskaps-
akademiens kompetens inom infrastrukturfrågor i allmänhet och inforrna-
tionsteknik i synnerhet. lngenjörsvetenskapsakademien har också stor er-
farenhet driva projekt i självständig form.attav

Båda akademiema har förklarat sig intresserade samarbete medettav
Kultumät Sverige och organisatorisk föreslåslösning där akademiema till-en

åtar sig bilda plattform för kultumäteL Denna lös-attsammans en gemensam
ning framgått finansieradär, för de Första årens verksamhet ochsom ovan,
det också för de första årenär verksamhetsformen förordas.som

Detta förslag också förankrat i och lösningenär med diskuterats vidatt ut-
workshops,33redningens framför allt vid särskild workshop etten om

svenskt kultumäts organisation och finansiering arrangerade den llsom
november 1996. Vid föreslogsworkshopen just tillfällig organisation ien
form tidsbegränsat projekt efterutvärderas period tre-femettav som en om
år. Förslaget bred uppslutning deltagarnarönte forrepresentanterav som var
sektorsmyndighetema kulturområdet, för Kultur-, Utbildnings- och Kom-
munikationsdepartementen for andra berörda myndigheter Statenssamt som
kulturråd och Skolverket.

Vid workshop uttalades också tveksamhet till inrättasamma att en ny
myndighet eller lägga SverigeKultumät under befintlig myndighet.att en
Skälen härför desamma refereratsvar som ovan.

11.6 Tidsplan och kostnader

I detta avsnitt förplan de tre-fem åren.närmaste Under dennapresenteras en
period bör Kultumät Sveriges verksamhet följas och utvärderas så attnoga
beslut inrättande eventuell organisation fattas utifrånom permanentav en en
väl dokumenterad verksamhet och basis samhällsekonomisk analys.av en

ll.6.1 Fas l

Vi föreslår det bildas interimistisk redaktion för Kultumät Sverige såatt en ett
möjligt. Denna bör huvudmännen Vitterhetsakademien ochsnart utsessom av

styrgruppIngenjörsvetenskapsakademien på förslag vilken bör utsesav en
Kulturdepartementet.av

33 Se också 1.3.2.
34 Av formella skäl kallas för referensgruppdenna under den in-styrgrupp

terimistiska verksamheten 1997. kommer i praktiken hamen att sty-en
232 rande funktion.
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svenskt kultumät remissbe-förslaget tillvåren 1997 kommerUnder attett
demokratiska den snabbatill såväl denAv hänsynhandlas. processen som

därförredaktion ochdennapå IT-området börutvecklingen styrgrupp vara
i avsnittarbetsgruppgifter beskrivsRedaktionensinterimistisk. närmare

bistå institutionerna medfrämst inriktasinledningsvisoch bör11.7.1 att
kompetensutveckling.meddigitaliseringsarbetetråd istöd och samt

inte bidra med något anslag till redak-kan sannoliktKulturdepartementet
Stiftelsen förinnevarande budgetår. Däremot harunderverksamhettionens

beviljatKompetensutveckling och Stiftelsen framtidens kulturochKunskaps-
Jubileums-har Riksbankens1997. Därutöververksamheten ävenmedel för

således finansierasVerksamheten kankan påräknas.aviserat medelfond att
uppbyggnadenpå förslagetmedel i avvaktanmed ettatt om avexterna

beretts i regeringskansliet och be-remissbehandlats,Sverige harKultumät
riksdagen.handlats av

nödvändig eftersomokonventionella arbetsmetod vinågotDenna ser som
det slutbetänkandeIT-området går så snabbt ochpåutvecklingen som presen-

åldras fort.färskvara kommerjanuari 1997i är attteras somen
utvecklingstakten valet arbets-gångeninte förstadockDet är styr avsom

1996 för-presenteradeMiljövårdsberedningenmetoder. ettt.ex. sommaren
förslagkopplingen och miljön medstrategi för mellan lTsamladtillslag en

miljöområdet. Miljö-främja IT-användningen inomåtgärder förtill att
1997i budgetpropositionen fördå redanvaldedepartementet att som presen-

för Naturvårdsverkets myndig-1996 inomterades i september att ramen
miljödatanät35 1996 påbör-Under höstensvensktbyggahetsanslag ettupp

svenskt miljödatanät börförstudie hurockså Naturvårdsverketjade ettomen
organiseras.

arbetsârinrerimisriskzEn

förklarat sigIngenjörsvetenskapsakademien harochVitterhetsakademien
förorganisatoriska hemvisten kultumätetsamfällt för denvilliga att svara

sådan lösning ligger i Vitter-arbetsår. Styrkan iinterirnistisktunder attett en
lngenjörsveten-medaninnehållsliga kompetensenhetsakademien har den

strukturellt värdefulltoch kunnandeskapsakademien har tekniskt ärett som
undviks de låsningseffekterSverige. Samtidigtförstöd Kultumät somsom

entreprenörsfas.lösning medföra under dennatraditionell kanen mer
medverksamheten bör ledasinterimistiskaDen styrgruppen represen-av

fmansiärema,kulturinstitutionema, Vitter-för Kulturdepartementet,tanter
friaIngenjörsvetenskapsakademien kulturutövare. Dessutomhets- och samt

för på så förankraverksamhetentillbör flera referensgrupper knytas sättatt
Det också viktigtkultursverige till inflytande.och inbjuda ärarbetet att orga-

35 2333.3.2.Se även
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nisationen blir och offentlighetsprincipen forgäller verksam-transparent att
heten. Akademiema har samtyckt till sådan lösning och Ingenjörs-en
vetenskapsakademien har erbjudit sig iträda arbetsgivaransvar.att ett

säkraFör samverkan mellan de två akademiema föreslås inrättandetatt av
Kultumätets akademiförsamling. Församlingen bör ha rådgivandeen en

funktion och ha till uppgift tillsammans med den operativa ledningenatt an-
för verksamhetsplanering följa den löpande verksamheten..samtsvara

Akademiförsamlingen föreslås till och bestå leda-rapportera styrgruppen av
från båda akademiemamöter respektive akademi.utsessom av

Styrgruppen föreslås för beslut ekonomiska och verksam-ansvara om
hetsmässiga riktlinjer redaktion och övriga referensgrupper,samt att utse
medan redaktionen för den dagliga verksamheten och redovisar tillansvarar
styrgmppen.

ll.6.2 Fas 2

Efter sedvanlig remissomgång och regeringsförslag kan riksdagen tidi-etten
under hösten 1997 ställning till utredningsförslaget svensktgast ta ettom

kultumät. Först budgetåret 1998 det därför möjligt förär in ochstaten att
någon form ekonomiskt för Kultumät Sverige.ta ettav ansvar
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling, Stiftelsen framtidens

kultur Riksbankens Jubileumsfond har ställt medel till förfogande forsamt att
finansiera delen Kultumätetsstörre verksamhet de förstaundergemensamt av

åren. Detta bör betraktas slags tidsbegränsat fullskaleförsökettsom som
fortlöpande utvärderas.

Utredningens forslag förutsätter därmed inte några omfattande ekonomiska
åtaganden för Tvärtom innebär förslaget till kulturnät minimalis-staten. ett en
tisk lösning. Det dock angelägetär Kulturdepartementet,att staten, genom
finns med vid uppbyggnaden och driften svenskt kultumät. Det ärettav en
viktig markering kultur-institutionerna, och det given följdärgentemot en av

Kultur-nät Sverige samhällsintresse.är Det statliga ekonomiska åtagan-att ett
fördet kultumätet bör finansieras omfördelning befintligagenom av resurser.

Samverkan med andra databaser

finnsIdag flertal samhälleligt finansierade organisationer har tillett som
uppgift digitalisera material för forsknings-, utbildnings- och/eller arkiv-att
ändamål, exempelvis den Demograñska databasen i Umeå, Svensk Sam-
hällsvetenskaplig Datatjänst SSB i Göteborg och Stockholms historiska
databas. Av historiska skäl har dessa databaser olika huvudmän vilket bidrar
till de inte utnyttjas optimalt. En samordnad resursanvändning ochatt mer ett
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nyttjande databaserna Kultumät Sverige skulle möjlig-gemensamt av genom
synergieffekter effektivareoch därmed resursanvändning för dessagöra en

angelägenheter.nationella
Umeås viktigtdel detta då staden saknar traditionellt lands-För är extra ett

till virtuellt forskningsarkivarldv. Fröet finns däremot redan i och medett att
universitets forskningsarkiv vidareutvecklas till Centrum för Arkiv-Umeå nu

föreslår därför Demografiskastudier. Vi samverkan mellan detta centrum,en
och Kultumät Sverige för möjliggöra databasensdatabasen att att resurser

för forskning, utbildning, bibliotektillgängliggörs arkiv, och i betyd-museer
utsträckning iligt dag.större än

Tidsbegränsat projekt vid akademien

reguljär redaktion för Kultumät Sverige frånEn bör inrättas och med årmer
Redaktionens omfattning1998. och arbetsuppgifter beskrivs i avsnittnärmare

Sverige föreslåsl1.7.l. Kultumät liksom i fas organisatoriskt fungeraatt,
tidsbegränsat projekt inom akademiernas Under hösten 1997 börettsom ram.

organisationen slutgiltiga arbetsformemadock innan deöversyn görasaven
för fas 2 fastställs.

fullskaleförsökettidsbegränsade med svenskt kultumät, fasDet dvs.ett
sträcka sig två till fyra är, beroende på hurbör länge de anslagnaöver externt

medlen i kombination med anslag räcker.statens

1l.6.3 Fas 3

utvärderingenförutsättningUnder faserna 2 utfaller positivt1 ochatt av
i kapitel 9 beskrivnaoch den samhällsekonomiska analysen berättigaratt

kultumätets existens, vi det naturligt fas bildandetattser som av en per-
organisation for Sverige, förverkligas.Kultumätmanent

Organisationsformen för SverigeKultumät kan den-ett permanent vara
försöksperioden,under kan också väljastatensamma som men en annan

form.37
Om däremot inte långsiktigtuppdraget motiverat, det betraktasanses om

slutfört eller kultumätet inte visar sig samhällsekonomiskt för-som om vara
svarbart, läggs verksamheten i stället ned. Vi det särskild fördelser som en

föreslagna organisatoriskaden formen inrymmer fröet till sin des-att egen
truktion.

35 Se 11.23,4.
37 235Se bilaga
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Kultumätets arbetsformer11.7

För kulturnätet skall blikunna verklighet behövs samordnande funktionatt en
skapar och utvecklar ingångssida och funktioner.nätetssom gemensamma

redaktionDenna bör också bistå kulturnätets deltagare med råd och stöd samt
för redaktörskapet för diskussionsgruppema och föreslagnadet kul-ansvara

Organisationenturforumet. för SverigeKultumät inte geografiskt beroendeär
fördelkan med placerad flera iplatser landet.utan vara

Kulturnätet bör ledas knyts till redaktionen ochstyrgruppav en som som
för strategiska och övergripande frågor fungerar rådgivar-samtansvarar som

för redaktionen. Dessutom bör flera referensgrupper knytas till redak-grupp
tionen.

Redaktion1 l 7 l. .
Redaktionen skall fungera inspirationskälla rådgivareoch för de kul-som en
turproducenter vill tillgängliggöra material via Kulturnät Sverige.som
Redaktionen skall också samordna och strukturera innehållet på kultumätet

driva, underhållaskapa, och utveckla ingångssida. Ennätetsattgenom annan
viktig uppgift moderera och administrera digitala diskussioner i olikaär att

kulturforumet.38och redaktör för föreslagnadetämnen att vara
Redaktionen beståbör litet antal anställda kompletterarettav som va-

randra. Under kultumätets uppbyggnadsskede bör teknisk och juridisk kom-
liksom kunskaper i effektiv kommunikation via finnas vidpetens www re-

daktionen. börDen också kulturproducenter råd och stöd vad gäller digita-ge
lisering.

Vi den föreslagna redaktionen, i beslut inrättaväntanatt attanser om
Kultumät Sverige, bör börja arbeta med frågordessa så möjligt,snart som
eftersom vi under utredningstiden efterfrågan på råd, stödmött ochstoren er-
farenhetsutbyte från landets kulturproducenter.

Arbetsuppgifter

En rad arbetsuppgifter för redaktionen ganska självklara, nämligenär att:
skaffa plats på eventuellt för kultumätets ingångssidaen egen server- - -
och övrigt material,gemensamt
skapa, utforma, driva, underhålla och utveckla ingångssidan,-

och vidareutveckla någon befintligade sökmotorerna påanpassa av-
förInternet kultumätets behov,

38236 Se 112.2.
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fungerarbeskrivning hur kulturnätetsjälvinstruerandeproducera aven- tillgänglig i formfinnsingångssidan ochfrånnås ävenkan av ensomsom
bruksanvisning,trycktlättfattlig

få i kultumätet,deltaansökningargodkänna attom- i bådebör finnashandbokständigt uppdateradärefterochskapa somen --
informationvill läggaför dem nätet,tryckt formochdigital utsom-

stöd,med råd ochkulttrrproducenterbistå- diskussions-utveckla elektroniskaochmodereraunderhålla,initiera,-
EWPPCT

möjlighet till debattin-kulturfonrm medutvecklaredigera ochutforma, ett-
material från användarna,andraochrecensionerlägg, typer av

utveckling,tekniskafölja Internets-
till allmänhe-med informationnätverkandra svenskautvecklingenfölja av-

samarbeta med dessa,samråda eventuelltochInternet, samtten
marknadsföra kultumätet.ochinformera om-

också:börRedaktionen
vad gällermöjligt råderenstämmighetsåförolika verkasätt att stor som-

kulturinstitu-samråd medlkultumätet.förekommerbenämningar som
med rekom-förteckningkankulturproducenterövrigaochtioner t.ex. en

såvältillgänglig iochbenämningar fram görasmenderade pappers-tas
digital form,som

innehålletrespektiveteknikenförnätverk för deminitiera ansvararsom-
till kultumätet,knytsde sidor som

till ståndtekniken kommerför hantera denutbildningarförverka att nyaatt-
informationsansvariga,ochteknikerför t.ex.

serverutrymme39 Intemet-anslutning tillochkonsulttjänster,upphandla- i kultumätet,deltarkulturproducenterpriser för dekonkurrenskraftiga som
användningt.ex.utbildning imedkulturproducenterbistå mindresärskilt-

utrustningtekniskanvända sigmöjligheterteknik,multimedia att avav
på webbserver,platshjälp hyraattsamt en

andra in-erfarenheter medoch utbytakontaktutvecklingen knytafölja av,-
nätverk,och lokalaregionalanationella,ternationella,

också börredaktionen läggermaterialdetdelar utöverväga somom av-
invandrarspråkengelska ochspråk, störrepubliceras på andra somt.ex.

serbokroatiska.finska och

referensgrupperStyr-ll.7.2 och

förstrategiutformalångsiktiga frågor ochmedbör arbetaEn enstyrgrupp
Gruppen böromarbetas.ochregelbundet börSverige överKulturnät sessom
övergripandeförredaktionen ochföroch ledningfungera stöd ansvarasom

viktig uppgiftinledandeSverige. Enstrategiska frågor kring Kultumätoch
i kultur-vill deltaföreslår denviutforma etiska reglerblir de att somatt som

119.4.39 237Se
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följa.skall förbinda signätet Styrgruppen bör också fastställaatt kriterier
för deltagande i kulturnätet och de sanktioner kan bli aktuella för densom

inte följer de uppställda reglerna. I uppgift börsom dessutomstyrgruppens
ingå enskilda tveksammaavgöra ansökningar deltagande.att om

Vid sidan bör flera referensgrupperstyrgruppen inrättas. Vi föreslårav att
"Kultur-rundabord",41utvidgat beståendeett för sektors-representanterav

myndigheterna på kulturområdet och för de stiftelserstörre och fonder som
beviljar stöd kulturprojekt, Ävenbildar referensgrupp för kultumätet.en
några fria kulturutövare bör ingå i Arbetsuppgifterna bör bl.a.gruppen. vara

söka skapa ökad samverkan mellan institutioneratt och sektorer, verka föratt
enhetliga riktlinjer för hur kulttumaterialatt skall registreras arbetas fram och

olika inititativ främja IT-användningenatt inom kulturområdet.genom
Särskilda referensgrupper för teknik juridikoch bör också inrättas. Vi

föreslår dessutom inbjuder bred krets kulturproducenteratt styrgruppen en av
till diskussionsforum.större Detta forumett bör samlas några gånger årligen
för diskutera strategiska frågor och dessemellanatt kommunicera med styr-

och redaktionen via telefon och elektroniskagruppen diskussions-e-post,
listor.

l l .7.3 Webbhotell

Många kulturproducenter arbetar ekonomiskt stöd eller vinning sittutan av
kulturskapande. Dessa människor och organisationer har oftast små resurser
och har därför inte möjlighet skaffa för lägga materialatt egen attserver ut

och kultumätet. Det har i flera sammanhang framställtswww önskemål om
kultumätet skall driva ocksåatt fungerar webbhotell meden server som som

låga priser för kulturproducenter vill lägga material på Kultumätsom ut
Sverige. Andra det blir alltför dyrt, svårt och personalkrävandeattmenar att
driva webbhotell i kultumätets regi.ett

En tanke Kultumät Sverigeär går medatt exempelvis Det offent-samman
Internetliga Sverige på miljönätet43och Svenska och medgemensamt

dessa projekt driver webbhotell. Ett alternativ kultumätsredaktionenett är att
fungerar guide till olika webbhotell och eventuellt ocksåsom upphandlaren
plats på webbservrar till fördelaktiga priser för de kulturproducenter be-som
höver någonstans lägga det material skall ingå iatt Kultumät Sverige.som
Även sådan upphandling kan ske i samarbete med andra projekt.en

40 Se vidare 11.8.1.
41 Se vidare 1.3.7.
42 Se 3.3.1.
43238 Se 3.3.2.
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Kulturministerietdär detfrån DanmarkhämtasInspiration kan t.ex. av
statligaför dewebbserverDanmark erbjuder platsKultumetdrivna en

server.44inte harkulturinstitutioner egensom
wcbbmaterialkulturskapare läggaenskildaCanada kanI ut serveren

motsvarandekostnadtillföreningen CultureNetideelladendrivs enavsom
iredaktionenockså drivakommerår. CultureNetsida och50 kronor attper

kulturnätet45 dettaoch tankenkanadensiska ävennationella ärblivande attdet
fönnån-motsvarandeNetwork" skall erbjudaElectronicCultural"Canadian

liga pris.
möjlighetsmå harkulturproducenter medviktigt attDet ävenär resurseratt

ordna ellerkanDärför det bra kultumätetSverige.i Kultumät ärdelta er-om
differentie-hakostnad. En tanketill lågwebbserver ärpåbjuda plats atten

föravgift andrabetalar lägreenskilda kulturutövare änsåpriser ut-rade att en
Sveriges regi.i Kultumätwebbserverenrymme

fåskall kunnakulturproducenterbör utreda hur allaKultumätsredaktionen
så-upphandlaocksåochpå webbserver övervägatilltillgång attutrymme en

i kultumätet.Intemet-anslutnin för deltagarnaliksomdant gutrymme

utvärderingkvalitetssäkring och11.8 Tillsyn,

kvali-innehållmåsteskall ha värdeSverige nätetsKultumätFör varaettatt
materialdetkontrollerarredaktionenminimikravEtttetssälcrat. är att somatt

ocksåRedaktionen börfrån den avsändarekommerläggs re-som anges.ut
följasigförbunditdeltagarnaetiska reglerundersöka degelbundet attatt som
lederingångssidaSverigesfrån Kultumätinga länkarföljs ochverkligen att

olämpliga sidor.ellertill tomma
dis-elektroniskaför demoderatorfungeraRedaktionen bör dessutom som

kulturforumet.för det föreslagnaredaktörochkussionsgruppema som

1l.8.l Regler

Sverige skallideltagare Kultumätallautforma reglerStyrgruppen bör som
förrespektöverväganden,omfatta etiskabörsig följa. Reglernaförbinda att
börstadga deltagarnaintegritetenpersonligaoch denupphovsrätten samt att

för webbsidorrekommendationerochfölja de kravsigvinnlägga somattom
sanktionervilkaockså bestämmaStyrgruppen böravsnitt l1.4.2.ianges

44 4.2.1.Se även
45 2394.3.3.Se även
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skall utlösas reglerna inte följsnär och sedan vid behov använda sigsom av
dessa.

1l.8.2 Tillsyn och säkerhetsaspekter

Kraven på driftssäkerhet för kultumätet bör höga. Någon form in-vara av
trångsskydd måste finnas för det material kultumätsredaktionen läggersom ut

samtidigtnätet, säkerhetskraven inte får hindra tillgängligheten.som
Dessutom bör det finnas skydd obehörig uppdatering och förvanskningmot
liksom funktioner för vid behov kunna rekonstruera innehållet.att

Redaktionen bör också fungera moderator för de olika elektroniskasom
diskussionsgrupper Kultumät Sverige planeras inrymma. Dessutom börsom
redaktionen för redaktörskapet för det digitala kulturforumansvara när-som

beskrivs i avsnitt 11.2.2.mare
Redaktionen bör tillse säkerheten kring kultumätet god.att är Personalen

bör hålla sig informerad och sprida kunskaper utvecklingen elektro-om av
niska sigill, digitala signaturer och andra metoder för skydda innehålletatt
från obehörigas påverkan.

Innehållet på kultumätet bör också skyddas regelbunden säkerhets-genom
kopiering och virusprogram bör regelbundet användas.

ll.8.3 Kvalitetssäkring

Den publicerar material på Kultumät Sverige skall förbinda sig följasom att
de särskilda regler, och rekommendationerde krav föreslås i avsnittsamt som
11.42. Detta innebär grundförutsättnin för hög kvalitet på kultur-att garna en

innehållnätets goda. Varje deltagareär sedan för det materialansvarar att som
påeäggs faktagranskat och i enlighetnätet är med deut reglerna.uppsatta

Detta innebär kultumätsredaktionen inte har något för detatt materialansvar
de enskilda kulturproducentema lägger in, redaktionensom attmen natur-

ligtvis ändå vinnlägger sig kontrollera materialet inte förändrasatt ellerom att
förvrängs obehöriga och felaktigheter inte förekommer.attav

Den anslutit sig till Kultumät Sverige får symbol använda kul-som som
logotyp.tumätets Logotypen kan det K:et,utfonnatgröna i analogit.ex. vara

kännemärkefiömed snabel-a, varit utredningens Symbolenett kan ocksåsom
kvalitetsstämpel på sidan. Via symbolen,ses börsom klickbar,en som vara

skall användaren föras tillbaka till Kultumät Sveriges ingångssida.

45240 Logotypen på betänkandets omslag.syns
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Utvärderingll.8.4

Sverige samhällsåtagande,Kultumät skallkunnaFör avgöra ettatt varaom
följer kultur-Vi föreslår därför utvärderareutvärderas.förstbör attnyttan en

2,47 tillför sedan lämna underlagfas ochutveckling under lnätets ettatt po-
statlig angelägenhet.huruvida kultumät skall blilitiskt beslut ett enom

i samråd med deKulturdepartementetbörUtvärderaren externautses av
slaginvesteringsbedömning detutvärderingen börfinansiärema. I av somen

intäktervärdering de kostnader ochingå, dvs.beskrivs nedan somen av
medför börkultumätet göras.

Är samhällsnyttaSverigeK ulturnät en

form vi diskuterat tidi-Sverige i denkostnader medför KulturnätVilka som
9 vi ställtvi identifiera l kapitel harbetänkandet Vilka intäkter kanigare

vi kan förmoda kultumätrespektivekostnaderde ettnyttor attsomupp
preciserad kvantiñeringskriver vi ocksåinnebära. Därkommer attatt en mer

för nyttoeffektema, kani synnerhetrespektive värdering dessa poster,av
såi En utvärdering bör dockgenomföra redan dag. görassvår snartattvara
införvärdera kultumätdefinierade förblivit ettatt nyttan ettposterna avmer

samhälleligt åtagande.eventuellt
samhällsekonomiskt effektivitetskrite-baserasUtvärderingen skall ett

då något forSamhällsekonomisk effektivitet uppstår producerarrium. attman
därmed får det Genomnågonnågon skall få det bättre sämre.utan att annan

de olikainvesteringsbedömning kultumätet där värderargöraatt manaven
kultumät förväntas bära, kan sedanrespektive kostnaderintäkter ett mansom

samhällsekonomiskt effektivt.kultumätet äravgöra om

47 24111.6.Se vidare
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A TSK
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Figur

Om utgår från efterfrâgekurvanunder i figur 1 konsumen-att ytan anger
betalningsvilja, kan vi illustrera de totala samhällsekonomiska intäkter-ternas

med EcqeO, endast pcqe0 finansiella intäkterutgör vidytanna ytanvarav ett
pris lika med i figurär De totala kostnaderna framgår TSK-kur-som p av

TSK, totala styckkostnader, dvs. de abqe0.utgörs Kriteriet förvan ytanav
kultumätet skall betecknas samhällsekonomiskt lönsamt blir därföratt som att

de samhällsekonomiska intäkterna skall överstiga de totala kostnaderna, dvs.
Ecqe0abqe0.

I praktiken kompliceras tillämpningen detta diagram sällan änav attav mer
eller punkt efterfrågekurvan känd. För kultumätetsär del kanen annan

ingen punkt på efterfrâgekurvansäga känd.t.o.m. att ännu Det blirärman
alltså svårt redan i dag uppskatta konsumenternas totala värderingatt ettav
kultumät och värdera detsamma. Vi föreslår därför, vilketatt ocksånyttan av

inledningsvis, följersägs kultumätets utveckling under fasatt l ochman
for utvärdera kultumät för samhället. Därefteratt kan samhälletnyttan ettav
besluta kultumät skall bli statligt åtagande.ett ettom
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effekterExterna

i kapitel 9 främst effek-tagitsDe utgörnyttor externaposter upp somsom
ter. effekter i till andra effekter konsumenten,Externa är motsats t.ex.

resultatet utomstående kontrollerad åtgärd. Deinköp, utgörsen avavegna
faktorer andra bestämmer Till exempel densåledes över. utgör ut-somav

arbetskraft inom företag inte påverkar lönen ochbildning ett somsomav
arbetskraften vid anställning i företag, positiv"medföljer" ett annat externen
produktion på produktion.effekt en annanenav

effektermänniskas konsumtion påverkas inte baraenskildEn externaav
produktion också andra människors konsumtion. Enföretagens utan avav

sig fördelaktigt påverkadkänna hemdatorkan t.ex. av grannensperson
konsumtion och/eller negativteffekter påverkadpositiva externa av av gran-

negativ effekt. Eftersom intedatorspelande kan antas tagrannennens sena
konsumtionsfördelnintill sådana verkningar på utomstående, blirhänsyn gen

inte optimal samhällets synvinkel. Ettmellan olika människor annat exem-ur
anskaffning telefonabonne-finns på telefonområdet;liknande slagpel avav

telefoninnehav i hushåll.fler hushåll höjer värdet övrigai avmang
påverkade indivi-princip skulle här kunna beräkna hur mycket denI man

effekterför erhålla ytterligare positivaden villig betalaär att externaatt av
respektive för minskar sin konsumtionkonsumtion, andra så-andras att av

till negativa effekter. Därigenom skulledant upphov externasom ger man
beskriva den totala effekten människors konsumtionkunna sättettav som

effekten den produktion tillden totala upphovmotsvarar externaav som ger
effekter.

statsinkomsterBilden kompliceras de behövs förkan täckaatt attsomav
svåra uppbringa ineffektivitetdet finansiella underskottet kan att utan attvara

håll ekonomin. Statsñnansielltskapas på något i motiverade önskemålannat
vid avgiftsuttag medför emellertid, visatsfull kostnadstäckning isomom

kapitel ineffektivt utnyttjande den verksamhet Kultumät Sverigeett av som
skulle utgöra.

48 Nyttoeffekter:
infrastruktur forsknings- och utbildningsområdet,bättre-

ökad kollektiv kunskap.-
IT-teknisktbegränsad effekt diskriminerade i B-lag.ettav- snedfördelningen.upphävande den geografiskaav-

minskade könsskillnader på lT-området.-
demokrati,ökad-
måluppfyllelse för kulturinstitionema.ökad- 243svensk identitet på Internet.kulturellegen-
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tillvägagångssättPraktiskt

praktiskt viktigaRent bör områden ingå i utvärderingen; den nämndatne ovan
samhällsekonomiska analysen, användarnas krav och förväntningar samt
kultumätets internt fastställda mål.

Med användare såväl institutioner fria kulturutövare och all-avses som
mänhet. Dessa krav och förväntningar bör utvärderas enkät-gruppers genom
forfarande. Kultumätets kvalitativa och kvantitativa mål bör fastställas av

och redaktion i samråd.styrgrupp

förväntan måluppfyllelseExtern och intern

Vissa verksamheter har tämligen handfasta mått på måluppfyllelsetyper av
utvärderingoch resultaten innebär då inga problem. När detstörreen av

gäller bedöma verksamhet Kultumät Sverige behövs metoderatt en som som
tillhänsyn kvalitetsbedömningar många nivåer, såväl in-tar externa som

tema.
Å sidan bör antal kvantitetsmått fastställas; andel anslutna till kul-ettena

antal spridning i användargruppematumätet, uttag, etc.
Å andra sidan måste vikt läggas vid bedöma själva kärnan verk-stor att av

samheten, nämligen kvaliteten i SverigesKultumät arbete. Ett bra kultumät
behöver utveckla både djup och bredd i verksamheten. Nyskapande och
kreativt experimenterande inte bindaskan mått och ärav normer som avpas-
sade efter helt andra verksamheter. därförDet viktigt kvalitets-ärtyper attav
och utvärderingsfrågor får inta central plats i kultumätets initiala verksam-en
het.

Härvid bör hänsyn till kultumätets strukturkapital,även dvs. vadtas som
finns kvar "personalen gått hem",när databaser, manualer ocht.ex.
organisationsstruktur. Kultumätets logotyp och varumärke k-stämpeln, vars
föreslagna användning beskrivs i avsnitt 11.8.3, bör inbegripas i dennaäven
värdering, liksom det utvecklingsarbete utförts finnsoch doku-som som

Äveni form. det ofta benämns "human-menterat permanenten mer som
kapital", dvs. kompetensen och kapaciteten hos medarbetarna, bör inbe-
gripas.

Det sålunda knappast möjligt finnaär objektivaochatt gemensamma
kvalitetsmått för kultumätets många skilda verksamheter. Därför bör arbetet
med utveckla och förankra prestationsmåtten inledas så denatt snart
föreslagna interimistiska verksamheten Det också viktigtärstartar. att
utvärderingen leder till uppföljningar skilda slag, inte bara avseende valav av
framtida organisationsmodell också verksamheten i sig.utan av

En utvärdering detta slag dessutom i gångsätter underav en process som
sitt förlopp påverkar verksamheten. Själva beslutet områdeutvärderaatt ett
innebär ofta deltagarna själva granskar sin verksamhet på delvisatt ett nytt



SverigeulturnätFörslag till Kett

utvärderingEnintensifreras.verksamhetenkringdiskussionernaochsätt att
ieffektivitetensåjämförelserinternationella ettinkludera attvidarebör

standard.internationellhållabedömaskankultumätsvenskt även
med uppdragtillsättsomgåendeutvärderareföreslårVi att extemen

Genommåluppfyllelse.förmått attsåväl internabeakta externasomatt
organisatorisk lös-friståenderelativtinledningsvisSverigeKultumät ges en

förbehöverunderlag denfår detregeringenviktigtsärskilt attning detär att
resultat.verksamhetenskunna pröva

webbplats11.9 Kultumätets

Sverige kanframtida Kultumättillingångssidanvisualisera hurFör ettatt
utredningenspåkantagit framhar vikomma prototyp sessomut enatt se

http://www.regeringen.se/kultumat Prototypenadressenunderhemsidor
sist i betänkandet.cd-romskivanocksååterfinns

ochSverigekultumät närinformation vad ärinnehållerPrototypen om
ämneskategorierolikainrymskatalogsystemuppdaterades. lsidan ettsenast

underkate-design medarkiv, dans,arkitektur,kulturområdet,inom etc.,som
Katalogsystemetjazzdansbalett,dansscener,dansgruppengorier osv.som

i kultumätetdeltagarnapåbyggersöksystemkompletteras attett somav
finnaskommer detmetainformation. Dessutommedwebbsidorförser sina att

internationellamed hjälpsökningsökning ochgeografisktillmöjlighet av
sökverktyg.

Harvest,49 utvecklatanvända ärvaltvi har ärsöksystemDet att avsom
Group ResourceResearchTask ForceResearchInternetIRTF-RD on

infonna-organisera och sökaför samla,utvecklatSystemetDiscovery. är att
tion Internet.över

valtin. har viskall samlas lvadgårDet t.ex.prototypenatt somavpassa
frånlänkarmetainformation,samla titel,HTML-dokumentfrånatt

från dokumentInformationenbilder.på inlagdadokumentet ettsamt namn
SOIF5° kombineras ochsedan görsi formatetobjekti s.k.läggs somett

insamlingenöverbelastas undernätverk skallochintesökbara. För att servrar
samlingen objekt sedanresulterandedistribuerar och denkan den göras av

Glimpse51användsSökverktyg ärcentralt. Detihopsättas somsom
sökfrågor.52avanceraderelativtmöjliggör

riksmuseetNaturhistoriskafunktionalitet harvisa på söksystemetsFör att
medsina webbplatserförsett delardatabasenDemografiskaoch av

nyckelord. Detbeskrivning ochsökning påmöjliggörmetainformation som

49 httpz//harvestcscolorado.eduAdressenär
5° Se 7.2.1.
51 http://glimpse.cs.arizona.edupå adresseninformation finnsMer

24552 httpz//wwwnormod.se/kultumat/sokinfo.htrnlSe vidare
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enklaste sökasättet i kultumätetatt är sökord, släktforskningatt ettange t.ex.
eller fras Tuna församling. Det möjligtt.ex. är även sökaen specifiktatt mer
på strukturerad information, beskrivning universitet eller nyckelordt.ex. : :
demografi. Sökfrågan kan utvecklas sökord och fraser kombinerasattgenom
med de booleska AND/OR, nyckelord demografioperatörerna ANDt.ex. .
"Tuna församling". Mer information hur söker finns på adressenom man
http://www.nom1od.se/kultumat/sokinfo.html

Den framtida ingångssidan till Kultumät Sverige, dock inte fö-prototypen,
reslås också innehålla länkar till

e-postadresser till dem arbetar vid kultumätsredaktionen och till leda-som-
referensgruppema,53imötema ochstyr-

kulturforum,54ett-
diskussionsforum,55ett samt-
evenemangskalenden55en-

11.10 Modellprojekt med inspirerande exempel

I anslutning till utredningsarbetet har vi med hjälp medel från Stiftelsenav
framtidens kultur arbetat fram antal förebilds- och modellprojekt förett ett
framtida Kultumät Sverige. Syftet dessaär exempel skall fungera idégene-att
rerande för hur kultumät kan tänkas användas.ett De olika projekten presen-

i bilaganärmare 4 och finns länkade tillteras även för Kultumätprototypen
Sverige på den cd-rom medföljer betänkandet.samt som

sjuDe exemplen Energi- ochär livsstilslabbet i Trollhättan, Kyrk-
böckernas hemligheter, Norrtälje Konsthall, Graffiti i Botkyrka, Stockholms-

för utsocknes, Birka vikingastaden försvann,operan Köketsom samt- -
hemmets viktigaste plats i dimensioner.tre

I exemplen har inte väjt för använda komplexa och rninneskréivandeatt
presentationstekniker något med dagens överföringshastigheter blirsom-
mycket svårtillgängligt på för alla dem uppkoppladeär viawww som t.ex.
modem. Men med den snabba utvecklingen det gällernär modembandbredd
och komprimeringsmetoder det tidsfrågaär innan film, animeringar,en
stereoljud, virtuella verkligheter blir lika enkelt eller enklare tillgängligtetc. än
på cd-rom idag. Det text-TV komnär för decennium sedan, miss-som, ett
visande i bland kallades interaktiv television, blir därmed verklighet. Tanken
med lägga exemplen på cd-rom förmedlaatt är känsla för huratt dagensen
stundtals tvångströjebetonade Internet kan komma sig inom bara någraatt te
år.

53 Se 11.7.2.
54 Se 11.2.2.
55 Se 11.2.2.
56 Se 11.2.3.
57246 Se adressovan.
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samtliga for-vi samlat alla slutsatser vi drar ochkapitel haravslutandedettaI
förslagen ordnadei betänkandet. Slutsatserna ochfram ärvi läggerslag som

kring uppbyggna-inrymmer följaktligen förslagenAvsnitt 12.11kapitelvis.
Sverige.Kultumätden av

Inledning12.1

infrastrukturenväsentlig delIT sannoliktdecenniumnågot utgörInom aven
effektivaochkommunikation i Sverige. Nyaoch sättinformationför attmer

information ochförväntningar påvåra krav ochkommunicera skärper
till dessakulturinstitutionemas intresse levailiggerkunskap. Det att upp

tillgängliggöra denhjälp ITförväntningar medökade att egnagenom av
sin publik.öka kontakten medverksamheten och

ocksåomfördelning kunskap ochInformationstekniken leder till gerav
organisation. Vi erbjuds tidiga-förradikalt förutsättningar kunskapens ennya

ligger verkligaoch tänka och häri denrörlighet i vårtotänkbar sätt att sere
Därför måsteomfördelning kunskaperna.sprängkraften; leder tillIT en av

likvärdig tillgång till utbudet.basnivå sörja församhället på en
blivande Kultumätinnehåll då vital betydelse och detKulturområdets är av
distributionskanalIT-projekt börinte primärtSverige är ett utan ses som en

såledesfömyelsen. Kulturnätetför den kulturellaoch redskap ärett ensom
också utredningensinfrastruktur och detta präglardel samhällets synsättav

uppläggning.

kultursverigeIT-användningen i12.2 Kartläggning av

tillgäng-materialefterfrågade och intressanta börInstitutionemas görasmest
Även eller slitetömtåligt, efterfrågatform. material mycketligt i digital ärsom

originalet.form för på så skonalämpligt överföra i digital sättär attatt
for utbyte mellanmaterial bör tillgängliggörasbörDessutom övervägas om

utbildningsändamål.forskare forkulturinstitutioner, mellan och
oftastinstitutionernadigitaliseras de enskildaVilket material bör ärsom

materialkänner sittinstitutionerna delämpade själva äravgöra.mest att som
underlåter digi-efterfrågat. Om institutionbäst och vad är attvet mest ensom 247
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talisera material värdefullt for allmänhetenett tillgång till, börsom vore att
regeringen via de årliga regleringsbreven digitaliseringsarbetet i önsk-styra
värd riktning. Vi föreslår regringen ställer krav årlig redovisningatt iav
vilken utsträckning institutionemas verksamheter finns digitalt tillgängliga.
Regeringen kan också välja explicit uttala viss andelatt mer att en av
verksamheten eller visst innehåll tillgängligt igörs digital form.ett

Någon övergripande samhällelig strategi för vad bör prioriteras närsom
det gäller IT-användning vid kulturinstitutionema finns inte. Varje kulturinsti-
tution bör själv för sin IT-användning och upprätta IT-stra-ansvara en egen
tegi utifrån sina specifika förutsättningar.

Ett strukturerat samarbete institutions-över och sektorsgränsemamer är
nödvändigt institutionemas material enkelt skall kunna sökas och nås viaom
Kultumät Sverige och söksystemJandra Vigemensamma attmenar
Kultumät Sverige kan fylla viktig funktion forum fören gemensamtsom
detta arbete.

Det också viktigtär institutionerna i ökad utsträckning samarbetaratt och
utbyter erfarenheter för- och nackdelar med olika slags registreringt.ex.om
och teknisk utrustning. Vid sidan de befintliga samarbetsorganen inom deav

Insam BIBSAM3olika kultursektorema, m.fl., bör Kultumät Sverigessom
föreslagna diskussionsgrupper kunna fungera forum.ettsom gemensamt

Varje institution bör utarbeta strategi för hur den befintligaen orga-
nisationen långsiktigt så tillgängliggörande digitaliseringattanpassas genom
blir del verksamheten. Genompermanent kulturrnaterialen till-göraav att
gängligt i digital form och distribuera det Kultumät Sverige, dvs.ettgenom

välstrukturerad del Internet, kan fler människor i fåen dag tillgångän tillav
det svenska kulturarvet och till samtida kulturyttringar. Det också viktigtär att
det framtida Kultumät Sverige omfattar vidare krets kulturproducenteren av

enbartän de samhälleliga kulturinstitutionema.

12.3 Andra uppdrag och studier ITom

Den tekniken möjligheter, innebärnya också lagarger oss ochnya men att
regler måste formuleras.ochöver De utredningarses vi har redovi-nya som

i kapitel 3 och pågår eller nyligensat har avslutats inom regeringskanslietsom
berör många uppbyggnadensätt svenskt kultumät.ettav

De arbeten pågår med skapa andra inforrnationsnätverk,som att t.ex.som
Svenska Miljönätet och offentligaDet Sverige Intemet, är betydelsestorav

1 se vidare kapitel
Se 6.4.1.

248 se 6.3.5.
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infomrations-Därför med andrakultumät. bör samverkansvensktför ett en
stånd.tillnätverk komma

erfarenheterInternationella12.4

utvecklingenkulturinstitutionerna följer internationelladenangelägetDet är att
erfarenheter.andraspågår for lära och deli arbetenoch deltar de att tasom av

Sverigesockså Kultumätperspektiv börinternationelltEtt genomsyra
verksamhet.

i andrapå nationell nivå inom EU ochmånga intressanta projektpågårDet
nationella digitala kultur-Danmark och Kanada finnsvärlden. Idelar t.ex.av

sådana kultumätbetydelsefullt få till stånd. samarbete mellanDet ärnäL att ett
Sverige.och Kultumät

tillgång tillinternationellt ökad öppenhet därUtvecklingen går motsett en
innehåll,"contents", dvs.information får allt betydelse. Viktenfri större av

och sprid-öppenhetSverige, har lång traditionofta ochbetonas avsom en
information, spela viktig roll.offentlig kan härning enav

12.5 Utgångspunkter

människorsmöjligheter överbryggabeskrivs antalavsnittetI det här attett
informationsteknik.sig datorer ochförutsättningar användaolika att av

Utbildningl2.5.1

för vilkeninställning till IT i dag helt avgörandeutbildning ochLärarnas är
därför uttryckligt under-får. Läroplanen bordeundervisning eleverna mer

datorteknikgrundläggande i ocheleverna kunskaperviktenstryka att gesav
Sverigesstatsbidrag skulle kunnainformationssökning. Riktade garantera att

till teknisk utrustning.jämlik tillgångnågorlundaelever ges en
nödvändig för så mångautbildning ocksåNågon form är att vuxna somav

iinformationsteknik. På många hållanvända sigmöjligt skall kunna av
viktigt så-datoranvändning och Internet. DetiSverige anordnas kurser är att
användarnasoch kurserna tilltill rimliga avgifterdana kurser att avpassasges

Önskvärt finns snabb-detförutsättningar och förkunskaper.olika är ävenatt
och repetitionskurser.
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På finns rad kurser i hur Internet uppbyggt, fungerarär och kanwww en
SverigeRedaktionenanvändas. for Kultumät bör producera självinstrue-en

beskrivningrande hur kultumätet fungerar nås från ingångssidan påav som
ÄvenInternet. lättfattlig tryckt bruksanvisning bör fram.en tas

minskaEtt skillnaden i omfattningsätt mellan kvinnors ochatt dator-mäns
användning kan anordna särskilda utbildningar i datorteknik ochattvara
Internet för kvinnor flickor.och

l2.5.2 Funktionshindrade

Handikappinstitutet har formulerat riktlinjer for hur information på Internet
utformasbör för den skall kunna tillgänglig för funktionshindrade.att vara

Dessa krav bör deltagarna i Kultumät Sverige följa. Kulturinstitutioner och
-myndigheter lägger information sin verksamhet på börutsom om www
också informera sin tillgänglighet och eventuella särskilda service förom
funktionshindrade. Under tydlig symbol, förslagsvis den stiliseradeen

i rullstol oftast påanvänds skyltar, bör sådan information finnasperson som
samlad. Dessutom måste bildbeskrivande textversion symbolen kodasen av
in.

Kulturbyggnader, kulturinstitutioner och kulturrninnesmärken med be-
gränsad framkomlighet, rörelsehindrade kan ha svårt besöka, börsom gö-att

tillgängliga byggnaden/platsen dokumenteras med hjälpattras genom av
Reality-teknik5Virtual

Mångkulturellal2.5.3 aspekter

Övergripande information det svenska kulturlivet, kulturarvet olikaoch deom
kultursektoremas verksamheter bör finnas tillgänglig på engelska, eventuellt
också fler världsspråk liksom de invandrarspråken.större Att framta en
sådan introduktion till kulturen i Sverige föreslås bli uppgift för Kultumäten
Sveriges redaktion. Det också viktigt detär svenska kultumätet bliratt en
Vägvisare till internationella kultumät och kultur-projekt.

Alla deltagare sidormed på kultumätet bör överväga delaröversättaatt av
informationsin till andra språk.

å Se 11.7.l.
5 En digital teknik möjlighet till förflyttningar i isom ger rummet, t.ex. en

byggnad. Tekniken det ocksågör möjligt vrida på avfotograferatatt ett250 föremål så kan fråndet olika håll.att man se
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Geografiska2. 5.4l aspekter

grundläggande förutsättning för SverigeEn Kultumät skall kunna använ-att
förståsdas alla det tillgängligt för alla, i landetär äratt oavsettav var man

Infrastruktur för datakommunikation måste därförbor. samhälls-ettvara
precis huvudansvaret föråtagande, har den fysiska infrastruktu-statensom

ren.
Med hjälp IT skapas ökade möjligheter till och i glesbygd.arbeta boattav

kulturturism innebäraDistansarbete och kan fler arbetstillfällen i områden
liten tillväxt ochmed hög arbetslöshet.

Tillgång till digital information12.5.5

till information grundläggande demokratifrågaRätten och varje kultur-är en
institution bör hur elektroniskt informationtillgänglig kan ökaöverväganoga

institutionentillgängligheten till och dess verksamhet.
fler hushåll skaffar sigAllt Intemet-anslutning och antalet abonnemang

Ännusnabbt. majoritetenmycket har dock inte tillgångsvenskarnaväxer av
till och det kommer dröja många årInternet ganska innan i allaatt stort sett
hushåll anslutna. Därför måste det under ganska lång period finnas godaär en

nåmöjligheter Internet, och därmed också Sverige,Kultumät via publikaatt
datorer.

Biblioteken spelar central roll i IT eftersom-utvecklingen de kan ITgöraen
befolkningsgrupper.tillgängligt för breda Därför vill vi starkt fororda bådeatt

forskningsbibliotekfolk- och skall erbjuda friallmänheten tillgång till såväl
digitalaInternet andra infomiationstjänster.typersom av

utredningsdinektivetI och många andra har regeringen uttalat viktensätt
medborgarna inte delas i infonnationstekniskt A- och B-lag.att ettav upp

dag framförI det allt de välutbildade och välbeställda tillgångär har tillsom
digital information och det både demokrati- rättviseskäloch angelägetär av att
alla möjlighet del digitala kunskaps- och informationskällor.att tages av
Genom allmänheten möjlighet kostnad del digitala infor-att att utan tage av
mationstjänster vid biblioteken, kan ojämlikaden tillgången till digital infor-
mation motverkas.

Skolorna böri utsträckning hittills fungerakunna IT-resurs-större än som
för alla bor i deras närhet. Medborgarkontoren och andra publi-centrum som

ka platser bör också inrymma Intemet-ansluma datorer där allmänheten kan ta
del information, Sverige.Kultumätt.ex.av som

Bruksanvisningar för kultumätetanvändarna bör fram såväli tryckttasav
elektronisk form. Vid allmänna platser med lntemet-uppkopplade datorersom

bör också guider finnas i inledningsskede. Dessa guidejobb kanett t.ex.
organiseras arbetsmarknadsprojekt. Det borde kunna samhälls-som vara
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ekonomiskt intressant utbilda arbetslösa i IT- och Intemet-användning ochatt
guidejobbsedan dem arbetslivserfarenhet inom expanderandegenom ge en

Samtidigt får mångabransch. människor möjlighet lära sig användaatt att ny
teknik till relativt låg kostnad.en

12.5.6 Uppgradering SUNETav

SUNETpå uppgraderaPlanerna och ansluta folkbibliotek i varjeatt att ett
länsbiblioteken,kommun länsmuseema och de statliga under-samt museerna

uppbyggnaden Sverige.lättar Kultumät Angeläget folkbibliote-ärett attav
efter inledande avgiftsfriaken, de två åren, kan erbjuda besökarna friäven

tillgång till Internet.
viktigtDet Riksarkivet och landsarkiven får anslutning till SUNETär att

bibliotekvillkor och Eftersom materialet vid arkiv,samma som museer.
bibliotek och basen i det blivande Kultumät Sverigeutgör detärmuseer

de arkivinstitutionema fårangeläget tillgång till fastäven största Internet-att
uppkoppling så blivandedet kultumätet har balans i utbudet och deatt att
olika kulturarvsinstitutioner har tekniska basnivå.typerna av samma

12.6 Infomiationsplattfonnar

För informationen kulturinstitutionema skall kunna sökas iatt som rymmer
sammanhang, Sverigevia Kultumät på Internet, ökad samord-ärett ettt.ex.

ning nödvändigt. Fastställda format för hur institutioner,namn personer,
organisationer, geografiska platser och skall skrivas måste fram.annat tas
Utbytesfonnat måste också finnas för informationen lätt skall flyttaskunnaatt
mellan olika system.

Staten statligt finansieradebör kräva de kulturinstitutionerna följer deatt
regler finns föreller under utarbetande hur kulturmaterial skall klassi-ärsom
ñceras och också angelägetbenämnas. Det de svenska kulturinstitutio-är att

i så möjligt följerhög grad de internationella riktlinjer finns pånema som som
området.

Auktoritetssamarbete tidsvinster, ökar kvaliteten registrerade datager
förbättraroch möjligheterna till återsökning information. Den institutionav

visshar erfarenhet auktoritet bör förstaden imest typsom av en av vara som
hand för registreringen auktoritetema i fråga.ansvarar av

Det blivande Sverige fungeraKultumät bör ingång till nationelltsom en
distribuerad databas med material från Sveriges arkiv, bibliotek och museer.

6252 Se vidare 7.3.1.
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Intemet-användning medför sökverktygen standardiseras vilket innebäratt att
området inte behövs.någon samordning det

tanke på de många presumtiva användarna bör kulturmaterialetMed göras
sådan också lekmän i till sig inne-tillgängligt i form kan söka ochatt taen

digitala kunskapsbas.hållet i denna
Sverige respektive effektiv informa-inklusive Kultumät blirInternet är en

tionsspridare. Det där auktoritetsregister börär görasettt.ex. gemensamtsom
bör också kunna fungera katalysator i samord-tillgängligt. Kulturnätet som
lämpligt forum för kulturinstitutioner villoch utbytaningsarbetet ettvara som

erfarenheter och diskutera angelägenheter.gemensamma

förutsättningar12.7 Tekniska

varföravsnittet beskrivs Internet har valts distributionsfonn förI det här som
Sverige. Vi vikten tillhandahålla intressantaKultumät betonar bra ochattav

för tillgängligheten tilltjänster och redogör kultumätet.

distributionsform12.7.l Internet som

distributionsform för eftersomVi har valt Internet kultumätet detsom ger
många tjänster för kommunikation och lämpar sig väl förtillgång till stora

information och många användare.mängder
viktig anledning till vi föreslår kultumät möj-En Internet äratt ett att

kommunikationligheterna till mellan kulturproducenter och -konsumenter
interaktivitetförbättras. olika grader finns på detDe Internet görsomav

möjligt för bli aktiv deltagare i föranvändaren stället passivatt en en
åskådare.

lösning kan Kultumät Sverige också visaMed Internet användarna tillsom
den kultur finns andra delar det världsomspännande samtidigtnätetsom av

framanvändare kan hitta till kulturområdet.som nya grupper av
Internet i regelbunden förändring. Såväl producenter ochär ett system

informationkonsumenter tillverkare och leverantörer teknisk ut-av som av
rustning deltar i utvecklingen. Standardutvecklingen flexibelInternet är en

ofta effektiv följs inte riskeraroch standarderna gör attprocess som om man
låsa följasig vid teknisk lösning kan med i utvecklingen.att utanen
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l2.7.2 Användbarhet

Ökad användbarhet de starkare förär Kultumät Sverige.ett argumenten ettav
räcker inte allmänhetenDet har tillgång till kulturinstitutionemas digitalaatt

material på det distribuerade Internet. Materialet måste struktureras på sättett
det möjligt för alla hitta vad de söker. Förgör användarna inteatt attsom

hållaskall behöva reda på vad det finns informationför kultur ochom var
informationen finns, skall de kultumätet platsen börjaär sökandetveta att att
på.

Oavsett tidigare erfarenhet Internet skall det använda de tjänsterattav
kultumätet tillhandahåller. För inte riskera avancerade verktygatt attsom mer

människor med liten eller ingen datorvana flerautestänger bör nivåer t.ex.av
detaljrikedom och finesser skapas. Vana användare därmed möjlighet attges
arbeta med avancerad sökning, kommunikation det måste ocksåetc. men
finnas enklare alternativ för de datorovana.

För underlätta sökning i kulturrnaterial på bör metainformationatt www
användas. Ett antal sökord kan förbättra sökmöjlighetema ochgemensamma
därmed öka kulturnätets användbarhet. Därför det viktigt förmåär att
kulturproducentema förse de dokument, bilder och ljud publicerasatt som
med rekommenderad metainfonnation.

Intelligenta kan kultumätetsätt göra användbart.agenter ett attvara mer
Även i inte fullgodadag för mänskligt formuleradeär ersättareagenterom
sökfrågor vi inte hur det förhåller sig imorgon. Det bordevet t.ex. vara
möjligt skapa eller existerande för söka informationtränaatt agenter attupp

litteratur, konst etc.om

Tillgänglighetl2.7.3

måsteAlla kunna nå Kultumät Sverige. Det bör inte krävas någon dyr utrust-
ning eller anslutning för kunna del tjänsterna kultumätet.utgöratt ta av som
Därför den beslutadeär uppgraderingen SUNET för bibliotek ochav museer
angelägen liksom Riksarkivetäven och landsarkiven får anslutning tillatt
SUNET på villkor. Publika terminaler vid arkiv, bibliotek ochsamma museer
ökar naturligtvis tillgängligheten till kultumätet. Dessutom anslutningenger
de berörda kulturinstitutionema möjlighet både del digitaliseratgöraatt en
material tillgängligt och själva medverka i kulturlivet Internet.externt att

Utvecklingen infrastrukturen för datakommunikation nödvändig förärav
öka tillgängligheten till kultumätet. Det troligt de olikaär alternativenatt att -

telenätet, kabel-TV, satellit kommer utvecklas både för sig och ietc. att var-
kombination. Mycket tekniken redan utveckladär kostar alltförännuav men
mycket för slå igenom. De kostnaderna för förse glesbygdenatt medstora att
snabba anslutningar få intresseradegör är medverka i utbyggnaden.att attav
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överföringskapacitetVilken krävs beror helt och hållet på vilkasom
utnyttjas. Allatjänster skall användare kommer inte intresseradesom vara av

med hög kapacitet och de olika anslutningsmöjlighetcr föranslutningar an-
finns i dag främst uppringd förbindelse blir hela tidenvändare snab-som - -

billigare. anslutning 30och En med modem klarar kbps räckerbare som ca
flesta dagens tillämpningar.för de av

Juridiska förutsättningar12.8

rättsliga hinder förfinns inga skapa kulturnät på Internet.Det att ett
Kulturinstitutionema rekommenderas dock hålla sig informeradevälatt om

utvecklingen på digitala området, eftersom flerarättsliga det utredningarden
och vid lagstiftningenmed behov till användandetarbetar överatt se anpassa

teknik. Kulturinstitutionernadigital bör också utbilda sin personal iav
grundläggande upphovsrätt för underlätta publicering digitala verk påatt av
Internet.

Vi enbart länkandet till någon ingångssida inte äratt attmenar annans se
olovlig cxemplarframställning/visning webbsidan, eftersomdensom en av

skapade länken endast har skrivit tillden Intemet-adrcssen allmäntsom en
tillgänglig webbsida och användaren endast har kopplat sig till denna.upp

förflyttar sig alltså tydligt från den tillMan webbsidan den andra. Lagrarena
i stället det skyddade materialet för vidareutnyttjande i sin datorman egen

server eller på cd-rom tillstånd handlingen upphovsrättsintrång.utgörutan
Detsamma gäller åstadkommer direkt nedladdning bildt.ex.om man en av en
från någon webbsida till den hemsidan. sådantFör utnyttjan-ettannans egna

tillstånd frånde lcrävs upphovsmannen.
De kulturinstitutioner önskar lägga material, i första handut annatsom

material sitt Internet bör få möjlighet tillkunna juridisk vägledningän eget,
redaktionKultumät Sveriges Redaktionen kan behjälpligt.ex.genom vara

vid utformandet avtal mellan de upphovsrättsliga organisationerna ochav
kulturproducenten/institutionen grundläggande juridiska synpunktersamt ge
på digital publicering i handbok till kultur-producentema. Beroende på huren
kulturnätet utformas kan det komma bli aktuellt lösa frågoräven att att om
förvärv upphovsrättsligt skyddade verk och prestationer med kollektivaav
ordningar.

7 255Se vidare 11.7.1.
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förutsättningar12.9 Ekonomiska

digitalt kultumät bör skapas och tillhandahållasEtt allmänheten kostnadutan
med vissa undantag, digitala utställningar och konstbilder. Sammat.ex.
principer avgiftsbeläggning i andra miljöer digitala bör gälla. Omänstyrsom

entréavgift vid eller utställningskatalogtast.ex. ut etten museum, om en
finns till Försäljning kan således motiveradet avgift för liknandeatt tas uten

produktioner. Precisdigitala vid produktioner fårandra institutionensom
själv resursanvändningen kräver avgift Huvuddelenavgöra att tas ut.om en

det material läggs på kultumätet skall dock avgiftsfri, såut attav som vara
kultumätet till delen blir fritt tillgängligt.största

Kulturinstitutionema föreslås själva bekosta gitaliseringen det materialav
skall ingå i kultumät, förutsatt sådan digitalisering kan ingå isägasett attsom

institutionens ordinarie verksamhet. Finansieringen bör i första hand ske
Ävenomfördelning befintliga medel. bidrag från ärgenom av sponsorer en

tänkbar möjlighet.
För stimulera användningen IT kulturområdet och betona viktenatt av

regleringsbrevensdigitalisering föreslår vi regeringen i understrykeratt attav
institutionerna tillgänglighetenbör öka till sin verksamhet användaattgenom

teknik. Om regeringen initierar underlättas sannolikt priorite-ny processen
ringen institutionen.hosav resurserna

Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling, Stiftelsen framtidens
kultur Riksbankens Jubileumsfond tillhar ställt medel förfogande församt att

finansiera delen Kulturnätets verksamhet under de förstastörregemensamt av
åren. börDetta betraktas slags tidsbegränsat fullskaleförsökettsom som
fortlöpande utvärderas. Utredningens förslag förutsätter därmed inte några
omfattande ekonomiska åtaganden for staten.

förflutitSedan år vilka kultumätunder föreslåsupprättats,ett ettpar en
utvärdering kultumätets innan eventuellt beslut statligt stödnytta, ettav om
för kulturnätets fortsatta fattas.verksamhet

12.10 IT-strategiFörslag till samlad

Det blivande Kulturnät fundamentet för vårt förslagSverige bildar till samlad
strategi för kulturinstitutionemas FT-användning. Utgångspunkten varjeär att
kulturinstitution förbör IT öka tillgänglighetenanvända sig till sinattav
verksamhet, information Genom material digitaliserasoch kunskap. kanatt

informationsmängder nåbara, för den fysiskt befinnerävengörasstora som

8 Se 2.4.även
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materialetkan sedankultumät InternetVialångt borta.sig gemensamtett
sammanhang.sökas i ett

möjligheten till kommunikation mellanockså ökaSverige kanKultumät
delta i kulturlivet ochstimulera människorpublik ochochinstitutioner att att

kan vidare bidra till ökadolika former. Kulturnätetikultursjälva skapa sam-
potentiellaoch kulturproducenter. Denkulturinstitutionermellanverkan stora

redaktions vägledning och stöd, kantill centraloch tillgångenpubliken en
sig Dessutominstitutioner använda IT.mångastimulerakomma attatt av

institutionernaSverige förväntan påKultumätinrättandetskapar attenav
materialpublicera nätet.

ochviktigt följa de standarderdigitaliseringsarbetet detVid är att gemen-
så möj-respektive kultursektor. På ökarinomfinns sättformat somsamma
material. Kultur-olika institutionernasi detill Samsökninglighetema t.ex.

datorinfrastruktur på Internet-standarder ochsinbör baserainstitutionema
institution skaffa fast Internet-an-Intemet-praxis. Varje börvedertagen en

sig och nyhetsgrupper. Denhemsidor och användaskapaslutning, e-postav
IT-säkerhetsplan så detinstitution måste utarbetavid varjeIT-ansvariga atten

skyddas. Eftersom den tekniskadigitala materialetoch detlokala nätverket
också flexibla såmåste och rutinergår så snabbtutvecklingen attsystem vara

förändras.kan ochkontinuerligtde anpassas
ochförutsättningar, verksamheterkulturinstitutionemasEftersom resurser
principielltnödvändighetlT-strategiså olika blir samladär en meraven

specifika mål ochdärför, utifrån sinaVarje institution börvägledning.hållen
IT-strategi. Eftersomdetaljeradockså fonnuleraförutsättningar, meren egen,

regelbundet revideras.tid bör IT-strateginförutsättningarna förändras över

Sverigetill Kultumät12.11 Förslag ett

för Kultumät Sverige, skall byggasdigitalt nätverk kultur,Vi ettatt ettanser
till kulturarvet och den kul-tillgänglighetenfrämsta syftet ökaDet är attupp.

stimuleraockså bidra tillSverige i dag. Kulturnätet kanskapas i atttur som
kommunika-skapandet. Vidare kani kulturlivet liksom detdeltagandet egna

liksom samarbetet och erfa-publik öka,kulturproducenter ochtionen mellan
Målet så delaremellan.kulturinstitutionemarenhetsutbytet är att stora som

nås från och ställe:Sverige skall kunnamöjligt kulturen i ett sammaav
Sveriges ingångssida Internet.Kultumät

ingångssida ochföreslås för kulturnätetsredaktionEn gemen-ansvara
särskilt kulturforum idiskussionsgrupper ochfunktioner, bl.a. ettsamma

i elektronisk form.dagstidningamas kultursidorform något liknandeav
kulturproducenter villstöd till deRedaktionen också råd och görabör somge
Redaktionen föreslås ochtillgängligt på kultumätet.material digitalt utses
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ledas också för strategiska och ekonomiskastyrgruppav en som ansvarar
frågor. Styrgruppen bör också flera referensgrupper.utse

Under inledande period till fem år föreslås Kultumät Sverigetreen om
drivas fullskaleförsök med Ingenjörsvetenskapsakademien ochettsom
Vitterhetsakademicn huvudman. Genom sådan samverkansom gemensam en
får kultumätet tillgång till båda akademiemas kompetens inom IT-stora
respektive kulturområdet. Anledningen till projektgrupp föreslåsatt en som, organisationsforrn bl.a. kultumätetär tidsbegränsat försökär ochatt ett att
projektformen möjliggör finansiering.extern

Initialt Stiftelsen förär Kunskaps- och Kompetensutveckling, Stiftelsen
framtidens kultur Riksbankens Jubileumsfond bereddasamt att gemensamt
finansiera uppbyggnaden kultumät. Verksamheten bör inledas omgåen-ettav
de med interimistiskt arbetsåri awaktan utredningsförslagetett remiss-att
behandlas och bereds i regeringskansliet. Därefter får riksdagen ställningta
till bör ha ekonomiskt delansvar för Kultumät Sverige.staten ettom

Under hela försöksperioden bör kultumätets verksamhet följas ochnoga
utvärderas så beslut inrättande eventuell organisationatt om permanentav en
fattas utifrån väl dokumenterad verksamhet och på basis samhälls-en av en
ekonomisk analys.

12.12 Framtiden

Det engelska begreppet "empowerment" har inte anledning blivit alltutan mer
i sarnhällsdebatten.använt Det handlar insikten människors kraftattom egen

och förmåga avgörande förär den framtid vi får. Detta också detär
bakomliggande präglat vårt utredningsarbete.synsätt Vi övertygadeärsom

kultumäts viktigaste funktion och syfte bidra tillatt ett människorsärom att
kraft och kunnande utveckla kommunikationen, arbeta medattgenom att

källor och i dessa tänka ochmöten uppleva tillsammans.gemensamma att
Människan har uppfunnit röksignaler, skrivspråk, telegraf, telefon, radio,

TV, datorer, Internet och språnget in i den tredimensionella virtuellatasnu
verkligheten. Behovet information och kommunikation känner ingaav

historien,gränser, våra och tekniken har hitills skapat mångamen vanor,
gånger oöverstigliga hinder.

Det vår förhoppningär kultumät skall kunna fungera justatt ett gräns-
överskridande. Tillgänglighet och användbarhet nyckelord, viär ärmen
också medvetna det krävs åtskilligt nytänkande och omprioriteringarattom av
vid många Sveriges kulturinstitutioner. Inte minst finns tydligt behovav ett

utbildning och införskaffande teknisk utrustning.av av
Kultur samhällesär strategi för överlevnad. Just genomgårett samhälletnu
rad omvälvade förändringar; gamla yrken försvinner och kompetenseren nya

efterfrågas. Människor258 arbetar med identifiera och lösa problem ochattsom
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efterfrågarfler ochkommunicera resultaten blir alltochsamordna nyaatt
till abstraktaverklighet renodlasEn alltmer komplexinformationskällor.

förtill andra likasinnadeoch kommunicerasanalyserassymbolerbilder, som
Eftersom sig problem ellertillbaka till verklighet.förvandlassisttill vareatt

samarbeta medi förväg, blir det allt viktigaredefinieraskanlösningar att
tillspetsadeoch krav ochleder till annorlundaandra. Dessa merprocesser

Här viinstitutioner.minst kulturen och dessinteförväntningar, tror att
tjänstvärdefullt redskap IT i kulturensblikankulturnätet ett -

också svårastetillgången detsinnen deni våraKulturen är största men
och utvecklinglevande for utbytekultumätet skall bli denforhindret att arena

digitalt vår glädje har de allravi också Tillpå. Vill arbetavi hoppassom
nyfiknaMångafrågan positivt.kultursverige redan besvarat den ärflesta i

morgondagens verk-beslutmedvetna dagensoch väl ärframtiden attom
lighet.
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Kommittédirektiv

förStrategi kulturinstitutionemas användning Dir.av
informationsteknik 1995:129

Beslut vid regeringssarnmanträde 26den oktober 1995

Sammanfattning uppdragetav

särskild tillkallasEn utredare med uppdrag utarbeta samlad forstrategiatt en
användning informationsteknik vid myndigheter och institutioner inomav
kulturområdet. Utredaren skall därvid lämna förslag uppbyggnad ettom av

kulturnät. Uppdraget skall slutligt redovisas den 15gemensamt senast
1996.november

Bakgrund

Informationsteknik IT föranvänds samla in, lagra, bearbeta,att presentera
distribuera ljud-,och bilddataoch i elektronisk form. Nya tekniskatext-

leder tilllösningar telekommunikation och datakommunikation integrerasatt
och kan länkas geografiska Infrastruktur, arbetsvillkoröver gränser.samman
och levnadsmönster i samhället på förändras i grunden.är väg att

informationssamhälleEtt den samtida eftertrenden jord-är nya
brukssamhället och industrisarnhället. Allt fler verksamheter baseras idag
informationshantering och det krävs allt oftare förmåga hanteraatt stora
mängder infomiation. påverkar iIT allt utsträckning ekonomisk tillväxtstörre
och sysselsättning. IT det möjligt i ökad utsträckning lokaliseragör att
arbetstillfällen till geografiskt avlägsna platser erbjudaoch den enskilde
medborgaren elektroniska tjänster i hemmet. lT kan på påtagligt sättett
förändra sociala och kulturella mönster.

Denna utveckling har betydelse för kulturlivet. IT kanäven stor ge nya
möjligheter för konstnärligt skapande och för utbyte tankar, idéer ochav
upplevelser.

Såväl inom Europeiska unionen EU i USA, Japan och andra ländersom
har det utvecklats långsiktiga politiska strategier för främja användningenatt

IT. Inom EU pågår arbete med stimulera informations-Europasattav
producenter utveckla tjänster.och Ett programförslag från EG-att nya varor
kommissionen INFOZOOO skall underlätta övergången från tryckt publi-- -
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förutsättningar föroch skapaelektronisk publiceringcering till gynnsamma
multimedieindustrin.europeiskautvecklingen denav

Ungdomens IT-IT-kommissionen,förpågår inomSverigeI t.ex.ramen
aktiviteter det gäller IT-övergripandeantal närToppledarforumråd och ett

användningen.
januari 1995 LEXIT,i ärToppledarforum publicerade rapport somen

för. DärDatainspektionenutredningsarbeteresultatet ansvaratett somav
förvaltningenIT-användnin irationellrättsliga hinder förredovisas samtgen

arkivrättsliga frågor.vissa
arbets-IT-kommissionensbetänkandepublicerade sittIT-kommissionen

teknikensjuni 1995. Där1995:68 i1995-96 SOU sägs attprogram
mångfalden iinnebärafall kani bästakulturkonsumentenutveckling för att
utvecklingenkulturproduccnten lederkulturutbudet ökar. Förtillgängligadet

påförmedlasoch dans kanmusik, film,litteratur, konst,till nyateateratt
med hjälpblir möjligamed konsumenternadirekta dialogerochvägar avatt

fram.konstformer kanmultimedier. Nya växa
harinstitutionernakulturmiljövårdandedebibliotek ocharkiv,Museer,

olikaregistreradokumentera ochinventera,medlänge arbetat ytt-sedan att
till byggnadsinven-folkminnesuppteckningarallt ifrånkulturarvet,ringar av

till eftervärldenkunskapför bevaragrundläggandehar varitteringar. Detta att
ellerkulturminnenviktigakännedomockså för skapa t.ex.att ommen
för-Sammantagetsamhällsarbetet. ärikräver hänsynkulturmiljöer ensom

inriktade på dettakulturarvsinstitutionernasandelhållandevis resurserstor av
långockså underinstitutionerDärför har dessakunskapsuppbyggnad.slag av

registrering ochdatorbaseradförmed byggatid arbetat systematt upp
underlätta detAvsikten har varitsuccessivt utvecklats.har attsystemen

lättillgänglig för forsk-kulturarvetocksåarbetet,interna göraatt mermen
och for allmänheten.ningen

Riksanti-landsarkiven,Riksarkivet,kulturråd,StatensVid bland annat
biografiskt lexikonSvensktfolkminnesinstitutet,Språk- ochkvarieämbetet,

för utvecklaolika projektbedrivsStiftelsen Nordiskaoch att an-museet
IT.vändandet av

föranslagit medel till plan1995/96budgetårethar förRiksdagen atten
vårdasde registreras,arkivvid ochkulturskattemarädda attgenommuseer

i uppdragprojektgrupphartillgängliga. Kulturdepanementetoch görs gett en
förhandlingsprogramprojektplan ochförslag tillformulera ettettatt en

museisamling-SESAMhar iGruppen öppnaräddningsaktionen. rapporten -
databas,distribueradnationellt1995, angivitfram i junilades att enarna, sotn

tillgänglig-för skapabör byggasviatillgänglig Internet,i vissa delar attupp
arkiv.från ochtill informationhet museer

inriktningKulturpolitikensbetänkandetnyligen iKulturutredningen har
forsäkrasinformationssystem börnätverk och1995:84 uttalatSOU att nya

utvecklaskulturområdet börinom gördatabaserfritt tankeutbyte, somatt
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"Kultur-särskilt IT-nät,för allmänhetentillgängliginformationen ettattsamt
samlade kunskap-till dentillgänglighetenför ökaskapasSverige", börnät att

kulturinstitutionema.inominformationenochen

Utgångspunkter

informationsinföranvända sig ITkulturinstitution bör göraVarje attav
kulturområdet, för forskareoch aktörer inominstitutionerandratillgänglig för

teknikanvändninginte innebärabehöverDettaallmänheten.och for av ny
befintlig teknik.baseraskan ävenutan

IT-användninpågoda exempelviktigt medkulturområdet detärInom g
problem.med likartadeutnyttjas andrakan avsom

beträffande in-samordningsamverkan ochbehovfinnsDet stortett av
säker-rättsliga frågor ochpolicyfrågor,fomiationsförsörjning gemensamma

tekniskstandarder,användninginformationsplattformarhetsfrågor, av
verksamhetsförnyelse nyttochIT-hanteringharmonisering och gemensam

tillämpnings-verksamhetbedrivaorganisera ochsätt samt gemensammaatt
projekt.

möjligainstitution idock varjeriktlinjer bör störstaUtifrån gemensamma
börKulturinstitutionernaIT.användningför sinutsträckning avsvara egen

bedöma vilken delIT-området ochfölja utvecklingendärvid aktivt avnoga
verksamheten.försig denbäst lämparteknikenden egnasomnya

och förnya kun-utvecklautnyttjasmöjligheternaangelägetDet är attatt
dokumentationsprojekt och register-inventeringar,viaskapsuppbyggnaden

institutioner.kulturarvsområdetshandvid i förstauppbyggnad
möjligheterfrämja medborgarnasgällerväsentlig detStatens roll närär att

alla skallgrundprincipdemokratiskinformationsinhämtning. En ärtill att vara
tillgångbör fåinformation. Allmänhetenmöjligheten hämtatillförsälaade att

bibliotekens och skolornasbl.a.informationtill kulturinstitutionemas genom
försorg.

tillgång till in-fåframtiden dettamöjligheter i sättMedborgarnas att
i vilkenmed delsgradhänger i högoch kunskapformation ut-samman

sig ochförmår tillkulturinstitutionerandrabiblioteken ochsträckning bl.a. ta
Kvinnor ochanvändarvänlig den mäntekniken, dels huranvända den nya

uttalat målbeaktas. Ettfunktionshindrades behov börlika ochbör behandlas
informationstekniskt A- ochiinte skall delasmedborgarnabör ettatt uppvara

B-lag.
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Uppdraget

Utredaren skall lämna förslag till samlad strategi för kulturinstitutionernasen
lT -användning, varvid utredaren skall lämna förslag uppbyggnadom ettav

kultumät. innebärDet bl.a. utredaren skallgemensamt kartlägga kultur-att
institutionemas IT-användning och planerade projekt de grund-samt ange
läggande ekonomiska, tekniska och rättsliga förutsättningarna för samladen
IT-strategi inom kulturområdet. Vidare skall utredaren söka finna öppna
tekniska där olika former för systematisering ochsystem katalogisering av
information beaktas så frågan användarvänligheten iatt sättsom centrum.
Syftet bör utveckla och främjavägar dialogeratt mellan olikavara nya
kulturpmducenter och medborgarna

Utredaren bör hålla sig underrättad utvecklingen i Norden och inomom
EU.

Utredaren bör kunna föreslå de åtgärder i övrigt utredningsarbetetsom ger
anledning till.

Om förslag läggs innebär ökade resursanspråk skall förslag tillsom
finansiering redovisas.

Redovisning uppdragetav

Arbetet skall bedrivas i samarbetenära med berörda institutioner och andra
aktörer inom kulturområdet. Utredaren skall under arbetets gång samråda
med lT-utredningen Ju 1994:05 och IT-kommissionen SB 1995:01.

Utredaren skall beakta regeringens direktiv redovisa regional-attom
politiska konsekvenser dir. 1992:50, offentliga åtagandenpröva dir.attom
1994:23 och redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenseratt dir.om
1994:124.

Utredningen skall 24den maj 1996 redovisa delbetänkandesenast ett om
övergripande IT-strategi, kartläggningen institutionemas IT-användningav
och planerade projekt." Utredningens slutbetänkande skall redovisas senast
den 15 november 1996.

Kulturdepartementet
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förteknikvalBakgrund till2Bilaga
SverigeKulturnät

distributionsformerolikabeskrivning deicke-tekniskföljerHär aven -
för kultumätet. Föronline-tjänstercd-teknik och övervägtInternet, som-

bilagan meddistributionsformema avslutasnackdelar medför- ochbelysaatt
aktuella för kulturnätet.antal tjänstervi ärjämförelse där etttar somuppen

2.1 Internet

användaskanoch tjänsterbeskrivs Internet de nätetavsnittethärI det som
anslutningar till Internet.alternativaöversiktför. Dessutom avges en

Översiktl l2. .
möjligt for datorernätverk detdet nätverk görMed Internet somsomavavses

Grunden tillmed varandra.kommuniceraIntemet-domänadresshar atten
försvarsdepartementetamerikanska1960-talet då detlades i slutetInternet av

Project satsadeResearch AgencyDefence AdvancedDARPA pengargenom
datorer. Detmellan olika slagsför kommunikationfram teknikatt ta en

ochvilket utveckladesARPANET, växtedatorer kalladesskapade nätet av
TCP/IP-protokollen seutvecklingen1970-talet. Ett resultatunder hela av var

skulle1983 bestämdeförsvarsdepartementetamerikanskadetnedan som
två delar; detARPANET iSamma är deladesstandard för nätet. uppvara

ARPANET.civila behölloch detMILNETmilitära nätetnätet namnetsom
sig tillindustrialiserade världen anslötfrån hela deninstitutionerForskare och

koppladesakademiskaframARPANET det nätnär växte samman.somnya
samlingvärldsomspännandeiblev dag nät-ARPANET Internet ärsom en

för kom-sammankopplade kunnaiolika nätverken Internetverk. De är att
SUNET först meduniversitetsdatanätetSverige det svenskamunicera. I var

1988.vilket skeddeIP-protokollet,användaatt
allt skickadesARPANETpå det ursprungligakravenEtt att somvarav

nätverketandra datorer ifram tillskulle komma rätt oavsettmottagare, om
skulleinformationenLösningen blev delafungera.slutade attatt somupp

helstvilkenkundemindre delar, paket, vägskickas i transporteras somsom
TCP/IP denför mottagardatom.samlas ihop hos ärnätverket att sam-genom
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ling protokoll den minstaär mellan de olikanämnaren nät-som gemensamma
verken ingår i Internet. I grunden ligger protokollet IP, Internetsom
Protocol, till det skickas kommer fram. TCP, Transportattsom ser som
Control Protocol, skapar förbindelselogisk mellan de kommunicerandeen
datorerna och till de paket skickas kommer fram fel iochatt rättser utansom
ordning.

2.1.2 Bakgrunden till Internets succé

Den explosionsartade spridningen användningen Internet har förvissoav av
förhistoria. Liknande fannstankar i Europa, det iäven USAen men var man

lyckades det kanske fundamentala arbetsmålet nåatt mestenas om attvar en
grundstandard för kommunikationen mellan och inomgemensam systemen,

standard kunde giltig för alla. l den markeringen spelade deten som vara
militära intresset roll.en

Det svårt nå enighet denna standardutveckling i olika länder där-attvar om
för inte på vilken "teknisk nivå"överens standardenatt man var om som
skulle giltig. Skulle det teknisk dataöverföring, vissaröra med sä-vara ren
kerhetshänsyn, eller skulle standarden också omfatta "högre" former reglerav
för samverkan, adressering, indexering, debitering, osv. Här fannssom
många olika intressen i olika länder.

Samtidigt den amerikanska kommunikationsformen TCP/IP bör-som nya
jade i olika sammanhang, pågickprövas andra försök. l flera länder nöjde

sig, åtminstone inledningsvis, med koppla sina datorer påman att samman en
tekniskt lägre kommunikationsnivå. Men småningom ökade behovet högreav
flexibilitet, projektoch för utveckling högre standarder uppstod i flertalav ett
länder. Man började rikta uppmärksamheten de många användarna, demot

tekniskt oerfama. Det samlande konceptet för dessa tillämpningsprojektmer
olika i olika länder: Viewdata Prestel Storbritannien,gavs namn samt

Antiope Frankrike, Bildschirmtext Tyskland, NAPLPS USA, Captain
Japan, Teledata nordiska länder m.fl. Så småningom etablerade sigm.m.
beteckningen videotex för denna tecken- ochsom gemensam typnya av
stillbildsstandard.

Man kan också hålla minneti under 1980-talet det frågaännuatt var attom
på datakommunikation, något då dyrbar Manspara som var en resurs. anpas-

sade sina tillämpningar till de överföringshastigheter fanns till buds försom
rimliga kostnader. Visst hade snabbare överföring, ända till Mbitupp per se-
kund, Men för den kommande marknadenprövats. det de låga has-stora var
tigheterna gällde.som

mångaI länder diskuterades intensivt frågan kritisk för online-om massa
tjänstetillämpningar. Vid vilken penetration kunde förvänta sig attman syste-

skulle börja kraft, och verkligenväxa bli "lönsamt" Var detmet av egen
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Frankrikemiljon Fråndet videllerterminaler,500 000fråga envarom
siffror.andraredovisadeMånga andraså.rörde sig ändetsades om meratt

videotexterrninalermiljontalssåledesdet1990-talet fannsbörjanVid av
olika slag,terminalerföretagsintemamiljontalsvärlden, avi samtrunt om

skepnadiåterkommaskulletillämpningarsådana nykörde senaresomsom
detochhade skapats,tjänsteindustri på nätenbegynnandeEnpå Internet.

Mananvändare.miljonermångahoskunskapoch varerfarenheterfanns
sådantnågotintekundedet taförredoomedvetet steget manstora men-

språk.olikataladeeftersom systemensteg,
mångakabel-TV-försök prövatsbakgrund i deocksåfanns somDet en

bred-teknik, därför häftigareföreträdaredrevs1980-talet. Deunderhåll av
aldrig framleddedeMensjälvklart.videotillmöjlighetmedband varm.m.

Även påväntadedeför dyrt.det bleveftersominteraktivitetteknisktill full
till deså billigbli vägspärrenskulle storatekniken an-förlösningen, attatt

sig.skulle öppnavändargrupperna
beskrivasskulle kunnatill vadin ettträdde somdå InternetDet somvar

kritiskadenblixtsnabbtöverskredsochnåddesNaturligtbord.dukat nog
användare.miljonernågraavmassan

tjänsterInternetsl 32 . .
det härlkommunikation Internet.förtjänstermängd av-finnsDet storen

kommunikationförtjänsternaanvändadenågra an-beskrivssnittet mestav
användare-systeml.ochvändare-användare

användare-användareKommunikation

tvåvägskom-för asynkrontjänstengrundläggandedenElektronisk ärpost
harallatillskickagår e-post-Detpå Internet. e-post enmunikation somatt

fast medvanligprincipi sätt post,fungeraroch detadress somsamma
MailInternetMultipurposeMIME,standardenutdelning. Medsnabbare

enbartså deninte översättasinformation är attkan textExtensions, rensom
formaterade do-såvälDärmed kanklararInternetteckeninnehåller av.som

viaskickasexekverbara e-post.kument programsom
distribu-Hanteringendistributionslistor.formsärskild är avEn e-postav
särskildtillskickasAlllistserver.s.k.tionslistan sköts e-post ensomav en

distribu-med ifinnstill allaskickasautomatisktkommeradress ut somatt
tionslistan.

omfattande be-1 1996 förhelhet,i sinInternetKrol E.. merSe ent.ex.
skrivning
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Nyhetsgrupper eller ytterligareär sätt kommuniceranews, asynkrontatt
med andra användare. Det är konferenssystem därett användaren kan läsa
och skriva till de nyhetsgrupper den speciellasom servern, newsservem, ger
tillgång till. Både distributionlistor och nyhetsgrupper forumär för diskus-
sioner inom mängd olika ämnen.en

IRC Internet Relay Chat tjänstär det möjligtgör fören antalsom ett an-
vändare kommunicera synkront viaatt Internet. På försättsamma som news
finns det antal olika egentligenett kanaler, handlargrupper, speciellasom om

En kanalämnen. fungerar digital mötesplats där det gårsom diskuteraen att
med andra anslutna.ärsom

MUD Multi-User Dungeon skapades nätverksversionsom även-en av
tyrsspel. Dessa utspelar sig i värld inte nödvändigtvis efterliknaren densom
riktiga världen. Deltagarna i spelet kan kommunicera synkront med varandra
eller med artifrciellt skapade karaktärer. MUD kan också användas för annan
interaktivitet i realtid, diskussioner och distansundervisning.t.ex.

Det är möjligtäven genomföra telefon-att och videokonferenser via
Internet användningen har begränsats bristandemen överföringskapacitet.av
Utvecklingen vad gäller komprimering ljud, bild, går emellertid framåtav etc.
och dessutom förbättras modemen kontinuerligt.

Kommunikation användare-system

Ftp File Transfer Protocol är protokoll ocksåett har tjän-som gett namn
används för sändasten filer med informationsom att mellan datorer ärsom

anslutna till Internet. Anonyma ftp-arkiv är sätt informationgöraett till-att
gänglig för alla. Användare användarnamn och lösenordutan tillåts hämta
vissa filer och ibland lämnaäven filer for spridning via arkivet.

Telnet är protokoll används förett härma beteendetsom hosatt termi-en
nal, s.k. terrninalemulering. Det möjliggör anslutning till dator ien annan
nätverket och den utföra uppgifter, dvs.att användaren fram-som om satt
för den datorn.

Gopher informationssystemär baseratett på i flera olika nivåer.menyer
Det är sätt organisera ochett att användare tillgång till information.ge Gopher

iersätts utsträckningstornu av www.
Www World Wide Web, iär dag den snabbast växande tjänsten på

Internet. Det är distribuerat hypermediesystemett utvecklades vidsom
CERN, det europeiska forskningscentret för panikelfysik, i början 1990-av
talet. Grundtanken skapa enhetlig och konsistentattvar fören gränsyta olika
slags datorer med möjlighet nå informationatt även andra datorer. Www:s
utformning hypermediesystem informationensom gör inte behöveratt vara
linjär. Ett dokument kan läsas användaren hopparatt mellangenom olika
delar koppladeär till varandra via s.k.som hyperlänkar. Det finns ofta ingen
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riktningväljer självläsarendokumentdefinieradspeciellt väg utanettgenom
informationen.hjälpmed av

dokumentformatdetLanguageMarkup ärHyperTextHTML som an-
SGMLtextformatetgenerelladelmängd detDetpåvänds ärnätet. aven

Innehållet i dokumentLanguage.MarkupGeneralizedStandard ett www
läsesDokumentenrörliga bilder.ljud, bild ochblandningkan text,avenvara

defor utgörswebbläsare. Basenspeciella www-systemet avprogram,av
i dagochdokument ärtillhandahåller allawebbservrar somsom

webbserver.tillklientfungerarwebbläsarevärldsomspännande. En ensom
med skickaochdokumentefterfrågar attWebbläsaren ett servern svarar

det.tillbaka

anslutningarOlika slags2.1.4

kananslutningEnsig till Internet.anslutaolikaantal sättfinns varaDet attett
användare.för privatafrämstanslutningarUppringda äreller fast.uppringd

tillgänglig från ärinformationvill göraproducenter serverFör en egensom
anslutningar.fastanödvändigt medprincipidet

anslutningUppringd

Internet.kommabilligasteanslutning det sättetuppringd analog är utattEn
för detanslutning densammaanalogför äranvändsTekniken somensom

för kunnautrustning krävsendaDentelefonnätet. attvanliga an-extra som
förbehövsModemetmodem.s.k.till persondator attanalogt ärsigsluta ett

telefonled-till analogafrånsignaler datorn överdigitalautgåendeöversätta
från telefon-signaleranalogaingåendeföroch översättaningen, tvärtom att
kontinuerligtutvecklasförstår. Modemendigitala datorntillledningen som

uppringdanvändareprivata56 kbps. För ärkapacitetmedi dagoch finns
viakommunikation Internet.vidvanligastedetmed modemanslutning

för digitalstandardNetworkServices DigitalIntegrated ärISDN en
information. Förelektroniskochtelefonsamtalvanligabåde attöverföring av

utrustning,specielllcrävstill InternetanslutningISDNanvändakunna ensom
för ochdatatvå s.k. D-kanalerstandardanslutning mednätterminal. Ens.k.

till 144 kbps.överföringskapacitetersignaleringB-kanal förs.k. uppgeren
i mindrefrämstmöjligheten saknasöverallt;tillgängligti dag inteISDN är

tätorter.
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Fast anslutning

En fast linje konstant tillgång till Internet vilket betyder det inte före-ger att
kommer någon uppkopplingstid och kommunikationen säkrare.att är
Överföringskapaciteten med fast anslutning från 2 Mbpsär och uppåt. Fast
anslutning vanligtär använda för förse helt lokaltatt nätverk medatt ett an-
slutning till Internet. Alla datorer i nätverket delar då på den fasta linjen.
Överföringshastigheten därför beroendeär hur många använder linjenav som
samtidigt. fastEn linje i dag inte någotär alternativ för privata användare ef-

det alltför dyrt.är För informationtersom göra tillgänglig frånatt en egen
det i principär nödvändigt med fast anslutning.server

2.1.5 Internet för långsamdem med anslutning

För kunna utnyttja alla de olika tjänsteratt erbjuds via Internet krävssom en
webbmöjlighetz.anslutning med Trenden alltmer kapacitetskrävandemot

tillämpningar dessutomgör det bör anslutning medatt relativt högvara en
överföringskapacitet, åtminstone på 30 kbps. Det finns dock alltid deca som
inte har möjlighet till sådan anslutning. Det dåligt utbyggda telenäteten
glesbygden snabbagör anslutningar inte möjliga.att är För krävande
tillämpningar kan kanske publika teminaler på bibliotek och medmuseer
snabba anslutningar användas.

Många tjänster kan utnyttjas med långsammareäven anslutningar. Det
finns antal olika slags tekniker för öka tillgänglighetenett till Internet. Enatt
enklare anslutning till Internet från nätverk eller från BBS kanett annat en ge
användaren tillgång till eller andra tjänster. För ytterligaree-post underlättaatt
for dem snabb anslutning kan också tänkasutan cd-romskiva kom-en som
plement till Internet.

Internet kombinationi med cd-rom

cd-teknik3En intressant användning kombineraär dess statiskaattav natur
med Internets dynamiska Ett problemen med cd-tekniknatur. ärav näratt
skivan väl pressad och distribueradär kan vissa delar den redan in-av vara
aktuell. Ett hybrid-system kan lösningen sådana problem. Statisk in-vara
formation erhålles från cd-skivor uppdateras informationsom genom att
hämtas via förbindelse till Internet. Exemplen kombinerade lösningaren är
få. Det beror på utvecklingen inte harännu kommit så långtatt finnsdetatt
fungerande standardlösningar.

2 Se bilaga 2.1.3.
Se bilaga 2.2.1.
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utgågårcd-teknik. DetochInternet attkombineraflera sättfinnsDet att
cd-skivanutanförinformationtillgång tillolikapåoch sättcd-teknikfrån ge

cd-skivan kanutanförpekardokumentenihyperlänkarMed somvia www.
producentenInformationdynamiskt. vettillhandahållas sominformationviss

heltdetfungerarOptimaltcd-skivan.påfinnasintebehöveroftauppdateras
frånhämtasinformationenmärkerinteanvändarenför omsomtransparent

frånellercd-skivan www.
dynamiskmed ärlösningtekniskstatiskkombinera ensättEtt enattannat

Det kaninformationen. görasuppdateringen ge-skötaanvändarenlåta avatt
information.hemoch hämtartillsigansluter nyanvändaren wwwattnom

cd-tillgänglig förförhårddiskanvändarenspå attlagras varaInformationen
användningenkanhämtad transparent.välinformationen är varaNärskivan.

vilkenindextillhandahåller överproducentenalternativ etttredje ärEtt att
tilltillgångvill haanvändarenNärviauppdateradinformation är www.som

informa-uppdateradindexetmed i överfinnsdenförstkollasinformation om
denhämtasAnnarsfråninformationenhämtasfalletsåOmtion. är www.

cd-skivan.från

viaInternet e-post

anslutnadirektinte ärföretagsnätkommersiella ellernätverk somMånga --
Detvissa tjänster.tilltillgånganvändaresinaerbjudadetkantill Internet trots

översättandefungerargatewaytunnel eng.s.k. som ensker somengenom
utnyttjas berorkantjänsterMängdentvå olikade sommellanlänk systemen.

fåtalendaststöd formedtunnelstöder. En etttunnelnprotokollpå vilka som
förenkeltheltellersäkerhetsskällösningönskvärdprotokoll kan avvara en

Även uppringdatjänster.olika slagsmed allanödvändigtintedetatt anses
begränsadformnågonanvändaresinaerbjudafall an-i vissa avBBS:er kan

till Internet.slutning
främstaDessförmedlaenbartklarartunneln e-post.enklaste attDen av

Detsin adressat.nårsåadresser ger an-översätta e-postenfunktion attär att
kanmänniskormiljontalsdemedkommunicera sommöjlighetvändaren att

slag4. kane-postförbindelseEnolikafilerskickaochnås atte-post avgenom
distributionslistor Medde-viadiskussionerideltaföranvändas attäven

ingenvarföre-postlådaanvändarenstillochfråndirektskickaslanden
rnissas.distributionslistormedfunktionalitet

informationdelmöjligtsnigelsurfning det ävenär att tas.k. avGenom
specielltillskickarAnvändarenpå e-post ser-finnsendast enenwww.som

Somwebben.påtill dokumentadresserinnehållerförfråganmed somenver
hyperlänkarnadär ärdokumentönskademedanvändarenfår e-postensvar

4 2.1.3.bilagaSe
2.1.3.bilagaSe
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markerade med speciellt Det kanett användas for beställanummer. numret att
dokument och därmed navigera med Mednya snigelsurfninge-post.www

får användaren klara sig multimedier i dokumenten ochutan denutan ome-
delbara återkoppling med sitt hyperlänkar.som www ger system av

Har tunneln stöd för andra protokoll kan tjänster Telnet, ftpt.ex.som
nyhetsgrupperöoch/eller användaren förbättrad tillgång till Internet. Medge

Telnet kan utforskas på erbjudersätt direkt återkopplingettwww änsom mer
Speciella for nå via Telnete-post. att användaren möjlighetservrar www ger

navigera på medatt På förett sättwww menysystem. ärsamma e-postsom
det dock svårt del multimediedokument.att Förta utnyttja det distribue-av att
rade hypermediesystemet med multimedier och integrerade tjänster till fullo
krävs anslutning till Internet med stöd foren www.

2.2 Alternativa distributionsfonner

I det här avsnittet beskrivs alternativa distributionsforrner cd-teknik och-
onlinetjänster för kultumätet. Avsikten med beskrivningarna är att- ge en
översiktlig icke-teknisk förklaring respektive distributionsforni.av

2.2.1 Cd-teknik

Med cd-teknik här de olika standarder finns för optiskavses läsningsom av
digital information från kompaktskivor. Detta till skillnad från sådana lag-
ringsmedier för datorer diskett och hårddisk, magnetiska.ärsom Densom
optiska läsningen sker med laserstråle lysertunn cd-skivan ochen som mot
reflekteras till ljuskänslig På cd-skivan har åstadkommitsen mottagare. gro-

där laserstrålen inte reflekteras påpar sätt plan Detsamma motsom yta.en
reflekterande ljuset tolkas i till digital signal. Enmottagaren standardskivaen

120 millimeterimäter diameter och har tjocklek 1,2 millimeter.en
Sedan standarden cd-da deñnierades i början 1980-talet för musik-av

branschen har flertal standarder med olikaett användningsområden utveck-
lats; cd-rom för generell informationslagring, cd-i för multimedietillämp-
ningar De olika standarderna för hur informationetc. skall lagras på skivaen
beskrivs i böcker har namngivits med färger, cd-da Rödasom boken,varav
cd-rom Gula boken och cd-i Gröna boken deär vanligaste. Utöver dessa
standarder finns mängd andra cd-standarder speciellt framtagnaen är forsom
video, skrivbara cd-skivor, etc.

6 Se bilaga 2.1.3.
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cd cd-a utläses disc-digital audio,Cd-da alternativt eller ärcompact en
1983/84uppspelning musik lanseradesstandard för lagring och som avav

60 minuter musikSony. En cd-da-skiva mellan och 74Philips och rymmer
specielltskivan används. Standarden de-beroende på hur ärytastor av som

uppfylla de ljudformatet ställer på lagrings-finierad för krav ettatt som
lagringskapacitet, feldetektion, felkorrektion, synkroni-relativt högmedium;

cd-da-skivor enkla massproducera, billigaDessutomsering, är att attetc.
använda, vilket också viktigt för lagrings-framställa och lätta att att ettvar

musik skulle lyckas kommersielltmedium för
utvecklingdisc-read onlyCd-rom, utläses ärcompact memory, en av

1985 Philips och Sonyför cd-da. Standarden lanserades ochstandarden ärav
fel-digital information. Feldetektion ochför lagra alladefinierad att sorters

for de krav generell digital informationkorrektion har högreanpassats som
adresseringlagringsmediet. Dessutom krävs cd-ställer en nogrannare av

527rom-skivans innehåll. En cd-rom-skiva till mellan Mbyterymmer upp
information, på skivans742 digital beroende hur mycketoch Mbyte ytaav

mycket feldetektion felkorrigeringanvänds och hur plats och tar upp.som
500 disketter, 220 000 A4-sidor eller 000 bilder.cirka lDet motsvarar text

viss hårdvarainte bundet till specifikt operativsystem ellerCd-rom är ett en
ihop samtliga persondatorervarför cd-rom-spelare kan användas med nästan

Överföringskapaciteten 300 1000vanligen mellan ochpå marknaden. är
kBps.

produktspeciñk applikationCd-i, utläses disc-interactive, ärcompact aven
cd-rom-formatet. stället För generell information cd-i lagra mul-I är avsett att

kombinationer ljud, bild, rörliga bilder ochtirnedier ochtext, att an-av --
tillämpningar. hårdvaru- ochvändas till interaktiva Det kombineradär en

mjukvarustandard med stöd för synkronisering ljud, bild och rörligatext,av
användasbilder. En cd-i-spelare har inbyggt operativsystem och avseddär att

tillsammans vanlig Eftersom mindre fel ljud, bil-med tv-apparat. text,en
förhindrarörliga bilder inte uppspelningen och användningender och anses

multimedietilläntpning används cd-skivor felkorrigerin Det bety-utanav en
lite information cd-i-skiva på cd-rom-skiva.der det änatt ryms mer en en

tillskottet i familjen förDvd det standarder cd-teknik. Detär ärsenaste av
förelektronik- och nöjesindustrin tillsammans har utarbetat standardsom en

videokassetter, cd-da-skivor och cd-rom-skivor. Dvd kommerersättaatt tro-
ligen lanseras 1997. Från början utlästes dvd digital video disc,underatt som

eftersom dvd skall standardema cd-da och cd-rom detäven ersätta varmen
därförmissvisande låsa benämningen till enbart video. Benämningen äratt

fristående beteckning ytterligare betydelse. Dvd är sättnyttutan ettnumera en
digital information skivor. Informationen har packatslagra cd-liknandeatt

laser-tekniken för skivorna Skivorna tillver-och läsa har utvecklats.tätare att
på cd-rom-skivor.kas liknande cd-da- och Dessutom verkar detsätt som som
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dvd-spelare kommer bakåtkompatibla och kunna användas till-attom vara
med både cd-da- och cd-rom-skivor.sammans

Dvd-tekniken kan användas på flera olika En dvd-skivasätt. med lagerett
information läses vanligsätt cd-da- eller cd-rom skiva ochsamma som en

då omkring Gbyte.4,7 Lagrin kan också i dubbla lagergöras vil-rymmer gen
ket dubblar lagringskapacitetenäven och/eller båda sidorna vilket maximalt
fyrdubblar kapaciteten till omkring Gbyte.17 En dvd-skiva med fyrdubbel
kapacitet 30 cd-rom-skivor. Dvd-spelare kommer lanseras imotsvarar ca att
flera olika modeller, avsedda för video, musik eller dator. För kunna spelaatt
Videofilmer mpeg-dekoder inbyggdär i spelarna. Mpeg standard förären en
komprimering ljud och rörliga bilder kan reducera lagringsutrymmetav som
för digital videoñlm till 200-del det ursrungligaen upp en utrymmet.av

Online-tjänster2.2. 2

Med online-tjänster här tillhandahålla datorbaserad informations-attavses
sökning i databaser. En heltäckande beskrivning begreppet innehållermer av
förutom textbaserade databaser och offentliga register finansiella tjänsteräven
och videotex. Grundtanken samla mängder informationär att stora ett
ställe och den tillgänglig för allagöra behöver komma den.som
Databasvärden den driver online-tjänsten förses med informationsom- -
från antal olika databasproducenter. Ofta fungerar databasvärden ocksåett

databasproducent. Användare kommer informationen kopp-som attgenom
sig tjänsten, fastvia eller uppringd anslutning. Databasvärdenmotupp

fungerar mellanhand lägga och tillhandahålla andrasattsom genom upp
information. Vanligen måste användaren teckna abonnemang med värdenett
för kunna online-tjänstema.använda Databasvärden sedan avgiftatt tar ut en

användaren vid sökning, antingen beroende söktid eller antal sökträffar.av
Online-användning i Sverige isker dag via teminaler eller persondatorer

via myndighets- eller företagsnät har fast anslutning till databasvär-som en
den. Det endast mindreär del användningen sker via uppringden av som
förbindelse med persondator och modem. Att myndighets- och företagsnät är
direkt anslutna till online-tjänsterna har troligen haft postitiv inverkan påen
online-användningen i Sverige. Samtidigt kan det ha hämmat utvecklingen

gränssnitt7.och användningen grafiskamodernaav
Online-tjänster har traditionellt haft specifik användare medsett en grupp

tydliga mål. Det har varit interrnediärer eller slutanvändare söker infor-som
mation med visst innehåll. Användarna har ställt höga krav på den in-ett att

7 Se Klasen L. Olofssonoch A.. Den svenska marknaden för online.
audiotex och 1995cd-rom.
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skall snabbtskall finnas tillgänglig och det sökade sökerformation attatt
den.

1990-talet gått online-tjänstersedan börjanUtvecklingen har mot attav
tunnlar3 online-tjänster möjlig-Sådana mellansammanlänkas med varandra.

tjänster ochkomma i kontakt med andra databaser.för användarnagör att
för innebärtillfredsställs bättre och databasvärden detAnvändarnas behov att

kan nås.kundgruppernya
i distribuerade klient/servergår utvecklingen stället s.k. ochNu mot - -

med onödiga. I distribueradevilket lösningar tunnlargör separatasystem
och sökprogram utspridda olika datorer sammanlän-databaserärsystem

i användarens för dialog med verktyg ii Ett verktygkade nät. system en
i sin föra dialog med ytterligare verktygDe kan sedanandra tursystem. en

sökning i databaser och resultatet. Med distri-utföraeller presenterat.ex. en
onödigt bör fortfa-kan det verka med databasvärdar debuerade system men

funktion samordnat tillhandahålla information,fyllarande attgenom er-en
marknadförinkundstöd,bjuda sköta etc.

Jämförelse distributionsfonner2.3 mellan

vill vi tydligaregöra koppling mellan möjliga distribu-det avsnittetI här en
Vi beskriver först olika slags tjänster i fram-tionsformer och kulturnätet. ett

sedanjämföra cd-teknik, online-tjänster ochtida kultumät. Genom Internetatt
nackdelar med respektive lösning.framgår för- och

Olika tjänster2.3.1 slags

användning framtida kultumät handlar kommunikation,All slags ettav om
antingen mellan användare och användare eller mellan användare och system.

tvåMed kommunikation mellan användare och användare eller fleraattavses
Syftetanvändare kommunicerar med varandra. med tjänsterna användare-an-

vändare möjliggöra eller underlätta kommunikation mellanär att snarare
människor. Kommunikation mellan två eller flera realiserasanvändare kan

tjänster. Med kommunikationmed synluona eller asynkrona mellan använda-
eller flera användare något informa-och utbytetsättsystem attre avses en

Syftet med tjänsterna användare-system antingention med ärsystemet. att ge
tillgång till information finns i låtaanvändaren den ellersystemet attsom an-

handlarförmedla information till Det möjliggöravändaren systemet. attom
kommunikation mellan och på effektivtanvändaren Närsätt.systemet ett

8 Se bilaga 2.1.5.även
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kommunikationen sker mellan användare och tjänsterna i stället in-ärsystem
distributiva.teraktiva eller

Asynkrona tjänster

tjänsterMed asynkrona sker kommunikationen mellan användare och använ-
realtid.dare inte i De kommunicerande behöver inte utnyttja tjänstenparterna

samtidigt kan del inläggde andras det Asynkrona tjän-närutan ta av passar.
i kultumät kan kommunikation mellan allmänheten och personalster ett vara

vid någon institution, myndighet eller organisation. Det kan också attvara
i nyhetsgruppermedverka eller distributionslistor. Kommunikation sker van-

ligen via betyderDet den information skickas ofta E-äre-post. att text.som
multimediermed dock möjligt och kan då innehålla såvälär ljud,post text,

bild rörliga bilder. De asynkrona tjänsterna kan stå för relativt delsom storen
användningen i kultumät. Krav överföringshastighet små.ärettav

Synkrona tjänster

De synkrona tjänsterna sådana kommunikationenär mellan användare ochatt
användare i realtid.sker Det kräver de kommunicerande utnyttjaratt parterna
tjänsten samtidigt. Två fleraeller användare kommunicerar digitalt med va-
randra, ljud, bild och/eller rörliga bilder. Synkrona tjänster itext,genom ett
kultumät kan delta i konferenssystem eller igrupparbetet.ex. att ett ettvara

tjänsterrealtid. Det kan variera mycket beroende på vilkenär slags in-som
formation de innehåller. Ett konferenssystem kan textbaserat, ljud- ochvara
bildbaserat med kameror riktade deltagarna eller bestå avancerade vir-mot av
tuella världar med ljud, bilder och rörliga bilder. Grupparbete i realtidtext,
kan också kringuppbyggt multimedier. Synkrona tjänster kan ställavara
höga krav på överföringshastighet, speciellt ljud, bilder och rörliga bilderom
används.

Interaktiva tjänster

Med interaktiva tjänster tjänster där påverkaranvändaren informationenavses
något slags val. Det iresulterar dynamiskagöra dokumentattgenom som

skapas de efterfrågas. dynamisktEtt dokument kan olikanär beroendeutse
vilka val användaren kultumät finnsl mängder information igör. ett stora

databaser, databaser och andra tillämpningar kan kommasexterna som ge-
interaktiva tjänster.nom

Med databaser i första hand institutionernas, myndigheternas ochavses
organisationemas digitaliserade beståndsregister. De kan referen-utgöras av

till böcker, referenser till bilder, eller beskrivningar böckernaetc.ser av re-
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bilderna.spektive Speciella samlingar kan digitaliseras och i sin helhet läggas
i databaser eller bild. Databaser institutionerna, myndigheternatextsom som
och organisationerna inte producerar själva kategoriseras databa-externasom

Allmänheten kan i första hand tillgång till databaser online.ser. ges externa
Många databaser avgiftsbelagda ochär svåra söka effektivt i varförexterna att

oftade handhas personal vid arkiv och bibliotek.t.ex.av
De interaktiva tjänsterna informationengör i databaser ochsom externa

databaser tillgängliga för användaren behöveri sig själva inte särskilt ka-vara
pacitetsluävande. Det kan räcka med enkelt gränssnitt databas förett mot en

infomiationen skall bli tillgänglig. Innehållet i databaserna, självaatt infomia-
tionen, ställer dock höga krav den tekniska lösningens lagringskapacitet.
Informationen i databaser och databaser ställer vanligen låga lcravexterna
synkronisering och kontinuitet.

Andra tillämpningar kräver interaktiva tjänster bokningär ochsom t.ex.
beställning biljetter. Informationen främstär och ställer i sig ingaav text

krav på lagring, överföringshastighet,större etc.

Distributiva tjänster

De distributiva tjänsterna används för del fördefinierade dokument.att ta av
Det dokument likadanaär varje gång användare efterfrågarsom ser ut en
dem. Fördefinierade dokument intressantaär för kultumät. Det kanett vara
digitala altemativ/komplement eller digitala presentationer. Till kategorin digi-
tala altemativ/komplement hör både reproducerad-distribuerad information
skapad i medium och information skapad digitalt.ett annat är Det kansom

utskick digitaliserat material tidigare gjorts på virtuellavara av som papper,
konstverk eller hela virtuella utställningar.

Digital presentation med ljud,är bild och rörliga bilder informeraatt text,
institutions, myndighets eller organisations verksamhet. Det infor-om en är

mation aktuell och kräverär kontinuerlig uppdatering för intres-som att vara
för användaren.sant

De distributiva tjänsterna snabbt justväxer Många institutioner,nu. myn-
digheter och organisationer intresseradeär digitalt. Det medgörsattav synas
digitala presentationer och digitala altemativ/komplement med varierande ka-
pacitetslcrav. Trenden går ljud, bild och rörliga bilder vilket demot görmer
distributiva tjänsterna krävande.mer
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Jämförelse2.3.2

distributionsformer med olika förut-cd-teknik och online-tjänsterInternet, är
tjänster9. Distributionsfonnemadistribuera olika i grundensättningar äratt

jämförelse blir lite jämföra äpplen medolika ochhelt päron.attaven
Intemetmförsvåras också cd-teknik kan kombineras medJämförelsen attav

online-tjänster kan använda Intemet-teknik. Vi harsåväl cd-teknikoch som
avgörande för lämpligbeskriva de skillnader hur distribu-försökt äratt som

Sverige.för Kultumättionsfonnen är

Informationen.: omfattning

från institutioner, myndigheterInfomiationen i kultumät kommer ochett or-
kulturornråden. olika slag och skiftandeganisationer inom olika Den är av av

likaledeskulturnätsanvändarna och heterogenmängd. De tänkta är storen
omfattning antalet användare med olika intressen,Informationens ochgrupp.

teknisk lösning informationenandra krav pådet ställs helt ängör att en om
skulle begränsad.eller användargruppen vara mer

cd-teknik enskildtraditionella användningsornrådet förDet är att en orga-
till relativt kändsprider statisk information användare.nisation gruppen

avsedd för med visst intresse ochInformationen cd-skivan användareär ett
skivandärefter. information finns på ändrar sällankan Den somavpassas

utseende oftare det räcker medsig innehåll, struktur eller än att ett treparvare
år.uppdateringar per

för sprida information till specifikOnline-tjänster används vanligen att en
tydliga mål intemtediärer eller slutanvändareanvändare med somgrupp -

information med visst innehåll.söker ett
inom akademiska världen föranvändes till börja med denInternet att mest

idealiskt fordiskussionsgrupper och elektronisk Nätetfilöverföring, post. var
befann sig geografiskt åt-förenkla kommunikation mellanatt sompersoner

betydligt och heterogen.skilda. I dag användargruppenär större mer
kontinuerligt efter önskemål frånTjänsterna Internet avpassas nya nya an-

användningsområden hittas ständigt.ochvändare nya
Många kulturinstitutioner har redan börjat sitt digitaliseradegöra mate-att

via och fler på gång. teknisk lösningrial tillgängligt Internet Enärexternt
inbegriper medföra de blir finnas påinte Internet skulle att atttvungnasom

två ställen.

9 Se vidare bilaga 2.3.1.
10 Se bilaga 2.1.5.vidare
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Möjliga värmer

En lösning baserad enbart på cd-teknik kan inte innehålla sig asynkronavare
eller synkrona tjänster. Eftersom intedet finns någon anslutning till andra an-
vändare det omöjligt kommunicera. Enär del tjänsterde böratt stor av som
finnas i kulturnät, nyhetsgrupper, distributionslistor, konfe-ett t.ex. e-post,

och grupparbete i realtid, faller då bort.renssystem
Även de interaktiva och distributiva tjänsterna blir problematiska med cd-

teknik eftersom sådana tjänster ställer höga krav på lagringskapacitet. Det
skulle dock möjligt urval så endast viss informationgöra läggsatt ett attvara
på skivan, kan antal databaser väljas och distribueras tillsammans.t.ex. ett ut
Problemet blir välja vilken information skall plats skivan. Detatt som ges

också lång tid sammanställa, prägla och distribuera information påtar att en
Omcd-skiva. skivan enbart kommer antal gånger år det därförärut ett per

omöjligt sprida aktuell information.att
Överföringskapaciteten hög"med cd-teknik relativt vilketär möjliggör

krävande multimedietillärnpningar. Med cd-teknik finns det förutsätt-goda
ningar tillhandahålla sådan information i dag alltför lång tidatt tarsom att
distribuera via online-tjänster eller Internet.

Online-tjänster och Internet kan föranvändas många former kommuni-av
kation. Med Intemet-teknik finns det väl fungerande tjänster för kommunika-

system.tion mellan människor och kommunikation mellan människor och
Problem till följd låg överföringskapacitet uppstår mängder ljud,närav stora
bilder och/eller rörliga bilder skall distribueras. l dag det ändå möjligtär att
hålla telefon- och videokonferen med låg ljud- och bildkvalitet.ser
Utvecklingen såväl modem komprimering bilder och ljud gårav som av
också fort och anslutningarnaäven mellan och inom nätverken förbättras
kontinuerligt. Information uppdateras kan snabbt tillgänglig förgörassom
användaren vilket möjliggör spridning aktuell information.av

I dag finns mjukvara för ansluta sig till Internet till i princip allaatt typer av
TCP/IP-protokollen13datorer. oberoendeär och kan därförnättyp, använ-av

fördas lokala fasta och uppringda förbindelser,nät, De intet.ex. äretc.
bundna till speciell hårdvara vilket olikagör datorer kan kom-atten typer av
municera. Det finns redan färdiga lösningar för de flesta tjänster och dess-

går utvecklingen mycket fort. Den mängden användare,utom producen-stora
och utvecklare leder sannolikt till allt användbara tjänster.ter Processenmer

för skapa standarder på Internet kort, effektivär och flexibel.att Följer man
standarder skall det därför inte några problem flytta sina tjänster tillattvara

standarder.nya

11 se bilaga 2.2.1.
2 Se bilaga 2.1.3.
3 se bilaga 2.1.1.
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Användning

måste producentenMed cd-teknik hela tiden försöka förutsäga vilken infor-
mation användaren intresserad skalloch hur den kunna användas.är av

fleraExempelvis kan producera cd-skivor med delar sinamuseer av sam-
lingar, användaren intresserad viss konstnärs måsteverkärmen om av en

alla cd-skivoma forhan/hon leta möjligt få önskad information.att om
online-tjänsterMed och kanske framförallt kan självInternet användaren

fram information intressant.plocka den Informationen kommer inteärsom
färdigförpackad användaren hämtar den själv i önskad form. Nya distri-utan
butionsfomier Internet kan därför bryta traditionella mellangränsersom pro-

och användning inteducent konsument och förutses i sig produ-som vare
tilleller konsumentled kan komma stånd.cent-

infonnationsresurser finns tillgängligaDe i publika databaserstora som
har hittills inte utnyttjats särskilt många användare. De tjänster tillhan-av som

svårtillgängligadahålls ofta alltför och specialiserade oftaoch ocksåär är av-
giftsbelagda. Tjänsterna går endast nå förstanvändaren anmäler sittatt om

få Online-branschenintresse för användarnamn och lösenord. ocksåatt ett var
vikten grafiskamed inse och standardiserade gränssnitt föratt attsen av un-

för Spridningenderlätta användaren. standarder har dessutom hämmatsav av
självklart attraktivt för kommersielladet inte online-tjänster underlättaäratt att

konkurrenter.hossökning
fördel lntemet-lösningEn med användarna enkelt kan kommaär atten

det världsomspännande kulturnätet. På såäven nätet sättresten av genom
skulle också användare inte har för avsikt utnyttja kultumätet kunnaattsom
nås. Användningen cd-teknik eller online-tjänster medveten.ärav mer

måste först skaffa cd-skiva respektiveAnvändaren abonnemang ochetten
varje gång cd-skivan eller koppla sigsedan online-tjänsten.starta motupp

många flerMed skapas ingångar till kulturnätet vilket kan lockaInternet nya
användare.grupper av

grundtankarna med fritt söka informationEn kunnaär att genomav www
länkar. Lika viktig möjligheten själv publicera material,följa kunnaär attatt

diskussioner idelta i och skapande elektronisk kultur. Med utvecklingenav
etc.15och integrering nyhetsgrupper, fåri använ-e-post,avav www www

grafiskt gränssnitt för tjänster.daren lättanvänt olikaett

14 Se Olofsson DenKlasen L. och A.. svenska marknaden för online,
audiotex 1995och cd-rom.

15 Se bilaga 2.1.3.
16 Se bilaga 2.1.3.
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2.4 Hur digitalt materialgöra tillgängligtexternt

avsnittetI det här beskrivs antal problem med digitalt materialett göraatt ex-
tillgängligt. Vi beskriver två institutioner Demograñska databasenternt och-

Naturhistoriska riksmuseet- har kommit olika långt och därmed stöttsom
olika problem.

2.4.1 Demografiska databasen

Demograñska databasen DDB vid Umeå Universitet har hittills i mycket be-
gränsad omfattning gjort sitt digitaliserade material tillgängligt för all-externt
mänheten. DDB:s uppgift registreraär och bearbeta demografiska ochatt so-
ciala historiska data för forsknings-, utbildnings- och arkivändamål. Det digi-
taliserade materialet består information cirka 365 000 individer uppde-av om
lat på drygt 11 miljoner Informationen kring individerna baseradposter. är
på 1800-talens1700- och kyrkböcker och består uppgifter kring födelse,av
död, vigsel, flyttningar, läskunnighet Utöver det individbaseradeosv. mate-
rialet har DDB registrerat det s.k.även Tabellverket, rikstäckande statistiken

beskriver människorna i Sverige för åren 1749-1859.sotn
Det 20-25 vidgörs DDB år och sedan 1973 har materialetuttag iper starten

lsammanlagt för 400-500använts vetenskapliga arbeten i viss utsträck-samt
ning för undervisningäven på universitet. Den uttagskostnaden varierar,rena
beroende på komplexitet och arbetsinsats, mellan några och 40 000-tusen
50 000 kronor. Denna kostnad debiteras dock inte alltid beställaren.

I allmänhet det forskareär beställer material från databasen. De flestasom
personalgörs arbetar vid enheten iuttag Umeå det gårav ävensom attom

online-anslutning forskare. Delar materialet också tillgängligtär viasom av
Forskningsarkivet vid Umeå universitet. DDB ansluten tillär Umeå univer-
sitets lokala datakommunikationsnät vilket i sin anslutet till SUNET.ärtur

Demograñska databasen har www.presentation sin verksamhet påen av
Det har dock hittills varit eller mindre preliminär presentationen mer utan
tillhandahållande några egentliga tjänster. När DDB nyligen bestämde sigav
för undersöka möjligheterna publicera sitt digitaliseradeatt materialatt externt
beslöts också presentationen skulle uppdateras. DDBatt har kontinuerligt gått
igenom sådant kan lämpligt publicera på arbetetsom harattvara www men
inte haft hög prioritet. Problemen med tillgängliggöra material skif-att är av
tande karaktär samtliga sådana ställningstagandenrör måstemen igörassom

från beslut till färdigt Arbetet tillhandahålla dataprocessen till be-system. att
ställande forskare måste prioriteras främst, påpekar Sören Edvinsson och
Roger Mähler, forskare respektive vid DDB.systemerare

17 Adressen http://www.ddb.umu.seär
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också viaviatillgängligt Internetmaterialetinte baraMålet göraär utanatt
använda skalllättgränssnittgrafiskt ärFördelarna med att ut-ett somwww.

för flyttafinnslösningartekniskavälja bland degällernyttjas. Det attatt som
ochutvinna, analyseraförVerktygenexisterande verktyg.eller ersätta att pre-

materialetoch kunskapervid databasenutvecklatsinformation har omsentera
förverktygutvecklingsprocessenunderlättavilket börinternt,finns www.av

skall till-materialetdigitala görasdetfråga hur mycketolöstEn är somav
för ak-finnas hurskalldet gränsanvändare;gängligt för t.ex. enexterna om

med.skall fådatatuella varasom
skall publicerasmaterialvilketväljainte baragäller utanDet att ut som

det skalltillgängligt, hurskall görashur mycket görasockså avgöra som
skapabravisas. Det kandet skalloch förtillgängligt attt.ex. varavem
Olikamaterial själva.sökaså de kanför vissa kunderspeciella verktyg att

behöverolika kunskaperframför alltkanskemed olika krav ochkundgrupper
begränsadförsta fasitanke göraverktyg. Databasensslagsolika att enen

fas tillgäng-för iallmänhetentillgängligt förmaterialmängd att senareen
någon fonn abonne-kombination medidå eventuelltfler delar,liggöra av

blirmaterialdatabasensmycketlösenordshantering. Huroch somavmang
i så fall på vilketmaterialet berormedkantillgängligt och vad görassom

användaren har.abonnemangslags
förväntningarskapabefarar det lättDDBproblem ärärEtt attattannat som

påplanerför närvarande inga görafinnstillgodoses. Detinte kan attsom
alltföreftersom det skulle krävarikstäckandeindividmaterialdatabasens om-

för forskningen intressantytterligarekommerDäremotfattande ettresurser.
ocksågällerNorrköpingsområdet. Detnämligendigitaliseras, attområde att

blirmaterialetefterfråganökadeförmodadetillgodose denkunna externtom
tillmaterialet släppsföljdernamöjligadiskuteras de närtillgängligt. Vid DDB

sig ochkopplaalla skolor kanOmanvändargrupp.bredare t.ex. uppen
annorlunda för-ochsannolikt i både flerdetresulteraranvända systemet

i dag.frågningar än
produk-existerandeinte denvidkommer läggas utsättaStor vikt att att

materialet fördet utvaldasäkerhetsrisk. Attför någontionsdatabasen externa
innebärfristående dagabasochspeciellbesökare finns attenserveren

informa-möjligt hämtaskall inteinte hotas. Detproduktionsdatabasen attvara
utnyttja.eller påförvanska sättsälja vidare,tion för annatatt

utveckla fler ochochsatsningfortsätta sinDDB attatt wwwavser
möjligt skapaframtiden kunnaiDet skulleverktyg.bättre att sys-t.ex. vara

digitalise-själva vill skötaförinregistrering kommunerför extern somtem
dåskullebefolkningsstatistik. Registreringenochkyrkböckerringen av

eftersom webb-miljö oberoende den sker,enhetligutföras ikunna av var
flestafinns för de slagsanslutningsmöjligheter till Internetochläsare person-

datorer.
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fördatabasens material redan idag tillgängligtDemografiska kan göras
forskning. Frågor hänger medskolor ochallmänhet, attsom samman

följderna publiceringosäkerhet harkomplextmaterialet är samt en om av
Hittillsförsiktig hållning vad gäller vidga användargruppen.medfört atten

möjligheter.praktiska förutsättningarna begränsat dessadehar även rent
på sådant viktigt till-material emellertid bra exempel ärDDB:s är ett attsom

plattformKulturnätet fungera förför allmänheten. kangängliggöra attsom en
och för materialet känt. Demografiskaanvändningenunderlätta göraatt
förhoppningar satsningen på skallocksådatabasen har attstora om www

såväl universiteten förtillgängligt för andra utbild-materialetgöra sommer
ningsanstalter.

Naturhistoriska riksmuseet2.4.2

långt sin digitalariksmuseet har kommit relativt medNaturhistoriska göraatt
tillgänglig. På riksmuseet möjligheter i stället förinformation publikt ser man

teknisk enligtöppenhet och de problem finns karaktär,hinder med ärsom av
anledningenIT-chef på riksmuseet. Han denCary Karp, ärtror att stora om-

forskarna nödvändigtforskningsverksamhet. För detfattningen ärmuseetsav
nätverkstjänster för såväl spridning hämtning infor-tillgång tillhaatt som av

först i museisverige med datorbaserat nätverk. Detmation. Riksmuseet ettvar
till SUNET 1993 med motiveringenlokala nätverket anslöts i slutet attav mu-

början på 1994fungerar för universiteten. I museetseet resurs varsom
tillhandahålla information Internet-tjän-återigen först i landet med att genom

åretstartades längre fram under också musei-webbservernster. varsom --
sett.internationellt Ett flertalsveriges första och bland de tidigaste även av

tjänster finns för informationsspridning Internet-de e-post,som www,
etc. ändamål. framti-Gopher, används för både interna och lftp, externa-

nätverkskommunikation skall baseradall intern påden det tänktär att vara
använda lösningar ochInternet-teknik. Riksmuseet mycket att mate-satsar

följs hela för fåfritt Utvecklingen tidenrial finns hämta nätet. attattsom
ändamål.förtillämpningar kan användaskännedom museetssomom

vetenskapliga databaser till infomiationomfattar allt frånMaterial omsom
interaktiv användning.via eller via Av deöppethållning kan beställas e-post

dag ungefär tredjedel publiktfinns på riksmuseet i30 databaser är enca som
Undantaget känsliga data,kontinuerligt.tillgängliga och antalet ökar t.ex.
databaserna fritt tillgängliga förskyddade boplatser,uppgifter ärartersom

ipå får själva vilken takt deDe olika enheternaallmänheten. museet styra

13 Adressen http://www.nrm.seär
19 bilaga 2.1.3.Se vidare
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publiceraskall sitt material medförDet enheter harattwww. storsom
tillgängligöra sitt material kan det oberoende de andra.göranytta attav av

Riksmuseet har med sin relativt långa erfarenhet publicering påav www
på problem kan bra förstött andra kulturinstitutioner med-som vara att vara

Problemen har framför allt med webbens inbyggdagöra struk-vetna attom.
för kunna såvällätt sprida hämta information. En anledningarnaatttur som av

till har slagit igenom sannolikt dess uppbyggnad förär det skallatt attwww
lätt komma igång. Nya webbsidor skapas enkelt för hand med denattvara

begränsade formatering HTML tillåter eller konvertera existe-attsom genom
rande dokument. justMen strukturen också källa till problem eftersomär en
den kräver fortsättning. Webbplatsen måste utvecklas tjänster till-en nya-
handahållas, informationen uppdateras kontinuerligt, för användarnaetc. att-
skall finna intressantden och komma tillbaka. Dessutom kan publicering på

Ökadlocka användare med önskemål på tjänster. efterfrågannyawww nya
kan svår tillgodose ökadeatt utanvara resurser.

Det kanske problemet medstörsta distributionsform är attwww som en
liten samling webbsidor lätt hålla uppdateradär och i ordning,att attmen an-
talet sidor brukar snabbt. För skapa väl fungerandeväxa webbplatsatt en

tillåts erfarenhetkrävsväxa och mycket kunskap. Det finns ingasom ny
hjälpmedel inbyggda i för hålla ordning på webbplatsen. Allasystemet att
länkar mellan dokument för hand och måstegörs uppdateras dokumentnär
flyttas eller bort. Mycket arbete krävs alltså för hålla webbplatstas att en upp-
daterad och felaktiga länkar. Dessutom många vid skapa do-ärutan attvana
kument med de rika möjligheter till formatering och layout Ordbehandla-som

tillåter. De jämförelsevis begränsade möjligheterna till formatering medre
HTML innebär bl.a. det svårt producera dokumentäratt att motsvararsom
förväntningarna utseende. Det kan också finnas standarder för hur doku-

skall och innehålla svåra följa med HTML.ärmenten ut attse som
Produktion webbsidor skiljer sig frånandra produktionäven sättav av

pappersdokument och det finns antal detaljer producenten bört.ex. ett som
känna till för kunna undvika problem. För inte vissautestängaatt att grupper

användare bör dokumenten bl.a. kunna visas med olika konñgurationerav
och med webbläsare olika slag. Det möjligt avbryta överfö-är t.ex. attav
ringen bilder eller konfigurera webbläsarna för inte visa bilder,attav att var-
för dokumenten bör för det och förses med beskrivande textavpassas en som
alternativ.

Ytterligare problem uppstår till följd webbens snabba utveckling.av
Standarder för formatering och möjliga funktioner med HTML ändras konti-
nuerligt. Det gäller hänsyn till låga överföringskapaciteter och gamlaatt ta
webbläsare inte klarar förstandarder formateringsom av nya

Enligt Cary Karp måste riksmuseet kännbara omprioriteringargöra om
dess framstående plats på Internet skall kunna behållas. Sådana planerings-
diskussioner har redan kommit igång. Alla aspekter museiverksamhetenav
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den snabbapåverkas utvecklingen. Den manuella expeditionen för-av av
förfrågningar kan undan undan självbetjäningssystem där såvälersättas ettav

forskare allmänhet själva kan söka Internet efter material förutsom som
och kostsamkunde kräva längre betjäning. Med ständigt växandeen en upp-

giftsmängd, möjlighet till motsvarande ökning måste digi-utan av resurserna,
taliseringsarbetet spridas hela verksamheten. Forskarnasöver arbetsuppgifter

börjathar därför nödtvun omfatta produktion digitala dokument.get egen av
Cary dockKarp med påpeka informationstekniken breddarär att attnoga

effektivmöjligheter till kommunikation, såväl inom verksamhetenmuseets
vid kontakter. En koppling mellan lokala datornät ochexterna museetssom

möjliggör förInternet dels museitjänstemännen använda tjänsteratt
och dels för allmänhet, forskare,Internet skolor, del in-etc. att ta museetsav

formationsresurser.
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samhällsområden organisationersamtliga utarbetar strategieriInom stort sett
bilaga redovisas IT-strategier offentligIT. I denna inomför användning av

kulturinstitutioner näringslivet.förvaltning, samt

kulturinstitutionerIT-strategier vid3.1

Sverige enkät till 864 kulturinstitutionerjanuari 1996 sände KultumätI ut en
lT-användning. Totalt svarade 563 institutionerfrågor derasmed om varav

folkbibliotek, 16 länsbibliotek, 33 forskningsbibliotek, 90arkiv, 18715 mu-
23 teaterinstitutioner.21 musikinstitutioner samtseer,

de tillfrågade också inkomma med IT-planer/-enkäten ombadsI att
hade formulerat sådana för sina verksamheter. Ett flertal IT-strategier deom

skiftande in. Vissa bestårplaner/-strategier högst karaktär sändes demav av
formuleringarfåtal sidor med mycket allmänna datorer tillärett attsomav

medan mycket omfattande och detaljerade.for verksamheten, andra ärnytta
strategierna främst inriktadeGemensamt för det flertalet deär ärattstora av

teknikval och tidpunkter för installation IT inom de respektivepå av
verksamheterna. Många strategierna dock generellaäventar upp merav

hur IT kan och bör användas inom kulturområdet, och inte minstaspekter
funktion fylla från bildnings-, demokrati- och rättvisesynpunkt.vilken IT kan
insända materialet bild hur många kulturinstitutioner harDet ger en av som

strategier för sin IT-användning, vilka målsättningar dominerar isamt som
med IT-strategier inom de olika kultursek-dessa strategier. Hur vanligt det är

vilka frågor redovisas nedan.och dessa berörtorema

Arkiv3.1.1

arkiv tillFlertalet har ingen lT-plan hänvisar den centrala myndig-utanegen
Riksarkivet, 1996 formuleratheten under har IT-strategisom en gemensam

Arkivverketl,för kallad "Strategier och vägval".

1 Med Arkivverket Riksarkivet och regionala landsarkiven. Stock-deavses
293holms stadsarkiv, Malmö stadsarkiv och Värmlands arkiv.
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Till exempel hänvisar Landsarkivet i Uppsala till Riksarkivets IT-plan,
förklarar komplement också kommer utarbetaatt ett sär-men man som att en

skild ADB-handbok anpassad till denär IT-verksamheten.som egna
Stadsarkivet i Göteborg skriver de inte har någon IT-plan sigägnaratt utan
"ad-hoc-lösningar".

"Strategier och vägval",I främst fokuserar på Riksarkivet och lands-som
arkiven, bl.a.betonas nödvändigheten överblick och planmässighet forav att
undvika datorstödet utformas på bristfälligt och oekonomisktatt sätt.ett
Vidare framhålls arkiven måste ha organisation och arbetssättatt etten som
kan hantera tekniken, och det däri ingår personalen skall ha goda kun-att att
skaper de möjligheter IT-användning kan erbjuda och de kravom om som
den ställer.

Andra målsättningar i strategin bl.a.:nämns ärsom
kraven ADB-säkerhet måste uppfyllas,att-
Riksarkivet och landsarkiven skall använda för ordbe-att systemsamma-

handling och elektronisk post,
Riksarkivet och landsarkiven skall ha princip-att en gemensam server som-

förlösning det interna datorstödet,
Internet skall det primära kommunicerasättetatt attvara externt, samt-
Arkivverket bör World-Wide-Web-serverupprätta föratt en gemensam-

tillhandahållande information.externt av

3. l Bibliotek.2

En tredjedel folkbiblioteken har formulerad lT-plan. Många demav en av
de omfattas den kommunala IT-planen eller de applicerarattuppger av att

valda delar kommunens plan sin verksamhet. Vissa folkbibliotek hänvi-av
till länsbibliotekets IT-plan.sar
Drygt tredjedel länsbiblioteken de har formulerat IT-en attav uppger en

strategi. Flera länsbibliotek hänvisar till landstingens IT-planer.
Knappt tredjedel forskningsbiblioteken har IT-plan. Högskole-en av en

biblioteken i regel de harär de omfattande IT-planema, ävenmestsom om
vissa, Göteborgs universitet, har integrerat IT med den allmänna plane-som
ringen.

De bibliotek inte har IT-plan motiverar det med de inte haftharsom en att
tid och formulera sådan, eller de känner sig omkördaatt attresurser en ut-av
vecklingen och inte finner någon anledning formulera plan troligenatt en som

inaktuell i stund denär presenteras.samma som
flertaletI de befintliga IT-planerna betonas bibliotekens uppgift till-av att

handahålla kunskaper och samhällsinformation. IT beskrivs mycketsom en
värdefull biblioteken ökade möjligheter fullfölja dennaresurs som ger att
uppgift. Den genomgående tanken IT kan bidra tillär öka tillgänglighe-att att
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till alla information, och det till för folkbildningenär ochten typer attav gagn
den demokratiska En allmän vision biblioteken,ärprocessen. att attgenom
tillhandahålla olika IT-baserade infomiationstjänster, i framtiden skall fungera

"elektroniska informationscentraler" "medborgarkontor",och detsom som
uttrycks i Falköpings kommuns strategi for de lokala biblioteken.

Som led i alla medborgare tillgångsträvan till IT och de informa-ett att ge
tionsresurser erbjuder,IT väljer majoritet de bibliotek har IT-som en av som
planer inrätta datorterminalcr for låntagama. Via terminalema skall lån-att

bl.a. kunna söka i bibliotekskataloger interna och data-tagarna samt externa
framhållsbaser. I IT-planema dessa datorer måste erbjuda standardiseradeatt

och lättillgängliga användargränssnitt så alla kan använda dem. Vissaatt
bibliotek datorerna skalläven till funktionshindrade,anpassadeattanger vara

talsyntesutrustning, och betonar vidare kvinnor måste fåt.ex.genom att
möjlighet lära sig den tekniken.män attsamma som nya

Merparten de bibliotek har IT-planer har redan tillgång till, ellerav som
ansluta sig till Internet. Flera dessa bibliotek har också för avsiktattavser av

erbjuda låntagarna kostnadsfri tillgång till Internet. De flesta IT-strate-att av
giema innehåller vidare beslut investera i olika databaser, såväl online-attom

cd-rom-baserade, skall kunna utnyttjas allmänheten.som som av
I samtliga bibliotek viktig förutsättning för IT-verk-stort sett attuppger en

samheten personalen utbildningär på området. För personalen skallatt ges att
kunna hjälpa låntagarna med avancerad infonnationssökning/-rådgivning och
kunna dem den vägledning de behöver för kunna använda IT måstege att
personalen fördjupade kunskaper teknik, databaser, PC-användning,ges om

de medierna och Internet. De flesta IT-strategiema inne-programvaror, nya
håller därför någon form målsättning utbildning personalen.av om av

Stora delar strategiema uppehåller sig vid praktiska frågor vilkenav som
datorer biblioteken skall köpa in, hur många datorer skall köpastyp av som

in, de skall installeras, hur datasäkerhetennär skall I anslut-garanteras osv.
tillning detta förs i flera strategier olika fördelarna med dato-resonemang om

risering det gäller katalogisering,när lånerutiner och olika former in-t.ex. av
formationssökningar. Som fördelar bl.a. förbättradenämns och enklare sök-
möjligheter.

I sammanhanget flera strategiema också vikten standardise-tar av upp av
ring information lagras och behandlas i bibliotekens databaser. Denav som
samfälliga bedömningen Standardisering medförär tillgängliga dataatt atten
kan utnyttjas rationellt, och bibliotek.andraav

Många IT-strategiema frågor samordning mellan bibliote-tarav upp om
ken. Eskilstuna stads- och länsbibliotek beslcriveri sin strategi hur pla-man

skapa integrerat inforrnationsnät för biblioteken i Eskilstunaatt ettnerar
kommun, baserat Internet. Enligt planen skall stads- och länsbiblioteket

vissa onlinekataloger och databaser tillgängligagöra Internet anslutasamt
kommundelsbibliotek och andra intressenter till förlängningenInätet. skall en
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och integration datanätverket regionalt.uppbyggnad ske Fleraävenav
bibliotek har liknande ambitioner Jämtlands läns biblioteks IT-suategi fore--

skall tillskriver inte bara kommunbiblioteken anslutast.ex. att ett gemensamt
också gymnasiebiblioteken, och vidare allmänhetennätverk, ochutan att

skall tillgång till biblioteketssmåföretag databaser.

3.1.3 Museer

90 har Sveriges 28 formule-de Kulturnät enkät harAv svaratmuseer som
33IT-plan. de inte har någon IT-plan och 26attrat museerna uppgeren av

Samtligaplanerar skaffa sådan. tycks överensatt en museer vara ommuseer
ha formulerad IT-plan.vikten attav en

Somhänvisar till andra institutioners IT-planer. exempelTre ettmuseer
stiftelsen Kultur i Sörmland lämpliga delar landstingets IT-plan.använder av

utbredda andemeningen i strategier harDen är att ettmuseernas museerna
förvalta och skydda också verka för såkulturarvet,att att attansvar men

förutsättningarmånga möjligt del kulturarvet, och dettaatt ta attsom ges av
datorisering. flera strategiema påtalas bi-I IT kanattgynnas av en avansvar

effektivitets- kvalitetshöjningtill och verksamhet ochdra en av museernas en
informationtillgänglighet till den besitter.större som museerna

likhet med biblioteken avhandlar i sina strategier frågorI museerna om
såväl befintlig sådan skall in.teknik och utrustning, köpas Isom som an-

strategiematill detta diskuteras olika användningsområden. Avslutning
framgår inledningsvis kan ha användning IT i sin adrni-att stor avmuseerna

till datorstödnistrativa verksamhet, inte minst med hänsyn behovet ökaratt av
ärendemängder skall hanteras ökar i omfattning.i takt med de När detatt som

forgäller administration det främst datorprogram ekonomi, administrativaär
textbehandling, ärendehantering/diarium, registerhantering,rutiner, 0rd- och

kalenderfurtktion statistik i strategiema.och tassom upp
föranvändningsområde IT inom strategiemaEtt tarannat museerna som

kommunikationkommunikation; dels intern inom delsär museerna, ex-upp
institutioner allmänheten.kommunikation med andra och I stort setttern

strategier beskriver hur det redan har installerat plane-samtliga museetegna
fråninstallera datomätverk, vilket kommunikationssynpunkt innebärettattrar

elektronisk och textfiler internt,personalen kan skicka ävenpostatt men ex-
Omnätverket ansluts till nätverk. den databasenstörreettternt om egna

och institutioners databaser och vil-kopplas andra Internet,mot motmuseers
ket målsättning för flertalet blir det möjligt hämtaävenär attav museerna,en

Genom möjligtinformation från dessa. Internetanslutning blir det ocksåen
enskilda från exempelvis iför allmänheten nå det datorer,museetatt externa

samlingarsyfte inhämta information och verksamhet.att museetsom
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IT-strategierna innehåller vidare målsättningar för den publika verksamhe-
punkt återkommer fleraEn i strategiema det viktigtär ärten. attsom av att

bygga särskilt datornätverk för den publika delen verksamhetenettupp av
med sökfunktioner anpassade till bredareär allmänhet. Besökarnasom en
skall själva kunna söka i samlingarna via dator-terminaler, vid vilka stor an-
vändarvänlighet bör eftersträvas. Målsättningen bör publiken skallattvara
kunna sköta delar tekniken särskild hjälp från personalen. Detstora utanav

dock tilläggaskan det endast fåtal betonarär teknikenatt ett attmuseer som
tillgänglig förbör barn, funktionshindrade och invandrare.även vara

strategiema framgår ocksåAv multimedia blir allt vanligare inslag iatt ett
verksamhet. Tekniken utökar möjlighetermuseernas attmuseernas presentera

material pedagogisktsitt och attraktivt och tillåter omfattandesätt,ett att en
informationsmängd begränsadpresenteras yta.en

Inom samlingar bibliotek, arkiv och föremålssamlingar.museernas ryms
Strategierna visar många har börjat datorisera dessa enheter.att museer
Biblioteken lämpliga datorisera, dels för åtkomlighetär och sökmöjligheteratt
inom och deras förvaltningar, dels för kontakter med andra institu-museerna
tioner. Arkiven oftahar varierande innehåll och där enheter;ett storaryms
förutom textmaterial finns i många fall bildarkiv. Allt detta material kan dock

hjälpdigitaliseras med inscanning, digital fotografering, mikroñlmningav
Föremålssamlingarna kan också dokumenteras digitalt. Föremålenm.m. re-

dågistreras i databas, där det med adekvata applikationer möjligtären att
lägga in bilder föremålenoch i och dokument.texter ettom av samma

En allmän uppfattning bland digitalisering dessaär attmuseerna en av en-
heter kan höja kvaliteten och öka omfattningenavsevärt de dokumentav

beskriver samlingarnas innehåll, samtidigtoch öka tillgängligheten tillsom
informationsresursden olika dokument Blandutgör.som museernas annat

blir det möjligt söka efter information utifrån olika ämnesord, där huvud-att
datorn mycket framsnabbt letar relevant material. Det blir möjligtäven att
producera cd-rom-versioner det material läggs i databaserna förav som upp
bibliotek, skolor och intresserad allmänheten

Flera strategiema betonar det fördel föremål,är arkiva-att storav en om
lier, litteratur, och bilder registreras i fåtal databaser och allra helst itexter ett

enda databas, dvs. integrerathelt Det medföretten gemensam system. att
hela och förvaltningen kan söka information från de databasermuseet som
innehåller arkiv, bibliotek och föremål. "Meningen lägga datori-är att ettupp

söksystem för hela den kunskapsbank finns hos museet",serat som som
Skellefteå formulerar saken.museum

gSom Nordiska konstaterar kräver dock integrerat informations-museet ett
ämnesklassiñkationssystem för all information;ärsystem ett gemensamtsom

föremål, bilder, litteratur, arkivalier Processen förenklas ocksåetc. attav man
vilket flera påtalar i sina strategier -införav museerna stan-en gemensam-

dard vid utformningen IT-material. Fördelarna med enhetlig standard ärav en
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högre samlad enhetligare utbildning, förenklatflera, bl.a. kompetens,en un-
derhåll och bättre samverkan mellan olika användargrupper.

målsättningar förs fram olikaAndra och synpunkter i de stiategiemasom
personalen måste nödvändig utbildning för datoriseringsproces-är att attges

skall falla väl datoriseringen förutsätter har välut, att att ut-sen museerna en
vecklad infrastruktur för infonnationsbehandling, varjeoch böratt museum

sig hemsidor,koppla Internet med e-mail, och så deras in-mot attupp news
forrnationsresurser blir tillgängliga for forskareandra och allmänhe-museer,

Vidare framhålls vikten samverkan och samordning mellanten. av museerna,
kulturminnesvårdande arkiv och bibliotek, fördelarna medsamt attorgan,
skapa nätverk mellan olika databaser då det innebär de totalaattmuseernas re-

utnyttjaskan I sammanhanget också nöd-poängterasgemensamt.surserna
material standardise-vändigheten datalagt och kommunikationsystemattav

ras.
flera strategiema påtalas ocksål behovet inrätta IT-enheter ellerattav av

uppgiftarbetsgrupper med för utveckling och driftatt svara museernasav
strategier också viktendatomätverk. Flera frågan utarbetatar attupp om av en

säkrarIT-policy museimaterialets beständighet, tillförlitlighet och giltig-som
skyddar det från otillåtna ingrepp.het samt

Musik-, dansinstitutioner3.1.4 ochteater-

musikinstitutionema har fastlagd IT-plan. FleraDet baraär en av som en av
länsmusikföreningama de varken har tid eller utvecklaatt attuppger pengar

IT-plan.någon egen
dansinstitutioner21 och har IT-plan medan institutio-Fyra 15teater- enav

de inte har någon plan.attuppgerner
Musiken, den enda musikinstitutionen IT-Norrbottens harärsom som en

beskriver i sin strategi hur planering och uppföljningplan, ochav program
effektiviseras förenklasföreställningar kan och med hjälp datorstöd.av

identifierats inomde problem har verksamheten brist påEtt ärsomav
inför spelårsplaneringen,samordning vilket lett till oönskadeav programmen

olika Enligtkrockar mellan strategin blir det möjligt undvika så-attprogram.
planeringsverktyg. Om institutionendana med datorstött snabbare får framett

turnéplaner och underlag för traktamenten och framförhåll-detgager ger en
ning i administrationen jämnare arbetsflöde, dessutom enklareärsamt ett som

följa Artister och andra inblandade får tidigt stadium plane-att ettupp.
ringsunderlag och scheman. får iArrangörerna god tid exakta datum ochveta
tider för sin planering och samordning.

möjliggör samordningIT med och intressenter.andraäven arrangörer
Norrbottens Musiken påpekar i sin strategi i vissa avseenden är näraatt man

tillknuten landstinget, och i förlängning kan tänka sig anslut-att man en298 en
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ning till landstingets datornät. En sådan anslutning skulle det möjligtgöra for
landstinget på elektronisk fortlöpandeväg informationatt verksamhetenom
under pågående spelår. En tanke i Norrbottens Musikens strategiannan är att

skall kunna kopplaarrangörer sig institutionen via Internet förmotupp att
studera programutbud och beställningargöra direkt hos Norrbottens
Musiken.

Teatercentrum TC beskriver i sin IT-strategi hur lT kan bidra till ökad
demokrati inom TC. I strategin ingår planer på ansluta TC och dess med-att
lemsgrupper till datornät för de skall kunna informeraett och diskuteraatt om
frågor de friarör Ett förslag iteatergruppema. strateginsom ärannat att tea-
terarbetama skall kunna söka jobb TC:s nätverk.genom

3.2 IT-strategier inom offentlig förvaltning

IT-strategier mycket vanligt förekommandeär inom offentlig förvaltning.
Många myndigheter i full färdär med uppdatera gamla eller formulera heltatt

IT-strategier.nya
Under rubriken IT-strategier inom offentlig förvaltning har valt samlaatt

kommuner, universitet och högskolor olika och sektorsmyn-samt ansvars-
digheter.

3.2. l Myndigheter

Kultumät Sverige skickade i januari 1996 enkät till 864 institutioner ochut en
myndigheter inom kulturområdet IT-användningmed frågor deras Ettom
tjugotal myndigheter har på vår enkät och flera dem har skickatsvarat medav
sina IT-strategier. Vi har också under hösten 1996 tagit kontakt med ytterli-

antal institutioner inom offentlig förvaltningett för fågare del derasatt ta av
IT-strategier.

Vi har fått mycket omfångsrikt och heterogent materialett från 39 olika
myndigheter, alltifrån Nämnden for hemslöjdsfrågor till NUTEK finns repre-
senterade med sina enkätsvar och/eller IT-strategier.

Långt ifrån alla myndigheter har formulerat IT-strategi, hälf-överen men
har eller planerar skaffa sådan.ten att en

2 Se kapitel 299
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förvaltning.offentlig-straregier inom1 ITTabell

SummaVet PlanerarNejJa
3995ll14
100%23%13%28%36%

Majo-avseenden.sig i mångaskiljervi fått inIT-strategier harDe som
enskildaför denskrivnadokumentdetaljeradestrategierna ärriteten av

myndigheter har valtAndraspecifika behov.verksamhet ochmyndighetens
måldokument.allmännaupprättaatt mer

myndigheter hante-återfinns hosIT-strategiemaomfattandeDe sommest
Riks-studiestödsnämden,Centralainformationsmängder, t.ex.somstorarar

Arbetsmarknadsstyrelsen.ochförsäkringsverket
såverktyg/styrinstrumentledningentillsyftar attIT-strategierna ettatt ge

tydligTankenmed verksamheten. äri taktutvecklasIT-användningen att en
till effekti-skall ledautvecklingorganisationensochmellan ITkoppling en

verksamhet.vare
bl.a.IT-strategierformulera ärmyndigheterDrivkraften for att:att

kommunikationen,internaochförbättra denskallIT externa-
verksamheten,effektiviseraochrationaliseraskallIT- blirtill allmänhetenservicensåverksamhetenförbättraskallIT att t.ex.-

kvalitet,högreväntetider ochmed kortarebättre
miljövänlig.verksamhetenskallIT göra mer-

innehåll.till form ochbådeIT-strategier varierarmyndighetersSvenska
förlT-strategiformuleratNaturvårdsverket har ramarnasom angert.ex. en

ochlT-planermed årligasedankompletterasStrateginorganisationen.hela
IT-strategiformuleracentralbyrån har valtStatistiskaIT-handböcker. att en

verksamhet.IT-användning iförstrategiochbrukfor internt externen
Demycket konkreta.fått invi harIT-strategier ärdeMajoriteten somav

innehåller t.ex.:
informationsteknikens rollforredogörmyndighetrespektivedärPolicy,- IT-användningen.förmålsättningenochorganisationrespektiveinom

ansvarsför-ochrutiner,rörande bl.a.säkerhetsfrågor,Strategi för system-
delning.

etableradeanvändaviktenstrategi, betonar systemTeknisk där attavman- organisatio-for helamöjligt hadetoch så långt är gemensamt systemett
nen.

iskall ökakompetenspersonalensdärkompetensutveckling,Strategi för-
myndighet.respektiveinomIT-användningenmedtakt

viktenmyndigheter betonarfleraochIT-utvecklingen går snabbt attav
i sinskriverRiksförsäkringsverketIT-strategi.ordentligformulera t.ex.en
bådegällerperspektiv. Detstrategisktständigt haviIT-strategi: "Nu måste ett

och denutvecklingkontinuerligundermåstesådanstrategin attatt varasom
tas.beslutmåste beaktas konkretanär
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Kommuner3.2 .2

svenska kommunerna har i utsträckning formuleratDe IT-strategier förstor
den kommunala verksamheten. Enligt från Struktursekretariatetrapporten
Näringsdepartementet har hälften landets 288 kommunernära upprättatav en
IT-strategi eller liknande dokument. Av dessa 80klassas "riktiga"som

rapportenII-strategier enligt Dessa innehåller riktlinjer och handlingsplaner
för kommunernas hela kommunikations- och informationsteknologi. Flertalet

1994strategier upprättade under eller 1995, och sträcker sigär 2-5-över en
årsperiod.

Många har också ADB-plankommuner fungerar komplementen som som
eller alternativ till lT-strategi.en

pågårDet intensivt arbete i landets kommuner vad gäller lT-frågor. l deett
flesta kommuner inte har någon IT-strategi håller framännu attsom taman

sådan; endast i undantagsfall kommunernahar det inte finnsuppgett atten
några planer på formulera lT-strategi. Näringsdepartementet i singöratt en

bedömningen 75-90 % landets kommuner kommer harapport att av att en
IT-strategi eller motsvarande dokument färdigt fore 1996 års utgång.ett

huvudsakliga motivet for kommunernasDet lT-arbete möjlighetenär att
näringslivbehålla och locka till sig och invånare. Kommunerna ocksåärnya

måna inte efterhalka i samhällsutvecklingen. HaningeI kommunattom ser
IT möjlighet till rationalisering verksamheten. Målet admi-ärman som en av

nistrativa besparingar 33 % i samband med utvecklandet IT-använd-om av
ningen.

Kommunerna efter utveckla kompetensen inom ITsträvar och bidraatt att
till samtliga kommuninvånare får tillgång till IT. Ett exempel elektro-äratt
niska medborgarkontor där invånarna fåkan tillgång till bl.a. kommunal in-
formation.

Kommunernas IT-suategier skiljer sig ibland markant de viktigastemen
och vanligaste komponenterna är:

fororganisationsplan lT-ansvaret,en-
strategi for kompetensutveckling,en-

förstrategi säkerhetsfrågor,en-
handlingsplan bl.a. innehåller projektbeskrivningar och utveck-en som-

lingsförslag för IT i skolan, i samarbete med näringslivet etc.,
teknisk strategi för bl.a. standardisera utrustning,atten-
kartläggning befintlig infrastruktur och framtida utvecklingsbehov,en av-
strategi för samarbete inom kommunen och med näringsliv ocht.ex.en-

länstyrelse.

Det går inte generalisera utifrån kommunernas IT-strategier, vissaatt men
tendenser kan skönjas. Enligt Näringsdepartementets det varkenärrapport
storstäderna eller universitetsstäderna tycks ha de bästa strategiemasom

3 Svenska kommuners IT-strategier nulägesrapport Suzanneen av- 301Håkansson 1996.
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kommuner där arbetat med definiera denutan snarare mest attman egna re-
möjlighetergionens vad gäller ll". Flera norrlandskommuner utmärker sig

ha väl genomtänkta strategier, ofta frågor kringattt.ex. genom tarsom upp
infrastruktur och distansarbete.

allmänhetI de mindreär kommunernas strategier inriktade på IT-mer
utveckling i skolan och samarbete med näringslivet medan de kom-större

detaljerade strategier för den interna IT-utveck-presenterarmunerna mer
lingen.

VlT-frågorna har generellt mycket hög prioritet i de svenska kommu-sett
Det finns dock fåtal kommuner inte har tagit till sig denettnerna. som nya

tekniken i brist kompetens och initiativfområga.
Kommuner efterlyser statliga initiativ olika slag på IT-området, t.ex.av

någon form standardrekommendationer gällande infrastruktur ochav utrust-
ning klar och tydlig lagstiftning IT-området.samt en

Universitet3.2.3 och högskolor

Universitet och högskolor har generellt kommit mycket långt i sinsett
IT-användning, långt ifrån alla har upprättat IT-strategi. Ungefärmen en
hälften de universitet och högskolor vi har varit i kontakt med harav som en
IT-strategi. De inte har strategiännu de arbetar med detsom en attuppger
eller de planerar formulera sådan.att att en

I samtliga IT-strategier betonas vikten använda informationsteknik iattav
forskning och utbildning vid landets universitet och högskolor. Strategiema
syftar till öka IT-användningen vid institutionerna och så rationali-att sätt

effektiviseraoch verksamheten.sera
IT-strategiema skiljer sig i omfattning och inriktning, demen gemen-

målsättningarna går sammanfatta i några punkter:attsamma
Studenterna skall möjlighetha använda IT i utbildningen,att-
IT skall självklart redskap i den dagliga verksamheten,ettvara-
IT skall användas vid informationsspridning och publicering akade-av-
miskt material, samt att
IT skall användas direkt i utbildningen, vid distansundervisning.t.ex-
För nå dessa mål har landets universitet och högskolor i sinaatt

IT-strategier formulerat konkreta förslag. Det handlar bl.a. byggaatt utom
den tekniska infrastrukturen så studenter får tillgång till nättjänster iatt t.ex.
bostaden och och konferenssystem blir naturliga kommuni-sättatt e-post att

på.cera
Det påtagligt skiljer universitetens och högskolornas IT-strategier frånsom

andra betoningen påär Internet. För den akademiska världen det självklartär
information skall Internet, skall jämställasatt medpresenteras att e-post
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vanlig arkiv och källmaterial skall tillgängliga digitalt,post, att infor-attvara
mation kan spridas via digitala konferenssystem osv. .

Vikten modern infrastruktur för IT betonas därför ofta iav en
IT-strategiema och det förekommer många detaljerade förslag tekniska lös-

förningar den organisationen.egna
IT-strategiemaI lägger också vikt vid utbildning; studenter ochstorman

personal måste få lära sig använda den tekniken. Datorer måsteatt nya ettvara
självklart verktyg i utbildningen.

universitetFlera och högskolor har inrättat speciella IT-råd skallsom an-
för dessa frågor.svara

3.3 IT-strategier inom näringslivet

Inför detta avsnitt har vi haft ambitionen studera olika lT-strategier inomatt
näringslivet, för belysa huruvida de skulle kunna tjäna föratt exempelsom
andra samhällssektorer. Flera de företag vistörre har varit i kontakt medav
har dock inte velat lämna sina IT-strategier eftersom de med visst fogut ses

företagshemligheter. Som ersättning här i stället några tanke-som presenteras
gångar hämtade boken "IT strategisk företagsekonomiskaur som resurs -
perspektiv på ledningens ansvar", Thomas Falk och Nils-Göran Olveav
1996, Liber-Hermods.

3.3.1 Inledning

SverigeI informationstekniken,har IT, i näringsliv och förvaltninganvänts i
30 år. IT har blivit förutsättningän för företagens konkurrensfömiågamer en

och effektiv förvaltning.en
IT möjliggör helt arbetssätt, organisationsformer och affärsprocesser.nya

Allt oftare ingår IT i affärsidéer, infonnationsinnehålletoch ökar inya pro-
dukter, tjänster och produktionsprocesser. Traditionellt har IT setts som en
stödfunktion till huvudverksarnheten inom företag och förvaltning. Det pri-

intresset harmära varit rationalisera och sänka kostnader. Numera handlaratt
det också skapa intäkter och höja kvaliteten på beslut, service ochattom
tjänster.

3.3.2 Nya verksamhetsformer

När företagen datoriseras och deras elektroniskanär kommunikationsnät
byggs skapas förutsättningar för helt arbets-, organisations-ut och 303nya styr-
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någonsinfrihet välja hurFöretagen har i dag verksarnhe-former. änstörre att
förläggas,organiseras och till vilken plats den skall då deskallten geogra-

avstånden minskar betydelse. En växande andel arbetsuppgifter förut-fiska
sådanai utsträckning kan arbetsuppgifter utförasdatorstöd, och närsätter stor

helst och helst.somsom var
fram påorganisationsformer grund elektroniskaDe växer attsom avnya

inom mellan företag kan komma bygga påbyggs ochdatanät nästatt ettupp
frivilligt samarbete mellan enheter. Företagen övergår alltmer tillintill separata

samverkande medarbetare, där hierarkiskafungera nätverk struktu-att som av
organisationsformerdär informella fram vid sidanoch växer avrer raseras

rapportering.formell beslutsordning och
för företagen delta i interorganisatoriskablir också angelägetDet attmer

företagenssamarbetsformer då framgången för produkter beroende hurär av
kunder, detkunderna, kundernas IT lättare skapagöräven attreagerar.men

federationer olika former partnerskap mellan företag. blirnätverk, och Detav
upprätthålla imaginära organisationer, dvs. allianserockså enklare for-att av

de enskildamellt fristående företag och kontaktpersoner företagen kansom
på marknaden.mobilisera i sina strävanden

decentraliseringMöjlighet till3.3.3

möjligheten till långtgående decentralisering beslut inomlTVidare ökar en av
kontrollsamtidigt styrning och kan centraliseras. Företags-företagen, som

teknikens hjälp hålla sig informerade verksamhetenkan medledningarna om
horisontellt, beslut långt i organisationen kanvertikalt och ochbåde tagna ut

ledningarna i efterhand. Men detta kräver genomtänkt behö-revideras enav
informationskall ha tillgång till olika slag. Medrighetspolicy för vem som av

på etiskaställer informationstekniken krav spelregler.andra 0rd nya
också det traditionella ledarskapet ElektroniskmedförIT att utmanas.

funktionsgränsemamöjliggör kontakter och på sidankommunikation över av
viktigt ledningen slår fast de grundläggandeformella Det ärrapportvägar. att

spelreglerna.

3.3.4 affärsverksamhetenIT i

enskilda företagensblir svårare särskilja de IT-användning frånDet allt att
deras huvudverksamheter. Många IT-system inom före-är gemensamma

utsträckning blir olika affárs- produktionsprocesseroch i ökad ochtagen, av-
väl fungerande inforrnationsinfrastruktur.hängiga företagen haratt en

måste därför till helheten, till delar,Företagsledningarna och inte enskildase
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IT-investeringar föroch hur kostnaderna dessagällerdetnär nyttan av nya
mellan företagens olika avdelningar.fördelasskall

förbättra sina diskutera fattaFöretagsledningarna måste metoder ochatt
effektivi-IT-investeringar, inte bara ligger ikring dessabeslut nyttavars en

produktion också i möjligtadministration och de detsering görutan att attav
förskapa affärsförbindelser och därmed marknad före-överhuvudtaget en

tagen.
IT-suategier måste omfatta frågor gränssnitt, leve-Företagens änmer om

standards, upphandlingsprinciper och systemförvaltning.rantörsstrategier,
också inbegripa bedömningar verksamheternas informationsbe-måsteDe av

förinformation skall lagras, underhålletvilkenhov, som vem som ansvarar
vilka aktualitetskrav gäller hur kostnaderna fördatabaser, samtsom upp-av
underhåll skall fördelas. Vidare bör omfattadatabaserna deläggning och av

kompetensutveckling, riktlinjer för behörighet till information,personalens
kvalitetssäkring data, begrepp, datasäkerhet och skyddetgemensammaav av

integriteten.personligaden

Ledningens.53.3 ansvar

chefsansvar företagennödvändigt för alla med inom behärskaDet i dagär att
grundläggande IT-språket. kostar i dag mycketdet IT IT sätterpengar, en

prägel på vardagsarbetet i verksamheten och det i längdenstark inteär me-
hålla frånningsfullt i IT-investeringar investeringar i affärsprocesser.säratt

affärs-blir svårare och svårare bedriva och verksamhetsutvecklingDet att
grundläggande IT-kunskap.utan

Informationsöverflödet inom företagen måste angripas initiativetattgenom
till informationsutbyte ändras från sändare till Detta går åstad-mottagare. att

informationsförsörjningen,komma riktlinjer för och inteattgenom genom
Ävenfribetrakta information i verksamheten nyttighet. det ärsom en om

information forbilligt sända så skapar den kostnader då han-att mottagarna,
informationen tid arbetstid.teringen dvs.tarav -

inomFör åstadkomma önskvärda resultat organisation gäller detatt atten
till insikter från många bedömare. l styrningen IT handlar detta vara av om

regler och skapar kultur bidrar till önskvärdatt trorman anger en som man en
stymingsprocesseninriktning. Ett formalisera bilda särskilda IT-sätt äratt att

styrelser eller IT-råd.
IT-besluten har inom många företag traditionellt delegerats till dataexper-

Företagsledningarna upplevt styrningen IThar och svårtema. av som ovan
därför avstått från sig djupare i frågan.och Men styrningen ITatt engagera av

måste utgå från företagsledningen har det övergripande affärsansvaret.som
Företagsledningarna också för den ekonomiskahar styrningenansvaret av

i många företag eftersatt område. SättetIT, värdera IT-verksarn-är attettsom 305
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heten i ekonomiska kan lägga grund for bättre ellertermer beslut, vilketsämre
särskilt gäller besluten anskaffa, utnyttja och betalt föratt lT-resursemata
inom verksamheten. En sådan utvärdering förutsätter tänkeratt noggrantman
igenom vilken användning har informationsstödet, såväl interntman av som

Det innebär i diskussionexternt. vilkenatt har påman en enas om syn man
framtiden och vilken betydelse infonnationsstödet kommer ha för framtidaatt
affärstmnsaktioner. I sammanhanget detär också viktigt ställa de faktiskaatt
kostnaderna För inköp och förvaltning datorstöd i relation till övriga verk-av
samhetskostnader.
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Sverige organiseras i form tillåter såväl statligabörKultumät atten som
tillfinansiärer kan bidra verksamheten. Det finns då fleramedel externasom

organisationsforrner. Vi redovisar nedan för- och nackdelar medmöjliga
ideell förening, stiftelse låtaalternativen aktiebolag, myndighet, attsamt

organisatoriskt under någon befintlig verksamhet.kultumätet sortera

Myndighet4.1

Förvalmingsmyndighetema ingår del i organisation. Enstatenssom en myn-
därmed inte enskild juridisk Myndigheten förvaltar statligdighet är en person.

och i den mån myndighet drar på sig förpliktelser i sinegendom, verk-en
så det har det för dessasamhet är staten yttersta ansvaretsom

1.1 Bildande4.

privaträttslig eller enskild organisation kan inte förvaltningsmyn-En vara en
förvaltningsmyndighet skapas i regeringen, sedandighet. En regel attgenom
anslagit medel för verksamheten, utfärdar instruktion förriksdagen en myn-
fråga med bestämmelser myndighetens organisationdigheten i samtom m.m.

befattningshavare for myndigheten.ledandeutser en
statliga förvaltningsmyndighetema kan delas in efter olika kriterier,De

finansieras. finansieringen in-bl.a. utifrån hur deras verksamheter Med som
två olika förvaltningsmyndigheter särskiljas.delningsgrund kan Igrupper av

finns förvaltningsmyndigheterde finansierasden gruppen genomena som
statsbudgeten och i den andra myndigheter eller delvisanslag helt ärur som

avgiftsñnansierade.
anslagsñnansierade förvaltningsmyndigheterGruppen bl.a.av rymmer

Sådanacentrala ämbetsverk. verk har hela landet verksamhetsområdesom
ofta till uppgift bestämma förmåner, skyldigheter,och har rättigheter,att om

disciplinpåföljder dvs. förvaltningsuppgifter innefattar s.k.m.m. som myn--
dighetsutövning.

anslagsfinansierade myndigheternaDe verkar bl.a. inom områden be-som
vakning, rättsvård, näring, infrastruktur,beredskap, kultur, forskning, stöd

statsförvaltningen produktiontill och kollektiva nyttigheter. Det bör beto-av
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anslagsñnansierade myndigheter oftast har uppgifter inom fleraattnas av om-
rådena. Vid del dessa myndigheter förekommer verksamhetävenen av som

avgiftsñnansierad. Det gäller särskilt i fall dåär myndigheten producerar va-
eller tjänster efterfrågestyrda.ärror som

avgiftsfinansieradeI myndigheter ingår bl.a. affärsverken. Dessagruppen
Övrigasig generellt affärsmässigverksamhetägnar myndigheternatur.av

ingår i denna har förvaltningsuppgifter såväl traditionelltsom grupp av som
affärsmässigt slag. När det gäller avgiftsfrnansierade myndigheter kan man
skilja på myndigheter har monopol på verksamhet, avgiftsintäk-som en vars

förs in i statsbudgeten, myndigheteroch arbetar konkurrens-ter som en
marknad och i gengäld får disponera sina avgiftsintäkter hand.utsatt egen

4.1.2 Beslutsfattande behörighet företrädaoch att
utåtmyndigheten

För statliga förvaltningsmyndigheter gäller vissa generella regler. Syftet med
reglerna skapa garantier för förvaltningsmyndigheternasär verksamhetatt att
uppfyller vissa minimikrav i fråga rättssäkerhet och effektivitet, och förom

verksamheten skall möjligatt att styra.vara
En förvaltningsmyndighet enligt grundlagen underkastadär regeringens

direktivrätt. Regeringen kan direkta order till myndighet under förut-ge en
sättning ärendet inte myndighetsutövning eller tillämpningrör lag. Detatt av
finns också särskilda regler för handläggningen ärenden vid förvalt-av en
ningsmyndighet. Enligt förvaltningslagen kan beslut förvaltnings-ett av en
myndighet alltid överklagas. En förvaltningsmyndighet också underkastadär
den tillsyn och kontroll Justitieombudsmannen,utövas Justitie-som av
kanslern, Riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket RRV9.

Enligt verksförordningen leds myndigheten chef. Denne förav en ansvarar
myndighetens verksamhet. Vid myndigheten kan det också finnas styrelse.en
Styrelsen skall bl.a. verksamheten bedrivs effektivtpröva och i överens-om
stämmelse med Styrelsenverksamhetens syfte. skall vidare bl.a. fatta beslut

myndighetens anslagsframställning och årsredovisning.om
Regeringen kan finansiellt underlydande myndigheter för-styra genom

ordningar, regleringsbrev och beslut i enskilda ärenden. Enligt anslagsför-
ordningen får anslag disponeras den myndighet med det beloppett av som
regeringen bestämmer. följerMed det den berörda myndigheten har befo-att
genhet använda medel för de ändamål anslaget ochatt statens som avser
skyldighet löpande avräkna de utgifter skall finansieras med anslags-att som
medel. Med dispositionsrätten följer skyldighetenäven års-upprättaatt en
redovisning och lämna anslagsframställning. En myndighets årsredovis-att
ning skall innehålla resultat- och balansräkning, ñnansieringsanalys, anslags-
redovisning resultatredovisning. När det gäller statliga myndigheter harsamt308
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för den årliga revisionen och effektivi-få undantagmed någraRRV ansvaret
granskning verksam-Effektivitetsrevisionen innebärtetsrevisionen. attaven

kostnadseffektivtändamålsenligt och påbedrivs sätt.het ett

Offentlighet4.1.3

tryckfrihetsförordningen allmänna handlingars offentlighetiReglerna om
förvaltningsmyndigheter.statligagäller för

Aktiebolag4.2

skillnad från bolagsformer, bedri-verksamhet kan, till andraaktiebolagsEtt
personligen ansvariga för i bolaget uppkomnablir dedelägarnautan attvas

eller skulderna.vinsterna

Bildande4.2.1

1975 aktiebolagslag. Aktiebolagetaktiebolag finns i års tänktReglerna ärom
från utgångspunkt har delatdelägare och dennaför kretsstor man uppen

förutsätterbolagsbildning i flera led. Lagen litenvidproceduren att en grupp
initiativet och förslag till bolagsordningstiftama, gör etttar upppersoner,

Stiftamaskall gälla för verksamheten. vänderinnehåller de regler somsom
inbjuder till teckning aktier i det blivandetill krets ochsig sedan större aven

aktietecknama tillaktieteckningen avslutad samlas konstitue-bolaget. När är
bolaget skall komma till stånd ellerbolagsstämma. Där beslutarrande omman

aktiebolagverkligheten går det till på det Nästan alla bil-inte. l sällan sättet.
litet antal intressenter eniga och har hela procedurendas mycketett somav

på bolagsbildningOfta företag specialiserat sigkontroll. detunder är ett som
hela.sköter detsom

aktiebolagsregistret, där de grundläggandeAktiebolag skall registreras i
aktiebolagen offentligt tillgängliga.uppgifterna görsom

Beslutsfattande4.2 .2

Aktiebolaget tänkt for samverkan mellan antal Men detär ärett stort personer.
personligenmöjligt och vilja medverka i deninte alla dessa skulle kunnaatt

Därför har fördelat uppgifternadagliga skötseln bolagets verksamhet. manav 309
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så aktieägarna endast medverkar vid mindre antal viktiatt åtgärder deett närga
tillsamlade bolagsstämma,är medan eller flera särskilt utseddaen personer

anförtros sköta ledningen bolagets angelägenheter.att Dessa särskiltav ut-
sedda bildar bolagets styrelse. Den dagliga ledningen verksamhe-personer av

i aktiebolag handhasstörre verkställande direktörten underställdärav en som
styrelsen.

Styrelsen skall för bolagets organisation och förvaltning. l styrelsensvara
fattas beslut med majoritet. Styrelsens ledamöter har vanligen inte sin huvud-
sakliga sysselsättning i bolaget kommer utifrån. Den sammanträderutan med
vissa mellanrum och skall främst fungera kontrollerande och rådgivandesom

för den verkställande direktören.organ
Bolagsstämman aktiebolagetsär högsta och styrelsen skyldigärorgan att

följa de föreskrifter meddelas Påstämman. bolagsstämman detsom ärav
majoritetens åsikt Dess viktigasteavgör. uppgifter gångär åretsom att en om
fastställa bolagets årsredovisning och besluta åtgärder med anledningatt om

den vinst förlusteller redovisas. Bolagsstämman skall också väljaav som
styrelseledamöter och revisorer. Om vill ändra i bolagsordningen ellerman
upplösa bolaget, skall sådana beslut fattas bolagsstämman.av

4.2.3 Behörighet företräda aktiebolagetatt utåt

Aktiebolagslagen alla styrelseledamöterna behörighet före-ger gemensam att
träda bolaget och teckna firma. I praktiken utgår dock lagen från behörig-att
heten delegeras till särskilda inom eller styrelsen.utompersoner

Verkställande direktören har behörighet företräda bolaget i denatt ensam
löpande förvaltningen. Styrelsen kan också besluta direktören obegrän-att ge
sad behörighet företräda bolaget, vilket i praktiken det vanligaste.att är

4.2.4 offentlighet

Om aktiebolagets myndighetsutövninguppgifter innefattar har allmänheten
delrätt handlingar hos bolaget enligt deatt grunderta gäller för all-av som

handlingars offentlighetmänna i tryckfrihetsförordningens TF andra kapitel
och i sekretesslagen.

Vid aktiebolag kommuner eller landsting hälftenäger ak-änsom mer av
tierna i har allmänheten del handlingarrätt enligt förutsätt-att ta av samma
ningar i TF delrätt allmänna handlingar hosatt ta myndig-som anges om av
het. Har kommun/landsting mindre hälftenän aktierna eller saknar kom-av

1310 T.ex. SvenskAB Bilprovning.
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mun/landsting motsvarande inflytande verksamheten. skall fullmäktigeöver
förändå verka allmänheten skall ha del handlingarrätt hos bolagetatt att ta av

enligt vad gäller i 2 kap. TF allmänna handlingars offentlighet.som om
aktiebolagAndra har allmänheten däremot ingen insyntyper av

förening4.3 Ideell

före-finns ideella föreningar och ekonomiskaDet föreningar. En ekonomisk
måste uppfyllaning två krav: dels skall den ha till ändamål främja med-att

lemmarnas ekonomiska intresse, dels skall detta ske ekonomiskgenom en
Omverksamhet. ettdera eller båda dessa intekrav uppfylls föreligger iav

ideell förening.stället en
Ideella föreningar först och främst alla föreningarär fullföljer reli-som ett

giöst, välgörande, politiskt, socialt, idrottsligt eller ideellt syfte,annars vare
Ävensig de bedriver ekonomisk verksamhet eller inte. fackföreningar,

arbetsgivanorganisationer o.dyl. främjar medlemmarnas ekonomiska in-som
inte det bedriva ekonomiskgör verksamhet räknas tilltressen attmen genom

de ideella föreningarna
Lagstiftning saknas för ideella föreningar och därför det endastär ett

ofullständigt rättsregler bygger på domstolspraxis regle-system av som som
deras verksamhet.rar

4.3.1 Bildande

När ideell förening bildas går det till på i princip sätt nären ettsamma som
aktiebolag bildas. En initiativtagare förslag tillgör stadgar, dvs.ettgrupp
grundläggande för föreningensregler verksamhet, och grundval dessaav

de medlemsvärvningen. stadgarna måste innehålla uppgifter före-startar om
ningens ändamål beslutsforrner. De blivande medlemmarnasamtnamn, sam-
las till konstituerande och beslutar föreningenstämma skall komma tillatt
stånd fastställer stadgarnas lydelse. Föreningen behöver inte registrerassamt
för bli rättskapabel. Varken föreningens styrelse eller dess medlemmar kanatt
bli personligen ansvariga för föreningens förpliktelser.

4.3.2 Beslutsfattande

En ideell förenings beslutsfattande följer princip grundmönstersamma som
aktiebolagets. Föreningsstämman föreningens högstaär beslutande organ.
Beslut i styrelse och vid föreningsstämma fattas i regel med absolut majoritet. 311
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Eftersom det inte finns några lagregler på området, skall det framgå före-av
ningens stadgar har besluta vad.rätt attvem som om

utåt4.3.3 Behörighet företräda föreningenatt

Till styrelsens uppgift hör bl.a. företräda föreningen utåt. Förenings-att
väljer vanligen styrelse vid föreningsstämman.stämman

Offentlighet4.3.4

Det föreskrivs i tryckfrihetsförordningen TF allmänhetens rättsom att taom
del allmänna handlingar vid myndighet skall gälla ideell förening, iävenav en

mån föreningenden innehar förvaltningsuppgifter innefattar myndig-som
hetsutövning

Vad gäller handlingsoffentligheten i ideella föreningar kommun ellersom
bilagan3landsting har inflytande idet till sekretesslagenöver, sägsett att

fullmäktige skall förverka allmänheten del allmännarätt hand-att att tages av
lingar enligt de grunder gäller för allmänna handlingars offentlighetsom en-

sekretesslagenfligt 2 kap. TF och

Stiftelse4.4

stiftelserFör gäller 1994 års stiftelselag, trädde i kraft 1januari 1996. Ensom
stiftelse juridisk inte form förär samverkan mellan fleraen person, men en

aktiebolaget och föreningen Stiftelsen har varken delägareär.personer som
eller medlemmar. Den hari stället stiftelseförmögenhet skall användasen som
för visst ändamål.ett

2 Det gäller vissa vilka i bilagan till sekretesslagen1980:100.nämnsorgan
i den man handlingarna till den verksamhethör också inämnssom
bilagan till Svenskasekretesslagen. exempel SpråknamndenEtt är och
offentligheten nämndenhandlingar hosde gäller prövningsomavser av
anställnings- och arbetsvillkor.

3 s1s 1995:904.
4312 Jfr 3:18 kommunallagen 1991:900 i dess lydelse enligt SFS 1993:1295.
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4.4.1 Bildande

stiftelse uppkommerEn eller flera stiftare anslår viss egendom,attgenom en
vanligen gåva eller användas för visst ändamål.testamente, attgenom ett
Ändamålet kan uppdelat i delar; syftet t.ex. stödja forskning,trevara att
mottagarkretsen forskaret.ex. vid viss institution medlet t.ex.samten att
lämna stipendier. Men ändamålsbestämningen kan också opersonlig,vara

stiftelsen skall tidning.t.ex. att utge en
Stiftarna skall bestämma skall förvaltare för stiftelsen. Detvem som vara

för ändamåletkan särskilt skapad styrelse, s.k. förvaltning.vara en en egen
Stiftelser bedriver näringsverksamhet eller har tillgångar överskridersom som

viss värdegräns skall registreras i stiftelseregistret hos länsstyrelsen. Allaen
stiftelser står dessutom under länsstyrelsens tillsyn.

4.4 .2 Beslutsfattande

Stiftelseförordnandet bör innehålla bestämmelser hur beslut stiftelsensom om
skall fattas.angelägenheter Har stiftelsen förvaltning måste det bl.a.en egen

förskrivas hur styrelsen skall stiftelsen börjar sin verksamhetnär ochutses
styrelseledamot avgår.när

Sedan stiftelsen bildats, kan inte stiftaren längre ingripa i stiftelsens verk-
samhet. Om stiftaren vill ändra på stiftelsens ändamål elleri andra föreskrifter

stiftaren i förordnandet, måste det ske myndighetsbeslutangettsom genom
förvaltarenansökan eller styrelsen. Kammarkollegiet fattar sedan beslut iav

frågan. Man kan endast ändra i föreskriftema särskilda föreligger,skälom
bestämmelse blivit uppenbart onyttig eller inte längre kan följast.ex. om en

på grund ändrade förhållanden.av

4.4.3 Behörighet utåtföreträda stiftelsenatt

Stiftelsen företräds utåt alla styrelseledamöter dvs. styrel-av gemensamt, av
i sin helhet. Styrelsen kan också naturligtvis använda sig befullmäkti-sen av
ombud.gat

4.4.4 Offentlighet

Det föreskrivs i tryckfrihetsförordningen TF allmänhetens rättsom att taom
del allmänna handlingar vid myndighet skall gälla stiftelseäven denav en om
innehar förvaltningsuppgifter innefattar myndighetsutövning.som
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Detta gäller stiftelser kommun eller landstingäven har rättsligt be-ettsom
stämmande inflytande i den mån det tillämpligt. Andra stiftelseröver, harär

insynallmänheten däremot ingen

4.5 Inom befintlig verksamhet

En tänkbar Organisationsform för SverigeKulturnät verka inomär att en
redan befintlig verksamhet. De alternativ vi i sammanhanget liggersom anser

till hands låta kultumätet under antingen akademinärmast är att sortera en
eller myndighet eller bedriva verksamheten i kommittéform. De prak-atten
tiska förutsättningarna för sådant redovisas i det följande.ett arrangemang

4.5.1 akademiInom en

Akademiema samfund har till uppgift främja vetenskapligär ellerattsom
konstnärlig verksamhet. Exempel på akademier Kungliga Vitterhetsär

AntikvitetsHistorie och Akademien KVHAA, stödjer humanis-som
tisk/samhällsvetenskaplig forskning och verksamhet, Kungliga Vetenskaps-
akademien KVA, bedriver och främst matematisk ochuppmuntrarsom
naturvetenskaplig forskning och verksamhet lngenjörsvetenskaps-samt
akademien främjarIVA tekniska ekonomiskaoch vetenskaper ochsom
näringslivets utveckling. IVA har flera självständiga forsknings-även
föreningar och kommittéer inom för sin akademins verksamhet.ramen

Beslutsfattande och behörighet företräda akademierna utåtatt

Till sin uppbyggnad består akademierna europeiskär form lärdasom en av-
sällskap antal ledamöter, antal varierar mellan de olika akade-ettav vars-
mierna. Ledamöterna, inom olikaär ämnesområden, verkarexpertersom
ideellt inom s.k. klasser och arbetsgrupper med fram underlag och be-att ta
slut har anknytning till akademiernas verksamheter. Akademiema väljersom
själva sina ledamöter, och samordningen inom akademierna sköts vanligtvis

ledningsgrupp leds ordförande. Det förekommerav en som av en preses,
internationellt utbyte, däräven svenska ledamöter deltar i andra län-ett stort

ders akademier och vice versa.
Flera akademierna kan i princip liknas vid slutna ideella föreningar. Deav

har hävd tillerkänts självständig juridisk personlighet, vilket innebär själv-av
ständig förvaltning. Flera dem inte alla får statliga Gene-anslag.av men- -
rellt inte användningen anslagen, förvaltandet dessastyr staten utanav av
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överlåts helt akademierna. Regeringen beslutar dock akademiemasom
stadgar.

Ofentlighet vid akademierna

Generellt gäller offentlighetsprincipen inte akademiema. Staten kan dettasett
till akademiema till myndighetsutövning,rätt före-trots ge t.ex. attgenom
skriva akademi lämna stipendier.rätten atten

Vissa akademier driver även praktiska verksamheter, formimer t.ex.av
undervisning, vetenskapliga institutioner och föreningar med styrelse.egen

kan själva beslutaDessa offentlighetsprincipen skall gälla, hur refe-attom
och styrelser skall fungera ekonomiskt själv-rensgrupper utses samt som

ständiga föreningar inom akademiens ram.

4.5.2 Inom myndigheten

Att förlägga enskild verksamhet inom myndighet kan gå till på olikaen en
variantEn låta den berördasätt. är myndigheten det formellaatt ta ansvaret

för verksamheten. Det innebär regeringen i sitt regleringsbrev vilkenatt anger
budget och vilka befogenheter den enskilda verksamheten skall ha, och att
myndighetens fårstyrelse för verksamhetens ekonomi och denansvaret att
angivna policyn följs. Myndigheten, i och med detta disponerar budge-som

för verksamheten, tillhandahåller då lokaler och olika formerten tjänsterav
telefonväxel, städning och löneadministration. Från kostnadssynpunktsom är

detta fördelaktigt eftersom då delar på utgifterna för redan befintligaman
tjänster.

En följd denna organisationsforrn verksamhetenär inte kan hålla sigav att
med styrelse. Orsaken två styrelserär myndighetens och verk-atten egen -
samhetens -inte kan dela på budgeten eftersom det skulle kunna innebära att
det uppstår konflikt hur skall användas. Vad däremoten om resurserna som

möjligt inom förär detta verksamhetenär håller sigramen attarrangemang
med självständig arbetsgrupp bereder och föreslår olika beslut,en som som
myndigheten därefter har fastställa.att

En möjlighet bilda särskildär inrättning inom förannan att en ramen en
myndighet. Det innebär regeringen i instruktionen för myndigheten skriveratt
in institutionen i fråga skall självständig. Verksamheten fåratt då frittvara
disponera sin budget och har också möjlighet välja styrelse. Iatt en egen
slutänden har dock myndighetens styrelse det formella för verksam-ansvaret
heten, vilken särredovisas i myndighetens årsredovisning. I praktiken får
verksamheten tillgång till myndighetens lokaler befintligaoch tjänster som
telefonväxel och administration, måste betala för dessa enligt överens-men en
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och den enskilda verk-mellan myndighetenprissättningkommelse om
samheten.

kommittéformI4 .S 3.
drivas i kommittéform, någoti vissa fallsamhällelig verksamhet kanEn som

projekt eller försök. Regeringenför tidsbegränsatlämpligtkan ettt.ex. vara
bedrivas.utredning verksamheten skalltill statlig hurdå direktivi enanger

Verksamhetsfonner4.6

för finna1994 särskild utredare sökaitillkalladeRegeringen att enmars en
fortlöpandeframtida verksamhet be-finansieringform för ärlämplig somav

bör bedrivas i myndighetsform.stöd, intestatligtroende men somav
lämnades i november 1994. Iför statlig verksamhetFormerDelbetänkandet

proposition Former beroenderegeringens1995 kom äroktober om som av
aktiebolag eller ideell före-föreslogdär regeringenstatligt stöd att ettm.m.,

sig i verksamhet tillsammans medbildasning skulle när staten engagerar en
följd utredningens betänkande.Propositionenpan avvar enannan

propositionregeringens de motionerbehandlade sedanLagutskottet samt
kom därvid fram tillpropositionen, och detmed anledningväckts attavsom

rättslig form vid sidan aktie-krävasuteslutas det kaninte kunde att en ny av
för de skilda slag verksamheterideella föreningenoch den ärbolaget av som

utgick dock frånstöd. Utskottetfortlöpande statligtberoende att rege-av
återkommafölja frågan mycket ochfortsättningsvis kommerringen att noga,

något år. Nedan beskrivs utred-redovisning dettill riksdagen med omaven
regering och riksdag.behandling iutförligare liksom dessningsförslaget

statligför4.6.1 Former verksamhetBetänkandet

verksamhet5 olikai sitt betänkandeför statligUtredningen Former tog upp
lämplighet.deras respektivestatliga åtaganden ochverksamhetsformer för

privaträttsliga i form aktie-anslagsstiftelsersåvälMan berörde avsom organ
Även kontroll istatlig insyn ochföreningar. behovetideellabolag och av

organisationsformer diskuterades.olika

5316 sou 1994:147.
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Syftet med utredningens förslag att:var
uppnå besparingar och administrativa förenklingar.-

renodla formerna för statlig verksamhet.att-
skapa flexibel organisation.att en-

goda möjligheter till uppföljning och utvärdering statligatt verksam-ge av-
het.

förutsättningarskapa för smidig samverkan mellanatt och andrastaten-
parter.
Utredningen kom fram till den statliga verksamhetens omfattningatt bör

begränsas. Man bör inta samhällsekonomiskt betraktelsesätt inför fråganett
åtagandet skall offentligt eller privat. Befintliga åtaganden börom vara om-

och åtaganden införasprövas endast klara välfärdsekonontiska motivnya om
talar för Skalldet. åtagandet statligt, bör undersöka möjligheten tillvara man
avgiftsfinansiering.

förAnsvaret verksamhet vill börja bedriva och finansieraävenen statensom
på hand böri första hand läggas befintlig myndighet. Detta gäller iegen en
synnerhet uppgifter innefattar myndighetsutövning.som

Utredningen menade de årens stiftelsebildningar och bristenatt senaste
omprövning anslagen till befintliga stiftelser bidragit till underskottet iav att

finanser Stiftelseformenökat. innehar flera nackdelarstatens enligt utred-
ningen:

stiftelsens ändamål går inte till behov i samhället,att anpassa nya-
stiftelse kan sällan upplösas förmögenhetenoch riskerar då bli inlåst,en att-

begränsad insyn och kontroll verksamheten.av-
Stiftelser därför ingenär lämplig form för statlig verksamhet, ansåg ut-

redningen.
Genom samverka med någon kanatt och ytterli-statenannan spara pengar

tillföras samtidigt särskild kompetens hos andra aktörergare resurser som
kan till Finns det skäl för samverkatas med börvara. staten att annan man
enligt utredningen det i privaträttsliggöra form, dvs. aktiebolag ellersom
ideell förening, verksamheten i behovär självständig framtoning. Enom av
ideell förening beskrivs lämpligt alternativ i fallde då verksamhetenettsom är

intresse för bredare allmänhet. En förutsättning för verksamhetenav en att
skall kunna föras tillöver privaträttsligt åtagandetär statligtett ärattorgan
och inte innefattar myndighetsutövning. Aktiebolaget eller den ideella före-
ningen bör då omgärdat fast regelverk skall:vara ettav som

verksamheten självständig framtoning,ge en-
det möjligtgöra verksamheten till förändringar iatt omvärlden,anpassa-

medge det läggs fram klara mål för verksamheten.att-
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beroendeför ärPropositionen Former verksamhet4.6.2 som
statligt stöd m.m.av

regeringen i oktoberstatligt stöd föreslogberoendeverksamhetFör är avsom
detsig tillsammans medi de fall då1995 part,staten annanatt, engagerar

bildas.5ideell förening Dettaaktiebolag ellerskall skefrämst att ett engenom
gälla landsting och kommuner.uppfattningregeringensenligt ävenbör

stiftelse utmärkskulturområdet. EnflitigtStiftelseformen har använts
självständigbeståendemed varaktigtsjälvägandeden är ettatt organ enav

ofta, särskilt inom kultur-och landsting harStaten, kommunerförmögenhet.
självägandeförstiftelsebeteckningen ävensektom, använt naturorgan av

Ettmedelstillskott stiftar-na.regelbundnakräverbildat ochde avsomsom
stiftelse,vid sidan begreppetdefinitionsmässigtliggersådant menavorgan

anslagsfinansierade verksamheteranslagsstiftelse. Förkallasdetbrukar trots
privaträttslig form haranvändafunnits skäldethardär attansett att enman

hittills oftaoch landsting,allt kommuner använtframför an-staten, men
1996,kraft januari1994:1220, trädde i 1Stiftelselagenslagsstiftelser. som

förrnö-med så litensjälvägandebildainget förbudinnehåller mot att organ
varaktigt be-varaktighetsrekvisitet dvs.uppfyller s.k.inte detdegenhet att

emellertid sådanapraktiken kommerIsjälvständig förmögenhet.stående,
stiftelser.inte betraktaseftersom deinte bildas,förmodligen att somorgan
fall detmyndighetsforrn. l några kanbedrivas iverksamhet börStatlig

form,uppgift utföras i privaträttsligstatliglåtaaktuelltändå t.ex.att envara
samverkar med Regeringen konstate-skälstatsfinansielladå annan.staten av

iformen anslagsstiftelsetidigare skulle haverksamhetdärför gettsatt somrar
myndighet eller aktiebolagfungeraantingen skallfortsättningen som som

foreninideellrespektive
aktiebolagslagenden väl reglerad. lfördelenAktiebolagsformen har äratt

ansvarfördelning, insyn och kontroll.beslutsfonner,1975:1385 regleras
inte heller haflexibel. Ett aktiebolag behöveraktiebolagsforrnenSamtidigt är

aktiebolagsformerSom exempelvinstgivande. nämnssyfte att varasom
statliga aktiebolag.båda helägdaoch Dramaten,Operan ärsom

finnsi sådana fall där detideell förening aktuelltkanEnligt regeringen vara
finnsuppgift skall delegeras. Detintresse denharkretsstörre somavsomen

för verksam-föreningar, generella principerför ideellalagstiftningingen men
omskrivits juridiska doktrinen.i deni praxis ochutvecklatsheten har

kan detförvaltninguppgift till ideell föreningöverlämnarOm staten enen
särintresse får alltför inflytandenågot överrisk föri bland finnas ett stonatt

fåenligt regeringen till bestäm-Därför börverksamheten. att ettstaten se
införakan i föreningens stadgarföreningen. Maninflytande imande t.ex.

förstyrelseledamöter regler hur röst-bestämmelser rätten samtatt utseom
används vid föreningsmöten.rätten

6318 l995/96:6lProposition
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I aktiebolag och ideella föreningar utgångspunktenär alltid årsstämmanatt
respektive årsmötet har rätten styrelse Sådanaatt utse verksamheteretc. får
därigenom självständighet. Sammantagetstoren detär regeringens uppfatt-
ning rad olika faktorer påverkaratt anslagsberoendeen verksamhetsen själv-
ständighet. Det är påsättet vilket olika verksamhetsformer används som av-

gradengör statligt beroende. Regeringenav därför det inte finnsanser att
några tydliga fördelar med anslagsstiftelser. Tvärtom innebär de verksamhets-
former regeringen i stället föreslårsom möjligheterstörre till anpassning till
den verksamhet skall bedrivas.som

4.6.3 Lagutskottets betänkande Former för verksamhet ärsom
beroende m.m.7statligt stödav

Enligt stiftelselagen 1994:1220, trädde i kraft 1 januari 1996,som upp-
kommer stiftelse egendom förordnandeen attgenom eller fleragenom av en
stiftare avskiljs för varaktigt förvaltasatt självständig förmögenhetsom fören

bestämt ändamål. Med dennaett definition omfattas inte stiftelser for sinsom
verksamhet beroendeär fortlöpande ekonomiskt stöd. Dåav kan närnli-man

inte den avskilda egendomengen att varaktigtanse skall förvaltas stiftel-av
I övergångsbestämmelse föreskrivssen. en dock anslagsberoendeatt stiftel-

har tillkommit före lagens ikraftträdandeser som inte skall omfattas lagen.av
Några anslagsstiftelser kommer emellertidnya inte kunna bildas sedanatt
stiftelselagen i kraftträtt

Offentligt understödd verksamhet på kulturområdet har sedan länge ofta
bedrivits i stiftelseforrn. När det gäller de regeringen förordade formernaav
för sådan verksamhet påpekar lagutskottet aktiebolagsreglemaatt utforma-är
de för näringlivets behov, vilket utskottet kan till nackdel förmenar vara

Ävenverksamheten. användningen formen ideell förening kanav vara pro-
blematisk. Det enligtär utskottet viktigt i så fall tillatt skaparse att man en
verksamhet form tillräckligtär lik ideell förening,vars så klarten kanatt man

organisationen i juridiskatt ävense mening ideellär förening. Deen anpass-
ningar i så fall skulle behöva kansom göras innebära den ideella före-att
ningen inte blir så användbar form för anslagsberoendeen verksamheter som
regeringen förutsatt.

Lagutskottet därför det inte kan uteslutasmenar att det kan krävasatt en ny
rättslig form vid sidan aktiebolaget och den ideella föreningenav för till-att
fredsställa behovet rättslig reglering för de olikaav verksamheter i be-ärsom
hov fortlöpande statligt stöd. Utskottet föreslårav därför regeringen följeratt
frågan uppmärksamt och något år återkommer till riksdagenom med en

7 1995/96:LU7 319
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visatsådant behov harregleringrättsligförslag tillredovisning ettsamt omny
föreligga.sig

1995.den 7 decemberhemställanlagutskottetsbiföllRiksdagen
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anslutning till utredningsarbetetI har vi hjälpmed medel anslagnaav av
Stiftelsen framtidens kultur arbetat fram antal förebilds- och modellprojektett

framtida Kultumät Sverige.för Syftet dessaär exempel skall fungeraett att
föridégenererande hur kultumät kan tänkas användas. Exemplen återfinnsett

på kultumätets hemsida och på den cd-rom återfinns sist i betänkandet.som

5.1 Energi- livsstilslabbetoch i Trollhättan

energi för någotVad Kan på den och hur iär så fall Ochgörman spara man
självkan jag ändra livsstil påverka energikonsumtionen Dettaatt ärgenom

grundläggande frågor ställs Skogshöjdens skola i Trollhättannär byggersom
energilaboratorium. Här kan eleverna, med hjälp alldeles mät-ett av en egen

station, hur konsumtion och produktion energi samvarierar med såvälse av
livstilsmönster väder och vind. Projektets ambition locka barn ochsom att

tillungdomar energimedveten, framtidsinriktad livsstil, har gjorten att
SverigeKultumät valt med Skogshöjdens energilabb bland "inspire-deatt ta

rande" exemplen. Tillsammans med skolan har vi skapat antal hemsidorett
förgrunden det laboratorium kommerutgör byggas underattsom som upp

1997 i anslutning till skolan i trollhättefororten Skogshöjden.
Här skall eleverna kontinuerligt lägga mätdata och kommentarerut egna

den hemsidan uppgifter sedan andra skolor kan jämföra sig med.egna som-
Den norske ekonomen Trygve Haavelmo har polemiskt hävdat deatt mest
energisnåla mänskliga verksamheterna utförs matematiker och poeter.av
Gruppen kan sannolikt vidgas till fler intellektuella verksamheter, bl.a. kon-
sumtion kultur, till skillnad från konsumtion naturresurskrä-t.ex.av som av
vande tillhör framtida livsstil. Att utbilda energimedvetna medborga-varor en

skapa insikter sambandet miljöhänsyn,mellan livsstil ochattre genom om
energiåtgång syftet med energi- och livsstilslabbet i Trollhättan.är Den ener-
gimedvetne medborgaren bär nyckeln till framtidens kultur.
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hemligheterKyrkböckemas5.2

kyrkbokspresentationen,frammodellprojekt arbetats ärdeAv somsom
Demograñska databasenForskningsarkivet och densamarbete medgjorts i

omfångsmäs-teknisktsåvälkomplexaUniversitet, detUmeåvid mest som
detmöjligheter Internetvilka närantyderPresentationensigt rymmerenorma

bild. första gångenljud och Föröverföring i realtidochinteraktivitetgäller av
material från de svenskautsnitt detdelhelstkan ettta av enormaavsomvem

i denoch samlatsdecennier har digitaliseratsunderkyrkböckema ett parsom
möjlighet lära kännaGenom kyrkböckemadatabasen.Demografiska attges

specielltpå alldeles prästemasanfader sätt;våra note-noggrannaett genom
läsförståelse ochocksågiftermål och dödfödsel, dop,inte bararingar utanav

för den sitterbokstavligt talat framkliver individernafärdigheter,andra som
förfäderletar efter sinalivslinjer ritas BarnSå kalladevid skärmen. somupp.

frånoch kornAnderssonhette Augustafarmorsoch att mostersvet mor
förståpresentationenvia sättutanför Sundsvall, kanLilldälje annatett

Cirkel".kallas "LivetsLejonkungeni Disney-filmeni detinnebörden som
fråni Medelpadfrån Tuna kyrkaockså interiörerfinnspresentationenI

möjligttill bilden detkoppladhjälp databas ärl800-talet. Medbörjan enavav
vad hanfå reda på detkyrkbänkeni är,trycka vemattatt personengenom

Heltkyrkobesökama.med de andrasläktskapålder ocheller hon gör, samt
påmint i kyrkbänkarna.gjorde sigklassamhällettydligthuruppenbart är

Norrtälje Konsthall5.3

multimedialagjortochåtskilliga institutionerår harPå presen-museersenare
uteslutande produceratsharverksamheten. Dessa nästantationer den egnaav

vanligaföröverföringshastigheten InternetbegränsadeDencd-rom.som
samarbeteljud och bild. lväntetider föralltför långatilllederanvändare t.ex.

medielinjeUniversitetsvid Stockholmsoch eleverKonsthallNorrtäljemed
försådan cd-presentationdelarkodaförsökvi ändå gjorthar attett enom av

tilldragitannorlunda visas vadinspirerande och sättIntemet-bruk. På ett som
installationer,åren fotoutställningar,Konsthall desig i Norrtälje senaste -

bakåt berättari exemplet blickar ochMaterialetmålningar.ochskulpturer om
fungeraInternet-tillämpning kunnaskulleutställningar,avslutade sommen
utställ-pågående ochkommande ellerpresentationäven evenemangavsom

ningar.
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5.4 Graffiti i Botkyrka

Botvidsgymnasiet i Tumba utanför Stockholm Sverigesär in-ett av mest
vandrartäta gymnasier där fyra fem elever har invandrarbakgrund. lav ett
samarbete mellan skolan och Kultumät Sverige har elever formulerat och ut-
tryckt tankar, idéer och känslor på "Ung i Sverige 1997". Medtemat egna

dagbokscitat och berättelser beskriver dessa ungdomar sin verklighet.poem,
Deras presentation ledsagas bilder och teckningar. 17-åriga Zaharav egna
från Syrien har gjort musik till den hemsidan. Här finns också "klot-egna ett
terplank" med verkliga citat från toaletter och korridorer i Botvidsgymnasiet.
Materialet på Internet uppdateras kontinuerligt skolans elever. Klotter-av
planket hari Internet versionen gästboksidaäven där helst kanen vem som
skriva credo, eller kommentar.ett etten vers, poem en

5.5 Stockholmsoperan för utsocknes

Åtskilliga de debattörerär åren ifrågasatt tillgängligheten till desom genom
nationalscenema för hela svenska folket.stora Hans Rydén vid Kungl.

Teatern arbetar med via Internet och balettkonstengöra tillgängligatt opera-
för Genomalla. hundratals bilder länkade till varandra kan besökare låt-en

Operan med sinröra pekarerunt skärmen. Visaspromenera attgenom
har gjort urval det materialet för känslaett hurstora rund-av att ge en av en
vandring i byggnaden sig. Ledsagad Jussi Björling och Pucciniter gårav

uppför de pampiga marmorklädda via gyllene hallar, iman dentrappoma,
Ävenvarmröda och ombonade salongen. den för huvudstadsbor stängda

kungalogen med tillhörande salong och gemak forär virtuellaöppen besök.

5.6 Birka vikingastaden försvannsom-

I samband invigningenmed vikingamuseet Birka 1996 fickav sommaren
eleverna vid Tappströmsskolan Ekerö uppdraget sprida kunskapenatt om
detta FN utnämnda världsarv bland i hela världen. Kultumät Sverigeav unga
har, tillsammans med Tappströmsskolan och Riksantikvarieämbetetsen av
arkeologer, arbetat fram komplett för hur kunskapernaett Birkaprogram om
skall samlas, förvaltas och spridas. En tematisk utbildning där vikingar och
vikingakultur i vid mening den samlandeutgör kraften har skapats; i gymnas-
tiken kastar och stång, istöter engelskan studerar det fom-man varpa man
engelska språk talades i England och Irland för år sedan, i slöjdensom tusen
snidar kåsor och broscher efter vikingamodell, i samhällsämnenaman läser

det sociala livet i den gamla vikingastaden,man om etc.
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filmproduceraochvikingaspel for InternetIdéer göra att egenenettattom
förverkligats.inteflera språk harBirka ännudär presenteras

dimensioneriviktigaste platshemmets5.7 Köket- tre

institutionen förvidstudenterhari LinköpinguniversitetetVid gruppen
olika digitala teknikeranvändaformgivningoch prövatslöjd, hantverk att

1996material. Underkulturhistorisktochtillgängliggörafor presenteraatt
Östergötlands universitetetmedtillsammanslänsmuseumgenomförde ett

hjälpmedhistoriska kökKöket därpilotprojekt kallat presenteras avtre
insikteroch kojafrån både slottinteriörerReality. DetVirtual är omsom ger

Klassperspektivettid"."farfarsverkligen påkökprimitiva vårahur synsvar
1850 respektive årårarbetarbostadfråntvå interiörernaoch detydligt en

med Kultumätsamarbetefolkhemstanken. Iframväxande1900 antyder den
förochförfinatsoch avendigitala köketSverige har det anpassatsputsats

Intemet-användning.
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Förteckning Kultumät Sverigesöver möten,

deltagande i konferenser etc.

Möten

GrännaAndréemuseet, Sven Lindström, museichef
Jakob Lundkvist, IT-ansvarig
Tomas Vikrnan, lT-ansvarig

StockholmArkitektunnuseurrt, Ulla Eliassson, projektansvarig
Mjöberg,Tomas IT-ansvarig

Artnode, Stockholm Mats Brodén

Policy and CityManagement PatrickArts J Boylan, professor
University, StorbritannienLondon,

AQUARELLE, Frankrike Alain Michard

David Pittsburgh, USABearrnan, Intemet-konsult för arkiv och
museer

Bibliotekstjänst AB, Lund Svante Hallgren, FoU-ansva-
ris

Bibliothéque national de France, SchaerRoland
Paris, Frankrike Delphine Weber

Bildkonst Upphovsrätt Sverigei Erica Wänelöf
BUS, Stockholm

Bildmuseet, Umeå Frånberg,Per ordf. Museisty-
relsen
Göran Karlsson, museichef
Lisa Lundström, lT-ansvarig

Bunyip Information Systems, Deutsch,Peter VD
Montreal, Canada

Canadian Conference of Susanthe Arts, Annis
Ottawa, Canada
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Heritage, Ottawa, CanadaCanadian France Trépanier, chef for Arts
and New Technologies Group
Claudie Perrault, policyanaly-
tiker vid Distribution Systems

Multimeidaand Broadcasting
Policy

Canadian Heritage Information Net- Barbara Rottenberg, Policy-
Ottawa, Canadawork, ansvarig

Williams,Bruce chef för in-
fonnationssystem

Copyswede, Stockholm Gun Magnusson
CarlsPeter

Croydon Libraries, Storbritannien Heather Kirby

ÖmulfSverigeoffentliga Internet LarsDet
bena Müller

Demograñska databasen, Umeå Sören Edvinsson, forskare
Roger Mähler, systemerare

of National Heritage, Mark ONeil,Department lT-ansvarig
London, Storbritannien Michel Seeney

Distansutbildningskommittén, Peter Erichs, sekreterare
Stockholm

Electronic Libraries Programme, Kelly Russell, bitr. samord-
University of Warwick, London, nare
Storbritannien

StockholmThomas Falk, IT-konsult

Film i och Musik i Väst, StaffanVäst Albinsson m.fl.
Alingsås

Forskningsgruppen för samhälls- Joakim Timander
FSI,och informationsstudier

Stockholm

Forskningsarkivet för moderna Egil Johanssonme-
dia, Umeå Mats Danielsson

SverigesFöreningen kulturchefers
styrelse

Sveriges multimediapro-Föreningen Ann Westfeldt
PROMISE, Stockholmducenter

Getty Information Institute, S:ta Jane Sledge
Monica, USA
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Göteborgs kultumät Nils Tengdahl, informatör vid
Kulturförvaltningen
Bengt Källgren, projektledare
Tomas Olsson, informatör vid
Göteborgs stadsmuseum

Hampshire County Council Martin Norgate, registrator
Museums Service, Winchester, Stor-
britartrtien

Handikappinstitutet, Stockholm Eva Jacobsson

Hans-Eric Hellberg, Borlänge Författare
Tony Elgenstiern webb-a,
redaktör

IMPRIMATUR, Stockholm David Philipson
Patric Hiselius

Insarn, Stockholm Christer Larsson, IT-chef

IT-Blekinge, Ronneby Ulf Nilsson

IT-kommissionen, Stockholm Magnus Härviden
Eva Mittermaier
Kjell Skoglund

Kairos Future AB, Göteborg Göran Molin

Kajplats 305, webbhotell och data-
Malmöcenter,

Kungliga Tekniska Högskolan, Inst. Mats Wilhelmson
för fastighetsekonorni, Stockholm

Kulturi skolan, Stockholm Agneta Sommansson

Kulturcenualen, Stockholm Marianne Gille

Kultumet Danmark, Danmark Ole Ejdmp Christensen
Jesper Rönnow Simonsen
Niels Bonde

Kultumet Norge Jostein Hauge

Kungliga Biblioteket, Köpenhamn, Karl Krarup
Danmark Ivan Boserup
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IT-hand-Lettenström,FransBiblioteket/BIBSAMKungliga
läggare

chef vid BibsamKjell Nilsson,
SkogmarGöran

Jakob Harnesk
bibliotekarieLindh, 1:eAgneta

Lars JanssonStockholmLagutskottet,

iprofessorErik Sandewall,universitetLinköpings
datalogi

dataföreningenAronsson,Lars
Lysator

informationschefBerry,Peteruniversitetsbibliotek UB 1Lunds

chefsfoto-Wilhelmsson,LenaMalmö museer
graf
P-G chef vid Natur-Bendtz,
museet

föreståndareCronée,AnnaUmeåMediateket,

Jean-Louis PasconParis,Culture,Ministére de la
Frankrike

Pierre CouralParis, FrankrikeMusée du Louvre,

Smith, chefLouise bitr.Documentation Associa-Museum
Storbritanniention, London,

Göran KristianssonStockholmNAD-rådet,

Neil ThomsonLondon,Natural History Museum,
Storbritannien

Cary IT-ansvarigStock- Karp,Naturhistoriska Riksmuseet,
Eva Stengârdholm

projekt-Ingemar Arnesson,Kartlägg-ministerrådet,Nordiska
ansvarigmedieanvändning,ning av ungas

Stockholm

Smith,Ban redaktörLibrarysPortico British Inter--
StorbritannienLondonnet-satsning,

Carmela GersonFuchsStockholmPostnet/I orget,

marknadsan-Multimedia Philippe Télio,TechnologiesPublic
svarigMontreal, CanadaInc.,
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Referensgruppen för Digitalisering Carl Edvard Edvardsson, ordf.
arkivmaterial, Härnösand Sahlén,Jan projektledareav

Riksantikvarieämbetet, Stockholm Keith Wijkander, bitr. riksan-
tikvarie
Ulf Bertilsson, chef vid kun-
skapsavdelningen

Riksarkivet, Stockholm Erik Norberg, riksantikvarie
Börje Justrell, teknisk chef
Mats Bergengren

StockholmRiksteatern, Lars Hovell
Peter Köhler

Ronneby kommun Curt Ahnström, kulturchef
Maj-Stina Pettersson, lT-chef
bibliotek

Samrådsgruppen för utbildningsfrå- Per Kåks
for och kulturmiljö- Björn Lindqvistgor museerna

vården SUM, Stockholm

Samrådsmöte mellan kommitteer
med lT-frågor, Stock-sysslarsom

holm

Schoolnet, Canada David Gazsi
Science Stor-Museum, London, Tom Wright, bitr. chef för
britannien samlingarna

Alice Grant
John Griffiths

SESAM, Stockholm Marita Jonsson, projektledare
Björn Lindquist

Skoldatanätet, Skolverket, Stock- Göran Isberg
holm

Statens kulturråd, Stockholm Ledningsgruppen

Statistiska Centralbyrån SCB, Birgitta Mannfeldt, Forskning
Stockholm och IT

Brita Karlberg-Nilsson, Kul-
och mediestatistiktur-

Statskontoret, Stockholm Roger Pydokke

Stockholm Europas Kulturhuvud- Palzemona Mörner-
stad 1998
Stockholms skolors AV-central, Björn Lingons
Stockholm
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fotografernas förbund, Stefan OhlssonSvenska
Stockholm Adim Lundin

kommunförbundet, GunnarSvenska Hedborg, projektle-
Stockholm dare

Television, StockholmSveriges Agnete Hebert, ekonomichef
Torbjörn Jacobsson, lT-an-
svari g

Sveriges Tekniska Attachéer i Paris, Eva-Karin Strandberg
FrankrikeSvenska ambassaden,

StockholmTelemuseum, Lars Johannesen, musiechef
Nils Olander, IT-ansvarig

StockholmTekniska Peter Larssonmuseet,

lnfomedia Interactive, Stock- Ceder,Telia Ken affärsutvecklare
holm Wiktor Södersten, affärsut-

vecklare

Toppledarforum, TLF, Stockholm Anders Forsberg, Finansde-
partementet

projekt "www för offentlig GustavTLF:s Levenius, SCB, pro-
infomtation", Stockholm jektledare

SK,Jan Berner, projektselcre-
terare

Christinakulturforvaltnin Hallman,Umeå kulturchefg
Åke Samuelsson. biblio-
tekschef

Umeå universitet Hans Wallberg, Umeåchef vid
datacentral
Christer Holgersson, nätverks-
ansvarig Umeå datacentral

universitetsbibliotekUmeå Jon-Erik Nordstrand, biblio-
tekschef
Gunni Oberg, projektledare
distansutbildning
Vivianne Hjalmarsson, låne-
chef
Kerstin Olofsson, projektleda-

intemetpubliceringre
Mats Almqvist, internetpubli-
ceringsprojektet

StockholmUngdomens lT-råd, Helejna Larsson, ordförande
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Ungdomsdatabasen, Klaus Salminen, webbmaster
Ungdomsstyrelsen, Stockholm

Utbildningsdepartementet, Hans Strandell, deprâd
Stockholm Santesson,Lars dep.sekr.

Vitterhetsakademicns bibliotek, Kerstin Assarsson-Rizzi, bi-
Stockholm bliotekschef

Västerbottens länsbibliotek Gunnel Hedman, IT-konsulent

Åström,Västerbottens Kenneth IT-ansvarigmuseum
Susanne Karregârd

Västsvenska kultumätet Hans Rengman, IT-ansvarig,
Bohusläns museum
Marie Nyberg, IT-ansvarig,
Göteborgs stadsmuseum

Östgötaservem, Linköping Sture Alexandersson

Östergötlands länsbibliotek Anna-Lena Höglund, läns-
bibliotekarie

Konferenser, och seminariermässor

Framtidens gränssnitt; Konferens for folkbiblioteken, Halmstad

Föredrag IT Anne-Margrete Wachtmeister vid Intemet-caféet Access,om av
Stockholm

Forskningsrådsnämnden, Seminarium folkbildning och vetande, Stock-om
holm

Föreningen för Museernas Arkiv-, Biblioteks- och Bildarkivanställda
MABBAS, Intemet-konferens, Telemuseum, Stockholm

Internet-utredningen, konferens, Stockholm

IT och den yrkesrollen; konferens för arkiv-, biblioteks- ochnya museiper-
sonal, Malmö/Lund

IT-dygnet, Linköping

IT-kommissionen, Seminarium elektronisk handel, Stockholmom
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Stockholminfrastruktur,framtidaSverigesHearingIT-kommissionen, om

delaktighet,demokrati ochTeknik,Seminariummfl.lT-komrnissionen om,
Stockholm

godaSeminarium detKommunikationsforskningsberedningen, om
StockholmIT-samhället,

KulturchefenSverigesFöreningenochföreningKulturtjänstemännens
Norrköpingkulturpropositionen,Konferens om

Karlstadlivslånga lärandet,1996 DetVärmland, Länsmöteilänsbiblioteket -

Växjösamarbetsrâds årsmöte,Uinsmuseemas

GöteborgMuseimässan,

bibliotekarkiv,mellanauktoritetssamarbetekonferensNamn nätet- om
Stockholmoch museer,

Martinoch ITupphovsrättFöredragNaturhistoriska riksmuseet; avom
uni-vid StockholmsrättsinformatikförinstitutionenviddoktorandBrinnen,

Stockholmversitet,

elektroniskaungdomskultur i denSeminariumministerrådet;Nordiska om
Stockholmvärlden,

Norden,vid idatoriseringKonferensministerrådet,Nordiska museerom
Köpenhamn

Stockholmkultumätsseminarium,Nordiskt

överläggning tillgänglig-forskningsbasersJubileumsfond;Riksbankens om
Stockholmhet,

Rosenbad,handlingar,allmännaochelektroniskSeminarium postom
Stockholm

StockholmINFO 2000,EU-programmetInformationsdagStatskontoret; om

Internet",ochKvinnorKonferensenBiblioteksförening;AllmännaSveriges
Stockholmmedia,elektroniskaochför AV
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InfomediaTelia Content Center, Seminarium informationsmarknadensom
institutioner, Stockholm

Toppledarforum; Seminarium projekt "Intemet kanal för spridningom av-
myndighetsinformation via World Wide Web", Stockholm

Ungdomens IT-rád, Seminarium "Visionen samhällets planering",om om
Stockholm

Utbildningsdepartementet, Konferens livslångt lärande, Stockholmom
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KulturensBilaga 7 skyltfönster på Internet

från januari 1997snapshot föränderligEtt kulturscenav en

Karl-Erik TallmoAv
tidskriften The Binredaktör för Art httpz//wwwmisusse/artbin

tallm0@nisus.see-post:

också tillgängligfinns med klickbara länkarDenna Kultumät Sverigestext
hemsida Information Rosenbadunder med adressen
httpJ/wwwxegeringen.se/kultumat

kulturell guide till justVarför Internet och bara Internet I Kultumäten
1995:l29|kommittédirektivSveriges talas IT såsom eller mindreom mer

någotmed internationellt datomätverk. Naturligtvis informa-ärsynonymt
tionsteknik något definitionsmässigt innefatta frånkan allt gåspenna ellersom
huggmejsel till datorer. Och vi informa-begränsar till denäven om oss nya
tionstekniken, förstås förutomkan Internet räkna in begränsademan mera
elektroniska BBS:er,anslagstavlor ringer via särskilt tele-ettsom man upp

något kommersielltfonnummer, eller nätverk Compuserve ellertypenav
America Online. dessaMen integreras alltmer med Internet, och derasäven

ungefärför- och nackdelar desamma Internets, fast i nriniatyr.är som
Möjligen just begränsningen särskilda juridiskakan ha konsekvenser, men

intedetta här.är ämnet
Produktioner på måste också tillcd-rom räknas modern IT, här före-men

ligger inte kommunikation mellan olikaden användare direktivet talarsom
skillnaden mellan och olikaDen cd-rom nätverkspubli-största typerom. av

kationer cd-rom fast enhet betydligt besvärli uppda-är är äratt atten som gare
Dokument blir helt enkelt inte dynamiska såsomcd-rom dokumententera.

Internet, vilka kan förändras varje dag, varje minut, efter varjeex. spe-
ciñk önskemål. Cd-rompublikationeranvändares sig dock med ungefärrör

delmedier stillbilder, digitaliserad videoInternet: och digi-texter,samma som
Cd:ntaliserat ljud. har här fördel framför Internet: de oerhörtännu stor ut-en

rymmeslaävande ljud- videofilema visasoch kan lättare med cd-romteknik än
via de långsamma nätverken. Med detta alltså Internet.sagt ger oss
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stället for det engelska ordet Website, tänker jagl använda Svenska data-
"webbplats".2rekommendation jagNär skriver "nätet" i be-termgruppens

form, så kortform förstämd det svensk Internet. Web browser får bliär en
"webbläsare", alltså det använder för sig påatt ta runtprogram som man

WideWorld Web www. En plats egentligenInternets svårär rättwww
definiera, torde kunna tematiskt någorlunda avgränsadatt men ses ensom

elektronisk tidskrift, några informationssidor fråndel, dvs. etten museum
företag. tekniskt ocksåeller Rent den oftast begränsad till ochärett en samma

server.
Rubrikens ordval skyltfönster förstås något blygsam dubbelvits.är av en

fonstermetaforen förhärskande i de flestaDels användargränssnitt påär per-
i dag, dels tycks det surfandet typisktsondatorer for det nuvarandes. vara

globala nätverkenutvecklingsstadiet hos de windowshoppingsortsen om-
sällan bestämmer sig förså vill, där något speci-att satsaman meraman

läsa längreellt, köpa etc.textvara, enen
lyser på Internet just förflyttningens inteDet lockelse,ärmot osssom

vår vid inbjuderdröjandets. Medlet och det inte till För-ochatt stannaovana
Varje gång faktiskt fångas något detdjupa sig. paradoxaltär emotavman nog

slående karaktärsdrag. Detmediums hyperuniversum,detta ärmest ettnya
lätt blir budskapet, inte det de sammanlänkar.länkarna Jag dockdär tror att

övergående; såväl tekniken användaredess kommer utveck-detta är attsom
användarvänlig,tekniken blir användarna själva kommer för-las, mera men

vänja sig vid detta vårt sekels troligenstås också epokgö-att mestmogna,
medium.rande
det gäller aktiviteter Internet brukar skiljaNär mellan hur kongeni-man

mediet.ala dessa med själva Bland det perfekta erbjuds förståsär ärmest som
kan informeras beställas, levererasdatorprogram och betalas for di-som om,

Något mindre sakerrekt kan beställas elektronisktnätet äranpassat som
sedan måste levereras via andra kanaler.men som

förståsDatabranschen har på alldeles osökt haft sin naturliga platssättett
och andra nätverk tidigare friståendeInternet Compuserve,ex. som

OnlineAmerica etc. Resebranschen och bankväsendet förväntas bli de nä-
ringar hämäst invaderar och intarInternet betydande plats.som en

När det gäller kultur, så har det kommit bort diskussionen den harattur
funnits.frodats Internet hela tiden Den akademiska världen,nästan nätet

både naturvetenskapligaden och den humanistiskt inriktade, har längemera
frånutbytt och publicerat material Internet, bilaterala diskussionerrent

forskaremellan bredare diskussionslistor avsedda för helövere-post,per en
forskningsgren eller disciplin, till färdiga och spri-rapporter uppsatser som
dits, bara till eller för allmän hämtning från någonprenumeranter mera server,
gopher och Skillnaden mellan gopher och är attsenare www. www www

2336 Sevidare httpz//wwwtncse/datatennhtm



Bilaga 7

hyperlänkade ord inne i textdokument, och bilder kan visas direkt ihar man
funktionenäldre gopher har också globaltden mycketdokumenten; sortsen

ñlnivålärtkning, bara Man kan klicka på underbi-flexibel men mappar -
enskilda dokument och förflyttas tillbliotek eller den där just dettaserver-

ligger.dokument
forskningsbibliotek varit tidigt tillhandahållaMånga har med biblio-ute att

katalogtjänster via oftagrañer och olika Internet avläggare till separatsom en
Vad däremot varit svårt finna tidigareuppringda system. enskildaärattsom

direkteller författare antingen informerar sin konst ellerkonstnärer som om
gjordai verkligaverk den världen. Men de åren harvisar senasteprov

våg self-publishingden böljat ii dyningama pappersvärl-detta av av som-
forsartat. gefär samtidigt också mångakommit öka Un har kultur-in-den att-

och börjat lägga material har då oftaststitutioner vaknat Det varitnätet.ut
fråga elektroniska broschyrer med exempel samlingarna, öppettiderom ur
och dylikt.

svårt hittaDet konstnärliga eller kulturella ställenär rätt attannars
där inte bara reproducerar eller distribuerar verk iInternet skapade ettman

direkt påmedium, skapar för, eller med de verktygnätetannat utan av som
mailbackfunktionerfinns till hands, e-postrobotar, skickarman ett e-post-

flerameddelande med eller kommandoord, så medett attsvarar servern
tillbaka visst meddelande, java-skicka cgi-, eller javascript-programme-ett

programkod exekveras antingen påring eller web-som www-servem av
och dokumenten blir dynamiska förändrasbläsaren medger och kanattsom

interaktivt.
Något överallt Internet elektronisk revir-stöter är sortsman en ny

markering; folk skaffar sig personliga www-sidor där de kan visasom upp
familjemedlemmar publiceraeller datakonst eller dikter. En de verk-egen av
ligt epokgörande nyheterna med Internet just den utrustning kanär att som

till ocksåbudskap möjligheten publiceragöra mottagare attoss av ger oss oss
och distribuera det vi publicerar via Kommittédirektivet talar härnätet. tyvärr

kulturkonsumenter,bara Internet blir lätt kulturproducentom men man
också alltför lätt hävdar vissa.-

Precis den lekande människan tycks tagit ledningenha i ut-som numera
vecklingen komplicerade datasystem militära så tyckst.o.m. systemav av- -
tendensen de programmeringsresurser finns på Nätet utnyttjasattvara som

för spel och skämt i början. Ett tillämpningar just skojär ärmer par som
The Zippy Paget.ex.

http://www.metahtml.com/apps/zippy/welcomemhtrnl, där slumpmässigt
valda citat den absurda satiriska serien Zippy Bill Grifñth interfolierasavur
i andras www-sidor via filter.texterna sortsen

tillämpning ScottEn Pakins complaint-letterautomaticär generator,annan
httpz//www-csag.csuiuceduñndividual/palcin/complaint, där får fylla iman

den vill klaga på, därefter kön, hur mångasamtnamn man personens
337
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stycken brevet skall omfatta. Någon syntaktisk skapar sedantyp av generator
antal meningar. Har någon gjort något liknande för "seriöstett konst-mera

härliga" ändamål Den frågan kan knappast ha fått någotsägas svar genom
min undersökning. Men kanske finns något i den stilen bland de cirka 50
miljoner dokument World Wide Web lär omfatta.som nu

När vi i dag talar publicering Internet, har det blivitnästanom syno-
med utgivning Men skall inte glömma e-postbaseradenymt www. man

tidningar och diskussionslistor, dvs. e-postrneddelanden går tillutsom en
där alla läser allas brev. Detta kan ofta på fruktbartprenumeranter,grupp ett

Översikterkombineras medsätt sida på litteräraöver ochex. en www. en
del konstnärliga diskussionslistor finns
gopher://gopher.english.upenn.edu/1l/Lists/. Diskussionslistor i allmänhet
förtecknas i rikligt mått webbplatsen Liszt på adressen
http://www.liszt.com/. Söker efter diskussionlista i visst ämne,man en ett
kan här leta bland 50 000 listor.man

De nyhetsgruppema Usenet kan ofta kopplas till aktiviteter pås.
Virtual Beret har både www-ställeettwww.

httpz//wwwariel.com.au/VirtualBeret/ och Useneten grupp
altartvinual-beretl, så svenska Digitalaäven salongen
httpz/lsunsitekth.se/DDS/J, har diskussionersom
swnet.sis.satntalisalong. När det gäller nå snabbt med oglamorösatt ut ren

vanliga enklaär e-postbaserade magasin fortfarandetext effektiva, fast de
flesta stirrar sig blinda de uppdykandetrögt bilderna på E-postnu www.
går direkt till brevlåda; behöver inte sökaen persons prenumeranten upp en

Www-baserade tidskrifter har dock fördelen kunna fångaserver. att upp
"förbipasserande", inte känner till tidskriften förhand. En kombina-som
tion metoderna det bästa. Mångaär www-baserade publikationer byg-av nog

mycket riktigt också prenumerantfunktion, där e-postmeddc-ger upp en ett
lande skickas till intresserade så har uppdaterats medsnart www-servem nytt
material.

Nätet används ofta tillsträngt detän normalt förknippartaget annat man
med publicering; arbetsgrupper spridda världenöver kan ha www-sidor att
samlas lcring, där kan information,utbyta läsa varandras artiklar och in-man
lägg Flera sådana projekt kring hypertext förekommer, liksom arbets-osv.

för globalt musikskapande som jag återkommer till.ettgrupper
Konferens- seminariearrangöreroch ofta inforrnationssidorsätter förupp
först locka folk till konferensen, och efteråt publicerasatt ofta föreläsningar

och dokumentation för dem inte kunnat närvara.annan som
Finansieringen kulturmaterial på Internet bygger främst sponsring,av

antingen företag får ha sin logotyp med någonstans i publikationenav som
tack, eller också finansieras den någon akademisk ellersom statlig institu-av

tion. Viss annonsering förekommer också, inte så ofta i renodlade kul-men
tursammanhang. Knappast några betalt direkt sina läsare/besökare.tar av338
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säkert annorlundaDetta kommer eller år, ännu äratt ettvara ettom par men
allt skall gratistraditionen stark på Internet.att vara

försök har gjorts säljadel skönlitteraturiEn elektronisk formatt
Omnibooks försökte sprida böcker enligtInternet. shareware-principen, dvs.

gratis och betalarfår boken läst och tyckt den.att omman man om
dockOnmibooks märkte inte promilleägare dem lad-attsnart ens en av som

bok betalade. Senast i radendat ned försök F ictionNetäraven
http://www.FictionNet.coni/ visar delar sina böcker online medansom av

får beställas avgift for leverans på diskett i Adobes PDF-filformatmotresten
format.portable document

inspirerat tillHar nyskapandenätet

forVad finns det ställen på skulle kunnanätet bedömas konge-nu som som
nyskapande skallniala och Jag några ställen jag hittat själv eller fåttsyna

på.förslag
Det bästa exemplet verklig nätkonst, ligger faktiskt inte på World Wide

SteadmansWeb bygger Det Carl fyndigaär Twoe-post.utan e-postroman
Solitudes. Den kan skicka tillattman prenumerera e-postgenom
twosolitudes@freedonia.com; och skriva "Subscribe" i ämnesfaltet
subject. Under veckor får sedan då dåoch e-postmeddelandenett par man

intryck ha kommit fel, läsare får känslanattavsom ger som attman av smy-
gläsa andras I detta fall det kärlekshistoriaär berättaspost. en attsom genom
vi får del brevväxlingen mellan Lane Coutell och Dana Silverman.ta av

så frånTyvärr den inte bra litterär synpunkt inteär heller tillräckligt olitterärt
for naturalistiskt, idén lysande. 1800taletsär brevroman haratt vara men
återuppstått i s.k. realtid

En bra idé, exempel globalsträngt är arbetsgrupp,tagetannan som en
Resrocket Surfer. Det antal musikerär är världen skapar musikett runt som

tillsammans Internet. Deras plats påöver http://www.resrocket.comnätet är
mycket innehållsrik; finnsdär pratkanal chat och möjlighet utväxlaen att
ljud i filformat.olika Utan medlem kan höra några smakprovatt vara man ur
produktionen i ljudñlformaten och aiff.wav

Cyberspace Opera, Honoria Ciberspazio, kollektivt samarbeteär ett av
femtiotal via skapat operaföreställningnätetett personer, som en

http://www.cwrl.utexasedu/slatin/opera. OperaBrain
httpzllbrainopmediamitedu kollaborativt operaprojekt,är ett annat startat

Tod Machover tillsammanstonsättaren med Massachusetts Institute ofav
Technology OperanMIT. har uppförts live med deltagande direkt från nätet
på olika platseri den verkliga geograñn under hösten 1996 bl. ia.
Köpenhamn.
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Ensembleteatem i Malmö har projekt med interaktiv på nätet,ett teater
mordhistorien Martin Keller, spelas i flera avsnitt, författade folk påsom av
Internet och snabbehandlade dramaturg. Handlingen hittills finnsteaternsav
sammanfattad på httpz//www.ensembleteatem.se.

Det har länge varit populärt digitala kamerorrätt sättaatt upp som ex. var
tionde minut förmedlar bild kaffeautomat, gathörn eller kon-ett etten av en
torslandskap på Man kan tycka efter några decennier med televi-nätet.ut att

och inte minstsion offentliga övervakningskameror, borde detta inte såvara
lockande, tydligen i fall. Ochmediet budskapet detta naturligtvisär detmen

tidigare publicering pånämnts helst mednästannätet- attsom om vem som
relativt blygsam utrustning tillkan nå andra.ut

En kontrabevakning Stevekan kanske Mannsägasorts attman
httpz//wwwwearcamorg/pva.html MIT håller på med. Han hjälmen
med digital kamera på fotograferar det han själv förmedlarochen som ser
detta Här tydligt hur flytandenätet. kan mellangränsenut ettser man vara

tekniskt experiment eller studentikost skämt och konst, för bildMannsmera
sedan med länk konstnärerna på Adawebtas upp en av

httpz//adawebcotn/adaweb/project/ secure/onehouse/ohzhtrnl alltså härsom
den till elektroniskt readymade.gör sonsen

Bowling Alley httpr/lbowlingalleywalkerarLorg/l kan utnyttjasägasnog
i viss mån. Det vibrationerna från bowlarenätet förändrar bildernaär hursom

sänds Här visas dels bilder på käglor och klot, framför allt det ordärut. men
kastas på olika och körs bilder inline images till skillnadsätt utsom om som

från textfiler. Man kan också bidra med dåord blir delegna som en av ver-
ket. Man skulle dock behöva ISDN-förbindelse med Internet för tillatten
fullo uppskatta den ganska långsamma och ryckiga föreställningen. Detta är

projekt med olika inblandade; producent Walker Art Museum iärett tre parter
Minnesota.

På lmpressionist painting with Java, adressen
http://reality.sgi.com/grañca/impression/08html, kan måla överman en
vald bild med något penseldrag. Att det på integöra nätet ärutsom ser som
nödvändigt, bara lite omständli det sinän dator. Justgöraattmer egen
detta idén Anjypaint The Virtual Gallery,hos påär -
http://www.anñteatro.it/javadcv/anfypainthtml, där får ladda ned ettman

rita med. Sedan skickar teckningen för utställning på galle-attprogram man
riet Det skulle kunna med disketter frankeradei kuvertsträngt görastaget -
och det ställs knappast konst liknar telefonklotter.ärut utan mestsom

Användargränssnitten World Wide Web skulle kunna forämnetvara
ytterligare Fler och fler inser bör försöka under-rapport. atten numera man
lätta för människor förstå hur sigskall bära för navigera påatt att runtman

webbplats. Konstiga bilder får gissadär sig till skall klickaen man var man
för komma vidare möjligen i livsstilsinriktad och imageska-att passar mera
pande reklam, i spel eller i konstnärliga sammanhang, tycker många. Själv-340
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modemistiskt inriktade konstnärersköntdetjag äventycker att omvore
sig. Inte Joyceorienteranågorlunda kandärwebbplatserkunde göra ensman

läsareeller tvingadei sina böckerpagineringenkastadeConazareller ossom
skalli framkanten. Menstället föri nätetboken iöppna manryggenatt

lhttpz/ladawebcontlAdawebtycker många kreatörer.gissa,behövaprompt
sigklickaändå ganska tröttandeavseendethäri detinte runtvärst attär men

finns del intressant.för härsynd,Det är en
Lovelace, och härdatapionjären lady Ada ByronefteruppkallatAdaweb är
THINGS"ALL AREtruismermed sinaHolzerJennyfinns typen:avex.

MAKES YOU DO"BOREDOMINTERCONNECTED",DELICATELY
IS EQUALLY"EVERYONES WORKTHINGS" ellerCRAZY

tillmeningar eller läggamodifiera dessasjälvIMPORTANT. Man kan nya.
Är ändådetnätet Tja, egentligen inte, rättärkongenialt meddetta enmen

för själv-idé. kanske baratankeväckande Passar nätetskojig och rättäven
muntligtiden Finns dethelasanningarnaklarheter Urholkas sonsen ny

nätet Osv.skriftform påitradering
StatsAlterför Adawebtillämpning inom ärEn ramenannan

diagrammatisk bild skapas be-httpz//adawebcom/cgi-bin/jfsjr/obsr, där en
in.just loggarhardatorkonfiguration den användarevilkenroende på som

Intemet-för-forvad haravläserunderliggandeDet typprograrmnet man av
gårmodifierasdetta,diagramochoch datorbindelse gör ett om mansomav

teknologisktnågot mindretrevligare meddock varitDet hadegånger.in flera
readymadeteknologisktocksåEgentligen dettadiagram. är sortsän ett en

Å krets-någon ställdesidan det inteandratill konst. utgörs somvarsom -
DNA-molekylmodellerkonst detEllerkon varsom

ExistingReallyCyberhead Iockså AmTeknologiskt är -
iPatrice Caire, bor Newhttp://www.ai.sri.corrt/-caire/ fransyskan somav

datortomografi, visar kroppenfrånvideoklippantalYork. Detta är ett somen
ihop, så det blir litedock inteFilmerna hängerolika skikt.avskalad i extra

utnyttjar just Internetsegentligen inte någotfragmentariskt, och det är som
allt kan-på cd-rom. Intressant,skulle bättrefunktioner trotsmenutan passa

fysiologi konst.ske änrnera
instal-Melamid gjortoch Alex harVitalyemigrantema KomarryskaDe en

Yorkfor i NewDia Center the Artslation
WantedThe Mosthttp://www.diacentenorg/kmñndexhtml. Den heter

frånmarknadsundersökning, folkkonstnärlig därochpaintings är sortsen
frågoroch Island fått besvaraTurkiet, RysslandFrankrike,USA,bl.a. om

påklädda människor,med nakna ellermålningartycker bästhuruvida omman
rundade kurvor,vill vinklar ellerha skarpahelstmänniskor alls,inga om man
frukt i bildendjur eller kanskevill ha medfavoritfärgemavilka är, om man

lite olikaliknar hötorg,efter önskemålengjortsBildema sedan avsomosv.
besöka,och plats väl värdtänkvärtSpännande ochnationell atten
medlika Kanskedet i TVkunnat gäma.visst hade göra rent avmanmen 34 1
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musik. Populärmusik från olika europeiska länder visst ja, det finns re--
dan.

Under törvåren 1997, fram till 29 ordnar Annetweb och MITmars, ut-en
ställning kallas PORT: Navigating Digital Culture. Konstnärersom inbjuds

visa verk just utnyttjar Internetatt medium. Det skallupp inter-som som vara
aktivt och användare skall kunna delta i realtid, det tänkt.är Det förefaller
ganska lovande, döma de bidrag finns tillgängligaatt dettamen närav som
skrivs, krävs oftast speciell utrustning för delta, endast nätläsare räckeratt
inte, behöver också vissa plug-in-programutan tilläggman utökarsom
funktionerna i grundprogrammet och särskild hårdvara,även kanske video-
kort eller på 200 MHz. Utställningens hemsidor finns påprocessor
httpz//artnetwebcom/pon/J.

Olika interaktiva skönlitterära kapitel förär sig. interaktivitettexter ett
räcker inte for vårt kriterium skall uppfyllas låtatt mig ändå nämnamen
några de projekt finns.av som -

Noah Wardrip-Fruin verksam vidär New York Universitys Center for
Digital Multimedia, sysslar med forskning och undervisning kring multi-som
och hyperrnedia. Hans Book of Endings
httpz/lwwwcat.nyu.edu/projects/writing.htrnl beskrivs "networkettsom
fiction piece". l princip består verket antal bilder utförda klickbaraettav som
bilder image-maps leder till olika textpartier hänger ihop ganskasom som
löst. Ibland kan också klicka på 0rd. Endings för alltså tankarnaman närmast
till loose ends till slut. Ettän hypertextprojekten massa snarare ärannat
Fantastic Prayers
http://www.diacenter.org/rooftop/webproj/fprayer/fprayer.html författa-av

Constance DeJong, konstnären OurslerTony och musikern Stephenren
Vitiello, med hyperlänkar mellan bild, video och ljud. Lite för mångatext,
kockar kanske, det glimtar till inspiration här och där.men av

Om experimentet Monique http://cnsvax.albanyedu/hñction/indexhtml
utnyttjar så särskiltnätet väl tveksamt.är Initiativtagaren till detta lösliga
elektroniska bokprojekt heter lustigt David Bookbinder. Han och,nog när
detta skrivs, sju andra författare medverkar via med textfragmente-post som
speglar denna Monique och hennes vänners öden olika Men dettasätt.
kunde lika ha skickatgärna vanlig eller fax. Detman intenog hel-ärpostper
ler särskilt intressant läsa.att

En lite komplicerad struktur har byggts i My Scibemer name
httpz//wwwartswireorg/Artswire/interactive/www/scibe/story.html av
Judy Malloy fl. Här har deltagarna också infogat del parallellam. projekten

kan råka minstnär det. Många hypertextprojektsom man man denanar av
här består antingen svulstirätt poesiförsöktypen eller berättandeav ga rent
fragment hopfogas på olika och självasätt, berättelsen då intesom är sällan
påverkad science fiction eller dataspelens ramhandlinav gar.
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Discoveries http://www.kolumbusfi/daisyDaisys Amazing är en
Intemetförpackning,i välgjord ochñnsk tvålopera mycketsorts snyggt ut-

svårnavigerad. finnsgrañskt, aningen Texterna på engelskaförd ochmen
kan interagera tipsa skandaltidningenfinska, och Flashattgenomman ex.

skvaller.lämpligtom
City hypertextexperiment inom for tidskriftenThe Flames är ett ramen

http://www.gold.net/flames/. Man sig på stadens går iFlames rör gator,
de bor där, liksom deras miljöerläsa ochhus och kan om personer som om

roliga möjligenfinns där. Det här bokhandeln i Flames Cityde ting är attsom
böcker sådana kan direktsäljer ñktiva beställa online.inte utan man

de BroköpingSara och andra iBoken om
httpz/lwwwskolverket.se/skolnet/projckt/skiivlya/bokenhtml inte någonär

ändå kollaborativt arbete Underhypertextroman värt nämna.ett attmen
Ekholms ledning har 600 elever via Skolnet skrivitförfattaren Lasse denna

år.tillsammans underbok ett
1996litteraturpris kan läsaDie Zeits man om

http://eunet.bda.de/bda/int/zeit/littwett/wettbewhtml, där det finns länkar till
Stillichs lillaintressanta Sven textuniversum med titelnflera texter.

httpz//eunenbdade/bda/int/zeit/littwett/Literatur-Verwunschlos
HTMUStillich/00index.htrn, med färgade testbildsartade bakgrunder, fick
specialpris.

jagde bästa hypertexter på, dock inte heller dennaEn medstött nätetav
d être, Lisa Bloomfreldsovillkorligt raisan No Memory. Enkelt,ärsom av-

stilrent på http .ucnedu/Bloomfield/Bloomñeld/lskalat och l
Vill översikt skönlitteräraha hypertexter Internet kanöverman en man

http://www.dukeedu/-mshumate/hyperñc.html.tillgå Hyperizons När det
iklädandet klassiska i hypertextdräkt, sågäller har Mats Dahlströmtexterav

"Hypereditionerskrivit intressant antik litteratur", finnsuppsats,en av som
Åsahttp://www2.hb.se/bhs/mad/www/hypenhtml.på Harvard

hypertextens livsvillkorKonstfack undersöker och verkningsmedel under
På icke-linjärarubriken jakt efter den texten

httpzllwww.konstfack.se/gdi/asa/pajakt/splash.html.

Kulturställen värda besökett

Vi försöken hitta formerlämnar verkligen utnyttjar övergårochnätetatt som
till webbplatser ändå värda besök. Allt behöverär innova-inteettsom vara

finns intressantativL Det mängder ställen, där kanske i allbaraav man an-
språkslöshet klassisk sig spektakulärpresenterar text utanex. en vare-
grafik animationer. Spridningen, tillgängligheteneller räckeroch sökbarheten

långt motivation till något finns nätet.attsom
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Tidskrifter

e-periodicaAv svensk kan några docknämnas inte självständiga kul-ärsom
tur-tidsltrifter. Aftonbladets E-kulrur finns på httpt//wwwaftonbladetse/e-
kultur/kultursidanhtml SvDoch har recensioner, understreckare påetc.
httpz//www-bsvd.se/svd/ettan/dagens/kultur/index.html, innan de flyttas

till avgiftsbelagdadet Mediearkivet httpz//wwwmediearldvetse/J.över
F iB/Kultwfront har avläggare på Internet, där bl. kan läsa kolum-en man a.

GuillouJan och Jan Myrdal http://www.kajen.com/-ñb/. Anrika 0rdner av
Bild har också fått webbupplagaen

http://www.goteborg.se/kultur/tidskrifter/tids/ord/J.
Basilisk gjord tidskrift, redigeradär den mångkunnigesnyggten av

arkitekten,konstnären, musikern Edward Keller i New York. Den be-m.m.
handlar ñlm, arkitektur, filosofi, litteratur, musik Här kan finnam.m. man
artiklar filmer Blademnner, sakeräven seendet:essäerom som men om som

exakt självauppträder seendet och hur dess mekanik utvar ser
The Blue tidigareMoon Review The Blue Penny Quarterly litterärtär ett

magasin med hög standard bidragenrätt och med god design. Det iutges
Virginia och finns adressen
http://ebbs.english.vt.edu/olp/bluemoonñndexhtml.

Common Boundaries http://www.comm0nb.com heter tidskriften som
mycketsamlar gatukulturen från New Jersey och New York: musik,av

konst, dikter Drivande Easton Davy, självär deltar med några mål-etc. som
ningari i grafñtiinspirerad expressionistisk stil.sortsnr en

Gemensamma kan ocksågränser fyra andra webbplatsersäga har.attman
Under det Brainwave kan fyra nåsde på adressennamnetgemensamma
httpz//wwwsalonmagazinecom/brainwave/common970120.htrnl, där de
har varsin i webbläsarfonstret. Här finns Salon Magazine, fräck all-ram en
mänkulturell och politisk publikation, med från Woodyämnen Allen och
Elvis till Bruno Bettelheim, Margaret Atwood och libertarianer, ñnnsoch här
den besläktade tidskriften Feed två andra fora, Electric Minds och Thesamt
Site.

En de bästa kulturpublikationerna Internet Postmodern Cultureärav
httpJ/jefferson.village.virginia.edu/pmc/contents.allhtml, utgessom av

CarolinaNorth State University, Oxford University Press och ofUniversity
Virginias Institute for Advanced Technology in the Humanities.
Oregelbunden utgivning och hafsig formgivning, alltid läsvärda artiklar,men

titlarmed "Women Writers and the Restive Text: Feminism,som
Experimental Writing and Hypertext" Barbaraav Page och God Has No
Allergies: Imrnanent Ethics the Simulacraand of the Immune System" av
Adrian Mackenzie. l redaktionen for PMC ingår Stuart Moulthrop, en av
pionjärema inom hyperñktionen. Han 1991 "Victory Garden"utgav romanen

Eastgate Systems elektroniska forlag, förresten också har virtuellsom en
parkeringsplats på adressen http://www.eastgate.com/.nätet344
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svårbeskrivbarWord plats på de överraskandeär nätet, mesten men en av
besöka. Man får aldrig riktigtoch dessaangenäma besynnerligaatt grepp om

bilder, och skrattar ofta.och Marisa Bowe redaktör med sinneärtexter man
för akadernistisk klacksparksprosa, och den utomordentliga designen är art

Yoshi Sodeoka ansvarig för.directom Adressen är
http://www.word.comÄndex.html.

http://www.hull.ac.uk/Hull/ELWeb/renforum/Renaissance Forum
ofpubliceras University Hull och kan exempel på de riktigt seriösautgöraav

tidskriftema.akademiska Early Modern Studies:Literary JournalA
and Seventeenth-Century EnglishSixteenth- Literature

http://unixg.ubc.ca:700l/O/e-sources/emls/emlshomehtml är en annan, som
University of British Columbia.utges av

httpz//english-www.hss.cmu.edu/ctheory/CTheory också deär en av
prestigeladdade kulturpublilcationema Internet. Den iutges ettmer samar-
mellan the Dean of Arts Sciencebete and och Department of Political Science

Concordia University ivid Montreal. Huvudredaktörer Arthur ochär
Marilouise Kroker, de har imponerande stab redaktionella rådgi-men en av

Kathy Acker, Jean Baudrillard, Sterling,Bruce Siegfried Zielinski,vare:
Stelarc, fl. Nyligen skrev Baudrillard här artikel Disney,m. ex. en om som
den verklige skaparen virtuella världar. Designer Cfheorypå förrestenärav

Steadman,Carl gjorde "Two solitudes".e-postromanensom
Frederick Barthelme redigerar den fina Mississippi Review

httpz//sushistusmedu/mrw/J, startades offline 1970redan Centersom av
Writers vid University of Southernfor Mississippi. Här kan bl. läsaman a.

Carol Oates "Death,Joyce Etc."essä
Grand Street gjordväl publikation hosär Voyageren

http://www.voyagerco.corn/gs/. Den redigeras Stein,Jean och medver-av
kande bl.a. John Waters Dennisoch Hopper. Hosär Voyager huserar också
The Paris Review på httpz//www.voyagercocom/PRÅndexhtml, inter-en
nationell litterär kvartalstidskrift, inne femtionde årgången.är Mansom nu
får här del från den tryckta upplagan.en prov

Images: A Journal Film and Popular Culture försöker sig filmnärma
och populärkultur på både folkligt och akademiskt Publikationensätt.ett re-

Garydigeras Johnson i City,Kansas laddar denav som upp
http://www.qnicont/ijoumal/index.html.

En del bra poesi och noveller kan finna i Nebraskabaserade Robertman
Fulkersons The Morpo Review httpz//morponovianet/morpol liksom i
Wisconsinboende Clifford Kurkowskis e-magasin 256 shades of Grey
http://www.primenetcom/-blkgmt.

Har du drabbats det vita förbannelse Skrivkramp alltså. Detpapperetsav
finns faktiskt tidskrift detta, Writers Block,en om
http://www.niva.com/writblok/. Bland kan läsa del dator-annat man en om
teknikens inverkan på skrivandet.
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httpz//www-mitpressmitedu/Leonardo/homehtmlLeonardo och
Fine/lr: Online http://www.msstate.edu/Fineart0nline/h0me.html är en

systerpublikationer. Leonardo hängeri sin ihop med någon formsorts tur av
intresseorganisation, ISAST, för konstnärer med teknologisk inriktning de

dock inte helt missgynnadeverkar på nätet. Leonardo har sitt fysiskarent
vid MIT medan FineArt Online finns i Australiensäte med serverñlialer, s.k.

USAspeglar, i och Europa. Båda dessa publikationer har utställningar och
artiklar och sysslar med förkärlek med cyborgproblematiken, dvs. frågor
kring korsningen människa/maskin. Man har publicerat Stelarcs verk,ex.

utställning ioch Leonardo betitlad "Perverting technologicalen var correct-
ness. rad konstnärer visadeEn teknologins oundviklighet, änupp snarare

nymodighur den är.
I Kalifornien Striking Distance Timothy Silverlakeutges av

httpz//strilcingdistancecom/l. Den innehåller artiklar, och konst visas i gal-
leri, kan också köpa konst här. Stirling Marginal Review hetermen man ett

konstrnagasin påskotskt
http://www.almac.co.uk/personal/adickson/margrev.htm med intres-delen
sant.

Grimm SchoenñeldJay och Alissa den ambitiösa Critical påReviewutger
httpz//wwwsrcviewcom/J, där amerikanska konstutställ-man recenserar

Äldreningar medan pågår.de recensioner också iännu databas.sparas en
Talkback A Forum for Critical Discourse,-
http://math240.lehmancunycdu/talkbackl, tidskriftär uteslutandeen som
sysslar med online-konst i samhällsbelysning.
Museøs, "la revista de las grandes exposiciones", spansk- och engelsk-är ett
språki magasin utgivningsortmed Monterrey, Mexiko, försöker hållasom
reda på och bra utställningar i världen:presentera
http://www.ivc.com.mx/museos/.

Spanskspråkig också EI del Quenepánär cuarto
http://ponce.inter.edu/cuarto/quenepon.html speglar puertoricansksom
kultur. I Portugal Oportouniversitetets Faculdade de Belas-Artes utger
Nättidslcriften up httpz//wwwtelepac.pt/up-arte/J.arte

Future Pacific httpzl/www.futurepaciñcconz/J nyzeeländsktär ett e-ma-
gasin. Här kan läsa maorikultur såväl jazzgruppen Jazzman om som om
the Present Tense. Nere vid antipoden finns också det australiska multimedi-
emagasinet MM Australian Multimedia Online-
http://www.next.com.au/amm/.

Grist Online httpz//wwwthingnet/grist/pagel .htm John Fowlersär po-
esiprojekt, från början bestod e-postbaserad tidskrift,som av en men som nu
finns på Här läsa dikterkan John Bennett, Williampoeterwww. man av som
Burroughs, Fabio Doctorovich, Ganick,Peter David 1 Bill Luoma,gnatow,
Jim McCrary Wood.och Reid Dessutom frodas antal andra tidskrifterett un-
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Fowlers paraply,der den finländaren Lehmus med projektetex. unge
Cyanobacteria International, vidare Anabasis och Room Tenzperature.

Amerikanen Jason Snells lntertexr httpz//wwwetextorgflines/lnterText/J
de äldre snart år tidskriftema,är och den innehåller novellistiken av sex

med viss smak creative writing. Ett och bra återfinns dock här.av annat
Tidskriften har genomlevt många former, e-postbaserad, nedladdningsbara
Postscriptfiler för typograferad utskrift på laserskrivare, och finns dennu

PDF-filer och i html-fomiat SnellJason förresten ocksåärsom www. re-
daktör datortidskiiften MacUser.

The McLuhan Probes periodicum iär PDF-formatett
till-http://www.mcluhan.ca/ mcluhan/probes.html, vilket känns lite onödigt

krånglat i sammanhanget, eftersom det bilderär visas. Men ganskamest som
spännande sådana.

The Virtual Baguette httpz//wwwmmaniacom/J allmänkulturellär tid-en
skrift på både engelska franskaoch i lättsam ton.

Bad Subjects på http://english-www.hss.cmu.edu/bs/ och Speed på
http://www.arts.ucsb.edLi/-speed/ är undergroundartade tidskrifter.ett par
Bad Subjects försöker enligt gjuta liv i vänsterpolitikenutsagoegen nytt ge-

ifrågasätta dogmema, medan den medie- ochatt samhällsorienteradenom
Speed skrivit det alltmer aktuella "scienceämnet and re-enchantrnent".om
Ojämnt innehåll i båda, design.men snygg

Den samhällsvetenskapliga och tvärdisciplinära tidskriften H umanitas
httpz//nhumanitiesorg/humhtm, baserad i Washington och redigerad av
Claes G ochRyn Joseph Baldacchino, innehåller intressant läsning bl.om a.
demokratins problem.

William Timbermans tidskrift Afternoon http://www.motley-fo-
cuscom/timber/aftemoonhtml innehåller del intressant bildmaterial,en
medan oftast Timbermanär villsämre. tidskriftensövergetexterna traditio-
nella periodicitet och ordet "magazine" i sin ursprungliga betydelseser mer
lagerutrymmel

Quanta Magazine http://www.etexLorg/lines/Quanta/J den ledandeär sci-
ñction-tidsluiften. Omphalos är dock tycks haence en annan, som avsornnat,
gamla finns kvar adressenmen nummer

httpz//polarbeaneng.lycoscont/sf-clearing-house/zines/omphalos/.
Utforliga Översikter elektroniskaöver publikationer finns hos John

Labovitz på http://www.meer.net/Njohnl/e-zine-listl och hos Association of
Research Libraries på httpz//arl.cni.org/scomm/edir/indexhtml.
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onlineLitteratur

sådana, finns detÖversikterliksomelektronisk form, överarkiv iLitterära
the NetResourcesöversikt LiterarybraInternet. En ärmängder onav

vidmakthålls Jackhttp://www.english.upenmedu/-jlynch/Lit/J avsom
Pennsylvania. På TheUniversity ofvidengelsk litteraturdoktorand iLynch,

eftersökahttp://www.w3.org/vl/ kanLibraryVirtualWWW texterman
BooksOn-line Pageöversikt Theämnesområde. En ärannan

http://www.cs.cmu.edu/books.htrnl
http://www.nova.edu/Inter-Links/referencehtml ärShelfReference en

Periodic Tabletillgängligareferensverköversikt 19 nätet,mindre L ex.-
RogetsAbbreviations,PostalPerpetual Calendar,of the Elements,

Dictionary. Den be-Websters1990 ochU.S. Census InfoThesaurus,
tillgängligfinnsStrunkStyle WilliamElementsrömda The av

variant kanmodernSom blygsammarehttpz//sutl.sut.ac.th/strunk/. menen
Principles of EnglishStyle:språkråd, Wiredtidskriften Wiredsnämnas

finns påDigitalthe Age,Usage in som
httpz/lwww.hotwired.com/hardwired/wiredstyle/toc/index.html.

Gutenbergförstås ProjectlitteräraBland de ärreservoarema
filial ifinns ocksåkända. Dethttp://www.prom0.net/pg/ den mest en

http://gutenberginfonnatikuni-ham-GutenbergProjektTyskland, Das
tyskspråkig litteratur.sig påskall koncentreraburgde/gutenb/j, som

BibliophilesdesAssociationhitta hosFranskspråkiga kantexter man
http://cedric.cnam.fr/ABU/.Universels ABU

kan hittaböcker, därelektroniskaarkiven meddeEtt större ex.manav
http://www.books.corn/. DetstacksBook äroriginalspråket,Dante är

000 i400 titlar lageronline-bokhandel med ävenkommersielldelvis menen
klassiker.medelektroniskt bibliotekfrittett massor av

så länge blotthttpz//wwwbibliomaniacom/J är ännuBibliomania ett
Publishing Ltd i England. l-lärdrivs Data Texttextarkiv,halvstort avsom

naturligtvis inte läser påbokUlysses,tillhandahåller Joyces manenman nu
Joyceforskarna arbete isäkertpå datornden sökbarhaskärmen, gerattmen

E.C. klassiskahyperlänkat BrewersocksåBibliomania har50 år till.
ovetenskapligt filologiskt arbete,någotFable,Phrase andDictionary ett

klassi-finns ocksåbläddra Härfantasieggandesynnerligen ettatt parmen
Strädgården och Kama avdoftandenämligen Denamandi,ker inom utra,ars

"N0n-ñcti0n/S0ciety".underkatalogiseradenågon anledning
elek-http://www.he.net/-tmp/, tysktärMismatch Press,Transient ett

Grüns CinqueOlanders och Nablabl.publicerar Antontroniskt förlag a.som
ibland ganska under-så litterärtInteoch Büchners Lenz nätet.Ports men

skriver kortadiskussionslista, där deltagarnahållande Story Bytes,är en
längre. Resultatetfrån två ord ochfaktiskt,iblandhistorier, otroligt korta

httpz//thonhenet/-stories/J.avnjutaskan
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litteratur hittarSkandinavisk hos Projekt Runebergman
httpz//www.lysator.liu.se:7500/runeberg/, drivs frivilligamängdsom av en

med eldsjälenoch Lars Aronsson i Linköping iinskrivare spetsen.scannare,
e-textarkiv också WiretapStora är

gopher://Wiretap.Spies.COM:70/1 1/Books och Project Bartleby
httpz//wwwøolumbiaedu/acis/bartlcby/J.

svenskaförsta enbart på BoDen nätetutromanen som gavs var
dr publicerades 1996Svemsuöms Förvirringens hösten hos Projektsom

http://www.lysatorliuse/nmeberg/forvirrl.på januari 1997Runeberg I
orssell/Myrdal/Cumzans print-on-demand-böckerFkom

httpz//wwwmarebalticum.se/print-on-demand/bokbestallning9701 14.htrn.
klassiker Boêthius ochVill läsa Augustinus, kan gå tillsomman man

medieval0Donnells LatinJames intexts
http://ccat.sas.upenmedu/jodâodhtml. Liturguiska finns hos Durhamtexter

of Theology gopher://de1phi.dur.ac.uk/1 l/Academic/P-Department
T/Iheology/Computing och Vulgatan kan Onlineläsa hos Bookman ex.

gopherz//ftpstdcom/ l 1/obi/book/Religion/V ChristianInitiative ulgate. Hos
Ethereal Library http://ccel.wheaton.eduClassics ñnns exempelvis Thomas

imitatione Christi" iå Kompis "De engelsk översättnin University College i
Cork tillhandahåller på sin sida Curia httpz//curiauocie/curia/menuhtml,
medeltida iriska texter.

University of Virginia finnsHos engelskt medeltidsarkiv med bl.ett a.
"Canterbury Tales" httpz//etextvirginiaedu/Clihttnl. Databasen Perseus
med och bilder kring det antika Grekland, tidigare bara funnits påtexter som
cd-rom, finns delvis på httpz//wwwperseustuftsedu/J.nu

China CND tillhandahållerNews Digest kinesiska klassiker ZiLaosom
Zhuang Zi ChuangLao Tsu, Tsu, Kong Zi Konfucius adressen

http://www.cnd.org:8013/Classics/.
falskDet kanske blygsarnhet inte min tidskrift Thenämnaatt attvore egen

httpz//Wwwnisusse/anbin också innehållerArt Bin del ovanliga e-texter:en
Östgötalagen, ChauccrStiemhielrn, Novalis, m.m.

Nationalbiblioteken har länge sig Internet, gopher ochanvänt mestav
inte hafttelnet, helt uppringda databaser. Dessa börjar i vissom man egna nu

utsträckning dyka tillsammans med övrig information bi-upp www om
bliotekens aktiviteter, utställningar Library of Congress i Washingtonm.m.
finns på http://1:web.10c.gov/homepage/lchphtml, Kungliga Biblioteket i
Stockholm på http://www.kb.se/J, det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn
http://www.kb.bib.dk/, Nasjonalbiblioteket i Rana och Oslo
httpz//wwwnbnno/J. Bibsysl Norge finns även
httpzl/www.bibsys.no/bibsys.htrnl, översikt forskningsbibliotek.överen

Tämligen utpräglad biblioteksproñl har också digitalaDen salongen http
sunsite.kth.se/DDS/, "ett nätverk mellan människor institutioneroch inom
kultur, humaniora och folkbildning inom hela Sverige", presenterarsom man
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lokala folkbibliotek med information,sig på hemsidan. Här deltar olika men
Utbildningsradion.finns Riksutställningar ochhär även ex.

författare finns förstås i dockSidor enstaka sällan ut-massor,om mera
något litterärt eller någon auktoritet på området.givna sällskap Karinav

httpr//wwwjvose/kboycl såtillvidaBoyesällskapet undantagen.är ett av
ñnns på:Selma Lagerlöfs samlade verk

http://wwis.upnet.se/selma/indexswehtml
till httpz//wwwozemail.comau/-caveman/JoyceGår adressenman ex.

"Greetings from Sydney, Australia Computer softwarefår läsa:man my
of favourite authors ..."profession, but Joyce Detta typiskt förärone my

fansdel publiceringen på producerar idolsidor fa-nätet,stor somen av om
voiitforfattaren, -kompositören, -rockgruppen I Australien finns sidaetc. en

Dylan Thomas httpz//pcugorgau/-wwhatman/ dylanthomas.html. Därom
redan känner till något,finns inte så mycket hämtaatt poetenom man men

oförglömligt suggestiva uppläsningar kan höra påhans manegna
http://town.hall.org/Archives/radi0/IMS/HarperAudio/020894harpIIl-1.

Luishtml. Jorge Borges kan läsa omman
http://www.microservenet/-thequail/libyrinth/borgeshtml. En webbplats

franska Vian finnsmed och Boristexter om av
http://www.cybertheque.fr/perso/anita/vian/vian.htrnl.

ställethe heterKierkegaard Internet etton
filosofenshttp://www.webcom.com/sk med dels samlade verk danska,

del intressanta honom. Apropå filosofi, finnsdels bedö-uppsatseren om en
vande översikt filosofiställenöverstor
httpz//wwwxpi.edu/-cearls/philhtml. tidigare TheDen hette Ultimate
Philosophy Page" kallas Seans One-Stop Philosophy Shop.men nu

StateTyler Steben, doktorand vid Wayne University i Detroit, har upprät-
19th Century WebThe American Women Writerstat

http://www.clever.net/l9cwww/home.html tillägnas författaresom som
Louisa Alcott, Rebecca Harding Davis och Emily Dickinson.May

universitetens forskningsråvara finns förståsMycket litterära inscannadav
ligger kvar på del ftp- och gopher-servrar, eftersomoch sådanaen men nu-

nåbara med hjälp webbläsare Netscape och Internet Explorer,är sommera av
så de ofta ändå kopplade till olika www-sidor. Exempel dettaär är
Ebooks, där bl. kan hitta hela Whitmans "Leaves of Grass" viaman a. en

till ftp-serverlänk under adressenen
ftp://ftp.books.com/eB0oks/Poeuy/Whitman%2C%20Walt/grass.txt.

Man kan också köpa fysiskt påtagliga böcker via Internet. De bok-största
Book Shoplådorna på engelska Internetnätet är

http://www.bookshop.co.uk/, och amerikanska Amazoncom på
http://www.amazon.com/. förstnämndaDen utlovar detta skrivsnär
912 000 titlar sistnämnda miljon;och den båda kallar sig i världen.störsten
B00kWire samarbetar Publishers Weekly påmed
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httpz//wwwbookwirecom/J. Här finns databas tusentals boklådor,överen
förlag. Sverige finnsbibliotek och I Hedengrens nätett.ex.

http://www5.torget.sc/hedengrensl.
AntikvariatföreningenSvenska sinhar medlemsforteckning

http://www.svaf.se/. Några antikvariaten har också hemsidor ochav egna
har sina kataloger tillgängligadem elektroniskt.sex av

Konst

och gallerier inteMuseer saknas precis I börjannätet detnumera. var van-
ligare enstaka konstnärer publicerade sig själva och gick förbi kuratoreratt
och uttagningsnämnder. sanningensI skall mycketsägas detta ärattnamn av

precis falletskräp, med de litterära självpublicistema.är Och mångasom mu-
har nätsidor främst visar husfasaden, någon enstaka tavla och öp-seer som

pettidema. finnsMen det några bra ställen. Louvren förstås på
httpz//rnistralenstfr/J, skapad oberoende Louvren institution ochav som
därför tillomdöpt WebMuseum. Betydligt officiellt och tyvärrnumera mer
tråkigt det hos franska kultunninisterietär http://www.culture.fr/, harsom

med viss utställningsverksamhet.en server
Whitney Museum American Art httpz//www.echonyc.com/-whitney/

visar både smakprov från aktuella utställningar frånoch den permanenta sam-
lingen Edward Hopper Andy Warhol-museetex.. finns
httpz/lwww.warhol.org/warhol/warhol.html och Museum of Modern Art på
http://www.sva.edu/moma/messager/museum.html .

National Museum of American http://www.nmaa.si.edu/Art tillhör
Srnithsonian 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 kan hossom ses
det Chicagobaserade The David and Alfred Smart Museum http :llcsmaclalr
www.uchicago.edu/SmartMuseum/indexhtml. Hos Museum moderner
Kunst Stiftung Ludwig i Wien http://www.AustriaEUnet/MMKSLW/J
finns bl. Kokoschka, Balla, Magritte och Pollock i de samling-a. permanenta
ama.

Deutscher Museum für virtuelle Kunst på http ://www.art-museum.de/ är
webbplats med förskräcklig formgivning, sig fram till indivi-ett tarmen man

duella konstnärer kan hitta del bra, Monika Schuchman en ex.
http ://www.art-museum.de/ gallery/ schu/gal l .htm .

Konstelevers verk kan del australiska North Adelaide Schooltaman av
of http://www.cyberscenecomau/stanleyl,Art M inneapolis College of Art
and Design http z//wwwmcadedu/J, unsthochschuleK für Medlen Köln
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i SaarbrückenHochschule der Bildenden Khttp://www.khm.de/ eller ünste
httpz//www.phil.uni-sbde/projekte/l-BKS/gallery.html. Högskolans tid-

http://www.phil.uni-finns på adressenskrift Tighzrope
sb.de/tightrope.htrnl.

finnsmånga länkar,medInformation Japans museer,om
Ukiyo-e-tryckfrdnJapanskahttp://www.dnp.co.jp/museum/icc-e.html.

hitta på svenskförrestenEdoperioden kan en serverman
Författaren Olofhttpz/lwww.bahnhofse/-secutor/ukiyo-el. Hans

ambitiös sammanställning.gjort myckethärJohansson har en
tillöversikt med vidare länkarfinnsgäller svenskadetNär ettmuseer, en

http://www.nrmse/vlmp/sverigehtrrtl,nätsidor på adressen90-tal museets
finnerStockholmsoch manmuseer

httpz//www.stoinfose/sverige/museum/J. Konszkalendern,
på-vilka utställningarhttpzllpiazzacomedia.se/konstkalendern/J, visar som

Andréhn-Gallerieti Stockholmstrakten.olika galleriernagår de
funnits längehttpj/wwwjvose/freq/gas/JSchiptjenko nätetär ett som

informationför kulturen i Europa harblivande huvudstadhuvudstadVår som
Artnodehttp://www.kultur98.stockholm.se//hemma.htrnl. Stiftelsen har

ochpresentationer svenska konstnärercd-romskiva medutmärktgjort aven
ocksåmaterial finnsdelar detta nätetverk, ochderas av

http://www.artnode.se/.
Även småförstås mångafinnskonstsektom görinom museersom egna

interättigheterna till verkenOm de juridiskt harfavoritkonstnärema. ärmed
reproduktio-fanns många arkiv medhalvår sedanbaraalltid så säkert. För ett

nyligenMagritte. Många hartill Picasso ellermöjligt frånallt Düreravner
har blivitserverinnehavamakanske kan det berofrånförsvunnit nätet- att

upphovsrättsligt skyddade bilderspridariskerna medmedvetna attommer
fritt.

död-kvinnan varithar upphovsmannen ellerforntida konstdet gällerNär
riskfritt sprida dem. Fransmännentordeså länge det rätt attatt varvarapass

grottmålningar vid Vallon-P0nt-dArcmed fyndensnabbt ute av
efternågon veckahttp://www.culture.fr/culture/gvpda-en.htm. Bara upp-

försökapå bl. någotbeskådande Tankenfanns de tilltäckten nätet. atta.var
baranyfikna ville komma till platsen,tillströrrmingenminska somav som

till.forskare har tillträde
of Memphis iföremål finns UniversityandraEgyptisk konst och

http://www.memphisedu/egypt/artifact.htmlJ papyrusrullarochTennessee
MichiganUniversitykan studeras

finnshttp://www.lib.umich.edu/pap/H0mePage.htrnl. Antik grekisk konst
httpz//wwwperseus.tufts.edu/. Eni Perseus-basenredan nämntssom

"fÖrhistor-iSka nätsidor finns påöversikt över
http://www.cs.su.oz.au/-rkwok/prehist.html.
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Bland små revirde enskilda konstnärer skapat sig kan jagnätetsom
personliga favoriter: SarabePsnämna studioett par

http://www.ar-Lnet/Smdios/Visual/Sarabel/sarabeLhtml, där konstnären
Patricia Cor-rigan huserar och The Place
httpzllgertrudeart.uiucedU/ludgate/the/place/place2.htrnl, oerhörten snyggt
designad plats Joseph Squire, ställer foton, skisser och medutsom annat

grafiskhög potential. Sidan Christoom
http://pomo.nbncom/youcart/christo/J inte hans verk,är den äreget men

liksomvärd besök, sidorna med målningar Stephanie Cozonett av
http://www.soc.soton.acuk/JRD/OCCAM/people/doos/cozhtml, må-som
lari stil för tankarna till Modigliani.en som

Busstops projekt där nio formgivare skapade lika många buss- ochettvar
spårvagnshållplatser i Hannover. Projektet dokumenteras http://www.x-
comde/busstops/defaulnhtmll.

Besynnerligt underhållande GuideA T0är Visiting As Customer,Amen
på http://rr0se.sfai.edu/-shopc/, visar det oväntade mellanmötetsom
shoppingvagnar, science fiction, kvantfysik, schizofreni och hemlöshet på en
webbplats.

Det finns förstås också mängder Översikter konstställen.över Art theav on
Net http://www.art.net/ och Artnetweb httpz//artnetwebcom/J har både
listor och hyresgäster visar konst. l-los Artnetweb huseraregna närsom ex.
detta skrivs Guggenheim med Oldenburgutställning.en

På Find Arts, med adress httpz//wwwfrnd-artseom/J, kan konstnärer ut-
byta länkar och skaffa sig hemsidor for visa sin konst. Här finnsegna att
mängder länkar till intressanta konstställen på Internet. Kvaliteten på kon-av

högst varierande,är mycket bra. Ett intressantär projektsten ärmen annat
Quest, påArt httpzllwwwartquesLcom/j, vill länka konstkö-som samman

-säljareoch via Liknande Artistavenue,är i verkligheten beläget ie-post.pare
Denver och på på httpz//wwwartistavenueeom/J.nätet Artistavenue har
också cd-romservice.en

I sammanhanget kan jag också på branämna samlingsplats,attpassa en
Artsource, för kanadensiska konstnärer

Editionshttp:l/www.shinnovacom/artsource/index.html Les Cybériesamt
på http://www.cyberie.qc.ca/, med mängder länkar till tidningar ochav
konstställen veckokalendarium på http://www.cyberie.qc.ca/chronik/.samt
Frankrikebaserade Le Journal des Arts på
http://www.artvisionmmfr/artvision/actusl försöker hålla reda på alla ut-
ställningar hela världen. Svenska konstnären Marika af Trolle har skapat

Mallefougasse,@rt Webbforum för konstnärer i Provencenet med svenskett
anknytning; adressen http://www.art-net.asso.fr/.är

An-Diaty-lnternet http://www.art-diaryeom/An-Diary-Intemat/world-
map.html påstår sig ha 50 000 adresser till konstnärer, gallerier och imuseer
världen. Och kontrollerar Sverige, så förefaller täckningen hyf-rättman nog
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utnyttjar inte hyperlänkar till exempelvis Omnämndakatalogensad. Men ännu
webbplatser. Det den tryckta katalogengalleriers och är äregna sommuseers

skick.Överförd i tämligen obearbetat
webbställen i världen kallar sig något med "art-finns mångaDet somnu

målerifinns med ganska kommersiell konst skulptur,net". I Italien Anne:ett
presentationer,foto, med aningen pretentiösa del bra kanoch men en man

httpz//wwwthrucom/art/J.hitta här på
företrädshttp://www.artnet.se gallerierna Bennetter,På svenska Armet

till. fler ansluter sig uppdateringenoch några När ochFutura, Leger ut-av
oftare, det bli mycket bra.ställningar sker kan

på http://www.kuai.se/-wksmn/,Wikström har ställe därLars ett snyggt
tonvikt artefakt. Rosvik vi-sin konst, ofta med boken Peterhan visar som

minimalistiska målningar likaledes minimalistiskt hållen,sina rättensar
httpz//wwwqnet.ñ/rosvik. Konstnären Bertildesignad platsstramt

sina silver- rubrikenBerggren-Askenström visar och glasskulpturer under
httpr//wwwmmase/alukonst/J.Aluvisions på adressen

påmycket fin webbplats Arne Jones konstEn ägnas
http://connectum.skurup.se/Nfhcl/jonesñndexhtmll Här finns frikostigt med

förklarande Dagboksantecknin vi får delbilder och texter. tagarna, som av
läsning.mycket intressant och stimulerande Jag hoppas fler läggshär, är att

rn.
kunde kanske lika ha i sambandArkitekten Marcos Novak gärna nämnts

särling, övningsmiljöer förñlosoñställen. Denne bl. byggermed olika som a.
arkitektur för framtida nomadiserandeoch "flytandeastronauter spe sam-

Worlds.på Words, Works, Adressenhällsformer, kan läsa ärman om
http://www.ar.utexas.edu/centrifuge/marcoshtml.

Musik

igång denMusiken har haft lite komma undantartrögt nätet,att om man nu
beundrarsidor skapas fans till olika artisters ellerväldiga flora som avav

kompositörers meningslöst börja räkna dessa,Det allaär nästan att upp
från St. Alphonzds PaneakeFrank Zappa-sidan
http://www.winsuvanl/-heederik/zappa/J till The Symphønies of Gustav

http://www.camosun.boca/Ndbarker/mahlcnhunl.Mahler Record Näron
musiken självtekniken blir bättre, kommer plats i alltnätet störreatt ta ut-

få minst lika mångasträckning, och vi kommer musikarkiv det i dagatt som
finns textarkiv.

CDNowOlika förstås, http://cdn0w.com/.musikaffarer finns ex.
Affarsidén CDNow följer helt alla marknadsförarehos vad predikar. Precis

i fallet med nämnda bokhandeln Book Stacks, försökerden redansom man
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tillföra mervärde förutomhär den försäljningen. Det CD Nowgörett rena ge-
gratis tillhandahålla All Music Guide, referensverk skivoratt ett stortnom om

och musik inte nödvändigtvis innehållersom bara sådant CDNow säl-som
Californiajer. University of i Irvine har också bra online-skivaffar meden

exuainformationdel musik på adressenen om
http://www.book.uci.edu/music.html.

fantastisk indisk skivaffärEn finns på Raagnumera www.
http://www.webcomcom/raag/welcomehtml säljer förskräcklig mängden
musik, både syd- och nordindisk klassisk, ñlmmusik. Länkaräven tillmen
ställen handlar klassisk indisk musik finns förresten påsom om
httpz//www.mel.dms.csiro.au/-mohan/world/music/other-carnatiehtml.

De bästa tangoskivoma finns listade Les meilleurs disques de Tango
http://www.tango.montreal.qc.ca/. För jazzintresserade finns Jazz Central
Station httpII/jazzcentralstationcorrx/l, där kan lyssna på skivor,man nya

chat line olikamed musiker, läsa information festivalerprata en om m.m.
l UMA, Internet Underground Music Archive http://www.iuma.com/ är en
liknande institution, har brett utbud.rätttrots namnet ettsom

Bluesen och dess historia kan studera på The Blue Highwayman
httpz//wwwxivanetcom/-blues/J. "grekiskaDen bluesen", rembetika, be-
handlas på flera webbplatser. Rembetikans historia kan läsa pånumera man
http://users.forthnetgr/ath/physiart/rebetika.htm, och klassiska skivor med
legender Kostas Roukounas och Markos Vamvakaris kan köpasom man
httpz//wwwxenophone.com/specials.htm.

braEn översikt andra musiklänkar,över med tonvikt elektronisk och
experimentell musik finns på
http://www.webcom.com/hurleyj/music/linkshtml. En samlingspunkt för
den europeiska fria improvisationsmusiken, med Bailey, Bennink,namn som
Brötzmann finns hos European Free Improvisation Pagesetc.,
http://www.shef.aeulc/misc/rec/ps/efi/ehome.html.

The BritishHos Harry Partch Society, på
httpz//centauri.ftech.net/-rainbow/BHPS/welcomehtml, kan läsaman om
uppñnnaren instrument chromelodion och den 43-toniga skalan.av som

Institutioner föreningaroch finns förstås i mängder, från sidor tipsmed
för flöjtister http://www.nfa.flute.org/index.html till Stockholmsoperan
http ://www.dataphone.se/wgberkson/operan/indexlhtml eller La Scala
httpz//lascalamilanoit/J. Folkoperan har också sidor adressennätet
http://www.folkoperamse/text/folkinfo-sw/titelsidahunl. Modemister kan
glädjas IRCAM, Institut de Recherche Coordination Acoustique/Musiqueet
http://www.ircam.fr/ Fylkingen Stockholmeller i
http://www.bahnhof.se/-fylkingen.

355



1997: 14SOU

och åstadkomma rimligare nedladdningstider för-Ett plats ärsätt att spara
MIDI3 i stället för färdig musik, dvs. instruktioner tillstås överföraatt en se-

själva ljudframställ-vilka skall spelas och hur längetoner somquenzer om -
då någon form eller kanningen häver görasynt ett motsva-program somav

Classicalvår tids pianorullar, kan På Therande i datom. Detta är säga.man
httpz//wwwprsnet/midi.html finns 800 MlDI-ñlerMidi Archives 1änmer

såväl Dufay Josquin.musik Bach och Beethoven ochmed som avav
httpzl/wwwsonicnetcom i New York forum förSonienet är ett ny

techno Här direkt från konserter,musik, hip-hop, sän-rapporterarm.m. man
digital videoder m.m.

self-publishing via Fogelbergmusikalisk Internet sysslar BjörnEn sons
http://www.engelholmse/-fogelberg/main.htm. På webbplatshansmed

smakprov hans egenproducerade techno-cd.får höra urman

Från biosalongenochteatern

ledning har in-Shakespeare Theatre i Washington, under Michael Kahn,av
pjäser, kursverksamhet httpJ/shakespearedcorg/J. Enformation etc.om

hittar Theatre Centralsöversikt teaterinfonnationbra nätetöver man
Dramatiskahttpz//wwwtheatre-central.com/. Kungl. har in-adress: teatern

formationssidor adressen http://www.dramaten.se. Regissören och jour-
sin webbplats med adressnalisten Peter Ferm kallar

för Grusgång påhttp://www.oden.se/-pferm/grus.htm till Härnätet.teater
till och dramatikställen. Dansens Hus har informationfinns länkar teater-

http://www.dansenshus.se/.
Estelle Souche gjortövrigt det gäller dans, har intressantFör när en per-

"dansställen" httpz//wwwens-sonlig översikt braöver
klassisklyonfr/-vesouche/danse/dance.html. Det gäller såväl balett mo-som

enskildadanstrupper, dansare Hon har sidadern dans, etc. ex. en om
http://www.ens-lyonfr/Nesouche/danse/Grahamhtmll.Martha Graham
BaIletWeb http://www.novia.net/jlw/indexhtntl sysslarAmerikanska

publicerasklassisk balett. Varje vecka dansbild och harenbart med en ny man
ilonguerorecensioner olika föreställningar. Mockså av

httpz//wwwsnafu.de/"uwa/Milonguerol kan bra utgångspunktvara en om
vill läsa tango.omman

finns förstås mängder sidor enskildaFör cineasterna regissörer ochav om
httpr//wwwyahoocom/Arts/l,filmer kolla Yahoo vilket förresten får bli

för tycker jag skarnligen negligerat just favoritgenre.tipset alla derasattsom
komplettera cd-rombaseradeEtt bra ñlmlexikon, kan verk såsomsom

3356 Digital Interface.Musical Instrument
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Cinemania,Microsofts Internet Movie Databaseär
http://www.msstate.edu/Movies/, påstår sig ungefärha med 50 000som

Ett intressant ställe ocksåfilmer. New York-baseradeär Film Forum, obe-en
biografroende också filmer och publicerar intressanta artiklarpresenterarsom
på httpz//wwwfilmforumcom/J. Stockholm Film Festival finnsnätet

också påförstås på http://www.ñlmfestivalen.se/.www,
Performance Index httpz//ltometltingat/perfonnance-indexl fo-är ett

för performanceartister, där finner uppgifter 80 konstnärer,rum man utta-om
teoretiskalanden och texter.

Tilläggas skall bara det finns kulturella nätverk, ungefäratt ett par som
SverigeKultumät kanske kommer bli. I Danmark finns Kulturnetatt
4 5Danmark http://www.kultumet.dk/ och i Kanada Culturenet

httpz//www.cultureneLucalgaryca/J. Tyskland har Kulturbøx
http://www.kulturbox.de/ och i Finland finns kulturnät Kabelknutenett,
http://www.kaapeli.fi.

Vill någon botanisera bland mängder länkar, mycket systematiskt ord-av
finns förteckningarnade, hos Skolverket, på

http://www.ub2.lu.se/skolverket/top.html, och Bibliotekstjänst,hos på
http://www.btj.se/btj/saburl/saburl.html.

4 Se 4.2.1.
5 Se 4.3.3. 357
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Workshop 1996-04-15, Rosenbad, Rotundan 9.00-
17.00

09.00-09.30 Samling, kaffe, presentationsrunda

09.30-10.00 Presentation uppdraget Kultumät Sverige IT-utred-av -
ningen, Bi Puranen, utredare, Kultumät Sverige. En kartläggning kultur-av
institutionemas IT-användning, 1996, Cissi Billgren och Rebeckamars
Svensén, kommittéselcreterare, Kultumät Sverige

10.00-10.15 "Kultumet Danmark fra vision til handling"-
Presentation Kultumet Danmark, Jesper Rønnow Simonsen, Kultumetav
Danmark

10.15-12.00 Tema: En strategi för arkiv, bibliotekgemensam
och museer

Vinstema med samarbete, Göran Kristiansson, Riksarkivet
Biblioteken samarbetspartner, Kerstin Assarsson Rizzi, Vitterhets-som
akademiens bibliotek

3. Samarbete på museiområdet hur långt har kommit Bengt Witt-man-
Institutionen for Museologi, Umeå universitetgren,

Internationella utblickar, Cary Karp, Naturhistoriska Riksmuseet
Gemensam diskussion: identifiera stratcgiema för samarbete skallatt ett

fungerakunna

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.30 Tema: Användarperspektiv
i k ln n n v v n m-

a Ett pekfinger från värl Bjöm-Axel Johansson, Högskolan i Kalmar
b Att skapa lärandemiljöer för användare, Lena Holmberg, tidigare vid

institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet, på LINQnumera
Systems AB

c Framtida projekt Skoldatanätet, Benny Regnet, Skolverket

a Medborgarkontor, Tomas Ohlin, Civildepartementet
b Exemplet Ronneby, Maj-Stina Pettersson, Ronneby stadsbibliotek
c Internetcaféet pedagogisk idé, Anita Nilsson-Röjning, Internetsom

Aswellas Coffee, Stockholm

14.30-14.45 Kaffe
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förutsättningarEkonomiska juridiska15.30-17.00 ochTema:
Kultumäträttighet Bi Puranen,Sverige fri demokratiskKultumät en-

Sverige
Olsson, Justi-Henryersättningsregler, lägesrapport,ochUpphovsrätt en

tiedepartementet
löstaintetekniska problemenfår och de ärVad händer när man pengar

SESAMMarita Jonsson,
virtuellt bibliotek Fransvia vadtjänster distribuerasNär nätet är4. ett-

Bibsam/KBlettenström,
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1996-05-29,Workshop Rosenbad, 09.00-Rotundan
17.00

Digitala mötesplatser modell för Kulturnät Sverigeettsom

09.00-09.30 Samling, kaffe och presentationsrunda
09.30-09.45 Välkommen Bi Puranen
09.45-10.15 Dagens människa morgondagens teknik Patric Hadenius-

Digitala10.15-12.30 Tema: mötesplatser
Vad digitala mötesplatser Alexander Rudenstamära.

b. Den digitala salongen Eva Jonsby
MUD, Multi User Domain Daniel Pargmanc.

d. Kommunförbundets First Class Gunilla Lilie Bauer
Svenska Miljönätet Stigforslag l-lammarstenette. -

12.30-13.30 Lunch

13.30-15.00 Tema: Museet mötesplats och kunskapskällaen en-
ÅgrenMuseema distribuerade kunskapscentra Per-Unoa. som

b. Museema i den virtuella utbildningens tjänst GillnerAnders
Museer under omvandlingc.

Diskussion: Museet för och lärandemötenen arena

15.00-15.30 Kaffe demonstrationoch Jorge de Sousa Pires

15.30-17.00 Tema: IT för demokratinverktygett-
Den digitala mötesplatsen del det offentliga samtaleten av-
och demokratin Lena Ek
Diskussion: Hur skapar digitala mötesplatser

Inledarna i den ordning de framträder:

Bi Puranen, särskild utredare, docent vid Stockholms universitet forskareoch
vid Institutet for framtidssmdier
Patric Hadenius, redaktör för ABF:s elektroniska medier
Alexander Rudenstam, kanslichef vid föreningen Den digitala salongen
Eva Jonsby, gymnasiebibliotekarie och deltagare i uppbyggandet ettav
nationellt nätverk för bibliotek och utbildning
Daniel Pargman, forskare vid Linköpings universitet, Tema Kommunikation
Gunilla Lilie Bauer, ansvarig för Svenska Kommunförbundets First Class-
server
Stig Hammarsten, miljövårdsdirektör Gävlei uppdrag Miljö-som av
vårdsberedningen möljlighetema använda lT inom miljövårdsarbetetutrett att
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Ågren, professorPer-Uno emeritus i museologi vid Universitetet i Umeå
Gillner,Anders kulturansvarig på KK-stiftelsen informationsansvarigoch på

SUNET
Olsson, projektledare vid GöteborgsTomas museer

Sousa Pires,Jorge de Research and Education Manager vid Apple Computer
Europe

iLena Ek, kommunalråd Valdemarsvik och forskare i internationell rätt
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1996-06-05,Workshop Rosenbad, Rotundan 09.00-
17.00

denna workshop fördjupaSyftet med den intellektuella dialogär att som
pågår -användningen allmänhetkring IT i och Internet synnerhet, gälleri vad

åtkulturområdet. Eftemriddagen kritiskt samtal kring fråge-ägnas deett
ställningar itas programmet.som upp

9.00-9.30 Samling, kaffe

9.30-11.30 Tema: För- och nackdelar IT-användningmed
kulturområdetinom

CyberspaceMedborgaren i fartblindaIT och den demokratin, Lars- -
llshammar, historiker och IT-slcribent

Ada tillFran Byron Donna Haraway, Valdés, författareAna L och-
kulturskribent

alla TillgänglighetenKultur ödesfråga för funktionshindrade, ngaren-
Beckman Hirschfeldt, Talboks- och punktskriftsbiblioteket

andras perspektiv, Mehmed FörfattareDe Uzun,-

11.30-12.30 Gemensam diskussion: förhindrarHur vi uppkomsten
informationstekniskt B-lagA-ochettav

12.30-13.45 Lunch

13.45-15.15 innehållaTema: Vad Kulturnät Sverigeskall
Vilka skall med i Kulturnätet Gummesson,Maria redogör förpoet,vara-

rundfrågning bland sina kollegoren
Gemensam diskussion: Kan och bör vi innehålletstyra-
informationa eller kommersiellt material går gränsenvar-

b kvalitet och etiska avvägningar smakdomareärvem-

15.15-15.45 Kaffe

1 1 0 05 4 5 7-. . ÅkekognitivaDen revolutionen och IT, E Andersson, Institutet för-
framtidsstudier

Gemensam diskussion: Strategier framtiden;för vad bör göras-
Vi avslutar dagen med exempel kulturell IT-användninett g-
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Tekniska förutsättningarWorkshop för kultumätett
9Rotundan, Rosenbad den oktober 1996 9.00-17.30kl

09.00-09.30 Samling med kaffe.

09.30-09.45 Inledning Bi Puranen-
Presentation deltagarnaav

09.45-10.15 SverigeKulturnät Bi Puranen-
utredningsarbetetBi berättar och tidigare workshopar.om om

Övergripande frågor10.15-10.45 tekniska Christer Sturmark-
de övergripandeChrister talar tekniska frågorna skall diskuterasom som

under dagen. Skall vi använda Intemet-teknologi Skall cd-rom bli ett
i kultumätet Skalldelmoment kultumätsapplikation haren egen som access

utvecklastill Hur hanterar vi både de kulturinstitutionernasnätet och destora
små kulturproducentemas behov, tekniskt perspektivettur

Gemensam10.45-11.15 diskussion
Diskussion kring ovanstående frågor.tekniska

11.15-11.30 Teknisk kartläggning OlssonPär-
har iPär examensarbete teknisk datavetenskap vid Umeå universitetsom

genomfört undersökning de tekniska förutsättningarna för kultumätetten av
han ipresenterar.som

11.30-12.30 diskussionFortsatt

12.30-13.45 Lunch

13.45-14.15 Mjukvaruutvecklingen Erik Geijer-
journalist ComputerErik, Sweden, berättar hur mjukvamutvecklingenom

inom Internet- och intranätområdet förväntas fortskrida.

14.15-15.30 Gemensam diskussion
Skall kultumätet standardiseras kring viss mjukvarustrategi Hur skallen

teknisktkultumätet administreras Hur skall det tillgängligt för sågöras
många möjligtsom

15.30-15.45 Kaffe
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15.45-16.15 ABM-samarbetet Göran Kristiansson-
Göran, 1:e arkivarie vid Riksarkivet, berättar det pågående digitali-om
seringsarbetet inom arkiv, bibliotek och och vilka tekniskamuseer om
lösningar valts.som

16.15-17.30 Gemensam diskussion
Behövs sökmaskin för kulturnätet Hur skapas den Skallseparaten
särskilda krav på struktur ställas för möjliggöra avancerade sökningaratt mer
pa kulan-nätet Hur tillgängliggörs det redan digitaliserade arbetet
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Workshop 11/11 1996, Rotundan, Rosenbad 9.00-
17.00

medSyftet workshopen diskutera möjliga för finansieringär vägar ochatt
organisation svenskt kultumät. Större delen dagen fri debattägnasettav av

frågor.kring dessa

00-0 3009. 9. Samling, kaffe, presentationsrunda

09.30-12.00 Tema: Samhällets for organisation ochansvar
finansiering Kultumät Sverigeav
Välkommen hälsar Bi Puranen, utredare
Inledning, Göran Löfdahl, statssekreterare,
Utbildningsdepartementet
Gemensam diskussion
Frankrikes och Kanadas kultumät, Malin Edmar och
Cissi Billgren
Gemensam diskussion

12.00-13.00 Lunch

00-l 3 l 5 30 Tema: Alternativa for organisationvägar och. .
finansiering Kultumät Sverigeav

Kulturnätet i England, Rebecka Svensén
Gemensam diskussion
Sponsringens villkor, Carin frånAdlén Föreningen
Kultur och Näringsliv
Gemensam diskussion

15.30-15.50 Kaffe

0-115.5 7.00 Gemensam diskussion
Kulturell överraskning
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Bilaga 13

för nordiskadet kultumätsseminariet påProgram Lidingö

Måndagen den 18 november

Från 9.00 Kaffe står framdukat

10.00 Seminariets moderator Cissi Billgren hälsar välkommen,
presentationsrunda, seminariets avsikt

10.30 Presentation kulturnätsarbete i Danmark, Färöarna,av
Grönland, Norge

12.15 Lunch
Åland,13.30 Presentation kultumätsarbete i Finland, Sverigeav

15.00 Kaffe
15.30 Diskussion: Vad skall kultumät innehållaett

Behövs enhetliga regler för registrering klassificeringoch
till 17 Hur bör Sökverktyg fungeraettca
19.00 Gemensam middag

Tisdagen den 19 november

Från 7.00 Frukost serveras
9.00 Diskussion: Hur skall kulturnät finansierasett

anslag, fonder, stiftelsersponsorer,-
avgifter for kulturproducenter. för användare, för vissa-

innehåll, differentieradetyper av
10.40 Kaffe
11.00 Diskussion:

Hur skall kultumät organiserasett
redaktion/sekretariat-
vilka skall få delta-
regler/loiterier för deltagarna-
kvalitetssäkring, kvalitetskrav-

12.30 Lunch
13.45 Presentation kultumätsarbete och IT-strategi i Islandav

Diskussion: Hur kan samlad IT-strategi för kulturområdeten
formuleras

exempel nationella IT-strategier-
vad bör IT-strategi innehållaen-

till 16 hur konkret bör den varaca -

Kaffe under eftermiddagen. tillBuss Arlanda avgår från Skogshemserveras
kl 16.05 och ankommer Arlanda kl 17.30.
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offentligaStatens utredningar 1997

Kronologisk förteckning

Den gymnasieskolan för U.steg steg.nya -
lnkomstskattelag,del I-III. Fi.
Fastighetsdataregister.Ju.

miljöinfomation.Förbättrad M.. Aktivt lbnebidrag.Ett effektivarestödför. arbetshandikappade.A.
Länsstyrelserna:roll i trañk- fordonsfrågor.9 och K.
Byråkratin i backspegeln.Femtioår förändringav. förvalmingsområden.Fi.sex

barnsochRöster ungdomarspsykiskahälsa.S.om. Flexibel förvaltning. Förändringoch verksam-. hetsanpassning statsförvaltningensav
struktur. Fi.

10. for valutapolitiken.Fi.Ansvaret
Skatter,miljö och sysselsättning.Fi.ll.

inför12.IT-problem 2000-skiftet.Referatoch
från hearingslutsatser anordnaden av

lT-kommissionenden 18december.
l/97.lT-kommissionens K.rapport

Regionpolitikför13. helaSverige.N.
kulturens14.IT i tjänst.Ku.



1997utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

Justitiedepartementet
3Fastighetsdataregister.

Socialdepartementet
8psykiskaungdomarsochbarnsRösterom

Kommunikationsdepartementet
6fordonsfrågor.trañk- ochroll iIånsstyrelsemas

och slutsatserReferatZOOO-skiftet.införIT-problem
IT-kommissionendenanordnadhearingfrån aven

l/97. 12IT-kommissionensdecember. rapport18

Finansdepartementet
2del lvIIl.lnkomstskattelag,

förändringFemtioårbackspegeln.Byråkratini av
7förvalmingsomráden.sex

och verksam-Förändringförvaltning.Flexibel
9struktur.statsforvaltningenshetsanpassningav

10valutapolitiken.förAnsvaret
llsysselsättning.miljö ochSkatter.

Utbildningsdepartementet
1förgymnasieskolan steg.stegDennya -

Arbetsmarknadsdepartementet
stödföreffektivareEttIönebidrag.Aktivt

5arbetshandikappade.

Kulturdepartementet
14tjänst.i kulturenslT

handelsdepartementetochNarmgs-
13Sverige.helaRegionpolitikför t

Miljödepartementet
4miljöinfomation.Förbättrad




