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statsrådetTill och chefen för

Utbildningsdepartementet

Genom beslut den bemyndigade4 maj 1995 regeringen chefen för Ut-
bildningsdepartementet tillkalla särskild utredare med uppgiftatt atten
föreslå åtgärder kan främja användningen distansmetoder inomsom av
främst vuxenutbildningen och högskolan dir. Till1995:69. särskild
utredare utsågs direktören vid Filminstitutet TillLars Engqvist. den
särskilde utredaren har knutits antal och sekretariat.ett experter ett

Kommittén har beslutat Distansutbildningskommitténanta namnet
DUKOM.

direktiven hadeI DUKOM särskilt uppdrag med förturatt prö-som
fjärde markbunden TV-kanal kan förutnyttjas nationell ut-va om en

Övervägandenabildnings- och bildningsverksamhet. dennai fråga re-
dovisades i delbetänkandet och utbildningTV SOU 1995:120, vilketi

föreslogsbl.a. eventuella satsningar inom utbildnings-TV skulleatt nya
ha digital teknik plattform. bl.a.Mot den bakgrunden avstyrktesom
kommittén tillgängligt för marksänd skulleTV användasatt utrymme
för ytterligareinrätta analog TV-kanal.att en

Regeringen den 4 1996 DUKOM tilläggsdirektiv dir.gav mars
vilka kommittén1996:17, i uppdrag lägga fram förslag vil-attgav om

Utbildningsradioken roll Sveriges skall spela inom utbildnings- och
folkbildningsområdet. Tilläggsdirektiven återfinns i bilaga. fårJag
härmed redovisa denna del utredningsuppdraget överläm-av genom
nandet Utbildningskanalen.betänkandetav

Ärendet har inom sekretariatet beretts departementsrådet Larsav
Göransson och kommittésekreterare Astrid beredningenUtterström. I
har kommitténs sekretariatetantal i övrigt deltagit.ett experter samtav

för produktionenAnsvarig heloriginal har Rauni Westin varit.av

Stockholm den 4 november 1997

Lars Engqvist /Lars Göransson
Astrid Utterström





SOU 1997:148

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sammanfattning1 5

Bakgrund 5
Förslag och motivering 5

2 Utbildningsradion i 9dag

Allmänt 9
Programmen 10
Målgrupper 12
Informationsteknik IT 14
Affärsverksamhet 15

3 Public service radio och TV i allmänhetens tjänst 17en-
Inledning 17
Regelverket kring public service-verksamheten 19
Ansvarsfördelning 22

4 Ny teknik och medier 25nya
Allmänt 25
Kommunikationsrevolutionen 26
Digital TV 27

radioDigital 29
Internet 30
Elektronisk och elektroniska anslagstavlor 31post
Informationsdatabaser 31
CD-ROM och DVD 31
Videokonferenser 32

Upphovsrättsfrågor5 35

Svensk upphovsrätt 35
och upphovsrättenUR 36

Upphovsrätten och IT-området 38
Några nationella aktiviteter 39
Internationell upphovsrätt 40
Konklusion 43



SOU 1997:148

6 Utbildningsradio och utbildningsTViomvärlden 45

Inledning 45
Danmark 45
Finland 46
Norge 46
Frankrike 47
Nederländerna 49
Storbritannien 50
Tyskland 52
Australien 53
Kanada 54
Distansuniversitet 54
Konklusion 56

Överväganden7 57

Framtidens utbildning blir multimedia 57mer
Digitala sändningar i radio och 58TV
Digitalt sända utbildningsprogram 59
UR 62
Sammanfattande överväganden 64

8 Förslag 65

Utbildningskanalen 66
Produktionsföretaget 67
SR, SVT och TV4 68
Multimediemarknaden 69

fortsattaDen beredningen 70

Bilaga Kommittédirektiv1 71



1997:148 SammanfattningSOU 5

Sammanfattning1

Bakgrund

finns beskrivning UtbildningsradioSveriges UR.I 2 Däravsnitt en av
kortfattat verksamhetens utveckling, företagets formellabehandlas

och ekonomi programverksamhetenställning, organisation inomsamt
företaget.

ställning public service-företag och dess uppgifterharUR som
utsträckning med Sveriges Radios SR ochsammanfaller i Sveri-stor

SVT. 3 genomgång publicTelevisions I avsnitt görs en av ser-ges
innebörd och lagstiftning betydelse för radio ochvice-begreppets av av

TV.
förändring.omvärld stark Antalet radio- och TV-kanaleriURs är

antagligen följd digitaloch kommer växa änväxer att mer som av
informationsteknikUtvecklingen IT sker snabbtsändningsteknik. av

ökande grad all utbildningsverksamhet, såvälpåverkar i alltoch mera
finnstraditionell utbildning distansutbildning. I 4avsnittsom en ge-

och teknik för utbildningsområ-medier intressenomgång nya ny avav
särskiltmöjligheter och begränsningar. påpekas dendet och Det attav

försök till beskrivning områdetutvecklingen varje påsnabba gör att av
föråldrad.tid blirkort

till hargrundprinciper upphovsmäns sina verkUtifrån enkla rättom
avtalssystem utvecklats. upphovsrättsligaregel- ochomfattande Deett

medier utsträckning olöstaanvändningen ifrågorna kring är stornyaav
återanvändning s.k. sekundär produktion i deliksom frågorna nyaom

Upphovsrättsfrågor behand-radio- ochmedierna TV-program.t.ex.av
las i avsnitt

verksamheten med utbildnings-finns beskrivning6I avsnitt aven
antal länder med särskild vikt lagd vidradio och ii TV ett ut-program

vecklingstendenser.

motiveringFörslag och

utbildnings-överväganden röranderedovisar DUKOM sina7I avsnitt
förslag övervägandenaoch och 8 dei radio TV, i avsnitt somprogram

fram till.har lett
utbildningsprogrammen läromedel. Ra-Med DUKOMs ärsätt att se

med den tryckta boken,i likhetdio- och TV-program utgör, t.ex. en-
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vägskommunikation. UR bör således inte utbildningsanordnareses som
företagutan medett ensamrätt etersända läromedel.som att I stor ut-

sträckning används sedan i inspelat skick.programmen
Utbildningsprogram i radio och TV bedöms ha betydelsefull rollen
spela på grund sin förmågaatt snabbt nåattav stude-stora grupper av

rande. De bör därför ökade sändningstider tilldelasattgenom egna
digitala radio- och TV-kanaler. Av kostnadsskäl bedöms det som orea-
listiskt dagens skulleUR kunnaatt fylla sådana kanaler med Iprogram.
stället bör kanalerna också få utnyttjas olika utbildningsanordnare iav
anslutning till kurser desom ger.

Det kommer tid innanatt ta övervägande del allmänheten haren av
skaffat sig utrustning för kunna digitaltatt ta sända radio-emot och
TV-program. Därför måste under övergångstid utbildningsprogramen
lämnas också i deutrymme analoga radio- och TV-kanalerna.
DUKOM föreslår den verksamhetatt UR i dag bedriver skall delassom
i delar.tre

1 Ett särskilt företag här benämnt Utbildningskanalen får i uppdrag
sända utbildningsprogramatt i radio och TV. Bolaget skall därvid i

samråd med utbildningsanordnare helt eller delvis finansiera pro-
duktion radio- och TV-program avsedda ingå i kurserav att ut-som
bildningsanordnama Det skall vidare samordna utbildnings-ger.
anordnamas radio- och TV-program i de digitala kanalernaegna och
därvid efter detsträva samladeatt programutbudet får lämpligen
spridning vad utbildningsnivåer, ämneskategorier och mål-avser

DUKOM för sin del inget avgörande hindergrupper. fö-ser mot att
stiftelseretaget ägs SR och SVT och finansierasav samma medsom

medel rundradiokontot det inte skalltrots haatt publicur service-
uppgifter enbart sändautan renodlade utbildningsprogram. Verk-
samheten bör således anslagsfinansierad.vara

2 Ett företag här benämntannat Produktionsföretaget bildas för pro-
duktion bl.a. radio- och TV-program för Utbildningskanalen.av Till
företaget överförs huvuddelen URs nuvarande produktionsresur-av

Produktionsföretaget bör också utnyttja sin kompetensser. för att
producera radio- och TV-program för andra beställare lärome-samt
del avsedda för andra medier radio ochän TV, såsom programvaror
för datorer, CD-ROM-skivor och video- och audiokassetter. Företa-

bör friståendeget och intäktsñnansieratett bolagvara arbetarsom
på uppdrag beställare. Inledningsvis bör detav ägas staten.av

3 En betydande del URs nuvarande verksamhet hän-av är snarast att
tillföra public service. Program detta slag i huvudsak allmäntav -

folkbildande bör inte sändas Utbildningskanalen.program Somav-
ersättning bör för dennautrymmet programkategori öka hos de två
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public service-företagen ochSR SVT, med vilka därför sändnings-
villkoren bör omförhandlas.

Utbildningskanalen förutsätts, framgått, sända radio- och TV-som
har producerats olika utbildningsanordnare, och Pro-program som av

duktionsföretaget förutsätts producera multimediala läromedel för olika
utbildningsanordnare. dagI saknas i beställare sådana produk-stort av

Hithörande frågor kommer behandlaster. i DUKOMs slutbetänkan-att
de beräknas kunna avlämnas i maj 1998.som

Förslagen dettai betänkande principiell karaktär.är Om försla-av
vinner anslutning krävs relativt omfattande arbete för derasettgen ge-

nomförande. arbete börDetta anförtros särskild organisations-en
kommitté.
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Utbildningsradion2 i dag

Allmänt

Redan i slutet 1920-talet började skolprogram sändas radion.iattav
Skol-TV-sändningar startade Skolprogrammen1961. i radio och TV
finansierades med skattemedel.

utredningsarbeteEtt mångårigt startades den första1967 TRU-av
kommittén Television och Radio Utbildningeni år ocksåsom samma
påbörjade produktion utbildningsprogram. Programverksamhetenaven
och utredningsarbetet ledde fram till bildandet Utbildningsradionav

sammanslagning utbildningsprogramverksamheten1978 genom en av
medinom Sveriges Radio produktionsenhet. Utbildnings-AB TRUs
dotterbolagradion fick ställning inom koncernen RadioSverigesettav

skattemedel.och finansierades via Sedan Utbildnings-AB 1985 är
TV-avgiftsmedel.radion finansierad Genom 1992 års riksdagsbeslutav

koncernmodellen och moderbolaget Sveriges Radio ABövergavs av-
1991/92:140. uppgifter programfö-vecklades prop. Dess övertogs av

Radio och Utbildningsradion.Sveriges Television, Sverigesretagen
Utbildningsradio UR aktiebolag, helägtSveriges AB är ettnumera

statlig stiftelse, också till Sveriges Television ABär ägaresomav en
Radio SR. likhet med de två andraSVT och Sveriges AB UR iär

företagen public service-företag, med sändningsrätt i radio ochett egen
kanaler ochsändningarna sker i SVTs SRs.TV. samma som

förgrundas på sändningstillstånd tillSändningsrätten UR,ett som
begränsat till tvåskillnad-från och SVT, år l januari 1997- 31SR är

skall bl.a. grundvaldecember 1998. Avsikten det påär omprövasatt
förslag från DUKOM.av

följer villkor långa stycken lika-Med sändningstillståndet i ärsom
och se vidare avsnitt 3. skiljer sig främstlydande med SVTs SRS Det

pekar antal utbildningsområden verk-det detpå sättet, ut ettatt som
ungdomsskola, högskola och vuxenutbildningsamhetsfält: förskola,

uppgift förstärka, bredda och komp-inklusive folkbildning. URs är att
andra de nämndalettera de utbildningsinsatser inomgörssom av ovan

Speciellt för gäller också användarna skallutbildningsområdena. UR att
framföra synpunkter och önskemålmöjligheter påatt om program-ges

verksamheten.
för sändningstider tim-Enligt årsredovisningen 1996 URs 706var
och och kanaler,kanaler, SVT1 SVT2 l 813 timmar i SRsi SVTsmar
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P1, P2, P3 och P4, 866 sändes i riksprogrammen och 947 timmarvarav
sändes regionalt.

harUR sin huvudsakliga finansiering via TV-avgiftsmedel. För spe-
ciella utbildningsinsatser kan kompletterande finansiering ske över
statsbudgeten. Vid sidan den avgiftsfinansierade verksamheten be-av
driver UR affärsverksamhet består förlagsverksamhet, teknik-som av
försäljning och kurssekretariat.

Resultaträkningen för UR under 1996 omfattade totalt 325 miljo-ca
kronor mkr i intäkter. Därav 250 mkr avgiftsmedel, mkr7ner var

statliga medel för lärarfortbildning, mkr40 försäljning teknik, 21av
mkr förlagsintäkter, mlcrl ersättningar för kursverksamhet och 6resten
mlcr, övrigt".

Under 1996 medelantalet anställda hos UR 290 Or-var ca personer.
ganisationen fast anställd personal under 1997 enligt följande:utav ser

Organisation Antal personer

VD Kansli 4
Informationsenhet 7
Marknadsavdelning/sändning/förlag 47
Programavdelning 113
Teknik- och produktionsavdelning 82
Personalavdelning 8
Administrationsavdelning 26

Summa 287

Programmen

flestaDe URs finns tillgängliga långt efter sändningen iav program
radio eller dag harTV. I betydandeUR programlager byggtsett som

under åren och omfattar omkring titlar.7 000 lånasDeupp utsom nu
via landets 60 AV-centraler till lärare och studieledare. Programmenca
går låna via folkbibliotekenäven eller köpa frånatt kundtjänst.URsatt
ProgramJournalen utkommer 2 ggr/år med information kommandeom
termins utbud.

Endast mindre del programbankens titlar kommer till använd-en av
ning i radio- och TV-sändningar under år. De underett program som
1996 sändes i fördelarTV sig, enligt URs årsredovisning, på följande
sätt:
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Sändningstid i TV Antal timmar

Total sändningstid 706

varav
förstasändning 238
repriser och återutsändning 468annan
AV 238 tim förstasändning utgjordei

produktion 127egen
inköpt från eller produceratannan av

samarbete medi UR 99annan
producerat icke 12säntmen

disponerarUR sidorna 800-899 i fortlöpandeText-TV. Där bl.a.ges
information programutbud och programinnehåll, övningsuppgifterom

pedagogiska anvisningar och tips.samt
Huvuddelen radioprogrammen produceras 25 regionalkontorav av

med två anställda på varje plats. innebär alla radioprogramDet att pro-
förutom främmandeduceras i regionerna språk, svenska och2 distans-

utbildning försändningarna barn i P3.samt
årsredovisningen för 1996 hurI kostnaderna föranges program-

verksamheten i radio och fördelas på olikaTV områden. Produktions-
kostnaderna har uppgått till 145,4 mkr. beloppet kostnader förI ingår
teknik, personal, andel overhead.samtprogram av

Områden % mkr

Vuxna 42 61 l
,

Skola 36 52,3
Högskola 16,0l 1
Funktionshindrade 7,35
Minoriteter 4 5,8
Förskola 2,92

Fördelningen inom Vuxna enligt följ-URärav resurserna gruppen
ande:

Lärarfortbildning 15%
Språkkurser för 13%vuxna
Övrig vuxenutbildning, inkl.
folkbildning ochriks regionalt 72%

friköpta,URs dvs. skolorna har bandaär rätt attprogram programmen
ersättningsskyldighet. Se vidare under avsnittutan
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Målgrupper

Skolprogrammen

målgrupp deneleverna skolanmedgäller iDå det ärsomprogrammen
och användningendirekttittande publiken liten,ochdirektlyssnande

uteslutande formenharmålgruppenden primärainom nästan av upp-
lånas från landetsvideokassetter AV-ljud- ochspelning somav

centraler.
ske tidersändningarna inte kan påeftersomnaturligtDetta är som

behoveftersom lärarna harocksåskolors scheman,alla avmenpassar
infoga det under-förväg för kunna imaterialet imedbekanta sig attatt

bästapåvisningen sätt.
stadierstarkt på alladominerarinspeladeAnvändningen programav

videobandskaffa påvanligaste ärskolan.i Det sättet attnäst program
förekom-direkttittandebandar Närsjälva TV-programmen.lärarnaatt

grundsko-påmellanstadiet och i samhällsämnenafrämst pådetärmer
UR1996,högstadium. Rapportlans nr

direkt-dock antalungdom harför barn ochVissa ett stortprogram
Aktuellt/"Lillasom"Lillaaktualitetsprogramgällertittare. Detta t.ex.
SVT1 medAktuelltredaktionen isamproduktion medlöpsedeln en
årsredovisningURs000 tittare.publik på 650genomsnittlig nära

1996

producentsoch /ellerURsalla lärare använtProcent annansomav
undervisningeniTV-program

producentsAnnanURs program
program

4344Lågstadiet
6050Mellanstadiet
7146Högstadiet
5944Gymnasiet

1996, URKälla: Rapport nr

lägre nivå.ligger påskolan radioprogrammenAnvändningen i enav
språklärare på hög-tiospråk har dock åttafrämmandegällerdetNär av

använd-undervisning.i sin Lärarnasgymnasiet URochstadiet använt
totalt minskat nå-harljudband undervisningenoch iradioning settav

inspeladeAnvändningen90-talet.första delendenundergot pro-avav
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dominerar starkt allapå stadier i skolan. Alla lärare på högstadietgram
radioprogram undervisningen,i och allaanvänt på låg- ochnästansom

mellanstadiema, har bandinspelningar. Rapport 1996,använt URnr

Övriga program

Flertalet URs dvs. huvuddelen, vänderövriga sig inte tillav program,
institutioner skolan till enskilda människor, vilkautansom som- -
helst. flesta vanlig"De publik lyssnar på ellerutgör som ser pro-

slumpvis eller planerat deprecis med andra radio-görgrammen som
och TV-program.

Publiken för vardagsförmiddagamapå uppgårprogrammen genom-
snittligen till omkring 40 000 medan sända på bästapersoner program

Årsredovisningsändningstid kan ha publik halv miljonuppemoten en
Siffrorna1996. visar det finns betydande faktisk och potentiellatt en

publik för seriösa med det uttalade syftet fönnedla kun-attprogram
skap, förutsatt de har intressant innehåll och form och de sändsatt att
på attraktiva tider.

Antalet enskilda använder URs inslag ipersoner som program som
organiserade kurser med tentamensmöjligheter vid jämförelseär, en
med de totala publiksiffroma, litet. Sålunda årsredovisningeniuppges
1996 exempel på deltagande drygt 000 ha1ett stortsom personer- -

kursendeltagit i "Grundkurs IT" hösten fler skulle ha delta-1996, men
funnits.git studieplatser Begränsningen här ligger hosinte UR utanom

de institutioner med vilka samarbetar.hos UR
samarbete med flertal högskolor underI 1996 tio di-URett gav

poängnivå, två blev inställda för lågt antalstanskurser på p.g.a.varav
deltagare. deltagare kursernaTotalt antal 2 633. Fyravar av var nya
bl.a. "Grundkurs IT. Mellan 1991 och 1996 har det totala deltagaran-
talet distanskurser lägst och högstår i varit 1 692 3 686.URsper
Uppgift från 970122PMUR,

publik på eller lyssnar tillMellan den URs utansom ser program
egentlig studieavsikt och den använder URsgrupp som program som

finnsläromedel i andra organiserade kurser, kategori regel-en somav
bundet studiesyfte och komplettterarföljer i dem medprogrammen som

kursbok och studiehandledning och material, avsiktannat utanen men
eller få officiell bekräftelse på kunskaper.sinaatt tentera annan

många människor i denna följer olikaHur programseriergrupp som
bekant kan möjligen utifrån uppgifterunder år inte skattasärett men

hur många köper kursböcker och studiematerial. Sålundaannatom som
kan textboken till språkkurs i spanska för har såltsnämnas att en vuxna
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IT-kursen harnämndaTextboken till denexemplar.i 50 000över ovan
från URFörsäljningsstatistikexemplar.sålts omkring 000i 3

språkliga ochbehoven hossärskilt beaktaingåruppdragURsI att
och fördelarfunktionshindrade. SVT SRUR,etniska minoriteter samt

områden. deldessa För URsför olika insatser påsinsemellanansvaret
för dövaprogramverksamhetfrämsttidhandlar det under omsenare

finska och tomedals-andraspråksvenskahörselskadade,och samtsom
finska.

ITInformationsteknik

IT-området. Blandpåinititativhar tagitåren URUnder de senaste an-
innehåller företa-i Intemet-server,har investeratnat somegenenman

möjlig-finnsinformationhemsidor. Förutom etc.gets programmenom
video-påtittaradioprogramnågralyssna påheten att ettsamtatt

lyssna/tittakanrealtid, dvs.isänds via Internetut manprogram som -
hårdisk. Hindertill datornsladdaförvägipå attutan nerprogrammen

för snabbnärvarandefor ikaraktär liggerupphovsrättslig vägen enav
vidare avsnittSeTV-sändningar via Internet.ochradio-utökning av

Även informationsmaterial kommer i ökadochstudiehandledningar5.
tillgängliga via Internet.finnasutsträckning att

Board System,BulletinBBS"startade UR ettUnder 1995 en
elevkontakt tillochför publik-användaskankonferenssystem som

plats för 2 000harDirekt. använ-Systemetprogramprojekten UR ca
lärarekontakt medtill ökadmöjlighetfår härigenomochdare UR en

och elever.
möjlig-multimediaproduktion. Detförenhetsedan 1996harUR en
givitförlag har under 1996CD-ROM-produktion. URs utgör t.ex. egen

för närvarandeCD-skivorproduceradeAntalCD-ROM-titlar. ärfyra
30-tal.ett

sändnings-imed investeratSVT,tillsammansVidare har UR, en ny
hargrafik, fler fárgnyanserbättreför Text-TV. Förutom etc.,dator en

möjlighetocksåText-TV-sidor påskriva att ta utvillde ut pappersom
skrivare.vanligdem via en

samarbete meduppbyggnad iunderkommunikationsdatabas ärEn
aktuella sänd-tillgång tillAV-centralemaSyftetData.Wasa är att ge

programbeskrivningaruppdatering,kontinuerligningstider genom
ljudkassetterböcker, häften,innehåll:och bokkatalogens etc.
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Affärsverksamhet

URs affärsverksamhet består förlagsverksamhet, teknikförsäljningav
och kurssekreteriat. Dessa sidoverksamheter skall täcka sina kostnader.
Kursselcreteriatet handhar administrativa sysslor kring kursverksam-
heten.

Förlagsverksamhet

Verksamheten omfattar främst produktion böcker, studiehandled-av
ningar, språkhäften ljudkassettersamt komplementutgör ochettsom
stöd till radio- och TV-programmen. Den omfattar också försäljning av
CD-ROM- och CD-skivor. Förlaget driver dessutom bokklubb fören
pedagoger, Leka Lära Leva, i samarbete med Studentlitteratur.

Enligt årsredovisningen 1996 minskade omsättningen med 12 pro-
till 20,8 mkr. En anledningcent till vikande försäljningssiffror på skol-

böcker, främst språkhäften, skolornas försämrade ekonomi.anses vara
Det ekonomiska resultatet blev Antalet titlar under 1996 67.nya var
Andelen icke programanknuten utgivning för närvarandeär 6ca pro-
cent.

Teknikförsäljning

Enligt årsredovisningen investerades under 1996 totalt 24,1 mkr främst
i sändningsutrustning på grund ökade åtaganden i teknikförsäljning,av
övrig teknisk utrustning datorer med lcringutrustning.samt

Teknikförsäljningens omsättning ökade 1996 med 62 tillprocent
Årsredovisning39,4 mkr. Resultatet blev före skatt 0,6 mkr 1996.

Verksamheten består, enligt URs hemsidor på Internet, följande de-av
lar:

Utsändning TV-program för kommersiella TV-företag T.ex.0 av
Kanal och5 TV 1000
Uthyrning teknik till produktionsbolag tre TV-studior, fyra0 av ra-
dio-studior, redigering, grafik
Satellitkonferenser mestadels teknikuthyming, ibland producent-0
ansvar
Affärs-TV telcnikuthyming och producentansvar0

Affairs-TV vänder förstasig i hand till företag, myndigheterstörre som
vill få intern- och kundorienterad informationut till många platser

2 17-1355
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kodadesamtidigt sändningar. Verksamheten har pågått i ettgenom ca
år.

har tidigare motiverat verksamheten följandeUR på Genomsätt:
teknikförsäljningen erhåller betydandeUR intäkter samtidigt kost-som
naderna för de produktionema kan hållas Därtill kommer attegna nere.
den försäljningen ökar förutsättningarna för företaget bibe-externa att
hålla och förbättra den tekniska kompetensen hos personalen hållasamt

Årsredovisninghög teknisk utrustningsnivå. 1994. framgårSomen
dagårsredovisningen 1996 situationen i annorlunda ut.av ser
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TV iradio ochservicePublic3 en-

tjänstallmänhetens

Inledning

Historik

radio-statsmakternainnebärpublic service garanterarBegreppet att en
redak-ochintegritetpå principerbyggerTV-verksamhetoch omsom

opartiskhet. begreppetsaklighet och Imångfald,självständighet,tionell
till minoritetsintressenskälig hänsynskallocksåligger taatt avman

eller lokaltnationellt, regionaltbefolkningenhelaocholika slag att
sändningarna.skall kunna ta emot

och för-Storbritannienutvecklades iservice-traditionen ärPublic
uppfattningenbyggde påBBC.utvecklingen Denmed attknippad av

underhålla.och Detinformera, undervisaochradio TVmålet för attvar
radioföretagende nationellaförursprungliga argumentet att mono-ge

grund den begränsa-omöjlig påetablering ansågsfripol att avvaravar
fanns be-detfrekvenser. Ettpå ettde tillgången attannat argument var

landstäckandeförskapa förutsättningarförstyrningstatlighov attav
sändningar.

fri etablering påmedgemöjligtskälen intedeansågs attDet enav
anfördesexempelvis Dessutomgällde förvillkor pressen.somsamma

nödvändigregleringpåverkanskrañsådanhaderadion att varatt enen
politiskt eller kommer-missbrukas iskullemassmedierna inteför att

syfte.folkbildningensuppgiftviktig ihaderadionochsiellt syfte, att en
vidsträcktsidafrån ytt-försöktestället garanteraI attstatens enman

publicistiska in-sändningsmonopolet. Denförrandefrihet inom ramen
och olika maktgmpperstatsmakternaförhållande tilltegriteten i var,

brittiska tappningendeningrediens iviktigfortfarande,och är aven
service-uppdraget.public

till radiosänd-år 1925Radiotjänstfick AB ensamrättenSverigeI
erfa-handstyrdes förstaverksamheten iOrganisationenningar. avav

företag ibetraktadesRadionStorbritannien.från ettrenheterna som
ochfrittskulle ståi principtjänst gentemot statenallmänhetens som

kontrollerande verksam-skulleandra maktcentra, utövastaten enmen
finan-radionekonomiska basenden atthet och garanteraytterst genom

for Radio-åliggandenaursprungligadelicensavgifter. Isierades genom
folkbildningsarbete.ochfolkupplysningfrämjaingicktjänst även att
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Alltifrån reglerades verksamheten avtal mellanstarten statengenom
och företaget. Redan det första public service-företaget bedrevs i aktie-
bolagsform.

Hur det ut i dagser

dag finnsI det public service-företag: Sveriges Television, Sverigestre
Radio och Sveriges Utbildningsradio. TV4 AB reklamñnansieratär ett
företag sänder i marknätet och har vissa public service-uppgifter.som
Staten ställer ganska omfattande krav på TV4s programinnehåll, men
kraven kan ändå inte jämföras med dem ställs på public service-som
företagen.

finnsVidare det tiotal TV-kanaler distribueras via satellitett som
och särskilt inriktade den svenska publiken, däriblandär TV 3motsom
och Kanal båda kanalerDessa reklamfinansierade. Kanalerna harär

i London och faller därmed under brittisk jurisdiktion. Svensksäten
lagstiftning således inte tillämplig på kanalernas sändningar.är

Privat reklamfinansierad lokalradio introducerades i Sverige under
1993. dag finns sändningstillstånd.I 85 Några andra krav sändning-på

innehåll minst tredjedel skall fram-än attamas en av programmen vara
ställda för den verksamheten finns inte. Regeringen tillsatte ok-iegna
tober 1995 kommitté för föreslå ändringar reglerna för lokalaatten av
ljudradiosändningar. Kommitténs betänkande lokalaDen radion
SOU 1996:176 har remissbehandlats och har därefterregeringen be-
slutat kommitténs förslag förändringartill den kommersiella lo-att av
kalradion inte kommer genomföras. I stället skall särskild utreda-att en

tillsättas under hösten med uppdrag föreslå1997 reglerattre nya som
bidrar till mångfald framtidensi kommersiella lokalradio. Det ut-nya
redningsuppdraget skall slutfört den 15 november 1998.senastvara

svenska modellen för radio ochDen TV i allmänhetens tjänst kan
sammanfattas på följande sätt:

rikstäckande sändningar
redaktionell självständighet
opartiskhet och saklighet
demokratiska värden
mångfald och decentralisering
hög kvalitet
kulturansvar
minoritetsprogram
folkbildningsambitioner
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Regelverket kring public service-verksamheten

Inledning

förRamama public service-företagens verksamhet finns i yttrandefri-
hetsgrundlagen, lagen 1991:1559 med föreskrifter på tryckfrihets-
förordningens och yttrandefrihetsgmndlagens områden, radio- och TV-
lagen 1996:844 och EGs regelverk på området TV-direktivet. Vida-

regleras verksamheten tillståndsvillkoreni för programverksamhetenre
i grundassin på riksdagsbeslut associationsforrnentur samtsom genom

och ägarstrukturen. hörHit de beslut riksdagen gälleräven TV-av som
avgiftens storlek och medelstilldelningen.

Yttrandefrihetsgrund/agen

Den 1 januari 1992 trädde särskild grundlag till skydd för yttran-en ny
defriheten kraft,i yttrandefrihetsgrundlagen YGL. principerDe som
grundlagsfásts i YGL har dock till delar gällt tidigare förävenstora
public service-företagens verksamhet.

YGL reglerar skyddet för yttrandefriheten ljudradio,i television,
filmer, videogram och ljudupptagningar YGL bygger påm.m. samma

tryckfrihetsförordningen,principer vilket bl.a. innebär princi-attsom
censurförbud och etableringsfrihet gäller för delenstörreperna om av

det moderna massmedieområdet. Eftersom frekvensutrymmet inte är
obegränsat gäller principerna etableringsfrihet dock förinte radio-om
och TV-sändningar.

Vidare gäller för ljudradio, television, filmer tryckfrihetsför-m.m.
ordningens principer och källskydd, begränsningom ensamansvar av
möjligheterna till kriminalisering särskild rättegångsordning medsamt
tillgång till kompletterasjury. YGL lagen 1991:1559 med före-av
skrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgmndlagens
områden.

Radio- och TV-lagen

Radio- och TV-lagen 1996:844 trädde krafti den december1 1996.
innehåller sammanslagningDen författningarsju på radio- ochen av

TV-området, bl.a. radiolagen 1966:755 och lagen 1992:1356 om
satellitsändningar televisionsprogram till allmänheten.av
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Den lagstiftningen innehåller endast förändringar i saksmärrenya
innebär klarare och enhetlig regleiing. viktigEn ändring ärmen en mer

till sändningar för vilka regeringen meddelar tillståndatt skall kunna
knytas villkor olika slag skall det tidigare medersätta systemetav som
avtal mellan och programföretagen.staten

E GS TV-direktiv

Sverige åtog sig redan undertecknandet EES-avtalet,genom av som
trädde krafti den januari1 1994, följa rådets direktiv 89/552/EEGatt

den oktober3 1989 samordning vissa bestämmelser fast-av om av som
ställts medlemsstaternasi lagar och andra författningar utförandetom

sändningsverksamhet för television TV gränser.utanav
Direktivet åstadkomma den nödvändiga harmoniseringenattavser

för möjliggöra fri rörlighet TV-sändningaratt Detöver gränserna.av
innehåller bestämmelser land,ansvarigt europeiska programkvoter,om
visningstider för biografñlm, reklam och sponsring, skydd för barn och
ungdom och genmälesrätt.

Direktivet införlivat i svensk lagstiftning bl.a.är radio- ochgenom
TV-lagen. reviderat direktivEtt med i reglerstort sett antogssamma av
Europaparlamentet och rådet i juni 1997 97/36/EG.

TV-avgifts/agen

Enligt lagen l989:4l TV-avgift skall den innehar TV-om som en
betala TV-avgift för till Radiotjänst i Kiruna AB.mottagare mottagaren

Avgiften för närvarande krl 536 år. Avgiftsbeloppen överförsär per
till rundradiorörelsens resultatkonto hos Riksgäldskontoret, det s.k.
rundradiokontot. Riksdagen beslutar medelstilldelningen. Medlenom
används för verksamheten inom SVT, SR och delUR samt en av
Granskningsnämnden för radio och kostnader.TVs

Allmänna förriktlinjer public service-företagen

juni beslutade riksdagenI 1996 regeringens propositionatt anta om en
radio och i allmänhetens 1997-20013TV tjänst

Propositionen innehåller de villkor och riktlinjer skall gällasom un-
der kommande tillstândsperiod för den radio- och TV-verksamhet i

1995/96:16l, bet. l995/96:K.rU12,Prop. rskr. l995/96:297.
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allmänhetens bedrivstjänst och TillståndetUR, SVT SR.som av avser
perioden den l januari 1997 den december för31 2001 SVT och SR.-

tillstånd omfattar perioden denURs januari den decemberl 1997 31-
Riktlinjerna för1998. verksamhet oförändrade under till-URs är

ståndsperioden avvaktan förslag fråni på DUKOM.
och riksdagensRegeringens på public service-uppdragetsyn sam-

manfattas i den propositionen enligt följande:senaste
service-uppdragets innehållPublic innebär bl.a. SVTs, ochSRsatt

sändningar skall rikstäckande, programverksamhetenURs skallattvara
redaktionell självständighet, opartiskhet ochpräglas saklighet, de-av

mokratiska värden, mångfald och decentralisering, för mino-ett ansvar
folkbildningsambitioner.ritetsprogram samt av

den kommande avtalsperioden skall programföretagenUnder sär-
flerskilt vidga och fördjupa sitt kulturansvar, sända svenska program

med hög kvalitet, öka samarbetet med kulturinstitutionema, öka om-
fattningen utomståendes medverkan, tillhandahålla program somav

det mångkulturella samhället ökad uppmärksamhetspeglar ägnasamt
med barnför och och ungdomar.åt program

Programföretagens redovisning till statsmakterna skall förtydligas.
skall årligen följa och hur uppdraget uppfylls,Företagen rapporteraupp

public service-redovisning.s.k.en
skall denProgramföretagens sändningar nå minst 99,8 procent av

Sändningsrätten för skall omfatta tvåbofasta befolkningen. SVT TV-
och för fyra radiokanalerkanaler inklusive text-TV SR URsamt att

och kanaler. programföretag villskall få sända i SVTs SRs Om ett
medgivande inhämtas.programkanaler skall regeringensstarta nya

sammanfö-för teknisk utveckling skallochSVTs, SRs URs resurser
dotterbolag.till ett gemensamtras

skall liksom hittills ske medverksamheten T V-Finansieringen av
finansiera verk-Programföretagen skall inte tillåtas sinavgzftsmedel.

skall endast få förekomma i SVTsreklam. Sponsringsamhet med
samband medsändningar i sportevenemang.

Organisation

organiseradpublic service-verksamheten iSedan den januari 1993l är
ochTelevision Sveriges Radio AB Sveri-aktiebolag: Sveriges AB,tre

AB Aktierna de bolagen sedan denUtbildningsradio i lägstreges
förvaltningsstiftelseför ändamålet bildad1997januari av en

2 bet. l99l792iKrU28, rskr. 1991/921329.1991/922140,Prop.
3 1995/962161, 70.Prop. s.
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Dotterbolagen Radiotjänst i Kiruna AB och Sveriges Radio Förvalt-
nings AB deägs programföretagengemensamt itre relation tillav
storleken på respektive programföretags medelstilldelning. Sveriges
Radio Förvaltnings AB i sinäger Sveriges Radio ochtur Television
Fastigheter AB, Radio TV Hälsan AB och Sveriges Radios förlag
AB. Som skall enligtnämnts 1996 års riksdagsbeslutovan, ett nytt ge-

dotterbolag bildas för tekniskmensamt utveckling.

Ansvarsfördelning

Statens inflytande

En betydande del det och inflytande, normalt åvilarav ansvar som
aktieägarkollektivet i aktiebolag, tillkommerett vad gäller publicstaten
service-företagen.

Staten beslutar riksdagen de grundläggande förutsätt-genom om
ningarna för hur public service-Verksamheten skall bedrivas, dels ge-

lagstiftning formi radio- och TV-lagen och lagennom TV-av om
avgift, dels beslut storleken på avgiften och allmännagenom om om
riktlinjer för verksamheten. Riksdagen beslutar elningenäven om .medel till programföretagen. Genom regeringen fördelas agenav
till programföretagen via regleringsbrev i enlighet med riksdagens be-
slut.

Enligt radio- och TV-lagen meddelar regeringen sändningstillstånd.
Till dessa tillstånd kan knytas villkor olika slag.av

Vidare godkänner regeringen public service-företagens bolagsord-
ningar. Regeringen dessutom ordförandeutser i programbolagens sty-
relser.

Programföretagens självständighet

Förhållandet mellan och programföretagenstaten uppvisar flera olika
drag syftar till säkerställa programföretagensatt självständighet.som

Det har vid flera tillfällen slagits fast radio och TV i allmän-att en
hetens tjänst i sin programverksamhet skall fristå förhållandei till så-
väl de organisationernastaten ochstora andra maktcentraisom

Dessutom skall riksdagstaten, och regering, inför varjegenom
kommande tillståndsperiod endast allmänna riktlinjer för publicange

4 Se 1995/96:161,t.ex. 45.prop. s.
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riktlinjer-programverksamhet Utifrån de allmännaservice-företagens
självständigt sänd-företagvarjetillståndsvillkoren bestämmerochna

yttrandefrihetsgrundlagenenligtinriktning.ningsverksamhetens Det är
skallsändningvad visskanprogramutgivarenendast avgöra ensom

innehålla.
och kan inteförhandsgranskafår intemyndigheterStatliga program

innehållet.förväntadekända ellergrund detpåsändningförbjuda aven
efterhands-ochför radio TVGranskningsnämndenDet är som genom

bestämmelserna ihar efterlevtprogramföretagengranskning prövar om
tillståndsvillkoren.ochoch TV-lagenradio-

ochredaktionella integritet programmäs-service-företagensPublic
till bola-förhållandestark itradition varitharsjälvständighetsiga av

redaktions-inflytande påhaft direkthar inteStyrelsemastyrelser.gens
programverksamhe-förövergripandehaftendastnivå, ettutan ansvar

ten.
förutsätt-de allmännabetonadesriksdagsbeslutet 1992 attGenom

förgivnaskallservice-verksamheten i princippublicförningarna vara
införriksdagsbeslut1996 årsfastlagts iavtalsperiod. Dethel somen
ochfordecember 2001 SVTden 31januari 1997tillståndsperioden l -
vadför1998 UR,decemberden 31januari 1997respektive lSR, -

deochorganisationeninriktning,ochomfattninguppdragetsgäller
underförändraskunnaskall alltså inteförutsättningarnaekonomiska

skäl motiverarspeciellamycketsåvida integångtillståndsperiodens
Även stabilitet ochprogramföretagenomständighetdennadetta. enger

självständighet.
självständigförförutsättningarskapamedlen förTill att pro-en

Stiftelseägandetägarkonstruktionen. är etthör ocksågramverksamhet
bidrar tillfaktorytterligareblibörägandeskiltfrån somstaten ensom

statsmakterna.oberoendetochsjälvständighetprogrambolagens av
skydd förallmäntskaparförutsättningarnämnda ettOvan program-

inflytande.otillbörligtoberoende frånverksamhetens

5 199l/92:14O 41.Se t.ex. s.prop.
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medierochteknik4 Ny nya

Allmänt

slagdetutbildningsprogramforförutsättningarnaallmännaDe somav
påverkasdem,mottagningen ut-förliksomför,UR avavsvararnu

public service-vadsärskiltochoch TVradiovecklingen inom avser
utvecklingeterrnediernasfrämstkorthetskall iföljandedetföretagen. I

kommunikationanvändas förkanmedierbehandlas, även somnyamen
utvecklingenEftersomutbildningsornrådet.tillanknytningmed av ny

inaktuell.snabbtocksåbeskrivningblir varjesnabbtteknik går
fått sittårentiounder deharochradio TV senasteKommersiell ge-

mellankraftigtTV-kanaler varierartillTillgångenSverige.inombrott
hushålloch övrigasatellitsänds viakanalerkanhushållde somsesom

TV-kanalema, SVT1,marksändarikstäckandedekanendast tresesom
dag möj-har ii SverigebefolkningenhälftenTV4. DrygtochSVT2 av

varierarsatellitkanaler. På sättellerkabel-lighet emot sammaatt ta
alltsåkan inteTV-utbudetochradio-Helaradiokanaler.tilltillgången

delentillsändningarnasker störstadaglandet. Ihushåll iallanås av
teknik.med analog

helt för-grundenkommer ioch radio attTVdistributionDigital av
barainteDigitalteknikenetermediema.förförutsättningarnaändra ger

ljudkvalitetochbild-och högrefrekvensutnyttjande utanbättre ger
multimedia-framtidadetmöjligt ivadantydan ärockså somomen

samhället.
förönskemåleninneburitockså attharutvecklingen atttekniskaDen

användsdagifrekvensertilltillgångfårundradioandra tjänster än som
omfattning.ökat irundradio harför

envägskom-endastdagerbjuds ieller TVradioiEtersändning som
enbartinnehåll tillolikameddistributionmunikation, enprogramaven
delintegreradblirdatorernamasspublik. Menmottagande när aven
televi-tvåvägskommunikation;tillmöjlighetenuppnåsTV-apparatema

medium.interaktivttvåvägs,blir dåsionen ett
påbörjansig ibefinnerutbildningsändamål ut-förMultimedier en

uppdragfått iSkolverket harlcraftigt.ökakommerveckling att avsom
nationelltnätverksbaserat resurscentrumbyggaregeringen ettatt upp

olikanätverkbyggs ettmultimedier. Detför centret avgenomuppnya
kommunalaochhögskolor resurscentra.universitet,aktörer, t.ex.

kommunikations-ochinformations-beskrivningallmänFör aven
proposi-till regeringensbilagatill lhänvisasbl.a.kanSverigeteknik i
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Åtgärder utveckla användningen informa-för bredda ochtion att av
1995/96:IT-propositionen prop. 125.tionsteknik -

infonna-till skrivelse Utvecklingen iregeringensVidare hänvisas
redovis-1997/98:19. skrivelsen lämnas delsrskr.tionssamhället I en

dels bedömningarpå IT-området, regeringensutvecklingenning avav
informationssam-ökad tillväxt och sysselsättning ifrågor förcentrala

och kommandegenomförda, pågåenderedovisninghället samt aven
utvecklabredda ochforhandlingsprogrammetåtgärder inom att an-

informationsteknik.vändningen av

Kommunikationsrevolutionen

rörliga bilder ochljud,har inneburitutvecklingentekniskaDen att text,
olika slagförmedlassamtidigt ochhanterasstillbilder kan avgenom

digitali-möjliggjortsutveckling harDennadistiibutionssystem. genom
tillbinära enhetersignaleromvandlingen alladvs.seringen, typer avav

distribu-överföringskapaciteten inollorochettor samt attgenom
dramatiskt.ökattionssystemen

flera olikadistribueras påsignalen kandigitala sätt t.ex.Den genom
satellit-kabel-tv-nät,telefonnät,datakommunikation,försärskilda nät

och radio.marksänd televisonteknik förellerutsändning
eller lik-också föroch användsalltmerintegrerasDessa nät samma

tala tele-möjligt idetdigitala teknikenartade tjänster. Den gör attt.ex.
tilllederTeknikentelefonnätet.se på TV" viaochfon via Internet att

ochelektro-medie-,telekommunikations-,mellansammansmältningen
nikindustrin.

medier för medmedier ochsärskiljbaratidigareIntegration nyaav
lagstiftningfrågaskillnad ifinnsproblem. Detsig vissa t.ex. omen

regleringdär det finnsradio- och TV-tjänster,sidanmellan å enena
audiovisuellaandra sidaninnehåll och åfrågaframför allt i nyareom

de sist-beställning.individuell Föreftertillgängligatjänster ärsom
med innehålls-lagstiftningsärskildnågonfinns intenämnda tjänsterna

traditionellagränslandet mellanfram iregler. de tjänsterFör växersom
oklart vil-detkanoch individuella tjänsteroch TV-tjänsterradio- vara

gäller.reglerka som
alter-inforrnationstjänsterelektroniskaefterfrågan påökadEn som

situationen påförändra barakan intetraditionella tjänstertillnativ mer
ochomfattningenkommunikationsornrådet, även statensutan ansvarav

behovsåvälmedförakanandra områden. Dettapåtilldelade ettresurser
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förändringar vissa åtaganden lagstiftningen på berördaattav av som
förändrasfområden behöver

Regeringen har tillkallat särskild utredare för utreda behovetatten
föroch förutsättningarna samordning lagstiftningama för ljud-av en av

radio, television och televerksamhet dir. 1997:95. Utgångspunkten är
lagstiftningen bör underlätta utvecklingen elektroniska infonna-att av

tionstjänster och tillvara medborgarnas, näringslivets ochatt ta sam-
hällets medolika behov avseende på sådana tjänster. Uppdraget skall
redovisas den oktober31 1998.senast

Digital TV

och radio användsdigital TV sändningstelcnikI gören ny som nya
tjänster möjliga i televisionen och ljudradion. tidigareSom nämnts,

dag uteslutandesänds i med analog teknik. Försök med di-TV nästan
gitala markbundna sändningar genomfördes förstai Sverige gången i

och reguljära digitalanovember 1995 satellitsändningar har påbörjats.
beslutade riksdagenjanuari 1997 regeringens förslagI att anta om

TV-sändningar prop. 1996/97:67.digitala Beslutet innebär bl.a. att
marksänd skall införasdigital TV i Sverige i flera med möjlighetsteg,

för ställningsuccessivt till och på vilket verksam-sättstaten att ta om
skall fortsätta. Public service-företagen skall tilldelas medel förheten

delta utvecklingen digitalkunna i sändningsteknik, för såväl ljud-att av
radio marksänd högst miljoner kronor rundradio-TV, 200omsom ur
kontot. Medlen skall användas för utveckling tjänster i sambandav nya
med olika interaktivaden tekniken, tjänster och kanaler,t.ex. nyanya

för utsändningskostnader. Vidare har tillkallatregeringen sär-samt en
förberedaskild utredare med uppdrag sändningarna och lägga framatt

förslag sändningsorter särskilde utredaren lämnadeDen i junietc.om
förslag1997 SOU 1997:103 med på sändningsorter. Frå-rapporten

bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Därjämte skallgan en
inslag följakommitté med parlamentariskt sändningsverksamheten och

medverka den fortlöpande utvärderingen.vid
innebär fördelar. det bl.a. möjligtDigitaliseringen Den görstora att

komprimera signalen mycket kraftigt. televisionens och ljudradionsFör
betydligtdel innebär detta antal inomstörreatt ett ettprogram ryms

Distributionskostnadema sjunker fre-givet frekvensutrymme. och
utnyttjas bättre.kvensutrymmet

digitala TV-telmiken också möjlighet till flexibeltDen ett ut-ger
nyttjande kapaciteten. given överföringskapacitet kan utnyttjas såEnav

6 telekommunikationer alla,Se Moderna Ds 1996:38, 148.t.ex. s.
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kanaler med lägrebildkvalitet sänds eller mångamed högfå kanaleratt
därmed också bättrehögre kapacitet ochfilm kankvalitet. En t.ex. ges

kapacitet dåstudioprogram lägresamtidigtbildkvalitet ettsom ges
marksända signalerbetydelse. Digitalabildkvaliteten inte är sammaav

portabelmöjliggör också mottagning.analoga ochstörtåliga änär mer
be-fristående mottagning inteeller litenMed inbyggd ärantennenen

strömkälla hem-kan lättare flyttas iTV:nroende runtänannat enav
och båtar.fritidshus,möjlig i husvagnarmottagningoch är t.ex.met

vilket innebär godaför krypteringdessutomTekniken lämpar sig
få välja endastkan då ocksåbetal-TV. Tittarenmöjligheter för attt.ex.

såsom "Payhan/hon vill tjänsterbetala för de t.ex. perse,somprogram
koppling tillmedDemand". Andra tjänsteroch Video Onview ett

påbakgrundsinformation ellerresuméer,visst TV-program, textert.ex.
Övriga tjänstererbjudas. intressantaockså kunnakommerolika språk,

biljettbokning,utbildning, home-shopping,interaktivkan tänkas vara
och tillgångelektroniska tidningar, bibliotekstjbanktransaktioner, änster

trafikinformation"till
avkodare för kunnabehöveranaloga TV-mottagare att taDagens en

den digitalahurgällerTV-sändningama. Dettadigitalade oavsettemot
byggas inAvkodaren kan antingentillsignalen distribueras mottagaren.

enklaste avkodarentillbehör.löst Denelleri TV-mottagaren ettvara
avancerad avko-signalen.kodar enbart Enboxeller "set-top merom

detdock kunna anslutamultimediatenninal förväntasdare mesta--
ochradio CD-persondator, skrivare,elektronik,hemmens t.ex.av

för inkopplinginnehålla modemförväntas ocksåTerminalernaspelare.
telekommunikationdörren förtelenätet. Dettakabel- ellerpå öppnar

änsterför Intemet-tjsamt
returinformation.förskall uppstå behövsinteraktivitet vägarFör att

koppartråddet fasta telenätetviaöverföringskapacitetennormalaDen
returka-information imängdenenkla tjänster därtillräcklig fördagiär

kabel-TV-nätenanvändaliten. Genomrelativtnalen attär
returinfor-förhögre kapacitetfåkankoaxialkabel avsevärtman en

mationen.
överföringskapacitetenvad gäller ökautvecklingentekniskaDen att

SubscriberDigitalAsymmetricsnabb. ADSLmyckettelenätet ärav
samtidiga TV-eller fleraöverföringteknik klararLine är av ensomen

föranvändssamtidigt denkoppartråden,enklakanaler på den som
betänkandetkan enligtinförs itelefonsamtal. ADSLvanliga Om nätet

användastekniken1996:25Multimedia SOUMassmedia tillFrån

7 1996/97:67, 12.Prop. s.
8 nota.a.
9 11.a.a. s.
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för minst befolkning. få90 Sveriges Inom några årprocent väntasav
kapaciteten kunna ökas ytterligare med s.k. VDSL-teknik Very high
bit-rate Digital Subscriber Line. krävs dock, enligt dagens kun-Det
skap, utbyggnad fibemätet VDSL-tekniken skall kunnaen av om an-

omfattning.vändas i störreen
Telia håller för närvarande på med uppgraderaAB det befintligaatt

telenätet vilket möjliggörapå olika kommer avancerade tjäns-sätt, att
Målet alla hushåll några skallinom år erbjudas bredbands-ärter. att

kommunikation. kommer innebäraDetta abonnentema dels får möj-att
ligheten till interaktiv kommunikation med kapacitetskrävande rörliga
bilder, dels får tillgång till utbud TV-kanaler.ett stort av

flera försöksprojektTelia driver med interaktiv olika delarTV i av
landet Hushållen får där med hjälp1997. hemtermi-typav en ny av
nal, ADSL-teknik och ATM-växlar Asynchronous Transfer Mode, en
mängd inforrnationstjänster via sin vanliga telefonledning. "Video On
Demand, spel, mäklarinforrnation, modemagasin och utbild-

erbjuds. Tittaren beställer de olika fjärr-ningstjänster tjänsterna via en
kontroll.

Telia InfoMedia Television AB driver också i Jarlaberg Nackai
försök med tvåvågskommunikation kabel-TV omfattandeStrand iett

hushåll. Hushållen beställa filmer,cirka 500 kan nyheter och spelt.ex.
knapptelefon.via sin

Digital radio

med förslagVåren beslutade riksdagen i enlighet regeringens1995
ljudradiosändningar1994/95:170 digitala skulle påbörjas,prop. att

skulle få förekomma begränsatdessa inledningsvis endast i ettattmen
programföretagantal Såväl och privataområden. SR UR som gavs

möjlighet delta sändningarna, påbörjades i september 1995.iatt som
finns i handeln, fleraFör närvarande inga mottagare ute apparat-men

olika produkter kunnatillverkare bedömer antal skall presenterasatt ett
under våren 1998.

planerar utvärdering verksamheten medRegeringen göraatt en av
digitala ljudradiosändningar väl finns tillgängliga ochnär mottagare

tillräcklig harsåväl radioföretag allmänheten i utsträckning givitssom
för- och nackdelar med den tekniken.möjligheter bedömaatt nya

Ljudradiosändningar med digital teknik bättre ljudkvalitet ochger
analoga tekniken.tålighet störningar den DAB-systemetstörre änmot

mobilmottagning kvali-Digital Audio Broadcasting möjliggör utan
tetsförluster och minskar frekvensbehovet. tjänster kanNyaavsevärt
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med tilläggsinfonnation tillerbjudas, sändningart.ex. programmen
rörliga bilder.text, stillbilder och

Internet

flera nätverk det möjligt förMed det nätverkInternet görav somavses
domänadress kommunicera med varandra.datorer har Manattsom en

har tillgång tillmiljoner människor Internet ochräknar med 80att ca
antalet snabbt.växer

för kommunikation påfinns mängd tjänster Internet.Det storen
elektroniskskicka ochde vanligaste tjänsternaNågra är att ta emotav

videokonferenser, lyssnatenninaluppkopplingar,filöverföring,post,
video ochaudio, på TV t.ex. s.k. realradio t.ex. s.k. real tittapå

telefon.netcast tala isamt
konferenser därockså tiotusentals elektroniskafinnsPå Internet

diskutera med varandra. finnshela världen kan Detmänniskor från
samtidigt och konferenser där deltagarnakonferenser där alla deltar tar

skriver sina inlägg vid olika tidpunkter.del materialet ochav
uppgifter mängder databaser medkan söka iVia Internet avman

fakta olikai ärrmen.
snabbast växande tillämp-WWW dag denWorld Wide Web iär

bilder, ljud och video.kan förmedla Härningen Internet text,somav
eller företag sig ochhemsidor därfinns s.k. presenterart.ex. personer
sammanlänkade med dokument iDokumenten kansin verksamhet. vara

bildar härigenoms.k. hyperlänkar ochdatabaserandra engenom
dokument.världsomspännande samling av

det lättarefinns tillgängliga orienteraOlika sökprogram gör attsom
ostrukturerade inforrnationsmängden.ochsig i den enormt stora

snabbt. 0n-line-för elektronisk handel ökarUtbudet och intressetav
olika produkter CD-skivor,erbjuder mängdbaserade butiker t.ex.en

betalningsmedel användsböcker, Sommatvaror, programvaror m.m.
nyttofunktionerpostorderbeställning. Andrakreditkort eller form aven

banktjänster, köpvanliga olika formerhar börjat bli är av resoravsom
och nyhetsservice.

kommuni-behöver dator,få tillgång tillFör Internet ettatt man en
fast förbindelse elleroch anslutningkationsprogram genom en ge-en

telefonledningen. Tillgång tillmodem och den vanliga Internetettnom
detta krävs s.k. kabel-kabel-TV-nätet också möjligt.via Förär ett

Försöksverksamhet pågårkopplas till kabel-TV-nätet.modem re-som
landet.dan delari vissa av

s.k. WebTV.få tillgång till via Ialternativt InternetEtt ärsätt att
box det möjligtfall krävs traditionell dator,detta ingen görutan atten
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utnyttja den vanliga TV:n för detta ändamål. Själva uppkopplingen sker
via telenätet på vanligt och detsätt, alltså inte TV-kanalenär ärsom
bärare signalerna. Uppkopplingen måste också ske med särskildav tek-
nik från leverantörens sida. WebTV lanserades under 1996 i USA och
finns inte kommersiellännu tjänst i Sverige.som

Elektronisk post och elektroniska anslagstavlor

Elektronisk e-post innebär meddelandepost skickasatt frånett en
dator till eller till flera. I del varianter kan ocksåen annan e-posten av
gruppkommunikation ske. I dessa s.k elektroniska anslagstavlor,
"Bulletin Board Systems "335 eller konferenssystem erbjuds använ-
darna möjlighet använda delta i konferenser,att hämtae-post, filer och
kommunicera med andra uppkopplade användare chat".

Under hösten kommer1997 Posten AB tillhandahållaatt e-post-en
adress kopplad till den fysiskaär postadressen. Genom sådansom en
e-post-adress kommer kunna erbjuda radatt tjänster, blandman en nya

s.k. hybridpost. Detta innebärannat den har tillgång tillatt Internetsom
kan få meddelande elektroniskt,ett medan den inte har tillgång tillsom
Internet får meddelandet utdelat normalt brev.ettsom

Informationsdatabaser

En databas elektroniskt arkivär ett innehåller mängder in-storasom
formation. finnsDet databaser för mängd olika ämnen,numera t.ex.en
ekonomi, teknik, fysik, juridik och dagsnyheter. kanDe innehålla refe-

statistik, bilder, ljudrenser, m.m.

CD-ROM och DVD

Med CD-teknik de olika standarder finns för optisk läsningavses som
digital information från kompaktskivor. På alla optiskt avläsbaraav

lagringsmedier kan både ljud, stillbilder och rörliga bildertext, lagras.
Dessa medier har mycket lagringskapacitet. En CD-ROM-skivastor

cirka 300 000 A4-sidor ellert.ex. 1 000 bilder. Skivantextrymmer av-
läses optiskt med laser med hjälp särskild CD-ROM-spelareav en som
kan anslutas till persondator. Det går snabbt söka och delatt taen av
informationen på skivan.

3 17-1355
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natio-deninternationellasåväl denIT-propositionen attI somanges
tillväxt. Vida-snabbmycketsig ibefinnerCD-ROM-marknadennella

denbildsamladochfullständig övernågonfinnsdet intenämns attre
skatt-VissaCD-ROM.användningenochproduktionensvenska av

svenskaDenTeldok-rapporteniredovisasutvecklingenningar av
CD-ROM"."ochaudiotexonline,förmarknaden

svenskatillgängligapubliktantaletvidarepropositionen attI anges
spel- ochexklusivedvs.informationsförmedlingpåinriktadetitlar

beräknas hasextiotal. Detilluppskattasproduktioner ettnöjesinriktade
ochförlagsvenska titlarflesta utexemplar. De000sålts i 20-25 avges

medförradetförlag,NorstedtsochBonniersmotsvarande. Störst är
juridik,pådetochföretagsinformationochaffärs-påinriktning senare

ochÄven bibliotekskatalogemanationelladeordböckersamhälle, etc.
CD-ROM.påfinnsinformationmyndighetersvissa

möjlighe-erbjudertjänstCD-ROMVirtual ärS.k. sammasomen
CD-ROM-vanligaspel, inlämingsprograminteraktivitet,till somter

ligger idär skivanskerdet nätSkillnaden över ett en ser-skivor. är att
information.digitalförminneslagerettver,

inbyggd Intemet-access.harCD-ROM-skivorfinnsDet även som
endastVersatile Disc,DigitalellerDiscVideoDigital numeraDVD

till-bliochutveckling väntasunderlagringsmediumDVD nyttär ett
CD-ROM-liksomkan,skivanunder 1998. Denhandelnigängligt nya

harbilderrörligaochstillbilderljud,både menlagraskivan, text,
medier.dagenslagringskapacitet änmycket större

utarbetathartillsammansnöjesindustrinochelektronik-Det är som
CD-ROM-ochmusik-CD-skivorvideokassetter,förDVD ersättaatt

CD-30kapacitetfyrdubbelmed motsvararDVD-skiva caskivor. En
multimediamaskiners.k.spelaskommerSkivorna attROM-skivor. av

och datorn.till TV:n,kopplas stereonkansom

Videokonferenser

ljud-ochbild-förbenämningenvanligastedenVideokonferenser är
påoftast störreflerakommunikation eller etttvåmellan parter, geogra-

utsträck-används iVideokonferenser storvarandra.frånavståndfiskt
uppgifteradministrativaförpå distansutbildning somför samtning

planeringsmöten.ochstyrelse-

° 99.1995/962125,Prop. s.
auditexonline,marknaden försvenskaOlofsson: DenAndersochKlasénLars

93,Teldok-rapporttrender,ochutvecklingnuläge,framväxt,och CD-ROM -
1995.
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Utrustningen, i sina tidiga versioner ofta bestod störresom av an-
läggningar med storbilds-TV, videokameror och konferensstudios, ten-
derar bli med enkla ochatt personnära billiga PC-baseradenu mer sys-

där samtidigt fler tidigaretern, kanän inkopplade.parter De PC-vara
baserade används bland för arbetesystemen med projekt, därannat

arbetsytor eller text/bild kan bearbetas samtidigt.gemensamma
Även WWW kan användas integrerad del videokonferen-som en av
och då till viss delersätter tidigare programvarubaserade arbetsytorsen

för arbetsdelning. WWW kan också användas förmedlaresom egen av
videokonferenser. För närvarande på utvecklingensatsas stora resurser

denna tjänst.av
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Upphovsrättsfrågor5

Svensk upphovsrätt

Upphovsrätten skyddar olika verk bild, film,typer da-t.ex. text,av
Ett verk måste emellertidtorprogram. uppfylla vissa grundläggande

krav på originalitet och kvalitet. Upphovsrätten består ekonomiskaav
och ideella rättigheter. Rättigheterna uppkommer verket har skapatsnär
och normalt i 70 år efter upphovsmannens död. Skyddet innebärvarar

upphovsmannen skall dels få ekonomiskatt ersättning hans verknär
mångfaldigas eller tillgängligt för allmänhetengörs dvs. framförs eller
Visas, dels få skydd kränkande återgivandenmot ekonomiskaDem.m.
rättigheterna kan överlåtas eller upplåtas, dvs. licens kan till någonges

kan utnyttja verket under viss tid efter vilken rättigheter-annan som en
återgår till upplåtaren. Skyddet främst reglerat i upphovsrättsla-ärna

1960:729.URL För upphovsrättslagen skall kunna tillämpasattgen,
på verk ställs inga formella lcrav.ett

finnsI URL också regler s.k. närstående rättigheter. Härom avses
främst vissa rättigheter lagen åt utövande konstnärer dvs.som ger mu-
siker, skådespelare, sångare m.fl. framför litterära och konstnärligasom
verk, åt producenter ljudinspelningar fonogramframställare,av samt
åt radio- och TV-företagen. Dessa kategorier innehar rättigheter lik-
nande dem upphovsmännen till litterära och konstnärligasom ges
verk.

En utövande konstnär har sålunda bestämmaensamrätt att över ra-
dio- och TV-utsändning hans framförande verk ochett överav av upp-
tagning inspelning framförandet på anordning vilken detav en genom
kan återges. Han har principielläven bestämmaensamrätt att överen
mångfaldigande sådan upptagning. Tillsammans med producent-av en

ljudupptagning framförandet har han vidare tillrätten av en ersätt-av
ning vid utsändning denna i radio eller TV eller vid offent-ett annatav
ligt framförande den.av

Producenter ljudupptagningar producenter upptagningarsamtav av
rörliga bilder har tillåta eller förbjudaensamrätt mångfaldigandeattav
upptagningama och principiell tillåta eller förbjudarätt spridningattav

till allmänheten dessa.av
lagenI radio- och TV-företag tillåta eller förbjudaensamrätt attges

vidareutsändning deras utsändningar och upptagning dessa påav av
anordningar, vilka de kan återges, mångfaldigande ochsamtgenom
spridning dessa upptagningar.av
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Exempelupphovsrätten.iinskränkningaremellertid vissafinnsDet
fram-fårexemplarochbrukenskiltförframställas attfårkopiorär att

synskadadeförtalböckerblindskrift ellerställas i m.m.som
talboksersättningensåsomersättningsordningarOffentligrättsliga

inskränkningama.förupphovsmännenkompenseraförinförtshar att
intressenupphovsmännenshandhasverkvidareutnyttjandeVid av

företrä-Rättighetsorganisationemaorganisationer.upphovsrättsligaav
fördelningoch ersätt-inkasseringavtal,vidrättighetshavama avder

avtalslicensfrågor.s.k.handharOrganisationerna ävenningen. om
organisa-svenskmedavtalkollektivtinnebärAvtalslicens att ett en

organi-tillanslutnainteupphovsmän ärförocksåverkantion somges
förfotokopieringbeträffandeanvändsAvtalslicens un-t.ex.sationen.

Administrationenkabelnät.vidaresändning iochdervisningsändamål
områdetpåorganisationerövergripandehandhasavtalslicenser avav

Copyswede.ochBONUSsåsom
Samorganisation ärBild-Ord-Not-Upphovsrättslig enBONUS

förersättningarfördelarochförvaltarinkasserat,föreningideell som
fotografiskaverkkonstnärliga samtochlitteräramångfaldigande av

undervisnings-förfotokopieringsavtaletbl.a.handharBONUSbilder.
ändamål.

och fungerarföreningideellockså para-Copyswede somär enen
utövande konstnä-ochupphovsmännenssvenskadeförplyorganisation

förhand-och1982bildades ärCopyswedeorganisationer. enrernas
före-Någrarättighetersekundäratill avlingskartell m.m.tar varasom

utnyttjandetkabelnät,vidaresändning iavtalsområden avärningens
utbild-inomljudkassetterochvideo-påbandningURs genomprogram

vi-respektive SRsSVTsutnyttjandeoch programningsväsendet av
service-företagen ärpublicförFörhandlingspartljudkassetter.ochdeo-

SRAO.Arbetsgivareföreningen

upphovsrättenochUR

upphovsrättsligtnyttjandetalltid påbyggerverksamhet nästan avURs
delsbestårUtbudetprestationer. avochverkskyddade programav

utomståen-produceradedelsegenproducerade avprogramavprogram,
och inse-samproduktionerhör ävendenTillföretag.de gruppensenare

egenproduceradeiutomstående program.inslag programrat av
idelas inupphovsrättsinnehavarekanegenproduktionSåvitt avser

övriga.ochvid URanställdanämligentvå grupper,
service-företagenspublicmellangällerkollektivavtalGenom som

principiURhararbetstagarorganisationerolikaochförhandlingspart
upphovs-utfördai tjänstenanställdasförfoganderätt överfrierhållit
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rättsligt skyddade verk och prestationer. För denna erlägger företa-rätt
lön, dels engångsbelopputöver år för fördelningget, ett mellan ettper

antal medarbetare, dels, vid kommersiell försäljning, royalty på företa-
försäljningsintäkt.gets

Vid medverkan organiserade upphovsrättsinnehavare reglerasav
för sändning i allmänhet kollektivavtal,rätten s.k. branschavtalgenom

eller avtal med Collecting Society, exempelvis Copyswede.ett
Därutöver upphovsrättslagen vissa radio- och TV-företag tillrättger

sändning litterära och musikaliska verk icke organiseradeav av upp-
hovsrättsinnehavare dei fall kollektivavtal föreligger på området, s.k.
avtalslicens 26 d URL.§ Bestämmelsen innehåller dessutom vissa
skyddsregler för upphovsmännen. Avtalslicenser finnsUR bl.a.rörsom
på bildornrådet och med Författarförbundet.

Som regleras skolornasnämnts banda URs radio-rätt ochattovan
TV-program i särskilt avtal med Copyswede s.k. friköp.ett För denna

erlägger UR Viss grundgaget,rätt för närvarande 41procentsatsen av
Årför videogram och 21 för fonogram.procent 1996procent var er-

sättningen från UR hör till Copyswedeavtalet 615 000 kr. Isom ca
ersättningen ingår också URs till video- och fonogramutgivningrätt på
hemvideo- och institutionsmarknaden försäljning och uthyrning.

Avtalen med rättighetsorganisationema olika Gemensammaut.ser
drag grundgaget inkluderar eller fleraär sändningar,att ersätt-atten
ningen för återanvändning repris baserade påärav programmen en
viss grundgaget det finnsprocentsats vissa uppräk-samt att ävenav
ningsregler för grundgaget beträffande äldre produktion. Vidare utgår
inte någon sändningsersättning för nattrepriser ljudradioni 00.00-
O5.00. gällerDärutöver för UR, radio och TVatt program som av
undervisningstelcniska skäl visas högst gånger under sexmåna-tre en
dersperiod, försåsom sändning.ersätts en

Vad producerade utomstående s.k. produktions-avser program av
utlägg klareras normalt rättigheterna för organiserade upphovsmän av
UR. Detta gäller upphovsmän tillhör organisationer UR harsom som
avtal med Författarförbundet. I övrigt produktionsbolagett.ex. svarar
för kontrakteringen. Enligt URs Standardavtal för produktionsutlägg,
förvärvar fri förfoganderättUR till Det innebär harURprogrammet. att

utnyttja i dess helheträtt elleratt i enskilda delar med be-programmet
aktande upphovsmannens ideella rättigheter och med utnyttjandeav av
alla metoder existerande och i framtiden, allai länder och undernu
obegränsad tid.

År 1996 den totala kostnaden för URs nyttjande upphovs-var av
rättsliga verk och prestationer 30 miljoner kronor exklusive tillsvi-ca
dareanställdas löner och vissa arbetsgivareavgifter.
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IT-områdetUpphovsrätten och

Problemen det gäller upphovsrätten på IT-området både de eko-när rör
nomiska och ideella rättigheterna. Skyddat material finns tillgäng-som
ligt digitalt, datomätverk, kani inte kontrolleras it.ex. ett ut-samma
sträckning traditionella verk skapade i analog form. Det svårtär attsom
kontrollera och hur verk används. Följden intrång inär, ett är attvar
rättigheterna kan förhindras ochinte upptäckas lika lätt.

Genom digitaltelcniken det möjligt till låg kostnad och medär att en
minimal tidsåtgång framställa kopior förlagan. kan leda tillDetta attav

för primär och sekundär riskerarutgivning suddasgränserna att ut.
ökar risken för manipulationDärutöver musik och bild. Di-text,av

gitalt lagrat material möjliggör också kontinuerlig uppdatering. Med
hjälp lämpligt datorprogram kan verk, bild ändras såett ett t.ex.,av en

det föreställer något ursprungligenänatt annat avsett.
behovetVidare minskar exemplarframställning betydligt efter-av

digitalt material kan överföras direkt till enskild dator. Ettsom en ex-
empel de ungefär vetenskapliga200 000 artiklar årli-är att etc.av som

produceras på engelska publiceras endast liten del i skrift. Degen en
lagras i stället i databaser och tillgängliga till användaren.on-linegörs

digitala tekniken påverkar balansen allmännaDen mellan och en-
skilda denintressen i traditionella upphovsrätten. Starka ensamrätter
kan hindra information blir tillgänglig, vilket kan leda till besvär-att en

utbildninglig situation inom och forskning. medier ochNyat.ex. ny
teknik kan också betyda förtj ligheter föränstmöj upphovsmännen.nya

Från verksamhet finns följandeURs exempel på företeelser.nya
har tidigare levererats till användarna tryckt skriftProgrammanus i till-

med material, kassettband/videoband.övrigt Någon ersätt-sammans
ning till upphovsmännen förutom har inte utgått förursprungsgaget,
dessa ochI med vill skickaURattprogrammanus. nu programmanus
elektroniskt, via vill upphovsmännen fåInternet, särskild ersättning för
detta.

exempelEtt svårigheterna för bland klareraURärannat annat att
rättigheter med upphovsmännen beträffande återanvändning arkiv-av
material för CD-ROM-produktion eller sändningar s.k. realt.ex. av
audio/video på har visat förhandlingarInternet. Det sig mellanatt par-

i dessa frågor oftast lederinte till något avtalsslut. Svårighetenterna att
träffa överenskommelser utnyttjandet respektive vidareutnyttjandetom

verk/prestationer kan bero på det någoninteännuatt är vetav som var
ribban skall läggas för den ekonomiska ersättningen till upphovsmän-

med avseende medierpå och teknik.nen nya ny

z Olsson, Copyright,Henry 221, femte uppl., CE Fritzes 1994.ABs.
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kartläggninghar detNordiska Ministerrådet gjortsPå initiativ enav
arkivmaterialanvändningenfrågorde upphovsrättsliga rörsom avav

TV-företagen Norden.radio- och i Ettsekundärproduktion hoss.k.
service-företagenden nordiska publicfrånremissvar väntasgemensamt

1997.kort oktoberinom
digitaltekniken har givits högdenrelaterade tillFrågor är nyasom

redovisas bl.a. akti-internationellt. Nedannationelltsåvälprioritet som
och Världsorganisation-EUlandet, Europeiska Unionenviteter inom

WIPO.intellektuella äganderättenför denen

Några nationella aktiviter

hittillsvarande massmedier påfrånanslagstavlor skiljer sigElektroniska
bidragmöjlighet lämnaharanvändareså genastattsätt att somegna

möjlighet väcker bl.a.andra användare. Dennaforblir tillgängliga
och1973:289 regler registeransvardatalagenskringmånga frågor om

ändamålsbestämning.
studeratssärskiltelektroniska dokument harregleringFrågan avom
Vad1996:40.dokumenthantering SOUElektroniskutredningeni som

ansvarighetsfrå-dokuments rättsligaelektroniska samtstatusärutretts
främstmeddelanden,elektroniskaförmedlingensamband medi avgor

särskild lagbl.a.Utredningen föreslåranslagstavlor.elektroniska att en
särskiltutfärdas, vilkenfönnedlingstjänster ielektroniska ett ansvarom

föreslåsVidaretillhandahåller förmedlingstjänster.denläggs på attsom
beträffande huvuddelenelektroniska anslagstavlorförundantag görsett

bestämmelser.datalagensav
till riksdagenöverlämnade regeringenoktoberbörjan 1997I enav

elektroniskaförsärskild lagmed förslagproposition om ansvarom en
tillhandahållerdenfastlagförslaget slåsanslagstavlor. l att ensom

delssådan tjänst,uppsiktskall haanslagstavla delselektronisk över en
för-information ochvisstjänstenanvändareskyldig attatt avgevara
för-Underlåtenhetmeddelanden.slagvissahindra spridning attavav

föreskriven in-lämnameddelanden ochvissahindra spridning attav
vid brottstraffbart.skall bli Datorer använts motformation etc. som

datalagens tillämp-Beträffandeförverkas.fall kunnaskall vissalagen i
Datalags-beaktandefrågan medberedningfortsattlighet föreslås avav

Informa-Offentlighet,Integritet,betänkandetförslag ikommitténs
1997:39.tionsteknik SOU

Grundlags-betänkandetöverlämnathar i årMediekommittén i mars
dels analy-Kommittén har bl.a.1997:49.SOUmedierskydd för nya

tryckfrihetsför-omfattasmedieformeromfattningvilkeniserat avnya
behovetdelsyttrandefrihetsgrundlagen,och ettordningen utrett av
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grundlagsskydd för yttrandefriheten i medieforrner användsnya som
till förmedlaatt yttranden och information till allmänheten.annan
Kommittén föreslår bestämmelsernaatt i TF och YGL utvidgas till att
omfatta deäven elektroniska medierna, det förnya samt att närvarande
inte finns behov lagstiftning. Vidare kommitténav en ny In-attmenar

i dagsläget inteternet kan betraktas medium i sigett fårutansom ses
möjliggörett olikasystem former datakommunikationsom som ochav

varje tillämpning får betraktas för sig vid bedömningenvar av om
grundlagsskydd föreligger eller Betänkandet har remissbehandlats
och regeringen bereder for närvarande frågan.

De upphovsrättsliga problemen i samband med den teknologinnya
berörs i det arbete pågår i IT-kommissionen dir. 1996:46.som I sep-
tember 1996 lämnade kommissionen skrivelse till regeringen meden
förslag till åtgärder, bland förslag utredningannat ett framtidaom av en

lagstiftning för telekommunikation, datagemensam och medier.
Beträffande utredningen eventuell samordning lagstift-om en av

ningarna för ljudradio, television och televerksamhet, hänvisas till av-
snitt

För vidare redovisning nationella aktiviteter hänvisas tillav rege-
ringens skrivelse Utvecklingen i informationssamhället 1997/98: 19.

Internationell upphovsrätt

Genom informationstekniken påskyndas globaliseringen och upphovs-
betydelserättens ökar inom både EU och de länder medlemmarärsom

FNs fackorgan WIPO World Intellectualav Property Organization.
En hannonisering på de rättigheter blir aktuella vid inter-av synen som
nationella överföringar skyddat material därförär väsentlig bety-av av
delse. De internationella konventionema har fått aktualitet; Bern-ny
konventionen fick i december 1996 tillägg för till denattnya anpassas
digitala utvecklingen se nedan under rubrik WIPO.

Konventioner

Det finns konventioner berörtre den svenska upphovsrättensom ettur
internationellt perspektiv: Bemkonventionen 1886, Världskonven-
tionen upphovsrätt 1952 och Romkonventionen 1961.om

En Bernkonventionens viktigaste principerav det upphovs-är att
rättsliga skyddet inte får beroendegöras några formella krav, dvs.av
skyddet inträder i och med verket skapasatt och inga krav får ställas på
registrering: På så kansätt varje författare eller konstnär vidareutan
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denverk enligtskyddet gällande för sittupphovsrättsligadetgöra na-
catill konventionenländer anslutit sigallalagstiftningen itionella som

länder.120
lägreoch haländerratiñcierats 95harVärldskonventionen ansesav

skillnadviktigBemkonventionen. En är attskyddsnivå än annan
skydd. AllaförförutsättningformkravtillåterVärldskonventionen som

medverket märksuppfylldaskallformaliteterslags attgenomanses
årtalet för denochrättsinnehavarenscopyrightsymbolen ©, namn

villuppfylldaformkrav måstepubliceringen. Dessaförsta om manvara
tillträttLändersådana lcrav.länder medskydd ianspråkgöra som

Bemkon-eftersomfonnkravsinsemellan ingaharbåda konventionerna
emellan.gäller demventionen

fonogram-för utövande konstnärer,skyddRomkonventionen ger
rättigheter skiljernärståendes.k.radioföretag. Dessaochframställare

därför inteharkonventionentill land ochlandmycket frånganskasig
länder.hoppades 51utbreddblivit så mansom

OrganizationTradeWorld

upphovs-internationelladenaspekterockså viktigareglerasNumera av
s.k. TRIPS-WTO. DetVärldshandelsorganisationeninomrätten

reglerinnehållerRightsIntellectualRelated ProperyTradeavtalet om
allt fårFramförnärstående rättigheter.s.k.ochrättigheterupphovsmäns

utländskaförskyddetdvs.medborgare,särbehandla sinainte egnaman
medborgarelandetsdet skyddskallrättighetshavare motsvara egnasom

handelspolitiskamedförakanreglernaföljaUnderlåtenhet-har. att
sanktioner.

Europeiska unionen

union-inomkommunikationsmöjlighetemainverkar påUpphovsrätten
År s.k.publiceradesför 1995fråga EU.viktigdärmedoch enär enen

Technolo-ofChallengeand theCopyrightgrönbok, Green Paper on
EU. Denupphovsrätten inomförhandlingsplaninnehållergy ensom

överföringardigitalainternationellafrågorberör främst upp-avom
parallellimport.frågormaterialskyddathovsrättsligt även ommen

glo-meddelandenstraffvärdaspridningkringProblemen genomav
Europeis-länder.i flerauppmärksammatsharkommunikationsnätbala

medlemsstaternadäri årfebruariresolution irådka unionens antog en
självregleringförframväxten systemuppmuntra avatt avuppmanas

branschen.
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EG-direktiv 96/9/EG rättsligt skydd för databaser skall införli-om
med svensk lagändringarDe krävs skall träda krafträtt. i den lvas som

januari 1996/97:11998 prop. l Direktivet syftar till säkerställaatt att
det för databaser, dvs. sammanställningar verk, uppgifter eller annatav
material, finns harmoniserat immaterialrättsligt skydd på högett ni-en
vå inom inskränkning finnsEU. Den i upphovsrätten för framställ-som
ning exemplar för enskilt bruk skall inte längre framställarätt attav ge

Ändringendigitala kopior sammanställningar digitali form. hindrarav
dock inte för enskilt bruk papperskopia sammanställ-göratt man en av
ningen. Inskränkningen for offentligt framförande skall inte irätt attge
förvärvssyfte använda sammanställningar för undervisning. Vidare in-
förs katalogskydd skall gälla i år.15ett som

höstI skall Europeiska kommissionen påbörja arbete med sikteett
på EG-direktiv upphovsrätten och närstående rättigheter.ett nytt om
Syftet harmoniseringuppnå behövs för den inre mark-är att atten som
naden skall fungera infonnationssamhället.i

Vidare Europeiska kommissionen grönbok iatt presenteraavser en
frågan eventuell samordning lagstiftning för radio, TV ochom en av
televerksamhet.

WIPO

höllsDet diplomatkonferens upphovsrätt decemberi 1996 inomen om
för WIPO. EU, 126 medlemsstater och antal intematio-ett stortramen

nella och mellanstatliga organisationer deltog. Syftet med konferensen
komma fördrag berör internationellaöverensatt trevar om nya som

regler skyddet för upphovsmän, artister och fonogramproducenterom
deras material används i internationella infonnationsnätverk,när t.ex.

Internet. Två dessa fördrag WIPO Copyright Treaty ochantogs,av
PerfonnancesWIPO and Phonograms Treaty. Det tredje fördraget, som

handlade skyddet för databaser kunde inte Bestäm-om man enas om.
melserna deti sistnämnda fördraget skulle i ha följt innehålletstort sett
i EGs databasdirektiv. Från europeisk synpunkt innebär fördragen inte
någon förändring skyddsnivån, kanstörre skyddetsäga attav men man
i viss mån stärkts ytterligare. svensktEtt undertecknande fördragenav
förbereds för närvarande, vilket torde kräva ändringar i upphovs-
rättslagstiftningen.

Arbetet inom WIPO med den informationsteknologin fortsätter.nya
Några frågor gäller skyddet för radio- och "FV-företagen, utövande
konstnärers skydd med avseende på audiovisuella produktioner samt
databasskyddet.
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Konklusion

det möjligt och spridaoch medier utnyttjaDigitaltekniken gör attnya
omfattningskyddade verk/prestationer heltupphovsrättsligt i annanen

Upphovsrättsystemet underhelt tidigare.och på är stän-sätt änett nytt
dig utveckling.

rättsornrådet och intematio-hannonisering inom EUBehovet avav
det nuvarandebetydelse. Vissanellt därför att systemetär stor anserav

rättsornråde, s.k. digitalrätt.vill införaräcker tillinte ett nyttutan
starktenligt den traditionella upphovsrättenUpphovsmannen har ett

flera undantagsbe-upphovsrättslagen finns dockverk.skydd för sitt I
grund dethar sin iinskränkningar istämmelser, ensarnrätten, som sam-

medborgarna.information allmän vikt till Förut-hälliga intresset avav
framställning exemplar förförfoganderätteninskränkningar i avom

bestämmelsen upphovsrättslagenkan ienskilt bruk m.m. nämnas om
tryckfrihetsförord-tillhandahållas enligthandlingar skallallmännaatt

upphovsrätten.ningen oavsett
efterteknik kräver regler bör rim-Varje gång strävaman ennyany

ellerolika slags inskränkningarochlig balans mellan ensamrätten t.ex.
balans särskilt tydligVikten dennaavtalslicenser. ensamrätterär omav

skapande verksamheten.fåtal händer långt från denpåkoncentreras ett
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Utbildningsradio6 och

utbiIdningsTV i omvärlden

Inledning

och utbildnings-TV avdelningarde flesta länder utbildningsradioI är
service-företagen. Fristående radio- och TV-företag förpublicinom

detpublic i Sverige undantag. Iutbildning inom service UR ärsom
utbildningsverksamheten hos radio- ochföljande redovisas vissa TV-

Australien och Kanada. beskrivningföretag Därutöveri Europa, ges en
Storbritannien.University iOpenav

utvecklingstendensemadetta avsnitt har lagts vidTyngdpunkten i
hos företagen.

huvudsak med i le-Framställningen bygger i på intervjuer personer
respektive företag.befattningar inomdande

Danmark

avdelning Danmarks Radio DR för utbild-Danmark finns inomI en
TV-ÅbenTV-Åben, etablerades sänder i1994.ningsprogram, som

sändningstidoch DR2 tim/år. Planeradkanaler DR1 250bådaDRs ca
licensmedelVerksamheten finansierasför 300 timmar.1998 är genom

miljon-1996 och viss sponsring ca 1,5danska kronorca 12 miljoner
vuxenutbildning,Programtablån innehållerdanska 1996.lcronorer

"Öppna kanalen;folkbildning och tittarnasvidareutbildning, egna
från lokalaföreningsverksamhet TV-t.ex. samt programprogram

kurs samhällsvetenskap medverksamheten istationer. nyhet iEn är en
förmöjlighet till på studiecentrumetttentamen vuxna.

TV-Åben mycket liten fast budget ochjämförelse medhar, i UR, en
olika projekt. viktig bidragsgivaresöka bidrag till Entvingas därför att
därigenom direkt kan delarUndervisningsministeriet styraär avsom

uppgiftmedieenhet har tillprogramverksamheten. Ministeriets att
till alla utbildningsnivåer.utbildningsmaterialstödja utvecklingen av

och multimedier/interaktiva medier iStöd bl.a. till videoprogramges
tillskott. Andra bidragsgivareproduktionsgarantier ellerform ärav

för teknikstöd för utbild-Miljöstyrelsen, Lärarhögskolan och Centrum

ning.
kanal under uppbyggnad, skall sändaDR2, ävenär ut-en nysom

utanför företaget.produceratsbildningsprogram som
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I Danmark pågår för närvarande diskussion särskild ut-en om en
bildningskanal i kommande digitaltett marknät.

Finland

Public service-företaget Finska Rundradion YLE sänder utbildnings-
i radio och TV på både finska och svenska med olikaprogram men re-

daktioner för de två språken. Verksamheten licensñnansierad.är
Finlands svenska television sänder endast skolprogram, tim/år.70ca
I samband med kommande digitalisering marknätet planerasen av

vuxenutbildningsverksamhet.även
Den utbildning Finlands svenska radio FSR sänder i Riksra-som

dion består folkbildning, språkprogram, skolprogram I Regio-av m.m.
nalkanalen sänds sedan 1996 kompetensgivande distansutbildning för

,vilken utbildningsanstaltema producerar innehåll och FSR erbjuder
teknik, sändningstid och journalistisk handledning. Denna distansut-
bildning fröet till något skallutgör bli digital ljudradioka-som en egen
nal DAB för utbildningsprogram.

Sammanlagd sändningstid i Riksradion och Regionalkanalen är ca
tim/âr.300

Ylen Ykkönen finsk radio sänder folkbildningskaraktärprogram av
riktade till samarbeteI med Vasa universitet produceras öppnavuxna.
universitetskurser 2-3 poäng, två till kurser år.tre per

Under 1996 35 sändningstiden för utbildningspro-procentvar av
i TV finsk1 TV avsedd för barn och ungdom, 65 förgram procent

Programområden skol-TV, språkprogram, detär univer-öppnavuxna.
sitetet, fortbildning hobby- och hälsoprogram. Totalt antalsamt sänd-
ningstimmar 359 l2l timmar förstasändningar.var varav

detI universitetet ingåröppna kurser med möjlighet tillnumera
Kurserna utvecklas i samarbetetentamen. med tolv universitet.

Sedan 1996 sänds periodvis kompletta språkkurser 2-3 timmar
nattetid för bandning.

Utbildningsverksamheten har genomgått intern underöversynen
1997. Förslag från innehåller bl.a.översynen kampanj för för-atten
stärka YLEs image utåt.

Norge

finnsI Norge avdelning för utbildningsprogram för TV inom deten
licensñnansierade public service-företaget NRK Norsk rikskringkas-
ting. Avdelningen, byggts i samband med NRKut 2startensom av
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under har1996, relativt begränsad sändningstid. Skol-TV-programen
sänds tim/vecka4 under tenninema. Vuxenutbildningen bestårca av
distanskurser, språkkurser och folkbildningsprogram. Sändningstid för
vuxenutbildningsprogrammen tim/vecka3 kl. 18.00-19.00.är För när-
varande pågår diskussioner eventuella fasta kvällssändningar kl.om
23.00-24.00.

Undervisningsradion lades ned 1993. ställetI upprättades språk-en
redaktion i Kulturkanalen P2. Sändningstiden 2,5 timmar veckaär per
under förmiddag och kväll.

informationFör och kompletteringsmaterialom programmen an-
vänds Internet.

denUtöver ordinarie programverksamheten vill NRK öka försälj-
ningen från arkiven bl.a. för utbildningsändamål. Därvidav program
vill sekundärproduktionpå CD- ochsatsa CD-t.ex.man av program
ROM-skivor, video och böcker. Mot den bakgrunden beslutade NRKs
styrelse grunda helägt dotterbolag NRK Activum AS vårenatt ett 1997.
Dotterbolaget skall, förutom utveckla sekundärproduktionen,att överta
all kommersiell verksamhet i dag finns inom NRK och ochstartasom
utveckla verksamheter på den kommersiella marknaden. Dennya
kommersiella och den licensñnansierade verksamheten skall hållas

Överskottstrikt åtskilda. från affärsverksamheten skall dock återföras
till den licensfinansierade verksamheten.

Frankrike

La Cinquiéme

La Cinquiéme Femman public service-kanal etableradesär en som
1994. Femman sänder marknätetvia både uppbyggdaprogram som
kurser och allmänna utbildningsprogram dokumentärer ochsamtmera
kulturprogram. Programmen producerade utomstående produ-är av

Verksamheten finansierad via avgiftsmedel 54%center. är och
skattemedel 43%. Femman når 3-6 TV-publiken i Frank-procent av
rike.

Vid sidan produktionen utbildningsprogram har utvecklatav av man
on-line telefonservice. Den direktkontakt med användarenen ger ge-

Minitel on-line databas och telefon. Minitel on-line fungerarnom
ungefär på s.k. mini-Intemet och har miljonersätt 14ettsamma som
användare i Franlqike. kanMan skicka delta i debatter it.ex. e-post,
TV, och spela spel. Dessutom finns information hämtarösta oli-att om
ka rådgivning.vissämnen samt

17-13554
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harDeveloppement,Ciquiêmetill La star-dotterbolag Femman,Ett
Info-Intemet-företagetmedsamarbeteservice, ion-lineWtat nyen

tillkomplement TV-programmenskall fungeranie. Tjänsten ettsom
Utbudet bestårlärare.och tillallmänhetentillbåderiktadoch är av:

materialkompletterandeutbudet,normaladetutvidgning t.ex.En av0
kunskapstester.till lärare,

och under-fritidsverksamhetrelaterade tilloch tjänsterInformationa
hållning.

ochtill InternetTillgång e-post.
handförstaBlanche iPlaneteCD-ROM: är ettBlanchePlanete po-

tillfinns länkfonnat. Detfåttharpulärt TV-program nyttett ensom
video-foto ochforminformation iförmedlar text,avmersommeny
harsintill ilänk W 5det ettfinns tursekvenser. Dessutom somen

kompletterande infonna-medBlancheför Planetespeciellt fönster
Internetlänkar.intressantatilltion samtprogrammet

åoch tjänsterdatabank förbyggtharVidare Femman programenupp
databanken ianvändningenpåbörjades1996slutetI avcarte. av

arbetsförrned-lokalaochkulturcentraförstudiecentraskolor, vuxna,
och univer-yrkesutbildningarförskolorskallUnder 1997 ävenlingar.

utbudet.delkunnasitet ta av
skallframtidenprogramutbud. Iinnehåller FemmansDatabanken

utländskahåll,frånrelevanta t.ex.ingå annatdet pro-även program
duktioner.

välj-AnvändarenIntemet-server.FemmansnåsDatabanken genom
på skär-beskrivningfår programmetochut ett avupp enprogramer

användarenspåladdasochBeställningen programmetgörs nermen.
påellerdatorskärmenpåantingenkanhårddisk. Programmet enses

krävsladdakunna programmetFörflera TV-apparater.eller att enner
ocksåavkodarehårddiskutrymme samtparabolantenn, stortett somen

Åtkomstkontrollen kommer även attåtkomstkontroll.fungerar som
publikundersökning.slagsfungera ettsom

CNDPPédagogiqueDocumentationNational deCentre

underoffentliga institutioner ut-nätverk sorterarCNDP är ett somav
antal regi-mycketNätverket består stortbildningsdepartementet. ettav

lärare,arbetar,anställda000där drygt 2 t.ex.lokalaonala och centra
audiovisuellamjukvaruproducenterbibliotekarier, samtpedagoger,

finansi-ochlängepågåttVerksamheten hardesigners.ochproducenter
skattemedel.viaeras
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CNDP har till uppgift hjälpa till med genomföra utbildnings-att att
målen, dels producera och distribuera läromedel, delsattgenom genom

försörja dokumentation utbildningsmaterial/litteratur, delsatt av ge-
utveckla pedagogiska hjälpmedel, mjukvara och multime-attnom nya

dier. Ca 220 timmar producerasTV-program år den störreper varav
delen avsedda för skolan. Skol-TV-programmenär bandas ochprogram
distribueras via videokassetter. CNDP producerar TV-program föräven
vuxenutbildning sänds i utbildningskanalen Femman, timmesom en

dagen.om
omfattande förlagsverksamhetenDen består böcker, tidskrifter,av

videoband etc.

Nederländerna

De nederländska public service-företagen uppbyggda efter folkrö-är en
relsemodell. finns statligaDet nätverk och företag.12-15 Licens-tre ca
medel delas olikai andelar efter nyckel enligt antal abonnenter.ut en
Även intäkter från reklam samlas i och fördelas påpotten gemensam

sätt.samma
Utbildningsverksamheten bedrivs i dag främst TeleacNOT.av

Sändningstiden för TV-program 450 tim/år 200 timmarär ca varav
skolprogram. radio sänds främstI aktuella magasinprogram för breden
publik tim/år.300 tredjedelEn samproduktionerärca av programmen
eller inköp. Sedan 1988 programproduktionen separerad från sänd-är
ningsverksamheten.

Vuxenutbildningen i televisionen innehåller allmänbildande pro-
företagskurser, språkkurser och yrkesutbildning. Däremot finnsgram,

det varken examensorienterade kurser eller distansutbildningskurser.
Skolprogrammen följer de nederländska läroplanema. Flertalet av

de eleverna 5-11 år regelbundettittar på vid di-yngre programmen
rektsändning, i övrigt bandas programmen.

TeleacNOT använder bl.a. för distributionInternet infonnationav
kurser, bokutgivning och programtablåer. italienskEn språkkursom

finns också tillgänglig på Internet.
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Storbritannien

BBC

Det brittiska public service-företaget BBC från den april1 1997är or-
ganiserat i huvudområden. driverFem public service-verksamhet-sex
Corporate Centre, BBC News, BBC Production, BBC Broadcast och
BBC Resources. sjätte, Worldwide,Det BBC driver kommersiell verk-
samhet. Under BBC Broadcast avdelningar: Television,sorterar sex
Radio, Regional Broadcasting, Education, Channel Services och Multi-
media Services. det följande skall främstI BBC Education behandlas.

Förändringen innebär främst har övergått till projektor-att man en
ganisation där köper in tjänster på projektbasis inom och utomman
företaget. Produktionsapparaten separerad från programverksamhet-är

Den organisationen beräknas bl.a. effektivitetsvinster. Fören. nya ge
några år sedan infördes krav på minst 25 all produk-ett att procent av
tion skall utföras oberoende producenter.av

Vidare BBC statsmakterna aktivt bygga vidare påuppmuntras attav
verksamheten den kommersiellapå marknaden i syfte med intäkteratt
därifrån stärka den licensñnansierade verksamheten i allmänhetens
tjänst. licensmedelInga investeras den kommersiellai verksamheten.

EducationInom BBC pågår diskussioner huruvidaom programpro-
duktioner eller kompletterande material kan finansieras utomståendeav
intressenter, publicinom service-ramama.

det gäller programproduktion harNär hittills haft möjlighet tillman
samfinansiering med kommuner, statliga myndigheter och ideella orga-

särskildanisationer för såsom lärarutbildning och utbildningprogram
sjuksköterskor. Grunden för denna särbehandling ettav anses vara

övergripande nationellt för dessaintresse yrkesutbildningar. redak-Det
tionella oberoendet betonas starkt i dessa sammanhang. särskildEn
enhet, har hand verksamheten.BBC Focus, Programmen sändsom
nattetid deni s.k. The Learning Zone. I övrigt inte public service-anses
uppdraget tillåta delfinansieringnågon programproduktion.av

Beträffande kompletterande material till bildenprogrammen ser an-
norlunda Sådant material finansieras både med licensmedel och bi-ut.
drag från välgörenhetsorganisationer och statliga myndigheter. Visst
material säljs till självkostnadspris. Vad gäller produktionövrig sker
försäljningen WorldwideBBC kommersiell verksamhet. Frå-genom

listan tillåtna samfinansiärer kommer utökas i fram-är attgan om av
tiden och vad detta i så fall kan få för konsekvenser för public service-
verksamheten.
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Den snabba tekniska utvecklingen aktualiserar frågor gränsernaom
för public service. För hålla isär public service-verksamhetenatt från
den kommersiella verksamheten, har BBC skapat tvåt.ex. separata
web-sites för utbildning på Internet för public service och fören en-
kommersiell verksamhet.

avslutade diskussioner inom BBC pekar framtidapå avtal om
produktion kompletterande material med utvalda telekommunika-av
tionsföretag och andra privata företag med hög status.

BBC Education

EducationBBC sänder utbildande folkbildandeoch för för-program
skola, skola, vuxenutbildning och distansutbildning Open University.
Sammanlagt sänder BBC i sina kanaler 2 400 timmar utbildandeöver
och folkbildande i radio och TV år. EducationBBCprogram per pro-
ducerar också böcker, broschyrer, faktablad, IT-produktioner för Inter-

och CD-ROM rådgivningsservice.net samt
skolsidanPå arbetar efter årligen fastlagt policyprogramettman

utgår från skolan och detaljerade läroplaner. elevernaDesom yngre
tittar på TV-programmen vid direktsändning i övrigt bandas pro--

skolprogramMånga flyttas från dag- till nattsändningar.grammen. nu
förekommerDet inga sändningar i radio riktade till skolorna. ställetI

Årligadistribueras ljudkassetter. publikundersökningar visar 90att pro-
skolorna använder BBCs skolprogram.cent av

Vuxenutbildningen består främst folkbildning i kampanjforrn.av
radio- ochFörutom TV-programmen förstai hand skall motiverasom

till studier kan kampanjpaketen innehålla böcker, broschyrer och tele-
fonrådgivning.

Med finansiering från Open University sänder EducationBBC årli-
350 radioprogram och 170 halvtimmesprogram för TV in-gen ca som

går del distansutbildningskurser. Programmen sänds undersom en av
i den s.k. The Learning Se vidareZone. under rubrik Distans-natten

universitet.
Vidare håller BBC Education på utveckla förInternet-tjänstatt en

lärare där programutbud i radio och knytsTV ihop med skriven infor-
mation och med länkar till i sammanhanget intressantaweb-sites i olika
ämnen.

Den brittiska regeringens satsning på digitalisering marksänden av
innebärTV ochBBC övriga bolag med tillstånd sända i marknä-att att
särbehandlas. harBBC tilldelats s.k. multiplex.tet Dett.ex. en egen

betyder förBBC utbyggnaden sändarnätet och bestäm-att ansvarar av
programprofilen för åtminstone med hög kvalitet. Sär-tremer program
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högkvalitativtvillbl.a.motiverasbehandlingen garantera ettatt manav
kanalerna.degrundutbud i nya

vardagsändningstid varjetimmesutlovatsharEducationBBC en
kanal,digitaliunder helgernablocksändningaroch fem timmars en ny

dock tioutbildningsavdelningenför ärMålsättningenChoice.BBC
framtidoch ikanalendendag isändningstidtimmars enennyaper

utbildningskanal.egen

TelevisionChannel Four

medstartades 1982företagreklamfinansieratChannel Four är ett som
Channelhar Fourfyra årendeUnderservice-uppdrag. senastepublic

med BBC.skol-TV-programmenfördelat ansvaret
vuxenutbild-ochskol-TV340 timmarårSändningstiden ärper

direkt påtittarelevernadefåtalning. Endast programmenett yngreav
Lärarhandled-skolpersonal.bandasövrigtår.4-7 I programmen av

via Internet.publicerasningar
stäl-Demand" itill VideoövergångkanframtidI onse enmanen

skolprogrammen.avseende påmedTV-sändningarförlet
med BBC,likhet iibestårvuxenutbildningförVerksamheten av,

kampanjifolkbildningsprogram
kanalbl.a.planerasmarknätet,digitaliseringenInför somen nyav

övrigadenlångfilmerochförmiddagamapåskolprogramsändaskall
tiden.

Tyskland

regionala stationerelvaARDpublic service-nät,tvåfinnsTysklandI
nationellenTV-program och ZDFochradiobådesänderåttavarav

sänder viaochlicensñnansieradeservice-företagenPublic ärkanal.
för TV-sändningstidentotalasatellit. Denochkabelmarknätet,

verksamhetregionala ärutbildningssyfte ARDsinommed caprogram
för radiopro-sändningstidMotsvarande1995.årtimmar7005 per

år.timmar1003är percagram
BRRundfunkBayerischerochWDRRundfunkWestdeutscher

utbildningsavdel-harTV-stationerochradioregionala storatvåär som
utbildningspro-timmar000vardera lsänderoch BRWDRningar. ca

utbildningsområ-helaomfattartelevisionen. Programmenår igram per
universitetskurser.tillskolprogramfråndet-

fyramedsamarbeteTelekolleg is.k.detBRbedriverARDInom
medstuderandetillriktar sigUtbildningenstationer.regionalaandra
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grundskolekompetens 16-30 år. Kurserna innehåller dels radio- och
dels kursmaterial/TV-program, böcker, dels handledares regelbundna

kontakter med de studerande lokalai studiecentra/skolor. efterExamen
2,5 års studier inte tillträde till de traditionella universiteten utanger
endast till den s.k. Fachhochschule högre yrkesutbildning. Fonnerna
för Telekolleg något föråldrade. den bakgrund-Motanses numera vara

för närvarandepågår verksamheten.översynen en av
Både och har välWDR BR utvecklad on-line-verksamhet ochen

driver flera pilotprojekt på BlandInternet. sänder skolradio-BRannat
s.k. realvia audio. Sedan höstenInternet erbjuder1996 BRprogram

dessutom femtiotal skolor möjligheten via s.k. dataett att ta
kompletterande material till skolprogrammen.emot

april 1998 skall särskild utbildningskanalI BR via satel-starta en
lit, eventuellt samarbetei med Kanalen skallWDR. sända skolpro-

kursrelaterade med möjlighet till och bredatentamengram, program
utbildningsprogram såsom dokumentärer, timmar24 dygnet.om

Australien

ABC Australian Broadcasting Company skatteñnansierat publicär ett
service-företag med relativt utbildningsavdelning, "Childrenstoren
and Education". Sändningama består underhållningsprogram förav
barn TV, skolprogram TV och distansutbildningsprogram för vuxna

och radio. har dock fåttTV ABC nedskärningar på 12 procent av
budgeten under de åren.senaste

Skolprogrammen finansieras särskild fond bestårgenom en som av
royalties från skolornas bandning Sändningstiden ärav programmen. ca

tirn/år. andelen350 För närvarande tittare vid direkt-40är procentca
sändning 5-11 år. övrigt bandasI programmen.

On-line-verksamheten begränsad och innehåller främst komplet-är
terande material. finns dock planerDet på utbyggnad där ien man
framtiden hoppas kunna utnyttja den interaktiva möjlighet datorer-som

erbjuder.na
Under började1992 ABC producera och sända TV-programatt som

ingick delar i universitetskurser på distans, s.k. Open Learning.som
bildades konsortiumDet under ledning Monasch-universitetet,ett av

The Open Learning Agency, i samarbete med tjugotal andra univer-ett
sitet. Ca distanskurser har producerats15 sedan Sändningamastarten.

försker på bandning. Total sändningstid årnattenav programmen per
inklusive1 250 timmar övrig vuxenutbildning. harI år ingaär pro-

producerats det särskilda tillskottet skattemedel harattgram p.g.a. av
tagit slut.
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programproduktion övrigökningplaneras vuxenut-Det avaven
språk- ochvidareutbildningochyrkesutbildningdvs.bildning, t.ex.

samproduktio-enbartfall handlar detdettaekonomikurser. I nästan om
kostnader. inne-täcka sina Dettaskalli principeftersom egnamanner

hos förlag,sökaproduktion måstevarjebär vid extraatt pengarman
myndigheter.eller statliga En-olika institutionerutbildningsväsendets

produ-utomståendeanvändningenökaskalldirektivligt avmannya
öka kreativiteten.bl.a.vilketcenter, anses

nationell kanal.tim/vecka idistanskurser 7sändsradionI enca
Leaming Agencydel on-line-tjänster. Open sän-finnsDet även en

via Internet. Enoch distribuerar ut-radioprogramder programmanus
planerad.verksamhetenbyggnad ärav

Kanada

ochbildades 1970utbildnings-TV-bolagTVOntario är ett somsom
försäljningsintäkter 30%. Ut-70% ochskattemedelmedfinansieras

kanaler: denpå tvådygnetsänds timmar24bildningsprogram eng-om
den franska TFO.ochelsk-språkiga TVO

distansutbildningskurserfolkbildningsprogram,sänderTVOntario
undersänds endastSkolprogrammenoch skolprogram. natten.

pilot-höstklassrum".virtuella Iskapavill startas ettsiktPå man
tillfå tillgångkommerförsta handskolor imed tio attprojekt somca

levererasEfterTV-programmen.demand-service programmenavon
lärarhandledningar.material ochkompletterande

bokkataloger,litteraturlistor,distribuerasVia Internet programma-
in-harDessutomprogramkatalog TV-programmen.och över mannus

konferens-däri Internet-servem öppnakonferenssystemetttegrerat
behandlas.ämnesområdenolikaer/diskussioner om

lett tillbl.a. harstatsanslag vilketfått minskadeharFöretaget nu
produktionsverksamheten.nedskärningar inom

Distansuniversitet

motsvarig-UtbildningsradionsåberopatoftablirUniversityOpen som
främst distans-först ochverketi själva ettStorbritannien,het i ärmen

univer-beskrivningbakgrund härdennabl.a.universitet. Mot avges en
distansuniversitet i Europaexempel påandraNågraverksamhet.sitetets

iUniversityOTIC/OpenSpanien,Nacional de Ed iUniversidadär
NationalTyskland CentreFemUniversität iNederländerna, samt

Frankrike.CNED iDistanceádEnseignement
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Open University

med drygtStorbritanniens universitetUniversity störstaOpen är
akademiskstudenter 140 000 inomregistrerade218 000 varav

till harSedan och fram 19941995. 1969grundutbildning överstarten
Årsbudgetenvid University.avlagts Opengrundexamina170 000 om-

tredjedelmiljoner brittiska pundomkring 196l994/95fattade varav en
försäljning studiematerial.studerande ochavgifter från detäcktes avav

dels detfrån andra universitetUniversityskiljer Open ärDet attsom
dvs. kursernabehörighetskrav för registreringnågrafinnsprincip intei

medlemsstater,Storbritannien EUsinomför alla samtär öppna vuxna
distanskurser.genomgående bestårutbudetdels att av

mödahar lagtUniversityför OpenUtmärkande är storatt nerman
genomarbetadeomsorgsfullt och välmycketserieproducerapå att en

dessauniversitetsnivå ochsjälvstudier påmaterial förtryckta att mate-
och medetersända i radio TVmedkompletterasrial samt an-program

material.IT-distribueratnat
Därefter fordrasnorrnalkurs.år produceraungefärDet tre atttar en

skall bli ekonomisktkursen för denanvändningårsminst åtta attav
bärkraftig.

regional ochstuderande sker viakontakterna med deenskildaDe en
finns tillgängligatutorshandledare/lärareorganisationlokal somav

och bibliotek.bl.a. lokala skoloriför personliga möten
LondonMiltonhar i KeynesUniversity sittOpen centrum norr om

kommer drygt 7 500till Till dettaanställda uppgår 3 700.fastoch de
vid drygt lokalaverksamma 300huvudsakrådgivare ilärare och ärsom

nedskär-Efteri Storbritannien.studiecentraregionalaoch 13 runtom
ochproduktion radio- TV-fördag 200iningar avpersonercasvarar
planera-ytterligare nedskärningarmedsamarbete BBC äriprogram

jämförasverksamhetsdel bördennade. Det är närmast somsenare
med dagens UR.

radio tilltill och iuppgår 700sänds i TVAntalet timmar cacasom
minskad sändningstid.nyligen fått TV-harUniversityår. Open150 per

"The Learning Zone".under i BBCssänds natten programprogrammen
hälften TV-distribueras1990-taletSedan börjani avcaav

minskatharkassett. Radiosändningarinspelade påenbartprogrammen
antal ele-till mycketkurser riktadeetersänds endastoch dagi stortett

till studenterna.skickas ljudkassettemanormalfalletI postperver.
kommandeför de tiostrategiplanutvecklatharUniversitetet en ny

brittiska pundmiljoner10investerar över1996-2005. Manåren, en
tekniska satsningenkommunikationsmedier. Denfemårsperiod i nya

satellitprojekt, utveckling CD-forskningsinstitut,bl.a.innefattar ett av
rekryteringInternet-användningutvecklingROM, samt perso-av nyav
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nal. Open erbjuderUniversity redan några kompletta kurser via Inter-
net.

Vidare utökavill antal studenter inom och särskilt landetsutomman
gränser.

Konklusion

flera länder finns eller mindre långt framskridnaI planer på att0 mer
särskilda utbildningskanaler främsti TV till viss delstarta ävenmen

radion. tidigare har deni Som digitala utvecklingen medförtnämnts
frekvensutrymmet längre lika begränsatinte förr ochäratt som

därmed finns för s.k. nischkanaler.utrymme

tydlig tendens hos public service-företagen förEn är närva-0 annan
frånrande övergång dag- till nattsändningar utbildningspro-en av
kursrelateradesärskilt Outnyttjad sändningstidi TV,gram program.

tillvara och för användarens del spelar det oftast roll påingen närtas
dygnet inspelningen sker.

forVidare märks ökad användning utomstående producenter0 en av
mångfalden.stimulera lcreativiteten och På flera håll ocksåäratt

produktionsapparaten separerad från sändningsverksamheten.

Överlag samproduktioner alla utbild-märks också ökning på0 en av
ningsnivåer.

utbildningsprogram radio har fått minskad betydel-Sändningar i0 av
och skickasstället spelas in på ljudkassetterI programmen perse.

till användarna.post

service-företagen förmycket hos publicIntresset är stort att ut-0
utbildningssyfte. distri-veckla användningen iIntemet Förutomav

bution programtablåer, lärarhandledningar finns i dag komp-etcav
försökerletta kurser på pågår många projekt därInternet. Det man

interaktivautveckla de momenten.

flera företag Videoskolornas del utvecklingFör motser en on0
Demand-service av programmen.

flestaSkol-TV-programmen har överlag direkttittare de pro-0 -
AV-centralerbandas i skolorna eller URst.ex.av somgrammen

program.
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överväganden7

multimedialblirutbildningFramtidens mer

kanföreslå åtgärderdir. 1995:69uppdragharDUKOM att somsom
utbildning. Ut-olika slagdistansmetoder ianvändningenfrämja avav

främjarlångsiktigtstrategiföreslåhuvuduppgiftredarens är att somen
distansutbildningmöjligheter tilldelandethelautvecklingen i somav

fåttKommittén har ierbjuder.ITinformationsteknikenmodernaden
skallvilken roll URlämna förslag1996:17dir.tilläggsdirektiv att om

folkbildningsområdet.ochutbildnings-spela inom
fästerDUKOMnaturligthuvuduppdraget dettillMed hänsyn är att

Utbildnings-distansutbildningen.roll inomavseende vid URssärskilt
defini-enligt dendistansutbildningsiginte iradio och TVi ärprogram

interaktivi-krävsdefinitionenEnligt denanvänder.DUKOMtion som
studerande,mellan deocksåoch helststuderandeochmellan läraretet

tidavstånd ivarmedsker på distans,interaktivitetenoch den avses
och/eller rum.

starkunderkommunikationsteknologinoch är ut-Informations-
nödvän-och medsamhälletförändringar imedförveckling storasom
särskildutbildning. Avolika slaggenomslag inomfårocksådighet av

di-interaktivitet inomtillmöjligheternaför DUKOMbetydelse är att
ökar.stansutbildning

ökadehand detförstaoch det imed datorer,främstförknippas ärIT
liggertillämpningarolikamöjligheter idatornsutnyttjandet somav
såvälmultimedieanvändning inomökadutvecklingenbakom mot en

traditionella former.utbildning idistansutbildning merasom
envägskommunikation. Ut-exempel påoch TV-programRadio- är

distansutbild-bådeanvänds inomläromedel,bildningsprogram är som
utbildning.ochning annan

överbryg-onekligen någotochradio TViDäremot är somprogram
Omsändare tillfrånnämligenavstånd i mottagare. program-rum,gar

vanligtochanvändning i skolorvidnormaladetvilketspelas in, ärmen
tid.avstånd i Ide ocksåöverbryggaroch lyssnare,enskilda tittarebland

ochblir radio- TV-programmenläromedelandra ettmedkombination
multimedialt inslag.

undervis-påverkaökande utsträckningkommer iMultimediema att
hand-pedagogiken ochuppläggning, sättetoch attomfattningningens

studerande.leda de
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Utbildningsanordnamas ekonomiska begränsade, ochärresurser
detsamma gäller lärares och studerandes tid. Om några vinster skall
kunna fås i form höjd utbildningskvalitet kostnadsökningarutanav
krävs utbildningsanordnama planlägger och hur olikaatt när,noga var
medier kan ochanvändas hur de kan kombineras.

detta följer utbildningsanordnarnaAv bör ha inflytande in-att över
nehållet i och utformningen de olika multimediekomponentema såav

den aktuella eller distanskursenkursen helhet fåratt pedago-som en
giskt god utformning, börvari ingå de studerande skall ha bety-att ett
dande för val lärmetod och kompletterings- ochutrymme egna av av
fördjupningsmaterial. Det viktigt utbildningsanordnaren antingenär att
själv för utformningen multimedieinslagen eller har tillgångsvarar av
till utvecklad marknad på vilken val kan ske mellan olika multime-en
diekomponenter. såledesDet inte rimligt någon har monopolär påatt

producera läromedel för visst medium.att ett

Digitala sändningar i radio och TV

Introduktionen digitala sändningar i radio och TV på gång i Sve-ärav
rige. radions delFör pågår sändningarna redan, finns inteännumen

beräknasde vanliga konsumenternaspå marknad. förstaDemottagare
bli introducerade våren 1998 bilradioapparater. del be-För TVssom
döms utvecklingen innebära, konsumenterna först skaffar sig till-att en

till den vanliga TV-mottagaren det möjligt omvandlasats gör attsom
de digitala signalerna till analoga.

Digitala sändningar medför möjligheter till avsevärd ökningen av
antalet radio- och TV-kanaler. Programutbudet kan därför öka väsent-
ligt.

På sikt kommer troligen den digitala tekniken helt denersättaatt
analoga vad gäller sändningar ljudradio och television.av

Allmänhetens apparatinnehav kommer förändras först successivt,att
och det beräknas flera år innan majoritet har skaffat sigta ut-ens en
rustning för de digitala signalerna.att ta emot

marknadsmässiga förutsättningarnaDe för försäljning mottagareav
för digitalt sända påverkas naturligtvis vilkaprogram av program som
kommer sändas dei kanalerna. Om nöjer sig medatt t.ex. attnya man
sända förekommer i de analoga kanalerna harsamma program som
publiken liten anledning skaffa sig de Då bliratt mottagarna. över-nya
gångstiden lång deinnan analoga kanalerna kan läggas Om där-ner.

de digitalt sända har attraktivt innehåll bådeemot ettprogrammen som
och avviker från de analoga kanalemas blir incitamenten starkaersätter

skaffa desigatt apparaterna.nya
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tid publiken användertroligt den totalaförefaller inteDet att som
ka-TV-tittande skall öka. Tillkomstenellerför radiolyssnande av nya

ytterligare uppsplittringleda tilldärför kommanaler måste attantas en
hand hand med utvecklingsedan går ipubliken. dennaOm motenav

frågaolikadeökad specialisering öppenär somprogrammen enav
public service-diskussionföranledasannolikt kommer att omen

ställning.uppgifter ochföretagens
och förutsätteranvändningen radio TVtotalaökning denEn avav

Möjlig-helt tjänster.innehållerantagligen deatt nyaprogrammennya
för digitalafinns bl.a.tjänstertill sådanaheter att mottagaregenomnya

interaktiv kommunikation.användas förkanradio- och TV-program
kom-troligt den digitala TV-apparatendetbedömareMånga attanser

skulleriktningutveckling i dennamed datorn. Enintegrerasattmer
föroch målgruppemaspecialiseringbidra tillockså programmen avav

dem.

utbildningsprogramsändaDigitalt

eller mindreTV-kanalema har detdigitaladiskussionernaI mernyaom
utbild-speciellt förskall användasdemåtminstoneförutsatts att en av

fåmed säkerhetspecialkanal kommersådanEn attningsprogram. stor
ochi SVT1påpublik den tittar URsdelvis än programsomannanen

tydligareharmålinriktad ochpublik stu-SVT2, är som enmerasomen
de villfallet förstärksför så blirSannolikhetendieavsikt. attatt av som

extrautrustningköpaTV-kanalema måstedigitaladekunna emotta
sannolikt dyrareocheller köpa mottagare.nya

enbart utbildningspro-förTV-kanalradio- ellerEn som reserveras
kankanske baramöjligheter. Programradmedför som nunyaengram

vilketåtskilliga gånger,repriserasvecka kan natur-sändas gång peren
det.Livslängd-vill följaför demtillgänglighetskaparligtvis större som

det finnseftersomökar sän-utbildningsprogrammen attpå utrymmeen
medför också ökadesändningsutrymmeökatflera år. Ettunderda dem

för förbe-motivetutbildningsprogram;fler sändaför attmöjligheter att
minskar.enda företagförsändningsrättenhålla ett

iväsentligt ökaterhållerutbildningsprogram utrymmeOm ett nya
fortsättafinns anledningdetuppstår frågankanaler attdigitala attom

naturligtvismåsteanaloga kanaler. Hänsynsådana i tassända program
får möjlighetolika emotsnabbt att tatill hur mottagare programmenav

sändningarna.digitalade
har institutionereller andraskolprogramgällerdetDå somprogram

dedigitalt såenbartkunna skesändningarnabör snartmålgruppsom
direkttittande ochtidigare skerframgåttharfinns. Somkanalernanya
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direktlyssnande begränsad utsträckning skolorna. ställeti i I används
inspelningar vilka regel hos AV-centraler, vilkagjorts det finnssom av

överhuvudtaget60-tal det motiverati Sverige. Om etersändaärett att-
för distribueraskolprogram stället dem elektroniskt elleri på inspe-att

lade direkt från producenten, så bör det begränsadekassetter antalet
från början kunna skaffainstitutioner sigtar emotsom programmen

för digitalt sändaden erforderliga utrustningen att ta emot program.
gäller utbildningsprogram, för vilka målgruppenDå det däremot är

hänsyn till den tid det de digitaltenskilda måste innantas tarpersoner
sända kan den breda allmänheten.tas emotprogrammen av

verksamheten kategoriseringredovisning denI URs görsav egna en
från den tänkta målgruppen. Följandeutgår sjuprogrammen somav

programkategorier kan i huvudsak riktade till enskildaanses personer,
nämligen

folkbildandeallmänt1 program
till vilka det finnsingår i kurser och kursböckersomvuxenprogram,

för huvudsak självstudieri
distanskurser högskolenivåingående i påprogram

lärarfortbildningförprogram
förskoleprogram

för funktionshindradeprogram
för minoriteterprogram

allmänt orienterandeMed folkbildande program avses program av mera
och innehåll de inte olika och SVTs fak-karaktär. Till form SRsär

eller samhällsprogram.taprogram
Övriga avsedda komplement till kursbokär envuxenprogram som

tydligt utbildningssyfte. sänds serier. Språkpro-och har Deett som
kursböckema, harhit. tittare köper intehör Många men up-grammen

eftersom de harpenbarligen ändå behållning inteav programmen en
obetydlig komplement till Studieformer får depublik. övrigaSom anses

värde.ha ett stort
för högskolestuderande har tagits fram i samarbeteDistanskurserna

och högskolor ochmed vid universitetinstitutioner utgörprogrammen
viktigt inslag utbildningen.iett

för lärarfortbildning ingår också målinriktade utbild-iProgrammen
ningar.

likheter med ochFörskoleprogrammen har SVTls SVT2sstora
lika kunna sändas dessabarnprogram, och de skulle gärna av program-

kanaler.
med och särskilt uppdrag sändahar tillsammans SR SVT iUR att

statistik under beteckningarna förgåri URs programprogram som
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funktionshindrade respektive för minoriteter. harHär överenskom-en
melse mellan företagen fördelningengjorts delEnansvaret.om av av

allmän karaktär medan del harURs tydligtär ettmeraprogram av en
utbildningssyfte.

Samtliga de här nämnda programkategoriema viktiga för sina oli-är
och de kan vidare bort från deka publikgrupper, inte analogtutan tas

acceptabelt andelsända programkanalema innan tittarna harstoren av
för digitalt sändamottagare program.

Samtidigt kan behållandet analoga sändningar bli hinder förettav
utnyttjandet de möjligheter de digitala kanalernadet fulla av som er-

bjuder.
kanalerna förde analoga uppgår sändningstidemaI URs program

genomsnittligen tim/vecka utslaget helaför närvarande till 14 överca
kan sändas under vecka alltså starktåret. Antalet ärprogram som en

Tillgängligheten för ocksåbegränsat. tittare och lyssnare därmedär
begränsad.

digital kanal däremot blir sändningsutrymmet mycketI egenen
Teoretiskt kan sända timmar dygnet eller 16824stort. man om

kanal. finns alltså för sända flerdubbelttim/vecka i Det utrymme atten
och dessutom flera så tidernaantal varje i repriser attprogram program
fler och lyssnare vad tiderna för de analogamånga tittare änpassar

sändningarna kan göra.
emellertid möjligheterna till fullo utnyttja sänd-kommerNu att
särskilda utbildningskanaler begränsas ekono-ningsutrymmet i att av

producera och sända medför kostnader.miska skäl. Att att program
samtidigt både analogt och digitalt medförRedan sända ettatt program

dessutom de digitala kanalernamerkostnader, marginella. Omänom
vad finns de analoga blirför sända fler ianvänds änatt somprogram

framgått tidigare reglerasmerkostnaderna betydande. Som har rätten att
upphovsrättshavama. Redan ökatavtal medreprisera i ettett program

kostnadsökningar. Kostnaderna förantal medför därförrepriser att pro-
för digital kanal blir givetvisducera särskilda större.program en

få disponera digitalhar framfört önskemål TV-UR att en egenom
förtillförs ökade måste kostnadernakanal. inteOm UR attresurser

med minska det ekonomiskafylla den digitala kanalen ut-program
sändningar.för i analogarymmet program

det finns anledning indärför ställas inteFrågan måste snävaattom
ekonomiskasäkerställa tillräckliga gåruppdrag förURs att att resurser

finns alltså skälmålinriktade utbildningsprogrammen.till de Detmera
uppdraget produce-ifrågasätta och SVT bordeinte SR överta attatt om

dis-de ovannämnda programkategoriema. Denoch sända ett par avra
folkbildande bampro-kussionen bör gälla de allmänt programmen,
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för funktionshind-del minoriteter ochoch programmengrammen en av
rade.

förutsättning-renodling uppdraget skulle sannolikt ökasådanEn av
folkbildningsorganisationer, skolor,samverkan medför iUR attarna

fylla utbildnings-utbildningsanordnare viktighögskolor och andra en
politisk funktion.

möjligt ställa flera digitala radio- ochdet bli TV-På sikt kan att
förförfogande för utbildningsprogram. Diskussionen denkanaler till

dock handlat bara TV-kanal. kanframtiden har Detnärmaste om en
nuvarande medelstilldelning harfast med intevidare slås URattutan

hela den tillgängliga sändningstiden i TV-fyllaatt en egenresurser
Därför bör särskild utbildningskanalmeningsfulltkanal på sätt. enen

folkbildningsorga-också andra, alltsåerbjuda sändningsutrymme
utbildningsanordnare.högskolor och andraskolor,nisationer,

tendens frågaframgått, internationell i TVTidigare har äratt en om
utsträckning skiljer på programproduktion ochallt högreiatt man

för sändningarna övergår alltföretagsändningsrätt. De mersom svarar
från särskildafrån andra TV-företag ellertill köpaatt pro-programmen

ochtendens kan märkas i SVT1 SVT2. Detduktionsbolag. Samma
behöver haanledning ifrågasättafinns därför också URatt om en egen

för programproduktion.organisation

UR

har givits sända sinaläromedelsproducent,UR ensamrätt attär somen
skillnad frånoch tillproduktioner i radio TV. URs nästanär,program

förfo-kostnadsfria för användarna och står tillläromedel,alla andra
med anslag rundradio-fri nyttighet. finansierasgande De urensom

alltså TV-avgiften.Riksgäldskontoret ochkontot hos av
ochmed och public service-företag,likhet SR SVT,iUR är, ett ar-

regelverken för sådant företagdebetar följaktligen inom ettramar som
företaget har redaktionell självstän-innebär bl.a.uppställer. Det att stor

oberoende utomstående maktgrupperoch dessdighet ärgentemotatt
marknaden.gäller också förhållande till Pro-säkerställt. Oberoendet i

ochinköp och produktion programgramanskaffningen ut-avegen
offentliga medel.finansieras medsändningen programmenav

och bedriverprogramverksamheten i radio TV URVid sidan ettav
komp-förlag böckersidoordnade verksamheter.antal URs ut somger

innebär alltid affars-Bokutgivningletterar utbildningsprogrammen. en
förlust det måsteförlaget skall uppvisa sårisk, målet inteär attattmen

till programverksamhe-avgiftsmedel. knytningdelfinansieras Näraav
sända på audio- ochförsäljningen tidigarehar ocksåten programav
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videokassetter s.k. sekundärproduktion. Vidare förekommer publice-
ring kompletterandevisst material till URs programverksamhet påav
Internet. Ingenting detta bör något principielltutgöra problem för-iav
hållande till ställningURs och uppdrag public service-företag ellersom

förhållandei till för finansieringsättet verksamheten. Gränserna förav
vad kan inom programverksamhetengöras och inom till dennasom
knutna biverksamheter bara medelstilldelningensätts och tilldelningav

sändningstider.av
Frågetecken uppstår däremot börjarUR bedriva verksamhetom som

inte har anknytning till uppdraget anskaffa och sända utbildnings-att
program.

Det kan inte ingå i URs uppdragt.ex. producera andraattanses
självständiga läromedel radio- och TV-program.än URs möjligheter att
uppträda producent video- och audiokassetter eller CD-som av av
ROM-skivor för utbildningsändamål därför begränsade, liksomär möj-
ligheterna använda förInternet andra ändamål sådanaatt harän som en
tydligt knytning till radio- och TV-programmen. börDet inte anses
möjligt för UR inom för sitt nuvarande uppdragatt och medramen nu-
varande fmansieringssätt börja bedriva distansutbildning med de krav
på interaktivitet mellan anordnaren och de studerande dåsom upp-
kommer. I det sammanhanget bör studium uppbyggnaden ochett av
omfattningen verksamheten vid Open University i Storbritannienav ge

antydan vilka förändringar krävs.en om som
Problemen åtminstone två slag.är av
Å den sidan får sinaUR anslag rundradiokontot för attena ur an-

skaffa och sända radio- och TV-program. Om dessa medel används för
verksamhet bortfallerså motivet för använda den nuvarandeattannan

ñnansieringskällan.
Om å andra sidan URs produktionsresurser bekostade med medel-
rundradiokontot föranvänds produktion läromedel på mark-ur av en-

nad ñnns risk för UR utnyttjar otillbörlig konkurrensfördel,att eller ien
varje fall risk för UR misstänks för så.att göraatt

Samtidigt finns det starka skäl för den organisation och denatt
kompetens finns inom UR skall kunna allsidigtutnyttjas inomsom en
växande multimediesektor och med särskild inriktning läromedels-på
försörjning. förmodligenUR dagi denär organisation i Sverige som
har kunskaper, delvisstörst sannolikt unika, då det gäller kombineraatt
den rörliga bilden, ljudet och till pedagogiskt väl fungerandetexten en
helhet.

Inom finnsUR organisation har pedagogiskt kun-ett storten som
nande och erfarenhet driva projekt och samordna alla de kompe-attav

behövs för åstadkomma bra utbildningsprogram.tenser att Sammasom
grundkompetenser behövs för skapa bra datorprogram och CD-att

5 17-1355
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traditio-distansutbildningsåvälinomanvändningforROM-skivor som
förvärdefulltocksåskullekunnande attutbildning. URsnell pro-vara

till de formatbindningaraudiokassetterochvideo- utanducera t.ex.
radio-in iskallförgällerkonventioneroch passasomprogramsom

pub-begränsningartill debindningarochTV-sändningaroch utan som
uppfattningDUKOMsenligtmedföra. Menkanservice-uppdragetlic

publicbedrivauppdragetmedförenligtför UR inte attvidgad rollär en
verksamhet.URsfinansieringförmedhelleroch inte sättetservice av

övervägandenSammanfattande

sändasframtidenibör ettutbildnings-TVochUtbildningsradio av1
uppdrag ochutbildningspolitisktentydigtharföretag somettsom

publicförknippade medreglersärskildade äromfattasinte somav
service.

ochradioiutbildningsprogramsändaochproduceraUppdraget2 att
detnivåer ifor allaläromedel för kursertillrenodlasbörTV att avse

Övrigafolkbildningen.och inomutbildningsväsendetsvenska pro-
utbildningskarak-klarsaknarsändningarnuvarandei URs engram

och SVT,SRservice-företagenpublicskötasoch bör mentär av
forsändningstillståndenklarläggas ibörTV4. Dettaocksåhelst av

sändningsvillko-omförhandlingfortillfälleföretagdessa när avges
med företagen.ren

ochkanalerdigitalasändas ibörUtbildningsprogrammen3 egna
analogt.ocksådelvisövergångsvis

olikaför flera ut-börutbildningskanalema öppnadigitala4 De vara
samordningsorgan.kräverdettabildningsanordnare; ett

utbildningspro-förhar byggtURproduktionsresurser5 De uppsom
andraproduktionförocksåanvändasböroch TVradioi avgram

påtillgängligaläromedel bör görasläromedel. Dessamultimediala
läromedelsproducenter.andramedkonkurrensmarknad ien

skiljasorganisatorisktochekonomisktbörProgramproduktionen6
utbildningsprogrammen.sändandetfrån av
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8 Förslag

harUR i dag oklar ställning dubbla uppdrag. Dels URär etten genom
public service-företag med publicistiska uppgifter, dels URär ett ut-
bildningspolitiskt instrument sin programverksamhet skallsom genom

komplement till det övriga utbildningsväsendet.ettvara
DUKOM, radio och framtidenTV i haratt även viktigsom anser en

roll spela distributionskanal för utbildningsprogram, föreslåratt som att
uppgifterURs skall renodlas så verksamheten blir helt inriktad påatt

Övrigutbildningsprogram. programverksamhet, dvs. sådan inne-som
fattar allmänt innehåll, bör överföras till i första handprogram av mera

ochSR SVT och helst till TV4.även
har framgåttSom tidigare DUKOM bör betraktasURattanser som

producent läromedel, vilka kan användas inom i princip allaen typerav
studier. inte utbildningsanordnareUR och börär heller inte bli det.av
Förutsättningen för förslagen i det följande sändningsutrym-är att

för utbildningsprogram i radio och TV vidgasmet väsentligt attgenom
verksamheten tilldelas kanaler. Grundscenariot därvid pla-är attegna

digitalapå marknät förverkligas och efternätenatt över-nerna en
gångstid blir rikstäckande med möjligheter till såväl regionala lo-som
kala sändningar. Andra tänkbara scenarier motsvarande sänd-är att
ningsutrymme och täckningsgrad erhålls analoga eller digitalagenom
sändningar satellit ellervia digitala sändningar via kabel ellergenom
telenätet.

Så digitala TV-kanaler i drift bör sådan kanalsnart är användasen
enbart för utbildningsprogram. bör ocksåDet inteövervägas om en av
de digitala radiokanalema skall innehålla enbart utbildningspro-nya
gram.

Det nuvarande bör delasUR i två från varandra skilda företag.upp
företaget,Det i det följande benämnt Utbildningskanalen, skallena

uteslutande ha för anskaffning och sändning utbildningspro-ansvar av
i radio och ochTV det nuvarande URs sändningsrätt.övertagram

Verksamheten bör likheti med URs anslagsfinansierad.vara- -
Företaget bör stå i Utbildningssveriges tjänst och därför inte ha all-

public service-uppgifter.männa DUKOM från sina utgångspunkterser
inget hinder Utbildningskanalen ändå den statliga stiftel-mot att ägs av

SR, SVT och för närvarande ocksåäger UR, inser detse som attmen
kan finnas invändningar sådan ordning. Om det lämpligtmot en anses
eller möjligt stiftelsen Utbildningskanalen krävsäger vissa ändringaratt
i stiftelseförordnandet.
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Produktionsföretaget,följande benämntdetiföretaget,andraDet
utbild-produktionmedverksamhetskall URsnybildas överta avmen

inledningsvisblirverksamhetProduktionsföretagets attningsprogram.
Utbildningskanalen,beställningefterproducera men suc-avprogram

allaproduktiontillvidgasverksamhet attföretagetscessivt bör avavse
innehål-sådanasärskiltelektroniska, ochläromedel,slag även somav

därvidkommerProduktionsföretaget attbilder.rörligaochljudler ar-
läromedelsproducenter.andramedkonkurrensmarknad ipåbeta en

Utbildningskanalen

inriktade påtydligtsändabliruppdragUtbildningskanalens att program
delsvarmed DUKOMutbildningssammanhang,användas i menaratt

skallfortsättningenisådanaom ävenskol-TVochskolradio program
användas iavseddadels attTV, ärochradiosändas i somprogram

falletsåsomanordnare, ärhakanKursernamed kurser.samband annan
inomsändervilka URförhögskolekursernanuvarandemed de program

högskoleinstitutioner. Programmenolikamedsamarbetefor sittramen
ochstudierenskildaförläromedelutformadeockså av-kan somvara

kursböck-läromedel,med andrakombination t.ex.användas isedda att
er.

dels,kanalerna,digitala över-dels desänds iProgrammen nya
utbildningska-digitaladekanaler. Ianalogaoch SVTsi SRsgångsvis,

utbild-olikaproduceratsharvidaresändsnalema avsomprogram
sändabådealltsåbliruppgift attUtbildningskanalensningsanordnare.

utbild-olikamedsamrådefterbeställtsjälvt harföretagetsomprogram
försändningsmöjlighetertillhandahållaochningsanordnare programatt

producera. Det äreller låtitproduceratharutbildningsanordnarnasom
blandñnansi-slagolikanödvändigt-ocksåkanske attochmöjligt av

tillsammansUtbildningskanalensåutvecklas, attkommereringar att
delfinansierarutbildningsanordnaremed programmen.aven

kommersändaalltsåUtbildningskanalen kommer att somprogram
nödvän-blikommersamordningsfunktion attkällor.olika Enfrån flera

förocksåsändasskallolikadebeslutdig för mennär programmenom
balansochprogramsammansättningenbredd iavseddåstadkommaatt

be-ocksåkvalitetskontroll kommer attVissmålgrupper.olikamellan
enskiltbedömningarför ettinstans pro-liksomhövas yttersta av omen

funktioner nämntTV-lagen. Förochradio-medförenligt avärgram
Utbildningskanalenforledningenslag bör svara.

organisa-regionalhamed UR,likhetibör,Utbildningskanalen en
ochföretagetmellanlänk ut-uppgifttillskall ha atttion. Denna vara
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bildningsanordnare landeti och också medverka vid till-runtom att
komsten regionala och lokala sändningar.av

finansierar verksamhetUR sin med anslag rundradiokontot.ur
anledningDUKOM ingen till inte Utbildningskanalens verksam-attser

het skulle kunna finansieras på sammanhanget förtjänarIsätt.samma
det emellertid erinras tidigareUR har finansierats med skatte-attom

ochmedel statsbudgeten. Finansieringssättet för utbildningspro-ur
alltså knappast principiell fråga, på ovillkorligär ettgrammen en som

knutet till verksamhetens innehåll. Eftersom Utbildningskanalenssätt är
bliruppdrag bör anslagstilldelningenURs kunna minskassnävare än

och det frigjorda beloppet bör tillföras SR och SVT.
producerar och sänder dagUR i skolprogram. klassrummenI an-

vänds sedan uteslutande i inspelat skick.nästan Det ärprogrammen
sannolikt rationellt distribuera formeri andra tillattmera programmen
AV-centralema eller direkt till skolorna. radio-Om och TV-sänd-
ningarna upphör så upphör naturligtvis också Utbildningskanalens be-
fattning med dem.

Olika utbildningsanordnare bör tillförsäkras avgörande inflytan-ett
de programverksamheten inom Utbildningskanalen. dettaHuröver
skall åstadkommas det skall ske styrelserepresentationom genom-
eller tillskapandet någon programråd måste utredastypgenom av av -
vidare.

ankommer inte påDet DUKOM lämna förslag denatt närmareom
organisationen Utbildningskanalen, kommittén räknar med attav men
omfattningen den kan begränsad. emellertidDet viktigtgöras är attav
understryka, Utbildningskanalen för kunna kompetentatt att vara en
beställarorganisation för det samlade utbildningsväsendet och för folk-
bildningen måste innehålla god kunskap hur radio- och TV-om

produceras.program

Produktionsföretaget

Produktionsföretaget föreslås bli bildat bolag för produktionettsom av
multimedieinslag för utbildningsändamål. Till företaget bör överföras
huvuddelen nuvarandeURs produktionsresurser inklusive personalav

anställd för produceraär attsom program.
Produktionsföretaget skall inte förvaltningsstiftelsen förägas av

public service-företagen fristående från denna. Verksamhetenutan vara
skall intäktsñnansierad och alltså inte bedrivas med anslag frånvara

sig statsbudgeten eller rundradiokontot. Företagets verksamhet börvare
formelltinte begränsas till producera läromedel hela multi-att utan
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bör produktions-det. Inledningsvisförbör ståmediemarknaden öppen
statligt.företaget vara

producerahuvudsak bestå iverksamheten ibörjan börTill att ra-en
Utbildningskanalen. Företagetbeställningpåochdio- TV-program av

radio-for produceraärvda kompetensfrån URutnyttja sinockså attbör
på be-multimediekomponenteroch olikaoch TV-program typer av

kon-också kunna åta sigdet börutbildningsanordnare ochställning av
läromedelsframställningmultimedialsamband medsultuppdrag i som

vill bedriva.självautbildningsanordnama
tillbidrag utgåstatligasikt, ingafall påsåledes, i varjeprincip börI

räknarDUKOMmarknaden.fritt påarbetabördetföretaget utan
områden ellersmalaläromedel inomproduktionmedemellertid att av

framtidenheller istuderande intebegränsadeforavsedda avgrupper
utvecklande ochmarknad.helt fri Förpålönsamkommer att envara

behovfinnasdärfördetläromedel kommersådana attproduktion avav
produktionsföretagetmedräknarsamhällsstöd. DUKOM attsärskilt

sådana lärome-beställningarfåmöjlighetergodahakommer attatt av
del.

upphöra bort-skulleskolprogramochradio TVisändningarOm av
Produktionsföretagetbeställare. OmUtbildningskanalenfaller som

för skolprogramproducentfortsättaskallsituationenden attiäven vara
frågabeställare. DennamedUtbildningskanalen ersättasmåste annan

frågorslutbetänkande kommerDUKOMsihär,behandlas inte men
beställarefungeramöjligheterutbildningsanordnamas attrörande som

behandlas.läromedelmultimediala attav
fåProduktionsföretaget övertabör,grundandetVid nämnts,som
vidare fåbörprogramproduktion. Detförhuvuddelen URs resurserav
underlaganvända detprogrambibliotek för kunnaattURs somöverta

läromedel.slagallaframställningför avav

TV4ochSVTSR,

ochbeställaenbartUtbildningskanalenskallförslagDUKOMsEnligt
avseddaochutbildningpåinriktning atttydligmedinköpa program

ochså,vidareprogramverksamhet ännuvarande ärURsingå i kurser.
allmännafolkbildningsprogramallmännasåvälomfattarden pro-som

föreskoleprogram.funktionshindradeochför minoriteter samtgram
skiftarmed detta slag öververksamhetenOmfattningen programavav

mellannågonstansdentordegenomsnittligen motsvaraåren, enmen
Utbildnings-Renodlingenbudget.tredjedel URsfjärdedel och avaven

fårnämndatill deleda programtypemafår inteuppdragkanalens att nu
service-kanalema.publicsvenskadeiminskat utrymme
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förslagDUKOMs begränsning Utbildningskanalens uppdragom av
förförutsätter sändningsvillkoren och skärpsSR SVT så de ännuatt att
företagentydligare de tvâ har folkbildandeän att storaanger,nu upp-

gifter föroch de inom sin programverksamhet ökadiatt ut-ramen
särskildasträckning skall tillgodose barns och smala publikgmppers

behov. kunna fullgöra utvidgade uppdrag bör deFör sina tvåatt pro-
gramföretagen tillföras de medel frigörs den förutsättasom genom an-

Utbildningskanalen.slagsminskningen till
finansieras reklamintäkter, har i likhet med SRTV4, som genom

service-uppgifter betalar, till skillnad frånoch SVT public de and-men
företagen, koncessionsavgift för sända sina irätten atten programra

marknätet. Ersättningsbeloppet har fastställts efterdet rikstäckande en
kan förväntas erhålla intäkter frånbedömning vad TV4 i TV-av

faktiska intäkterna beroende programinnehållet ochreklamen. De är av
föreskrivetvad det avseendet i sändningsvillkoren. Enligti ärsom

skulle det framtida sänd-uppfattning värdeDUKOMs stortvara av om
tydligare framhävde också förpliktelser då det gällerningsvillkor TV4s

för funktionshindradesfolkbildning och barns, och minori-attansvaret
behov blir tillgodosedda.teters

Multimediemarknaden

föreslagit de digitala utbildnings-det föregående har DUKOMI att nya
och skall kunna innehålla produce-kanalerna radio TVi program som

och bekostnad Utbildningskanalen. Vidarepå initiativ änrats av annan
skall komma finnas utbildnings-har räknat med detDUKOM att att

multimedieinslag till olikaanordnare beställer andra typer avsom
hos Produktionsföretaget.er

marknad beredd betala för utveck-dag saknasI i är attstort en som
för utbildnings-multimediekomponenterlingen och produktionen av

kommeremellertid med den situationenändamål. DUKOM räknar att
ändras.att

Utbildningskanalen och möjligheten nåTillkomsten att en pu-avav
vik-radio och innebär antagligen i sigblik hela landet via TVöver ett

utbildningsanordnarna söka nå studerande-tigt incitament för att nya
bl.a. Produk-särskilt möjligheten sigöppnar att genomgrupper, om

och hjälp producerationsföretaget få professionell kompetent att pro-
grammen.

aktiv utfonnandet läro-utbildningsanordnarna skulle del iAtt ta av
tanke kommerför många demmedel antagligen attär av en ny som

allteftersom växlarintressetbehöva tid för slå igenom. Men överatt
präglat det svenska utbildningssystemet tillfrån harden utläming som



Förslag SOU70 1997: 148

syfteegentligen borde all utbildnings kommerden inlärning varasom
för läromedel stimulerar de stude-troligen också intresset växaatt som

sådan utveckling behöver emellertidrande självständigt.arbeta Enatt
för hur utbildning skall organiseras ochstöd förändrade regelsystemi

finansieras, också behövs för förbättra möjlighe-förändringar attsom
förEftersom kostnaderna utvecklingtill distansutbildning.terna nyaav

också samarbete mellan utbildningsanord-läromedel behövsär stora
nama.

frågor återkommer DUKOM i sitt slutbetänkande.Till hithörande

beredningenDen fortsatta

karaktär.presenterade förslag principiell Kom-DUKOMS är avovan
roll och där-lägga fram förslag vilken UR,uppdragmitténs är att om

folk-skall spela utbildnings- ochinommed radio- och TV-program,
har däremot inte haft uppdragetbildningsområdet. DUKOM att pre-

utformas eller vadhur verksamheten skalldetaljförslagsentera ett om
eller finansie-heller finansieringsbehovden skall innehålla, inte om

förslagen medför ökatemellertid framhållas, intebörringssätt. Det att
medelsbehov.

förändringar. kanorganisatoriska DeFörslagen medför relativt stora
beredningsarbete. sådantefter fortsatt Innangenomföras först ettett

förslagetorganisationskommitté, börlämpligen iarbete påbörjas, en
principbeslut.bli föremål förremissbehandlas och därefter ett
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Kommittédirektiv

DistansutbildningskommitténtillTilläggsdirektiv
1995:07U Dir. 1996:17

regeringssammanträde den 19964vidBeslut mars

uppdragetSammanfattning av

Utbildnings-vilken roll Sverigesfram förslagskall läggaUtredningen om
folkbildningsomrâdet. Uppdragetutbildnings- ochskall spela inomradio

oktober 1997.före utgångenredovisasskall av

Bakgrund

programföretagavgiftsfmansieratUtbildningsradio AB ärSveriges ett
radio. Sänd-ochutbildningsprogram i TVsänderochproducerarsom

Televisionanvänds Sverigesi övrigtkanalersker deiningama avsom
trycktasäljerproducerar ochUtbildningsradionRadio. ävenoch Sveriges

till Denmaterial komplementochläromedel annat programmen.som
1994.till timmar år Detför uppgick 570sändningstiden TV mot-totala

det året.sändningstiden i Sveriges Television10% avsvarar ca
redovisade1995:120utbildning SOUochdelbetänkandet TVI

med anledningövervägandenDistansutbildningskommittén sina av
markbunden TV-framtida fjärdeeventuelluppdraget prövaatt om en

bildningsverksamhet.ochnationell utbildnings-förutnyttjaskanal kan
hand behövsförstadet ianförde kommitténsammanfattningI att

de ka-ifolkbildandeutbildande ochsändningstid förutökad program
analogtfjärdeUtbyggnadpublik.för allmänsändernaler ettavensom
utbild-perspektivetprioriterasborde inteför televisionsändamät avur

påutbildningssatsningar TV-folkbildning. Nyabildning ochning, stora
Kommitténplattform.digital teknikborde haområdet somangavsom

Utbildningsradionsbedömningmedåterkommaavsiktsin att aven
folkbildningsområdet.ochutbildnings-framtida roll på

sändningarutökadeförtekniska förutsättningarUtredningen avom
betänkan-har1991:10till allmänheten Uradio och television avgett

betänkandet fö-1996:25.multimedia SOU ItillMassmediadet Från
i Sverige. Enmarksänd TVtill digitalövergångreslår utredningen en

börinledas år 1997. Nätetbördigitala sändamätutbyggnad senastav
TV-kanaler.rikstäckandeför 24ha kapacitet
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Distansutbildningskommittén har enligt sina direktiv dir. 1995:69
föreslåhuvuduppgift strategi långsiktigt främjaratt ut-en somsom

landet de möjligheter till distansutbildningvecklingen i hela av som
moderna informationstekniken erbjuder.den

tekniska utvecklingen inom distributions- och lagringsteknikenDen
framtidaaktualiserar frågan Utbildningsradions roll. Om ut-om en

marksänd enlighet förslagetbyggnad digital TV i med i SOUav
kommer till stånd ökar sändningsmöjlighetema1996:25 Detavsevärt.

innebär ökade möjligheter sända utbildningsprogram liksomi TV,att
inriktningandra med på särskilda målgrupper. kanDetäven program

TV-kanaler allmän inriktningockså leda till flera med kommeratt en
uppmärksamhet.publikenstävlaatt om

bild- textrnaterial tillsam-förproducerat ljud-, ochAnvändningen av
informationsteknikinteraktiv modern kommer sannoliktmed attmans

framtidens utbildning. Materialet kommerbetydelsefå ökad i atten
flera olika medier, däribland i formmed hjälpdistribueras eter-av av

också radio- och TV-sändningar till all-marksändningar.buma Men
utbildande och folkbildande syfte kommer sannoliktmänheten med att

till interaktivitetfortsatt betydelse möjligheternaävenstor omvara av
eller begränsade.saknas är

företaget har sänd-har särställningUtbildningsradion atten genom
dettillgängliga radio- och TV-kanaler ochallmäntningsrätt i attgenom

mottagaravgifter.finansierat viaär

Uppdraget

förändringarDistansutbildningskommittén skall perspektivet dei av
särskilt analyserateknik- och medieområdenainomär väntaattsom

spelaUtbildningsradion med sin speciella ställning bör ivilken roll som
medför omfattande användning modernutveckling en mera avsomen

skallutbildande och folkbildande syfte. Därvidinformationsteknik i
företag med sådan ställ-det lämpligtkommittén ärpröva ettatt enom

bl.a.utvidgad roll utbildning och folkbildning,får inomning somen
andraläromedel huvudsak avsedda för distribution iiproducent av

rundradioteknik eller anordnare kurserformer än somsom avgenom
sådant material.interaktiv användningbygger på av

åtföljas kost-till Verksamhetsinriktning skallKommitténs förslag av
finansieringssätt. Kommittén skalloch förslag tillnadsuppskattningar

förslag före utgången oktober 1997.redovisa dessa av

Utbildningsdepartementet
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