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Sammanfattning1

Uppdragetl l
.

uppdrag bestått ihar mittEnligt direktiven att

1993:1392 pliktex-lagenförutsättningslös översyngöra omav0 en
pliktexemplarslagen,dokumentemplar av

omfattaselektronisk information intesådanhuruvidaöverväga som0
förpliktexemplarslagen skall föremål leve-nuvarandeden varaav

framtiden,ransplikt i
pliktexemplarslagen iföreslå ändringar ioch vid behovöverväga0

för bevarande ochför forskning ochförutsättningarnasyfte säkraatt
tillhandahållande kulturarvet,av

leveransplikt, hur deneventuellt utökadomfattningenutreda enav0
den skall fullgöras,skall utformas samt vemav

skall skefrågor hur leveransernatekniskautreda samtom
doku-gälla för elektroniskaleveransplikten skalltillställningta om

material, leve-för sådant trycktunderlag ärutgörment som nusom
ranspliktigt.

omfattarpliktexemplarslagen i dagdirektiven konstaterasI att en-
form, ochfinns fixeraddokument ielektroniskadast sådana somsom

och fonogram.disketter, videogramcd-rom,kan köpas, lånas, osv.
online-förbindelse faller där-tillgänglig viainformationDen görssom

nuvarande utformning, vilketdesspliktexemplarslagen iutanförmed
tillgodose de syften lig-minskarmöjligheternafår till följd attatt som

pliktleveranser.lagstiftningenbakom omger
första, kapitel in-avdelningar. 3-9,indelat i två DenBetänkandet är

innehållerandra, kapitel 10-20,bakgrundsbeskrivning. Dennehåller en
utfördabilagor två arbetenförslag. ingåröverväganden och Sommina

konsulter.externaav
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Bakgrund1.2 kapitel 3-9

kapitel redogörsI inledningsvis för4 några allmänna överväganden
inför uppdraget. Min utgångspunkt har varit inte skallöversynenatt

hela pliktexemplarslagen, förutsättningslöstompröva utredautan om
allmänt tillgänglig elektronisk information faller utanför gäl-som nu
lande pliktexemplarslag bör föremål för leverans framtiden.i Ivara en
förutsättningslös har jag också inkluderat alternativöversyn prövaatt
till pliktleverans, eftersom det finns möjligheter för insamlandenu nya

elektronisk online-information.av
kapitelI lämnas beskrivning5 gällande lag redogörel-samten av en

för de två föregående utredningarna inom pliktexemplars-närmastse
området. Vidare redogörs för omfattningen pliktleveranser vidav
Kungl. biblioteket KB, Lunds respektive Göteborgs universitetsbib-
liotek Arkivet för ljud och bild ALB.samt

kapitelI 6 översikt den elektroniska publiceringen iges en av av
dag. enskilda faktorDen betytt för den snabba expansionenmestsom
inom detta område framväxten Internet. dagligt talär I Internetärav

med World Wide Web www eller webben ochsynonymt e-post, men
det finns också rad andra tillämpningar. Intemetutvecklingen har letten
till det aldrig varit så lätt publicera sig Vem helstatt att som nu. som
med tillgång till persondator, modem och Intemetabonnemang kanett
publicera information på Vidare identifieras två för dennanätet. utred-
ning särskilt viktiga utvecklingstendenser, nämligen konvergens, dvs.

olika medieformer och individualisering, dvs.att växer alltattsamman,
den information erbjuds allmänheten kommer få in-attmer av som en

dividuell utformning. beskrivningDärutöver olika typerges en av av
publicering på dag,i Sverige i i form dagstidningar, tidskrifter,www av
böcker, ljud och rörliga bilder, privat publicering, online-databaser

urval publicerings- och kommunikationsfonner utanförsamt ett www.
Avslutningsvis redogörs i detta kapitel för utvecklingen inom området
bibliografisk beskrivning, metadata och identifiering, kan kommasom

bli betydelse det gäller insamlande och bevarandeatt stor närav av
elektronisk information.

Kapitel innehåller7 internationell kartläggning. inledsDen meden
redogörelse för den s.k. Mackenzie-rapportens analys områdeten av

pliktleverans elektroniska publikationer. I finansie-rapporten,av som
EU-kommissionen, slås fast nations kulturarvrats skallattav om en

kunna bevaras måste pliktexemplarslagstiftningen också inkludera
elektroniska publikationer. Eftersom den tekniska utvecklingen såär
snabb skall enligt rapportförfattama lagstiftningen heltäckandesåvara

möjligt och utgå från vida definitioner, tillräckligt flexiblaärsom som
för inkludera både existerande och framtida publikationsforrner.att
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efterendast kansiktpå lång sträva attvidareFörfattarna att manmenar
infor-Medietpublikationema.elektroniskainnehållet i debevara som

artefakten,ellerinformationsbärarens.k.denlagrat på,mationen är
rekommende-långtidsbevarandemed tiden. Förnedbrytaskommer att

migrering.s.k.ras
finnsvidare detvisarkartläggningen ett stortinternationella attDen

dokument ielektroniskainkluderaenbartför intevärldeniintresse att
ock-pliktexemplar,lagstiftningennationella utandenfixerad form i om
till-elektroniska informationden äroch bevarasamla införså somatt

ligger långtländernanordiskaonline-förbindelse. Degänglig via
insam-från 1990redan lagenmedgerutvecklingen. NorgeIframme i

kraft 1998lagträdde iDanmarkinformation, isådanling somen nyav
utred-Finland harochonline-material ivisstsamla inpåsikte att entar

nyli-med mittdelartill överensstämtuppdragmedning storaett som
rikt-den härfinska lagen idenrevisionförslagframlagt avomgen

ningen.
utvecklings-svenskaför relevantaredogörelselämnaskapitel 8I en

Kulturarw3-projektet, syftarvilketbedrivnaKBdetprojekt, såsom av
denoch bevarasamla inrobotteknikautomatiseradmed hjälptill att av

svenska webbsi-Allapåpubliceras Internet.detsvenska delen somav
där påoch lagrastillpåträffar hämtas KBinsamlingsrobotdor ensom
utfördutförts.hittills Denharinsamlingar senaste,magnetband. Tre

webbsidormiljoner10resulterade i1998, närmareunder våren att
beskrivs dess-kapitlets.k. domäner. I00031frånsamlades in änmer

universitets-LundsWeb IndexNordicKB,Svesökprojektenutom
Högskoleverket.Safaribibliotek samt

bety-lagstiftningdengenomgång ärkapitel 9I görs avsomaven
elektro-tillhandahållaochbevarasamla in,möjligheternafördelse att

upphovs-delsområde finns idettaRestriktioner inominfonnation.nisk
oktoberden 241973:289,datalagen1960:729, delsrättslagen som

utred-för denna1998:204. Detpersonuppgiftslagenmed1998 ersätts
redo-beskrivs. Dessutomlagardessainnehållet irelevantaning enges

upphovsrättsligadetutveckling inominternationellför vissgörelse om-
rådet.

Överväganden kapitelförslagoch1.3

10-20

syften förochde målinledningsvisjagkonstaterar attkapitel 10I
fortfarande giltiga.utredningartidigare äranförtspliktexemplar avsom

s.k. kultur-dettillhandahållaochbevaraskallbl.a. vimålDessa är att
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dvs. yttringar svenskt liv, svenskt samhällearvet, och svensk kulturav
för eftervärlden det insamlade materialet såsamt att vitt möjligt skall
kunna nyttjas alla. delar vidareJag tidigare utredningars bedömningav

det inte möjligt uppställa kvalitetskriterieratt är för vilketatt material
bevara eftersomär det dåligavärt än belyseratt vårtannat,som mer

samhälle lika väl det goda.som
bakgrundsbeslaivningenAv framgår klart det finnsatt mäng-stora

der elektroniskt publicerat material väl uppfyller de kriteriersom som
i de allmänna förutsättningarna för leveransplikt. Det spridsanges om-

fattande mängder information i samhälleliga, vetenskapliga och kultu-
rella frågor. Ofta saknar det publiceras online tryckt motsvarig-som en
het.

För det skallinte uppstå besvärande luckor i vårt framtidaatt kultur-
det därför väsentligt det elektroniskaär även material fallerattarv som

utanför dagens pliktexemplarslag samlas in och bevaras på ett systema-
tiskt sätt.

kapitelI frågan11 vilken online-infonnationprövas börom som
samlas in och bevaras. Insamlandet bör gälla sådan information ärsom
allmänt tillgänglig här i landet och svenska förhållanden. Beträffan-rör
de vad ska räknas allmänt tillgängligt jag den bedömning-görsom som

sådan infonnation där användarenäven måsteatt lösenordetten uppge
eller erlägga avgift för tillgång till den måsteatt all-en anses vara

tillgänglig, under förutsättningmänt i princip helst haratt vem som
möjlighet få tillgång till informationen. Däremot böratt infonna-t.ex.
tion enbart publiceras företagsintemapå s.k. intranät huvudsakisom
inte räknas allmänt tillgänglig.som

För det material spridas i krets börär avsett att större strävansom en
det samlas in så fullständigt möjligt. Högstaatt prioritet börvara som

härvid de publikationer framställs professionella utgivareges som av
och producenter. Inforrnationsintresset för övriga kategorier online-av
information privatpersoners hemsidor, lokal föreningsinfonnation och
liknande lägre och resursskäl kan inte fullständigtär bevarandeettav
motiveras. Ett urval bör här tillräckligt och jag föreslår insam-vara en

Ävenling fyra gånger år. inslagen ljud och rörliga bilderper av som
publiceras online måste självfallet samlas in och bevaras för framtiden.

Tanken på inkludera online-databaser pliktexemplarslagstift-iatt
ningen har avvisats tidigare utredningar. Enligt min mening detärav
dock önskvärt samhället bevarar den infonnation finnsatt även isom
dessa databaser. Detta gäller i synnerhet informationen inte tillhan-om
dahålls i någon form. finnerJag det svårt motivera varförattannan en
databas på cd-rom skall omfattas pliktexemplarslagen fallaav men
utanför lagen, producenten väljer enbart tillhandahålla den viaattom
online-förbindelse.



Kapitel 1 171998:1SOU ll

pliktex-levererasonline-databaser inteurval deEtt somsomav
därför förslag samlas in gångform bör enligt mittemplar i en perannan

har då. databaserdet innehåll de just Deoch medår i den form som
och arkivlagens områdentryckfrihetsförordningenskap.faller inom 2

från insamling.undantashuvudsakbör dock i
ioch datorspel bör samlas infler datorprogramvidarefinnerJag att

utvecklingen har lett till det ieftersomfallet i dag,vad attärän som
mellan sidan sådanaklara åupprätthålladag svårt gränserär att ena

lek-respektiveinnehållerdokument är att anse somprogramvarasom
pliktex-innehåller information isådanaandra sidansaker och å som

behövs docklagändring inte.Någonemplarslagens mening.
skrifterförlagor till trycktaelektroniskafinner jag inteDäremot att

all-eftersom dessa aldrig varitpliktexemplarslagen,inkluderas ibör
förallmänna kriteriemafaller utanför deoch därmedtillgängligamänt

för insamlingverkadock enligt min meningbörleveransplikt. KB en
överenskommelser medfrivilligaförlagorsådanavissa pro-genomav

ducentema.
materialför insamling detolika metoderkapitel 12I prövas somav

fortfarandebefinner sigelektroniska publiceringenaktuellt. Denhär är
arbete föroch internationellt pågårBåde Sverigeutveckling. isnabbi

förinformation ochelektronisksystematiseraochstrukturera attatt
och migreringför insamling, lagringTeknikenstandarder. ärutveckla

preciserade förslagAlltförutvecklingsskede.tidigtfortfarande i ett
har därförambitionbehöva revideras. Minsannolikt snabbtkommer att

ochundvika detaljregleringmöjligt,lösningfå såvarit öppenatt somen
för insamlingoch rekommendationerriktlinjerallmännaställeti ge mer

gäller förgrundläggande förutsättningarenligt debevarandeoch som
leveransplikt.

identifie-kunnatför insamling harhuvudsakliga metoderolikaTre
efter rekvisition in-leveranstraditionell leverans,nämligen samtras,

hjälp robotteknik.försorg medinstitutionernassamling avegengenom
har granskats.alternativnackdelar för dessaochFör-

före-har lett fram till jagolika alternativendegranskningMin attav
skall samlas inonline-informationentillgängligaallmäntslår denatt av

dock allmän-metoden irobotteknik.med hjälp Denoch ärKB ALB av
online-innehållet iinsamlinganvända förmöjlighet inte att av

tillgängligaurval allmäntdär föreslårdatabaser, varför jag ettatt av
efter anmodan.ellertill ALBsådana skall levereras KB

följerpliktexemplarslagende ändringar ikapitel redovisas13I som
samla all-skall kunna inoch självaALBförslag. KBmina För attav

pliktex-ändringonline-material föreslår jagtillgängligtmänt aven
utlämnandekrävamyndigheterdessaemplarslagen så rätt attatt avges

för åtkomst. Kravetfall förutsättninglösenord i vissasådana är ensom
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på lämna lösenord skall myndigheterna riktaatt denut mot som upp-
lösenordet eller den tillhandahållerrättat tjänst för elektronisksom en

förmedling meddelanden.av
föreslårJag vidare bestämmelse in i pliktexemplarsla-att tasen ny

två exemplar sammanställningaratt databaser i digitalgen om av
form gjorts tillgängliga för allmänheten skall lämnas pliktex-som som
emplar på anmodan den myndighet regeringen bestämmer. Le-av som
veransskyldigheten bör åvila den låtit sammanställningen till-görasom
gänglig här i landet. Sammanställningarna måste levereras i formatett

möjligt konvertera vid denär mottagande institutionen,att efter-som
erfarenheterna visar det ofta uppstår problem vidattsom mot-annars

tagning och bevarande. De insamlande institutionerna före-rätt attges
skriva format, måste därvid hänsyn till producentens tekniskatamen
och ekonomiska förutsättningar.

Dessutom skall bestämmelserna i 14 § pliktexemplarslagen ändras
så sådana dokument för elektronisk återgivningatt lagrar änannatsom

eller fast bild skall lämnas i åtta exemplartext i stället för tidigaresom
Exempel sådanapå dokument s.k. multimedia,ett. oftastär iutgessom

form cd-rom med ljud eller rörliga bilder. Jag delar den åsiktav som
framförts till utredningen det olyckligt dessa dokument enbartäratt att
skall levereras till eftersomALB, det innebär biblioteken därmedatt
går miste sådant material tradition hänföra dit.är attom som av

kapitel framgårAv 14 bestämmelserna i 16 § upphovsrättslagenatt
behöver kompletteras med bestämmelse KB, ALB ochen som ger
Lunds universitetsbibliotek framställa exemplarrätt verkatt ärav som
tillgängliga online-förbindelse.via Bestämmelsen skall inte innehålla
någon motsvarighet till förbudet i 16 § framställning exemplarmot av

datorprogram. Bestämmelsen i 21 § upphovsrättslagen tillrättav om
offentliga framföranden upphovsmannens tillstånd kompletterasutan
dock med bestämmelse detta inte gäller datorprogram.atten om

medvetenJag det kan finnas behov hosär arkivmyndigheterattom
omfattas till exemplarframställning.att rätt ligger dockDetav samma

utanför mitt uppdrag lämna förslag rörande arkivmyndighetemasatt
område.

har vidareJag den föreslagnaprövat insamlingen och bevaran-om
det förenlig med den kommandeär personuppgiftslagen, eftersom det i
den elektroniska infonnation samlas kommerin finnasatt ett stortsom
antal personuppgifter, vilka vissa känslig Min bedöm-är natur.av av
ning den insamling och det bevarandeär och tillhandahållandeatt som

med den aktuella verksamheten motiverat bl.a. forsk-äravses nu av
ningsändamål och måste allmänt intresse. Behandlingenanses vara av

informationen kan därför betraktas tillåten enligt 10 §av som person-
uppgiftslagen. Enligt 13 § det förbjudet behandla känsligaär att person-
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kommerpersonuppgifter detta slagoundvikligtuppgifter. Det är att av
personuppgiftslagenbli insamlat.material Ifinnas detiatt som avses

känsligaförbudet behandlingfrånundantagvissa mot av perso-anges
behandlas förpersonuppgifterfår känsliganuppgifter. Enligt 19 §

personuppgifterbehandlingstatistikändamål.och Denforsknings- av
ske för forsknings-sammanhanget måsteaktuell det häriär ansessom

tillämpligundantagsbestämmelsen bli pådärmed tordeändamål och
verksamheten.

insamladetillhandahålla detmöjligheternakapitel 15I prövas att
personuppgiftslagen.upphovsrättslagen ochtillmed hänsynmaterialet

tillgång tillbehov godmedborgarna hardärkonstaterarJag att av en
demokra-delta i denskall ha förutsättningarför deinformation attatt

insamladedärför fri tillgång till detönskvärdatiska Det voreprocessen.
informationen.behovhar seriöstför ochmaterialet ett aven somvar

yttrandefrihetsamhällets intressetillsedet viktigtSamtidigt är att att av
intrång i dettillgodoses påinformationsfrihet inteoch görsättett som

skyddade verk eller oskäligtupphovsrättsligtutnyttjandetnormala av
rimlig balanslegitima intressen. Enupphovsmannensinkräktar på

behov enligtmedborgarnas minkrav ochmellan upphovsmännens är
bevaran-har nationelltde institutionervidbedömning ettatt somman

för forskning,insamlade materialetfå tillgång till detkandeansvar men
förutsättningar-de rättsligastudium. prövningför enskilt Denockså av

här aktuellinformationtillhandahålla den elektroniskaför äratt somna
möjligtendast kommersammanfattningsvis detdockvisar attatt vara

kretsenkunna vidgadel materialet.forskare Förlåta atttaatt av an-av
såväl upphovsrättslagenförändringarytterligarevändare skulle somav

har dettanödvändiga. intepersonuppgiftslagen Jag sett som envara
framkomlig väg.

förskall insam-fråganbehandlaskapitelI 16 svaravem somom
innebär harförslag KBaktuella materialet. Mittdetlingen att ansva-av

audiovisuellahar för detmedanfasta bilder ALBför ochret text ansvar
online-information kangälla såvälbörFördelningenmaterialet. som

online-databaser.robottekniksamlas med hjälpin somav
elektronisk informationbevarandetkapitel framgår17 ärAv att av

livslängd och nödvändiga tek-har kortLagringsmedietproblematiskt.
föråldrade. bevarablir snabbt Förochniska attsystem programvaror

överfö-aktiva meddärför kontinuerliga insatserkrävsinformationen
utvecklingsar-Mycketoch s.k. migrering.till bärarering system,nya

därförföreslår ALB,detta område och jagdockbete återstår inom att
utarbetauppdragRiksarkivet iochKB att gemensamtsnarast enges

omfattning.ochproblemetskartläggning över art
tänkbara utveck-utifrån bedömningföreslår jag,kapitel 18I aven

tredje årmyndigheter får i uppdraglingstendenser, ansvariga att vartatt
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fördjupad utvärdering och kostnadsuppföljninggöra pliktexemp-en av
larssystemet lämna förslag till eventuellt ändrad inriktning.samt

kapitelI 19 behandlas kostnadsfrågan. harJag frånutgått den kost-
nadsberäkning redovisas i bilaga För investeringar beräknas därsom

10 mkr och för den årliga driften drygtnärmare 1,5 mkr. Eftersom de
ansvariga institutionerna enligt mitt förslag själva kan hur mycketstyra
material de skall samla in bör frågan kostnader och finansieringom av
den löpande hanteringen elektronisk information ingå i den årligaav
budgetdialogen. fårDärvid på sedvanligt diskussion förassätt en om
behov, prioriteringar och finansieringsaltemativ.

Beträffande kostnaderna för olika aktörer finner jag förslagen föratt
producentemas del torde innebära inga eller begränsade kostnader.

Kungl. biblioteketsFör del bygger mina förslag till del på destor att
Kulturarw3,utvecklingsprojekt redan bedriver,KB i första handsom

kan fortsätta. dessa projekt finnsFör medel i KB:s budget bådeavsatta
vad gäller investeringar, utveckling och drift under 1998 och 1999. Un-
der denna period behövs således ingen ytterligare finansiering. Med
utgångspunkt från dagens utbud och tekniska lösningar kommer hante-
ringen den elektroniska online-informationen därefter medföraattav
ökade årliga driftkostnader för KB på minst mkr.1,5

Lunds universitetsbibliotek för bevara säkerhetsex-attges ansvar
emplar det material samlats in ochKB därmed uppstår vissa,av som av
enligt min bedömning begränsade, kostnader för lagring och hantering.

Arkivet för ljud och bild bör möjlighet byggaattges upp en egen
utvecklingsverksamhet på området. harALB i sin fördjupade anslags-
framställning för redovisat1997-1999 behov medel för FoU-av
verksamhet beräknatoch de årliga kostnaderna för denna till 1,2 mkr.
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Författningsförslag2

tillFörslag2.1

tillupphovsrätt1960:729lagenändring iLag omom
verkkonstnärligaochlitterära

upphovsrättlagen 1960:729frågaföreskrivs iHärigenom omom
verkkonstnärligaochtill litterära

lydelse,följandeskall haochdels 16 21att
följandeparagraf, 16skall införasdet lagendels iatt avaen ny

lydelse.

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

16 §
bibliotekarkiv ochbibliotek DeocharkivDe somsom

styckenaoch fjärdetredjestyckena ioch fjärdetredjei avsesavses
exemplarframställaexemplar harframställahar rätt atträtt att

andra da-verk, dock intedatorprogram,dockverk, inte avav j sådanaäntorprogram som avses
16i a

forskningsändamål,ellerkompletterings-bevarande-,för
artiklar eller kortaenskildalånesökandetillutlämningför av-av

originalsäkerhetsskäl bör utlämnas iintematerialellersnitt som avav
eller

läsapparater.användning iför
framställasexemplaroch färstycket 2 3förstaide fallI avsessom

förfarande.reprografisktendast genom
paragraf harenligt dennaexemplarframställningtillRätt

arkivmyndighetema,kommunalaochde statliga
bild,ljud ochArkivet för

detdrivsfackbibliotekbibliotek ochvetenskapligade som av
allmänna samt

folkbiblioteken.4.
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fårRegeringen i enskilda fall besluta vissa andra arkiv och bibli-att
otek de i tredje stycket skall haän till exemplarfram-rättsom anges
ställning enligt denna paragraf.

16 §a
Kungl. biblioteket, Lunds uni-

versitetsbibliotek och Arkivet för
ljud och bild har fram-rätt att
ställa exemplar verk fö-av s0m
rekommer elektronisk formi över
datanät.

21 §
och får framföraVar utgivna verk offentligten

vid tillfällen där framförandet sådana verk inte det huvud-ärav
sakliga, tillträdet avgiftsfritt och anordnandet sker förvärvssyfteär utan
samt

vid undervisning2. eller gudstjänst.
Första stycket gäller inte Första stycket gäller inte
sceniska verk och filmverk sceniska verk, filmverk och

och inte sända verk datorprogram vilkarätt exemplaratt utger av
ljudradioi eller television. har framställts med stöd av

16 § inte rätt sän-samt atta ger
da verk ljudradioi eller televi-ut
sion.

Första stycket 2 inte förvärvssyftei framförarätt attger samman-
ställningar vid undervisning.

lag träder kraft denDenna i dag bestämmer.regeringen
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tillFörslag2.2

pliktexemplar1993:1392i lagenändringLag omom
dokumentav

1993:1392 plikt-fråga lagenföreskrivs iHärigenom omom
dokumentexemplar av

följande lydelse,skall haoch 34dels 14, 25att
paragrafer, och18 23skall föras indet lagendels i treatt a anya ,

följande lydelse,33 §§,a av
rubriker före 18skall föras inlagendels det i närmastatt anya

lydelse.följandeoch 34 §33 § ava

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

14§
exemplarlandet 50framställts här i i minstharfonogramAv som

skall pliktex-för allmänheten härtillgängligthar gjortsoch ettsom
emplar lämnas.

tillgäng-utomlands och har gjortsframställtsharfonogramAv som
skall pliktex-exemplarlandet i minst 50här iför allmänhetenligt ett

förhållanden.svenskafonogrammetemplar lämnas, rörom
fonogram iVadfonogram iVad sägssägs omsomomsom

styckena skallförsta och andrastyckena skallandraförsta och
fördokumentför tillämpas pådokumentpåtillämpas ävenäven

elektronisk återgivningåtergivningelektronisk ärär som avavsom
slag i 10§i 10§slag änannatänannat avsessomavsessom

videogram elleroch inteellervideogramoch inte ärär somsom
stället för skallfonogram. Ifonogram. ett

åtta pliktexemplar lämnas.dock
följer §paragraf gäller 15inteFöreskrifterna i denna annatom av

ochmaterial i 16 17 §§.föreskrivs kombineratvadeller omsomav

i digitalSammanställning
form

18 §a
fö-sammanställningAv som

digital form ochreligger i som
allmän-tillgänglig förhar gjorts
datanätheten här landeti över
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och svenska förhållandenrör
skall på anmodan denav myn-
dighet bestäm-regeringensom

två pliktexemplar lämnas,mer
det anmodan medgesinte iom
sammanställningen överförsatt

på elektronisk väg.
Föreskrifterna första stycketi

gäller sammanställninginte var-
pliktexemplar skall lämnasav

enligt någon de föregåendeav
paragraferna.

anmodan enligt förstaI en
stycket lämna pliktexemplaratt
skall, under hänsynstagande till
leverantörens tekniska och eko-
nomiska möjligheter, vil-ianges
ket format sammanställningen
skall lämnas.

23a§
Lämnande pliktexemplarav

eller överföring på elektronisk
sammanställning digitalväg iav

form åligger den låtit görasom
sammanställningen tillgänglig
för allmänheten här landet.i

25 §
Pliktexemplar ñlm, Pliktexemplar ñlm, video-av av an- av

dokument för elektronisk fonogram ellernat upptag-gram, av
återgivning sådant ning ljudradio- och televi-än som avses av

eller10 § upptagning sionsprogram skall lämnasi tillav av
ljudradio- och televisionspro- Arkivet för ljud och bild.

skall lämnas till Arkivet förgram
ljud och bild.

pliktexemplarAv dokumentav
för elektronisk återgivning som

slagär än iannatav som avses
och10 § videograminte ärsom

eller fonogram skall exemplarett
lämnas till Arkivet för ljud och
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bild exemplar tillsamt ett vart
och Kungl. biblioteket ochett av
Stockholms, Uppsala, Linkö-

Lunds, Göteborgs ochpings,
Umeå universitetsbibliotek.

Utlämnande lösenordav

33 §a
Om tillgång till lösenord eller

liknande förutsättning förutgör
tillgång till elektronisk informa-

tillgänglig för all-tion görssom
mänheten här landet da-i över

och svenska för-tanät rörsom
hållanden, skall lösenordet på
anmodan den myndighetav som

bestämmer lämnasregeringen ut
den lösenordetupprättatav som

eller tillhandahåller densom
för elektronisk förmedlingtjänst

meddelanden där informatio-av
finns.nen

Ansvar, överklagande m.m.

34 §
åsidosätter skyldig-Den Den åsidosätter skyldig-som som

heten lämna pliktexemplar heten lämna pliktexemplaratt att
enligt denna lag kan den enligt denna lag eller lämnaattav
myndighet be-regeringen lösenord på anmodan kanutsom av

vid föreläggasvite den myndighet regeringenstämmer att som
fullgöra skyldighet. bestämmersin vid vite föreläggas att

fullgöra sin skyldighet.

lag träder i kraft den juliDenna 1 1999.
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Förslag till2.3

i förordningenFörordning ändring 1993:1439om om
dokumentpliktexemplar av

fråga förordningen 1993: 1439 pliktex-föreskrivs iHärigenom om om
emplar dokumentav

skall ha följande lydelse,dels och 8 §§5att
paragraf,dels det förordningen skall föras ini 10att en ny a av

följande lydelse.

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

2 §
till Kungl. biblioteket nationalex-Dokument har lämnats utgörsom
lämnats till Lunds universitetsbibliotekemplar och dokument harsom

för framtiden.nationella reservexemplar. skall bevarasDeutgör
sådana pliktexemplar efterSkyldigheten bevara gäller inteatt som,

befinnsbiblioteks prövning, dubblett redanrespektive utgöra ettav
eller oförändrad utgåva tidigare lämnatlämnat dokument etten ny av

dokument.
dagstidningar lämnas tillde exemplar trycktafråga tvåI somom av

exempla-gäller skyldigheten bevara bara detKungl. biblioteket att ena
ret.

Sammanställningar digitali
form överförts till Kungl.som
biblioteket på elektronisk väg

föras till dokumentskall över ett
skall bevaras för framtiden.som

Vad pliktexemplar isägssom om
andra stycket tillämpas påäven
sådana sammanställningar.

4 §
till Arkivet för ljud och bild skall beva-Dokument har lämnatssom

för framtiden.ras
gäller sådana pliktexemplar efterSkyldigheten bevara inteatt som,

befinnes dubblett redan lämnat doku-arkivets prövning, utgöra ettav
dokument.eller oförändrad utgåva tidigare lämnatettment aven ny

eller televisionsprogram harUpptagning ljudradio- gjortssomav
ochlagen 1960:729 upphovsrätt till litteräramed stöd 26 § omav e
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konstnärliga verk får bevaras i arkivet endast de har dokumentarisktom
värde eller rättighetshavama har medgett upptagningama bevaras.att

Sammanställningar digitali
form överförts till Arkivetsom
för ljud och bild på elektronisk

skall föras till doku-väg över ett
skall bevaras förment som

framtiden. Vad sägssom om
pliktexemplar andra stycketi
tillämpas på sådanaäven sam-
manställningar.

5§
dokumentDe förvaras hos Kungl. biblioteket hålls tillgängliga isom

bibliotekets lokaler i den utsträckning biblioteket bestämmer.som
De dokument förvaras hos Stockholms, Uppsala. Linköpings.som

Lunds, Göteborgs och Umeå universitetsbibliotek hålls tillgängliga en-
ligt föreskrifter meddelas respektive universitet och beträffandesom av
Lunds universitet efter samråd med Kungl. biblioteket.

frågaI kombinerat frågaI kombineratmate- mate-om om
rial förvaras hos bibliotek rial, vad skrift, ochutomsom avser
gäller vad skrift be- dokument med sammanställning-utom avser
stämmelserna ochi 6 7 §§. digital formi förvarasar som

hos bibliotek gäller bestämmel-
i och6 7 §§.serna

3 §
Föreläggande vid full-vite Föreläggande vidatt vite full-att

skyldighet lämna plik-göra skyldighet lämnaatt plik-göra att
texemplar meddelas Arkivet texemplar eller lösenord med-av
for ljud och bild frågai do- delas Arkivet för ljud och bildom av
kument skall lämnas till frågai dokument eller lösen-som ar- om
kivet och Kungl. biblioteket i ord skall lämnas till arkivetav som
fråga övriga dokument. och Kungl. biblioteket i frågaom av

övriga dokument och lösen-om
ord.
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10 §a
Föreläggande lämna lö-att ut

senord meddelas Kungl. bib-av
för ljud ochlioteket och Arkivet

bild.

juliträder kraft den 1999.förordning i 1Denna
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3 Uppdraget

3.1 Tillkallande särskild utredareav

oktoberDen 10 1996 fick statsrådet Carl Tham regeringens bemyndi-
gande tillkalla särskild utredare för förutsättningslösatt göraatten en

lagen 1993:1392 pliktexemplaröversyn dokumentav om av
pliktexemplarslagen. Utredaren skulle, bakgrund de snabbamot av
infonnationstekniska förändringarna avseende offentliggörande do-av
kument, och vid behov föreslå ändringar i pliktexemplarsla-överväga

i syfte säkra förutsättningarna för forskning föroch bevarandeattgen
och tillhandahållande kulturarvet.av

3.2 Direktiven

Mitt uppdrag framgår utredningsdirektiven dir. 1996:92,av som re-
dovisas in bilagaiextenso

Pliktexemplarslagen omfattar idag bl.a. sådana elektroniska doku-
finns fixerad formi och kan köpas, lånas, Detment rörsom som osv.

sig i huvudsak cd-rom, disketter, videogram och fonogram. Där-om
omfattar lagen inte information tillgänglig online-viaemot görssom

förbindelse eller elektroniska dokument underlag för trycktutgörsom
material. snabba tekniskaDen utvecklingen inforrnationsområdetpå
leder till allt del det framtida infomiationsflödet aldrigstörreatt en av
framställs dokument i fixerad form. kommerDe därmed fallaattsom
utanför pliktexemplarslagen dessi nuvarande utformning, vilket får till
följd möjligheterna minskar tillgodose de syften ligger bak-att att som

lagstiftningen pliktleveranser. Kulturutskottet uppmärksamma-om om
de detta problem i betänkandet Pliktexemplarslagen bet.m.m.
l995/96:KrU4, där föreslog riksdagen skulle regeringen tillattman ge
känna förutsättningslös skulle pliktexemp-översynatt görasen av
larslagen, vilket också blev riksdagens beslut rskr. l995/96:60.

Enligt direktiven skall jag "överväga, och det behövs, föreslåom
ändringar pliktexemplarslageni i syfte säkra förutsättningarna föratt
forskning föroch bevarande och tillhandahållande kulturarvet. Omav

kommerjag fram till leveransplikt för denna information bör in-att en
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denleveransplikten, hurutreda omfattningenskallföras, jag även av
skall, medskall fullgöras. Utredningendenutformasskall samt av vem

fårbeakta leveransplikten intematerial,mängdentanke på den attstora
upprätthålla.praktiken blir svår Kost-omfattande den ibli så attatt

pliktmaterialför leverantörernasåväl förnadsaspekten staten avsom
beaktas.därvidlagskall

utvid-upphovsrättsliga aspekternadeskall vidare beaktaJag av en
skallfrågor hur leveransernatekniskautredapliktleveransgad samt om

ske.
förleveransplikten skall gällatillställningskall jagDärutöver ta om

tryckt material,underlag för sådantdokumentelektroniska utgörsom
leveranspliktigt.ärsom nu

samråd skallförutsättningslöst ochbedrivasskallUtredningsarbetet
inforrnationstekniskadetarbetsgrupper inomkommittéer ochmedske
följas och de pliktex-andra länder böriPågående utredningarområdet.

Norden,länder, främst inomfinns andraredan iemplarsregler som
uppmärksammas.skallochEuroparådet EU,

de generella direktivarbeta enligtslutligenskallUtredningen som
dir.konsekvenserregionalpolitiskaangående redovisningutfärdats av

1994:23,åtaganden dir.offentliga1992:50, attprövaatt om re-om
1994:124konsekvenser dir.jämställdhetspolitiska samt attdovisa om

brottsförebyggandeoch detför brottslighetenkonsekvenserredovisa
relevantadessa direktiv intefunnithar1996:49. Jag ärarbetet dir. att

utredning.föreliggandeför .
Översynen pliktexemplarsla-till ändringförslagresultera iskall av

till finansie-kostnader skall förslagutökadeinnebärförslagenOmgen.
lämnas.ring

septemberdenuppdrag 1sittskall redovisaUtredningen senast
1998.

arbetsformerUtredningens3.3

and-framlagtsresultatdel detagitutredningen har jagUnder avsomav
informationstekniskaframför allt deutredningar inomochkommittérra

relevantavidare delhar tagitområdena. Jagupphovsrättsligaoch av
Europeiska unio-denutfärdade inomtill direktivförslagdirektiv och

nen.
synpunkter fråninhämtathar jagochsakkunnigaGenom experter

universitetsbibliotek.och vissafrämst KBmyndigheter, ALB,berörda
Datainspektionen, Tidningsutgivarna,medkontakterhafthar bl.a.Jag

detverksamma inomorganisationerKonvergensutredningen samt
Stim.CopySwede, Klys ochområdet Alis,upphovsrättsliga
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Tillsammans med sekreteraren har jag besökt Det kongelige Biblio-
tek i Köpenhamn och Lunds universitetsbibliotek. harJag haftäven
överläggningar med den arbetsgrupp i Finland 1998 lagt fram för-som
slag reviderad lag s.k. friexemplar.om en om

harJag under utredningsarbetet haft 11 sammanträden med utred-
ningens sekreterare, sakkunniga och experter.

harJag anlitat konsulter. Journalisten och författarentre Karl-Erik
Tallmo har utfört studie elektronisk publiceringöver bilaga 2.en
Johan Palmkvist har utfört teknisk analys området robotbaseradöveren
insamling bilaga 3. kand.Jur. Stig Hagelstam har analyserat de rätts-
liga förutsättningarna för och konsekvenserna utredningens förslag.av

Vad beträffar betänkandets hänvisningar till information ärsom
publicerad på Internet, har samtliga s.k. länkar kontrollerats i slutet av
juni 1998.
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Inledning4

Utgångspunkterl

til1sättsförutredningendirektiventillsammanfattningen attattI anges
pliktex-1993:1392lagenförutsättningslös översyngöra omaven

förutsättningslösheltpliktexemplarslagen. Endokumentemplar av
problem ochradskulle inrymmapliktexemplarslagenöversyn enav
pliktexemp-omfattasde dokumentbeträffandefrågeställningar som av

dag.larslagen i
skall övervägajagformulerat såkonkretdockUppdraget attär mer

omfattas deinformationelektronisk intesådanhuruvida nuva-avsom
för le-föremålskallpliktexemplarslagenbestämmelserna irande vara

därför varitutgångspunkt har översy-framtiden. Min attveransplikt i
till-allmäntsådanvadendastförutsättningslösskall avservaranen

pliktex-gällandeutanförfallerinformationelektroniskgänglig nusom
emplarslag.

omfattningenutredavidareskall jag eventu-direktivenEnligt enav
skall fullgö-lägga förslagleveranspliktutvidgadellt samt vem somom

leveransplikten.ra
ingåbörpliktexemplarslagen ävenförutsättningslösI översyn aven

tekniskasnabbaför pliktleverans. Denformeralternativa ut-prövaatt
elektronisk in-insamlandeförmöjlighetererbjudervecklingen avnya

därför valtharrobotinhämtning. Jagautomatiskformation t.ex. genom
vad traditio-betydelsevidareleveransplikt änbegreppetatt somenge

fallet.nellt är

terminologiochDefinitioner4.2

elektroniska informationför dendefinitionheltäckandefinnaAtt en
tal användsdagligtonline-förbindelse svårt. Itillgänglig via ärärsom

användaredatafilerpå debenämningdokumentofta ordet ensom
också kommittidhar påDokumentpersondator.på sinskapat senare

pliktexemp-idokumentwebbsidor. Menpå äranvändasatt namnsom
för läs-informationlagrarföremålettdefinieratlarslagen somsom
återgiv-elektroniskfördokumentvisningeller Somavlyssningning,

18-52502
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ning dokument fixeradi form lagrarett ljud eller bildtext,avses som
och innehåll kan återges enbart med hjälp elektroniskt hjälpme-vars av
del.

lagenI används sålunda ordet dokument benämning på bärarensom
information. informationenFör i sig det svårare finnaär ade-av att

kvata begrepp. kanMan visserligen teoretisk åtskillnadgöra mellanen
verk och manifestationer verk, eftersom dessa begrepp än-av men

inte förankrade deti allmänna språkbruketär riskerar åstad-nu attman
komma förvirring och sammanblandning begrepp.av

Trots begreppet dokument kommit vidgas deatt åren iatt senaste
riktning inte bara den fysiskt hanterbara informationsbära-mot att avse

har jag valt föreliggandei betänkande använda ordetatt i pliktex-ren,
emplarslagens betydelse. Elektroniska dokument alltså de föremålär
cd-rom, disketter lagrar information på elektronisk väg.som

Vad skall då kalla sådan elektroniskt lagrad information ärman som
tillgänglig online-förbindelsevia

På internationell nivå har definitionsfrågan behandlats på bl.a. föl-
jande Inom för densätt: internationella biblioteksföreningenramarna
IFLA International Federation of Library Associations and Institu-
tions utarbetas sedan 1969 standardiserade regler för bibliografisk be-
skrivning, ISBD International Standard Bibliographic Description.
Reglerna omfattar sedan 1977 också s.k. "non-book material", dvs. så-
dant material framställs på via traditionellt tryckförfa-sättannat änsom
rande. ISBD-standarden formellt inte någon internationellär ISO-sett
standard, har praktikeni ställning sådan.men samma som en

År publicerades1997 ISBDER där förER står Electronic re-
sources". ISBDER revision de tidigareär utgivna ISBDCFen av
CF: Computer files. använda begreppetAtt datafiler överord-som

begrepp ansågs vålla alltför problem ochnat har därför valtstora man
elektronisk resurs. Begreppet definierastermen på följande sätt:

Material data and/or programs encoded for manipulation by
Includes materials that require the ofcomputer. peripheral e.g.use a a

ISO International organization for standardization.
2 International standard bibliographic description for electronic resources :
ISBDER revised from the ISBDCF: International standard bibliographic;
description for files / International Federation of Librarycomputer Associations
and Institutions, IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC
Programme, Deutsche Bibliothek, Frankfurt Main. Recommended by theam
ISBDCF Review Group. München Saur, 1997 UBCIM publications N.S.,: ;-
Vol.17
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and online services e.g.attachedplayerCD-ROM to computer,a
sites.3World Wide Webgroups/lists,discussionbulletin boards,

förtill svenskanärvarande påhåller förISBDER översättas attatt
översättningkatalogiseringsreglema. Ende svenskakunna infogas i av

19974.decemberpublicerades igrundläggande delarvissa
all elektronisktvid och omfattarförhållandevisISBD-definitionen är

förenade medoupplösligtföremålinformationlagrad ärutom ensom
leksaker ochexempelvisprogrammed objects,viss programvara

webb-datafilersamlingardatafilerSåväl enstakaminiräknare. avsom
elektroniskunder begreppetfångas intidskrifterelektroniskaplatser,

resurs.
förelektronisk resursdock begreppetbedömningEnligt min är

har idetta sammanhang. Jaganvändbart ipraktisktbrett för att vara
elektroniskadenanvända begreppgenomgåendestället valt att som

och liknande.online-förbindelsetillgänglig viainformation ärsom
definiera. publi-entydigt EUockså svårtdatabasBegreppet är att

databaser di-förupphovsrättsligt skydd Idirektivcerade 1996 ett om
följande sätt:I dettaartikel påkapiteldatabas idefinierasrektivet

själv-eller andraverk, datasamlingmed databasdirektiv avenavses
metodisktochsystematisktsammanställts påelementständiga ettsom

medier ellerelektroniskatillgängligför sigoch ärsätt genomvarsom
databa-enbartomfattar alltså inteEU-definitionensätt.på något annat

har skettsvenskGenomförandet direktivet iform. rättdigitali avser
till litteräraupphovsrätt1960:729lagenändringar ivissa omgenom

Härvid1998.kraft den januarivilka trädde i lverk,konstnärligaoch
ordetdet vedertagnaanvändaför ordet databasställetvalt ihar attman

löpandedenhar valt iframställning jagminsammanställning. I tex-att
EU-direktivets defi-frånhar utgåttdatabas. Jagbegreppetanvändaten

3 Ibid., sid 94
klassiñkationsfrågoroch4 katalogiserings-informationKKS-meddelanden om:

december3-4klassifikation 1997:ochkatalogiseringfrån kommitté förSAB:s
0283-4081ISSN

5 199696/9/EG den 11rådets direktivochEuropaparlamentets mars omavnr
databaserskydd förrättsligt
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nition begränsat användningen till gälla enbart för sådana data-attmen
baser innehåller elektronisk information. förslagetI till lagtext harsom
jag valt använda begreppet sammanställning i digitalatt form.

Beträffande val i övrigt, stavningsfonnertermer har jag valtav m.m.
följa Svenska datatermgruppens rekommendationeratt

6 Rekommendationerna finns tillgängliga på: http://www.nada.kthse/dataterm
/rekhtml
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BAKGRUND

Nuläge5

lagstiftningGällande1

pliktex-1993:1392finns lagenpliktexemplar iBestämmelser omom
förordningenoch i1993/94:10prop.dokumentemplar av

dokument.pliktexemplar14391993: avom

Pliktexemplarslagen1

bibliotektillskyldighetföreskrifterpliktexemplarslagen attI omges
plikt-dokumentexemplarbild lämnaljud ochförArkivetoch av

och§§, filmskrift 5-11skall lämnasdokument ärexemplar. De som
fördokumentandraoch vissafonogram§§,och 1312videogram

material och16kombinerat§§,och14 15återgivningelektronisk
§.18televisionsprogramljudradio- och§§17 samt

begreppsbestämningar.vissai lagenInledningsvis görs
medförståsEnligt 2 §

avlyssningför läsning,informationlagrarföremåldokument ett som
eller visning,

bild,eller fastlagrarskrift dokument textett som
fixeradidokumentåtergivningelektroniskför ettdokument som

medenbartinnehåll kan återgesochbildljud ellerform lagrar text, vars
hjälpmedel.elektroniskthjälp av

landethär iallmänhetentillgängligt fördokument§Enligt 3 görs ett
ellerutlåningelleruthyrningförsäljning,tillbjudsexemplar an-utnär

åter-dokumentetinfonnationen iellerallmänheten närsprids tillnars
krets.sluteninförförvärvsverksamhet störreeller ioffentligt enges
tredjefrån 2§hämtadhuvudsakibestämmelsenförFörebilden är

konstnärligaochtill litteräraupphovsrätt1960:729stycket lagen om
verk.

förhållanden,svenskaenligt 4 §skall röradokumentEtt omanses
svenskaavfattad pådelvishelt eller ärdokumentetiinformationen
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språket eller dokumentet helt eller delvis innehåller verk svenskav
upphovsman eller framförande svensk konstnär eller, inte någonav om

dessa förutsättningar föreligger, dokumentet ändå huvudsakligenav är
spridas inom landet.avsett att

Dokument skall lämnassom

frågaI skrifter skillnad mellan skriftgörs i kap.1 §5om som avses
tryckfrihetsförordningen, ochTF, skrift. Skrift i kaplannan som avses
5 § TF skrift framställts tryckpressiär skrift, mångfaldi-samtsom som

stencilering, fotokopiering eller liknandegats tekniskt förfaran-genom
de, utgivningsbevis gäller för skriften eller skriften försedd medärom
beteckning, utvisar den mångfaldigad,är i anslutning där-att samtsom
till tydliga uppgifter har mångfaldigat skriften och ortom vem som om
och förår mångfaldigandet.

skriftAv kap.i l § och5 TF har framställts och ut-som avses som
Ävengivits här landeti skall regel sju pliktexemplar lämnas 5 §.som

sådan skrift har framställts utomlands skall sju pliktexemplarav som
lämnas, skriften sådan periodisk skrift för vilkenär utgivningsbevisom
finns eller skall finnas, eller skriften inte periodisk och har läm-ärom

för spridning här landeti inte bara i enstakanats exemplar ochut rör
svenska förhållanden 6 §.

I 7-9 vissa undantag från de nämnda bestämmelserna. Ianges
7 § stadgas således bl.a. endast två pliktexemplar behöver lämnasatt av

skrift har innehåll och utförande tidigare fram-en som samma som en
ställd skrift under förhållanden.vissa I 8 § vissa särbestämmelserges
för dagstidningar och i 9 undantas§ enklare tryck visitkort, eti-som
ketter, blanketter och liknande, protokoll och liknande internasamt
skrifter framställts hos myndighet.som en

andra skrifterAv sådana kap.i 1än 5 § TF behandlar la-som avses
skrift dokument för elektronisk återgivningutgör och skrift igen som

mikroform. Enligt skalllO § normalt sju pliktexemplar lämnas, dels om
skriften har framställts här i landet i minst 50 exemplar och har gjorts
tillgänglig för allmänheten här, dels skriften har framställts utom-om
lands och gjorts tillgänglig för allmänheten här landeti i minst 50 ex-

Ävenemplar och skriften svenska förhållanden. härrör gäller vissa
undantag. Enligt 11 § behöver således under förutsättningarvissa bara
två pliktexemplar lämnas, skrift har innehåll vissom en samma som

skrift.annan
film och videogramAv har gjorts tillgängligt för allmänhetensom

här landet frågai i videogram femi minst exemplar skall medom
undantagvissa pliktexemplar lämnas 12 §. pliktexemplarEtt skallett
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bio-granskats Statenshareller videogramfilmlämnas även avsomav
för visning.godkäntsdärvid integrafbyrå och

exemplar och har gjortsframställts i minst 50harfonogramAv som
lämnaspliktexemplarnormaltskallallmänhetenförtillgängligt ett

utomlands förutsättsframställtsharfonogram att§. fråga14 I somom
gäller fono-sålundaförhållanden. Vadsvenskafonogrammet rör som

elektronisk återgivningdokument för ärgäller också an-som avgram
för elektro-dokumentskriftangivensådan i 10 § utgörslag ännat som
Skillnadenfonogram.videogram elleroch intenisk återgivning ärsom
bara lagrardessai 10 §dokumenttill de ärförhållande atti som avses

här aktuellautmärkande för demedan detbåda,bild ellerfastellertext
bilder olikaoch rörliga iljud, fastade lagrardokumenten text,är att

alltsåkan ieller fonogram. Devideogramkombinationer attutan vara
42.multimedier prop.betraktafallvissa att s.somvara

Härmed förståsmaterial.kombineratregleroch 1716I omges
eller fleraskrifter, delsfleraellerinnehåller dels ettmaterial, ensom

föreller dokumentfonogramvideogram,film,dokument utgörs avsom
skallmaterialkombinerati 14 Avåtergivningelektronisk avsessom

pliktexemplar lämnas.regel sjusom
och televisions-ljudradio-bestämmelser§finns i 18Slutligen om

tryck-föreskrifter påmed1991:1559lagenkap. 3 §Enligt 5program.
skall denområdenyttrandefrihetsgrundlagensochfrihetsförordningens

till all-televisionsprogramochljudradioradioprogramsändersom
inspelning-sådanaspelas in. Avvarjeombesörjamänheten att program

pliktexemplar lämnasskallVidarelämnas.pliktexemplar ettskall ettar
svensktoch televisionsprogramljudradio-sändningVarje somavav

förstakap. 2 §tillstånd enligt 2stödmedfår sändaprogramföretag av
och tele-ljudradio-andra1996:844. AvTV-lagenochradio-stycket

sändninglämnas varjepliktexemplarskallvisionsprogram ett somav
veckor året.bestämdaförhandfyra påunder högstägt omrum

pliktexemplarskall lämnaVem som

skrift i mikro-ochi kap. 5 § TFskrift lPliktexemplar avavsessomav
och19framställarenskall lämnaslandet,framställda här ifonn, av

denutomlandsframställtsskrifter ärperiodiska§§. För21 svens-som
framställtsskrifterandraleveransskyldig. För utom-ke utgivaren som

andraleveransskyldig, iförläggarensvenskehand denförstalands iär
§.spridning 19skriften förlämnahand låtitden utsom

det denelektronisk återgivningfördokument ärochfilmerFör som
allmänhetenförtillgängliga äroch dokumentenfilmernahar gjort som

20 §.leveranspliktig
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Pliktexemplar kombinerat material har framställts här i lan-av som
det skall lämnas förstai hand den har beställt framställningenav som
och i andra hand den har låtit materialet tillgängligt förgöra all-som
mänheten 22 fråga§. I material helt eller delvis har fram-om som
ställts utomlands åvilar leveransskyldigheten förstai hand den svenske
förläggaren och i andra hand den har låtit materialet tillgäng-görasom
ligt för allmänheten.

När det slutligen gäller ljudradio- och televisionsprogram skall
pliktexemplar lämnas den enligt lagen med föreskrifter påav som
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
skall ombesörja spelas in 23 §.att programmet

Vem pliktexemplar skall lämnas tillsom

pliktexemplar skriftAv eller kombinerat material skall lämnas iav som
två eller exemplar skall eller två exemplar lämnas till Kungl.tre ett
biblioteket, KB, och exemplar till Lunds universitetsbibliotek.ett Av
pliktexemplar sådana dokument skall lämnas i sju exemplarav som
skall lämnas till och och Stockholms,KB Uppsala, Lin-ett vart ett av
köpings, Lunds, Göteborgs och Umeå universitetsbibliotek 24 §.

Pliktexemplar film, videogram, fonogram doku-samt annatav av
för elektronisk återgivning sådant i eller10 §ment än som avses av

ljudradio-upptagning och televisionsprogram skall lämnas till Arki-av
för ljud och bild, 25 §.ALBvet

Övriga bestämmelser

I 27-30 bestämmelser tid då pliktexemplar skall lämnas.ges om
Den åsidosätter skyldigheten lämna pliktexemplar kan enligtattsom

föreläggas34 § vid vite fullgöra skyldigheten.att
Enligt får36 § regeringen eller den myndighet regeringen be-som

för fallvisst medge undantag från skyldighetenstämmer lämnaatt
pliktexemplar.

1 Pliktexemplarsförordningen

förordningenI 1993:1439 pliktexemplar dokument återfinnsom av
föreskrifter rörande bevarande och tillhandahållande materialav som
omfattas pliktexemplarslagen. förordningenAv framgår KB,attav
Lunds universitetsbibliotek och skyldigaALB bevara de doku-är att

lämnats pliktexemplar. Skyldigheten gäller sådanaintement som som



Kapitel 5 411998:111SOU

oförändradedubblettexemplar ellerbedömspliktexemplar varasom
Övriga pliktexemplar,universitetsbibliotek, mottagitutgåvor. somnya

för framtiden.bevara dessaskyldighetnågonhar inte att
pliktexemplarslagen fårmed stödinkommitmaterialDet avsom

universiteteneller de berördautsträckning KBdentillhandahållas i som
föreskriftermed innandock samråda KBmåsteLunds UBbestämmer.

meddelas.tillhandahållandetom
lokaler-tillhandahållas defår idokumentengällerALBFör att egna

får ocksåDokumentenbestämmer.utsträckning ALBdeni somna,
Varkenefter särskild prövning.institutionvidtillhandahållas annan

dokumentlåna sådanafårinstitutioneller någonALB ut somannan
tillhandahållandet iskerställetpliktexemplar till ALB. Iinkommit som

lagenstöd 16 §framställs medkopior,utlåningform avsomavav
verk.och konstnärliga Dessalitteräratillupphovsrätt1960:729 om

för forskare.tillgängliga endastkopior är

utredningarTidigare5.2

deflera tillfällenändrats vidpliktexemplar harLagstiftningen se-om
utvecklingenhar betingatsReformernaårtiondena.naste av nya me-av

expansion i Sve-utbildningensden högremånockså i vissdier, avmen
betänkanden:följandeavlämnatharutredningarTidigarerige.

och bildljudBevara1974:94SOU0
mikrofilmpåDagspress1975:4DsU0

skriftPliktexemplar1977: 12DsU av0
eftervärldentillLjud och bildSOU 1987:510

Översyn pliktexemplarlagen1989:89SOU omav0
Pliktleverans1992:92SOU0

betänkan-sistnämndaavlämnade detPliktleveransutredningen, som
skrifter ochbevarandeförreglernasamladdet, gjorde översyn avaven

de för-baserad påNuvarande lagbildupptagningar ärljud- och m.m.
Pliktleverans SOUbetänkandeutredningenslades fram islag som

tidigare utred-beskrivningutförligocksålämnas1992:92. Där aven
medhär,varför detta inteförslag,arbeten och repeterasningars un-

elektroniska dokument.förslagför dedantag rörsom



Kapitel42 5 SOU 1998:1 l 1

Biblioteksexemplarsutredningen5.2. l

tillkallade särskildRegeringen 1988 utredare med uppgift överatten se
bestämmelserna pliktleverans till bibliotek och dem till dåom anpassa
gällande tekniska förutsättningar. Utredaren, kallade utredningensom

ÖversynBiblioteksexemplarsutredningen, konstaterade betänkandeti
lagen pliktexemplar SOU 1989:89 det klart otillfreds-attav om var

ställande informationbevarandet i elektronisk form inteatt av var reg-
lerat lag. föreslog därför leveransplikti Han skulle införas för sådanatt
elektronisk infonnation fixerats i någon form upptagning,som av av-
sedd för allmän spridning. avvisade däremot leve-Han tanken på

förransplikt databaser tillgängliga online, eftersom sådan ansågsen
såväl principiellt diskutabel svår lösa praktiskt. leve-Enatt rentsom
ransplikt online-databaser skulle dessutom medföra bety-krav påav
dande resursinsatser.

flesta remissinstanser tillstyrkte utredningens förslag beträffandeDe
elektroniska dokument. menadeEn instanser dock leveranspliktattpar
för online-databaser borde övervägas.

Utredningens förslag ledde till några lagstiftningsåtgärder.inte

Pliktleveransutredningen5.2.2

tillkallade särskild utredare med uppgiftRegeringen 199 göraatten en
samlad reglerna för leverans, bevarande och tillhandahål-översyn av
lande skrifter och ljud- och bildupptagningar Utredningenav m.m. an-

Pliktleveransutredningen. Utredningens förslag redovisas inamnettog
betänkandet Pliktleverans vilketSOU 1992:92, avlämnades i septem-
ber 1992.

betänkandet konstaterade utredaren inledningsvisI det är väsent-att
ligt för eftervärlden kan bevara och tillhandahållavi yttringaratt av
svenskt liv, svenskt samhälle och svensk kultur. bevarandeEtt sådant
kan, menade utredaren, visa vår och förstärka vår identitet i detegenart

Insamlandet och bevarandetEuropa. motiveras alltså med starkanya
humanistiska också väsentligt förDet medborgarnaärargument. att
kunna få tillgång till dessa dokument för bl.a. kunna få hurinsyn iatt
samhället fungerar. Utredaren jämförde biblioteken och arkivinstitutio-

och menade det finns likheter mellan dem, eftersom det iatt storanerna
båda fallen handlar institutioner med uppgift bevara och tillhan-attom
dahålla material medborgarna till deras och samhällets Ett ut-gagn.
vidgat samarbete mellan och Riksarkivet bevarandeområ-KB, ALB på
det föreslogs.
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åtskillnad mellan ljud- ellerville någonUtredaren inte göra text-,
kan värd bevaraeftersom kategoribilddokument, ingen attanses mer

heller uppställa, eftersomkvalitetskriterier går inteandra. Några attän
väl det goda. måstesamhälle lika Strävan idet dåliga belyser vårt som
möjligt det material inne-mycketstället behålla såatt som av somvara

sid 85.unik informationhåller mycken och
skarpatillhandahållandet ville utredaren inte dra någraBeträffande

medbor-och studier, framhöllutredningmellan forskning, utangränser
för-och betonade detoch kunskapinformationtill äratträtt engarens

har kunskapdemokrati medborgarenfungerandeförutsättning atten
forskning, utred-detta mål har såväluppnåsamhälle.sitt För attom
material. Pliktle-omfattandestudier behovningsverksamhet ettavsom

skillnad till-fyllas. Någon idetta behov kanbidrar till attveransema
materialetbordedetta material intehandahållandet göras, oavsett omav

tid-doktorsavhandling eller förförförberedelseanvänds enensom
materialet efter-likgiltigtocksådet bordeningsartikel; anses som om

knuten till institu-eller någonfrågas privatperson ärsom enavenav
tion.

pliktexemplar och fannantaletprövade vidare fråganUtredaren om
ochochtill nationalinstitutionema KB ALBmed leveransatt systemet

främsta skäl för låtabehållas.universitetsbiblioteken borde Somtill att
där-utredarenpliktexemplar framhållererhållade sistnämnda att man

alter-finns handeln.material, inte i Ettsvåråtkomligtmed erhåller som
kostnader för univer-säkerhet dra högreskulle medförvärvssättnativt

sitetsbiblioteken.
utredaren det gårdokument fastslogelektroniskaBeträffande att en

framställs isådana, alltsåsidan fixerademellan åskiljelinje ettsomena
avgränsadedärmed kan levererasexemplar ochfysiskaeller flera som

fixe-elektronisk information intesådanandra sidanoch åföremål, som
ellerdirektkoppling till databaser viadistribueras viaställetiutanras

utredarennämndeexempel på detelektroniska nätverk. Som senare
elektroniskvideotex ochonline-databaser, post.

Biblio-liksom föregångareavvisade, sinPliktleveransutredningen
online-databaser. Ut-tanken på leveransteksexemplarsutredningen, av

omhändertaviktigtmaterialet visserligenanförderedaren är attatt om
bevaranämligenmålen för pliktleveranser,uppfyllaskall att enman

de praktiskahelst,vilken tidpunktvidbild Sverige pro-som menav
talaansågsbetydande resursinsatser,kraven påblemen, liksom emot

lagstiftningen.idessa databaserinförlivandeett av
vidproducentenonline-databaser skulle kräva ettLeverans attav

form papper,databasen i någoninformationen ifixerartillfällegivet
så-framställandetUtredaren menademagnetband.cd-rom, ettatt av

plikt-bakomde bärande idéernaskulle stridadant exemplar mot en av
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exemplarslagen, nämligen de dokument föremål för leveransatt ärsom
skall ha gjorts tillgängliga för allmänheten. Det exemplar databasenav

skulle framställas enkom för uppfylla leveransskyldigheten harattsom
aldrig tillgängligtvarit för allmänheten i denna form. konstla-Dessa

de dokument skulle sannolikt inte heller komma efterfrågas all-att av
mänheten i någon utsträckning.större

Utredaren medgav samtidigt det gäller radio- ochnäratt tv-program
gällde redan det omvända: där framställdes särskilda exemplar, som
aldrig varit avsedda för allmänheten, enbart för uppfylla leve-att
ransplikten. fungeradeDär bra och utredaren såg ingen anled-systemet
ning ändra på det, anförde restriktivitet borde iakttasatt att stor närmen
det gällde införa ytterligare krav på sådan exemplarframställning.att

Utredaren ansåg det inte heller praktiskt möjligt påatt att ettvar en-
kelt och hållbart skilja mellan dynamiska databaser, dvs. sådanasätt

uppdateras löpande, och statiska databaser, innehåll tänktärsom vars
fixerat. Gränserna mellan dessa två databaser ansågsatt typervara av

alltför flytande.vara
Utredaren prövade också, i enlighet med den norska lagstiftningen,

tanken utformapå lagen på allmäntså den täcker såvälatt sättett att
online-överföring andra eventuella kommande former för infor-som
mationsöverföring. Utredaren fann inte sådan modell tillfredsstäl-en
lande, eftersom leveransplikten falli så skulle behöva förenas med an-
tingen rekvisitionsrätt eller vida dispensmöjligheter. Bestämmande-en

skulle i alltför utsträckning komma överlåtas till bibliotekrätten stor att
och arkiv. Leveransplikten skulle heller inte bli tillräckligt förutscbar
och selektivt rekvisitions- eller dispensförfarande kunde kommaett att
uppfattas orättvist.som

Ytterligare några slag elektroniska dokument behandlades ut-av av
redningen. hörde:Dit

operativsystem,Programvaror ordbehandlingsprogram, m.m. Här0
redovisas uppfattningen dessa dokument innehållerinte infonna-att
tion redskap för behandla information. Någotärutan ett attsnarare
konkret förslag lämnas utredningen.inte av
Elektroniska dokument utgjort underlag för framställning på0 som
andra medier. Tanken på införa pliktleverans sådana elektro-att av
niska förlagor eftersomavvisas, det skulle strida den grundlägg-mot
ande tanken dokumenten skall levereras i den form de gjorts till-att
gängliga för allmänheten.
Videotex, vid denna tidpunkt förhållandevis vanlig teknik,0 en som
innebar telenätetvia och vanliga kunde kommaatt tV-apparaterman

textbaserad infonnation, exempelvis tidtabeller och börsnyheter.
medgavSystemet också viss interaktivitet. Enskilda kunde exempel-
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videotex åUtredarenvideotex.biljetter viabeställa attvis enamenar
bordeoch därför intekommunikationssystem,sidan kan ettsomses

dethävdassidan kanandradet å ärsamtidigt ettlevereras, attsom
följaktli-videotex-materialetochtillhandahålla databaser attsätt att

dock inteUtredaren intaronline-databaser.behandlasborde somgen
förslagheller ingetoch läggerfråganuppfattning ibestämdnågon

videotex.angående
dessauppfattningenutredaren ärlutar attDataspel. attHär mer0

dokumentleksakertidsfördriv eller änslagsett snarareanse som
information.lagrarsom

förförutsättningarutredaskulle ocksåPliktleveransutredningen en
dessadockföreslogUtredarenoch ALB. attKBsammanslagning av

oberoende in-varandratvå frånverkaskallfortsättningeniäven som
stitutioner.

väckteFörslagenremissbehandlades.betänkandeUtredningens
ochinvändningarremissinstansema,bifall hos ävenöverlag syn-om

för-Beträffande dedetaljer.enskildabeträffandeframfördespunkter
påpekaskanelektroniska dokumentangående attframfördesslag som

samarbetefördjupatpåtill tankarna äranslöt sig ettflera instanser att
kul-uppgift bevaratillharinstitutionermellan de attnödvändigt som

utredning-iremissinstansemainstämdeundantagMed någotturarvet.
fungerabörfortsättningenioch ALBKBförslag ävenatt somomens

institutioner.friståendevarandrafråntvå
förslagockså utredarensdelade attremissinstansemaflestaDe om

online-databaser.leveransföreskrivafrånavstå att av
detdiskussionsaknasigprovningsanstaltStatens om-omenuppgav

dentill följdnödvändigtbliskullekonverteringsarbetefattande avsom
material kanförfarhågoruttaladeochlagen attföreslagna or-nyanya

framtiden.beständighetsproblem isaka
doku-pliktexemplar1993/94:10propositionregeringensI avom

framfördessyftenochövergripande måldebekräftades avment som
såledesskallstatsrådetföredragandeEnligtPliktleveransutredningen.
svenskttillhandahålla yttringarochför bevaraskepliktleverans att av

studier.ochför forskningkultursvenskochsamhällesvensktliv,
foredragandenuttaladeonline-databaserleveransfrågaI avom

20:
tillgäng-informationbedömning görsutredarensdelar att"Jag som

frånundantason-lineförbindelse,s.k.databaser,direktkoppladelig i
kom-operativsystem,såsomdatorprogram,hellerleveransplikten. Inte

omfattasadministrativaochtextbehandlingsprogrampilatorer, program
definieraskan intedatorprogram ettSådanaleveransplikten. somav

iintressedet slaginformation ärinnehållerdokument avsomavsom
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denna lag, nämligen för läsning, avlyssning eller visning. Desenare
måste ställeti redskap, med hjälp utnyttjar datornses som vars man
eller behandlar informationen. datorprogramEtt egentligen logiskär en
följd instruktioner talar för datorn hur den ska behandla in-av som om

material."matat

Insamling,5.3 bevarande och
tillhandahållande pliktexemplar i dagav

Samtliga uppgifter dettai avsnitt verksamhetsåret 1997.avser

Kungl. biblioteket5.3.1 och universitetsbiblioteken

Kungl. biblioteket

Kungl. biblioteket KB Sveriges nationalbibliotek. Huvuduppgiftenär
samla, beskriva, bevara och tillhandahålla allt svenskt tryck.är KBatt
också exempelvis för drift och förvaltning det nationella bib-svarar av

lioteksdatasystemet Libris, för samordning och utveckling lan-samt av
dets forskningsbiblioteksväsen Bibsam.genom

årligen hyllmeterKB 1 100 svenskt tryck formi plikt-mottar ca av
exemplar, hyllmeter560 dagstidningar.utgörsvarav ca av

det materialet katalogiseradesAv och/eller registreradesmottagna
enheter.57 000 sig monografier,Det serier inklusive tid-rörca om

skriftshäften, vilka enbart registreras, årsböcker, musiktryck och kar-
tillkom drygtDärutöver 170 000 dokument inte katalogiserats.tor. som

Exempel dokumenttyperpå sådana affárstryck, affischer och vykort.är
Totalt sålunda dokument7.230 000mottogs ca

det gäller elektroniska dokument fixeradNär i form KBtog emot
cd-rom och disketter.106 65 fonogramDessutom 79 och 17mottogs

videogram.
Det inströmmade materialet resulterade i 22 000 inärmare poster

den bibliografiska databasen Libris. dessaAv utgjordes 19 590 av mo-
nografier, seriella publikationer1 340 och 1 053 kartor ochav av mu-
siktryck.

harKB utarbetat omfattande urvalsprinciper för vilketavgöraatt
material skall katalogiseras respektive behandlas på Isätt.annatsom
korthet innebär urvalsprincipema förlagsutgivet material går till ka-att

7 På grund och tillbyggnad återstårKB:s dokument70 000 packaattav om- ca
upp.
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eller organisationsutgivet tryckinstitutions-talogisering. gårDärutöver
allmänt tilldet rikstäckande ellertill katalogisering,huvudsaki ärom

tidskrifter, vilketför behandlingengällersyftning.sin Detsamma av
medlemsblad katalogiseras.medför lokala inteexempelvis att

för endast läse-tillgängligt läsning i KB:ssvenska materialKB:s är
salar.

dokument fixerad form skerelektroniska iTillhandahållandet än-av
Under förekom endast någotutsträckning. 1997obetydliglänge isånu

cd-rom.lokalt utlånenstaka av

universitetsbibliotekLunds

inkommer tilldokument,pliktexemplarsförordningenEnligt utgör som
Lundsnationella reservexemplar.pliktexemplar,formLunds iUB av

ochsvenskt tryck inströmmarbevara alltdärmed ålagtUB attär som
universitetsbibliotek,skillnad från övrigatillsåledes inte, rätthar att

med samlingar.önskar införliva sinaintedokumentgallra ut som man
anslag, vil-ordinariefrån Lunds universitetsfinansierasVerksamheten

förKostnadernaproblematiskt.för Lundsföreträdare UBket enligt är
mkr/år.har beräknats till 8pliktexemplarhanteringLunds UB:s caav

tryckhyllmeter svenskt iårligen 1 100Lunds inströmmarTill UB ca
katalogiseradepliktexemplar ochAntaletform mottagna monogra-av

000l1till 13 000. Därutöverfier uppgår rapportermottasnärmare ca
oka-formoch hyllmeter itidskriftshäften 170000och 39serier, avca

tryck.talogiserat
till-pliktexemplarslagenmed stödinkommitdokumentDe avsom

restriktioner, dels imed endast någradels lokalt,handahålls smärre
utlandet. lokalaoch i Deandra bibliotek i Sverigefjärrutlån tillform av

får lånassvensk skönlitteratur inteexempelvisrestriktionema attavser
förtillgängligaform cd-romtidskriftsbilagor ihellerhem. ärInte av

hemlån.
fjärrutlån tillockså förtillhandahålls materialetskillnad frånTill KB

universitetsbib-gäller vid övrigamed vadlikhetandra bibliotek, i som
innebär detta isvenskt tryck,behåller alltLundsEftersom UBliotek.
tidskrifter, tid-böcker,produktionensvenskahela denprincip att av

medborgare viaför svensktillgänglig varjetryckochningar ärannat
fjärrlånesystemet.

med stödinkommerfixerad formdokument ielektroniskaDe som
principertillhandahålls enligtpliktexemplarslagen somsammaav

olika8 kan förklaraslägre tal, vilketförekommersammanhangstatistiskaI ett av
mätmetoder.
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tryckt material. närvarande utlånasFör därför exempelvis det exemplar
cd-rom inkommit pliktexemplar, vilket i sin innebärturav en som som

risk för såväl förslitning svinn.som

Göteborgs universitetsbibliotek

Göteborgs universitetsbibliotek här exempel för illustreratas attsom
verksamheten vid pliktleveransbibliotekde inte har lagstadgadsom
skyldighet bevara allt material inkommer. förutomDessaatt är,som
Göteborgs universitetsbibliotekenUB, i Linköping, Stockholm, Umeå
och Uppsala. kanDet de mängduppgifter nedan lämnasantas att som
för Göteborgs ungefärligenUB också gäller för dessa andra mottagare,
med undantag för gallringen vid Uppsala mindre omfattandeUB äratt

vid de biblioteken.övrigaän
Göteborgs UB årligen hyllmeter svenskt490 tryck. Attmottar ca

mängden material så liten jämförelsei med ochKBäremottaget pass
Lunds förklaras GöteborgsUB UB inte erhåller pliktexemplarattav av
dagstidningar. detta behölls under hyllmeter,Av 1997 200 vil-närmare
ket innebär 60 % det materialet gallras bort. Därut-att mottagnaca av

årligen 40 hyllmeter svenska mikrofilmade dagstidning-över mottas ca
levereras stället för tryck. Samtligai dessa mikrofilmer införli-ar, som

med bibliotekets samlingar.vas
Huvuddelen materialdet Göteborgs behållerUB registreras iav som

Libris. okatalogiserade samlingen medDen 30 hyllmeterväxer ca per
ar.

Antalet elektroniska dokument fixerad form,i mottagitssom som
pliktexemplar, uppgick under till1997 180 120 cd-rom och 60st.ca
disketter.

elektroniska dokumenten tillgängliga förDe användarna enligtgörs
gäller för trycktprinciper material. Dokumenten beställssamma som

fram och kan användas i särskilda datorer biblioteketsi läsesal. Något
enstaka dokument, den Riksarkivet utgivna NationellaNADsom av
arkivdatabasen, har i nätverk det framgått utgivarenmonterats när att
tillåter detta. praktiken har dock efterfråganI på de elektroniska doku-

fixerad formi mottagits pliktexemplar hittills varitment som som
mycket låg.

5.3.2 Arkivet för ljud och bild

Arkivet för ljud och bild årligenALB 63 enheter, vilka000mottar ca
fyller hyllmeter.1 000ca
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radio-referensband från tv-hälften utgörsKnappt resp.av
för SverigesgällerradiosändningarförleveranspliktTotalsändningar.

Sändningamaradiosändningar.lokalabolagetsinkluderandeRadio,
isatellit-tv-kanaler levereraselvaochTV4Television,från Sveriges

sänd-undantagmedgettssatellitkanaler har atttvåhelhet. Försin p.g.a.
andraåterfinns iiinnehåller settningarna stort somprogramsamma

med denanalogtveckor år,fyraendast insänderkanaler. Dessa per
kabel-tv,lokaletersändningar,lokalaförgäller t.ex.leveransplikt som

närradio.ochlokalradioprivat
andrabevaraintefår ALBpliktexemplarsförordningen§Enligt 4

dokumentariskt värde.harsådanatv-sändningaroch änradio- som
referensbandnings.k.denkopplad tillleveranspliktenDå är pro-som

delevereras iändamål,juridiskaandraförmåstegrambolagen göra
ochtillmigreringVidutbudet. systemtotalafall detflestaallra nyaen

har ALBske. Somgallring nämntsvisskommer attbärare ovanen
gall-ingenskerövrigttv-kanaler. Iför vissaundantagmedgettockså

pliktexemplaren.blandring
media,olikautformade fördatabaserolikakatalogsystem ärALB:sI

ochradio-del tv-egenskaper. Fördessas storberoende på aven
utgångspunkt imedregistrering t.ex.enklarematerialet sker pro-en

defrånformdigital sän-ilevererasfallflestadevilka igramtablåer,
tilltillgånghar ALBkategorier externavissaFörstationema.dande

katalogiseringutförligskeronline-förbindelse. På ALBkataloger via en
fono-videogramochfilmer samtoch P2,Radios PlSveriges avavav

multimedia.ochgram
0003videogram,ochÅrligen filmer0002drygtkatalogiseras ca

uppgårSåledesradioprogram.000och lOmultimediaochfonogram ca
år.000till 15på ALBkatalogiserasobjektantalettotaladet percasom

pliktex-tillhandahållaALBinte attUpphovsrättslagen utrymmeger
beställningVid varje görsforskningsändamål.föremplaren enänannat

plats i ALB:spåstudera, antingenfårforskarenstudiekopias.k. som
godkäntsfjärrlåneinstitutionerde 30vid någonellerlokaler somcaav

Varjetillåtet.intefrån ALButlåning ärellerHemlånALB. annanav
ansökningsförfa-efterALBgodkännas ettforskningsändamål måste av

studiekopia.varjeföravgiftrande, och uttasen
sedan ALB:sårvarje start.har ökatforskarenyanmäldaAntalet

forskarnaforskningsändamål. Av stu-anmäldes 730Under 1997 nya
utvecklatharALB ettfjärrlåneinstitutioner. ävenvid40 %derade ca

Statsbibli-institutioner,nordiskamotsvarandemedfjärrlånförsystem
Århus iNationalbiblioteket i Mo Rana.ochoteket i

begränsad. Imyckethittills varitharmultimedierpåEfterfrågan
Studiekopi-originalexemplaret.tilltillgångfåttforskarenfall hardessa
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ering inte möjlig, dåär ALB inte har kopiera datorprogram,rätt att ens
för forskningsändamål.

ALB kom tidigt till insikt svårigheterna med långsiktigt beva-attom
elektronisk information. Bäramas bristande beständighet och de tek-ra

niska korta livslängd har gjortsystemens ALB redan haratt tvingatsnu
börja föra de äldsta videobandenatt över till digitaltett nytt system.
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publicerad informationElektroniskt6

hittillselektroniska informationdenheltäckande beskrivningEn somav
samlad statistik,tillförlitlig ochNågonsvårpublicerats göra.är att av

finnspapperspublikationer,andraböcker ochfinns fördet slag som
publicering-elektroniskafaktum dendettillkommerinte. Dessutom att

dengäller baraExpansionen intesnabbt.mycketexpanderar renten
tidenförändring helaockså dentillväxten,kvantitativa utan somavser

därmed vidgarochetablerar sigproducentermedochsker i att nya
elektroniskpubliceras påvadför väg.gränserna som

inom någraöversikt situationennedanstående avsnitt ut-I avges en
bi-Karl-Erik Tallmo ifördjupad beskrivningvalda sektorer. En avges

publicering.Elektronisklaga
publiceraså lättdet aldrig varitkan konstaterasInledningsvis attatt

modem ochpersondator,tillgång tillhelst medsig Vem somsom nu.
Ordetpåpublicera informationkan nätet.Intemetabonnemangett

tillgängligt. Enallmäntbetydelsen göraanvänds här ipublicera
iklädatillfälle sigochviddärför i principkanprivatperson ett samma

formdistributör.tryckare och Dennaförläggare,författare,rollen som
karaktär be-privatalltid,ofta, intepublicering är rentavmensomav

kommersiellaochkvalitetsmässigadeallssåledes intehöver passera
förlagsbranschen.traditionella Mendeninom attspärrar rymssom

förutominnebära någon,längreheller intebehöverpublicera något att
del informationen.kommernågonsinälv,upphovsmannen att ta av

detinformation finnsmycket6.1 Hur

informationvilkendiskussionpåinjag kommerInnan som sam-omen
detvilketframtiden påföroch bevara sättsamla inhället skall samt

informationhur mycketfråga sigintressantske, kan detskall attvara
lagra.möjligtdetinfonnationhur mycketdag och är attdet finns i

Bits° februari 1998,hölls i USA iandkonferensen TimeVid som
tankeväck-räkneexempel medMichael Leskpresenterade forskaren ett

uppskattningarsiffror ochfrågor.angående dessa Deberäkningarande

9http://www.gii.getty.edu/timeandbits/ksg.html
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han hänför tillsig situationen i USA respektivepresenterar hela värl-
den.

samladeDen mängden publicerad information på vidupptogwww
början 1997 lagringsutrymme 2 terabyte Tbyte°.ett Medav om nuva-
rande tillväxttakt skulle den samlade www-mängden under kom-1998

uppgå till 20 Tbyte, vilket innebär denatt än överstigerattma mer om-
fånget på boksamlingarna i världens bibliotek, Library ofstörsta Con-

kan nämligenDet enligt Lesk uppskattas samlingarnagrovt attgress.
där skulle kräva 20 Tbyte digitalt lagringsutrymme, begrän-ca om man

sig enbart till böckerna och för enkelhetens skull utgår från varjeattsar
bok innehåller megabyte1 Mbyte. Därtill kommer alla de andra do-
kumentslagen: bilder, kartor, fonogram vilket det totala lag-göretc., att
ringsutrymmet uppgår till 2 700 Tbyte. nedanståendeAv tabellca
framgår den totala informationsmängden vid Library of Congress.

Tabell Antal dokument och1. digitalt lagringsutrymme vid Library of
Congress Lesk

Antal Lagrings-
Tbyteutrymme

Böcker l bok 1 Mbyte 20 milj. 20ca
Fotografier 1 bild l Mbyte 13 milj. 13ca
Kartor 1 karta 50 Mbyte milj.4ca 200
Filmer film1 1 000 Mbyte milj.ca 500
Fonogram 1 fonogram 600 5 milj.ca 0002
Mbyte
Summa 41 milj. 2 700ca

Lesk fortsätter sedan sitt räkneexempel med försöka uppskattaatt
hur mycket informationövrig produceras på år. Alla formerettsom av
information har medtagits, video inspelad i hemmet, eftersomutom
innehållet där uteslutande består redan utsändanästan tv-programav
och filmer. Lesk utgår från amerikansk medie- och telekommunika-
tionsstatistik och extrapolerar talen till omfatta hela världenatt genom

utgå från andelUSA:s världens samlade bruttonationalproduktatt av
BNP.

° Denna mängduppgift kan kompletteras med undersökning uppskattar atten som
Ökningstaktenantalet unika webbsidor i uppgick till1998 miljoner.275mars ca

uppskattas månaden,till miljoner sidor20 i vilket innebär antalet fördubb-attca
lats på mindre månader. Undersökningsresultatennio finns publiceradeän
http://www.research.digital.com/src/whatsnew/semhtml.
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information uppskattar Lesk tillMängden professionellt utgiven
mindre l %.än

producerad information Lesk.årligen Lagringsut-Tabell Mängden2:
Tbyte.iangivetrymme

Antal Lagrings-
utrymme

Tbyte
periodica 0,25 1böckerProfessionellt utgivna 0

Övriga 80A4pappersdokument 320
41,5Film 166

130 000bilderinkl. privataBilder/fotografier 520 000
20 000materialuniktTV/radio 80 000

15F onogram
150 000 600 000Summa

det minnesut-dessutom inkluderatursprungliga tabellLesk har i sin
medtagitsharalla telefonsamtal.för lagra Dettakrävs attrymme som

här.
existerande dator-totala mängdendenuppskattningUtifrån aven

his-för första gången iLesk fram till det,kommervärlden,minne i att
infomiation.all produceraddigitalt lagrateoretiskt möjligttorien, attär

publiceras pådenna informationinte allkommerNaturligtvis att
enligt Leskde 20 Tbyte,samtidigt klartdet stårMen att somwww.

vidinfonnationsmängden påsamladedenkommer ut-utgöraatt www
ökningenöka. Sannolikt blirkommasnabbt kanI998,gången attav
blirutvecklats så det möj-överföringskapacitetdramatisk attnär nätets

rörliga bilder.distribueraallvarligt påatt
och beva-uppgift samla insamhälletsdetinte attJag ärattnumenar

teoretiskdetvill bara Visainfonnation,all denna rentattutan som enra
vidare faktummöjligt.skulle Dettankemodell gränsenär attettvara

och denflytande dagpublicering iprofessionell och privatmellan är att
växande.andelenprivata är

framväxt6.2 Internets

infonna-revolution påinnebärdatornätAnvändningen störreenav
bok-inklusiveuppfinning,område någontionsbehandlingens än annan

tryckarkonsten."
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Så skrev universitetskanslem Stig Hagström och dåvarande general-
direktören i VHS Verket för högskoleservice Anitra Steen i debat-en
tartikel i Svenska Dagbladet den 9 januari 1994. Utan här ställ-att ta
ning till huruvida detta påstående i alla avseenden korrekt, detär är
ingen tvekan dagens avancerade nätverksteknologiatt och dessom

obegränsadenärmast möjligheter till kommunikation och informations-
spridning har fått och kommer mycket betydelse föratt allastoren
samhällssektorer.

I dagligt tal Internetär med World Wide Web www ellersynonymt
webben och Mer tredjedel dene-post. än svenska befolkningenen av
har tillgång till Internet, antingen från arbetsplatsen eller från hemmet.
Därutöver har många fler på surfa på förprovat exempel-att nätet att

sökavis information. Den elektroniska handeln via Internet ökar
snabbt. Allt fler människor bankaffärer, inköp och biljettbokningargör
via Internet.

Som publiceringsform erbjuder Internet möjligheter jämförtnya
med de traditionella kanalerna. Publiceringsprocessen kan kortas ned
till några minuter, ändringar och uppdateringar kan utföras löpande och
kraven på kvalitetskontroll minskar. I princip kan helst publi-vem som

och bilder.textercera
taktI med kapacitet byggsnätets kommeratt också radio och iut tv

ökad utsträckning distribueras via Internet.att
Men Internet inte enbart ochär finnsDet och har fun-e-post.www

nits flera andra tillämpningar. följandeI avsnitt kommer jag rekapi-att
tulera några de grundläggande tankarna bakom Internets utvecklingav
och beskriva dess tillväxt och utveckling fram till i dag.

6.2.1 Visionärema

amerikanskeDen forskningssamordnaren Vannevar Bush, presi-en av
dent Roosevelts personliga rådgivare och chef för Office of Scientific
Research and Development publicerade 1945 banbrytande och oftaen
citerad artikel, As think, i tidskriften Atlantic Monthly.we may
Bush hade varit föransvarig samordningen den försvarsrelateradeav
forskningen under kriget. artikeln anfördeI Bush det dags föratt nu var
vetenskapen sig den uppgiftenägna tillgängligöraatt stora deatt om-
fattande kunskapsmassor vetenskapen hittills frambringat. Hansom
presenterade också visioner den framtida inforrnationsförsörjning-om

vilka den Memex i dag framstår särskilt epokgörande.en, av om som

" Bush, Vannevar, As think. Atlantic Monthly, l961 101-108.we may s.
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tillgångochverktyg för organiseraBush säg Memex attett gesom
beskrevmängder infonnation. Han Memexobegränsadetill närmast av
tangentbord, ditochflera bildskärmarskrivbord medslags ettettsom

och Imikrofilm kunde hämtaslagrade pådokument presenteras.
informationsbärande do-olika kategoriermängdkundeMemex aven

tidskriftsartiklar, pri-tidnings- ochböcker,exempelvislagras,kument
och därmedskulle indexerasMaterialetkorrespondensvat varam.m.

kallade Associative in-vad Bushmed hjälpåterfinnamöjligt att av
Bush oftagjortsistnämnda tankarnade nämnsdexing. Det attär som

hypertextskulle benämnasvadfadern tillandligeden senaresomsom
thetogetherof im-hypermedia. The itemstyingoch twoprocess

förmekaniska teknikenutveckla denBush.skriver Attthing",portant
hanMemex-skärmamainformationen påochlagra presenteraatt ser

naturlig tekniskbaramärkvärdigt,särskilt ut-inte utan som ensom
veckling.

Även omfattande diskussion,förföremåltankar blevBushs enom
omfattande1960-talet innan någontill börjandet dröjaskulle merav

dåEngelbartstånd. Douglastankar korn tillhanstillämpning varav
byggdeSystem, vilketiektet oN-LineNLS-projansvarig för uppman

refererade tillolika Dessa100 000databas med textertexter.överen
hypertextutvecklingar.påminnervarandra på sättett senareomsom

amerikanenlanserades 1965hypermediaochhypertextTennema av
likheterXanadu bär mångavisionNelson.Ted HansTheodore H.
världs-Nelson,Xanadu skulle, enligtWide Web.World Idagensmed

varandraförbundna medallafinnas,samtligahistoriens texter genom
beskriva sinfördocuverse"användeNelsonlänkar.s.k. atttennen

vision.
sekventiella, linjäratraditionelladenMed hypertexten överges

ochhar börjanbok,skillnad frånTill ettstrukturen i text. som enenen
slutar.börjar och Ingenhypertextomöjligtslut, det sägaär att var en

framläsare kan siglik, eftersom varjeden andradärmedblir taläsning
därmed oerhörtblirkombinationsmöjligheterAntaletolikapå vägar.

mänsk-liknar denhyperteknikenanförasoftabrukarDet attstort. mer
arbeta.associativaliga hjärnans sätt att

tidiga Internet6.2.2 Det

försvarsdepartementetamerikanskabörjade det1960-talet attUnder
detegenskapen inteskulle ha denbl.a.datornät, attutveckla ett som

åstadkommakämvapenattack. Föreventuellefterobrukbart attblev en
decentralise-datanätetinnebarmodell,valdesdetta att engavssomen

byggdesMed avsiktstruktur.icke-hierarkisk nätet utanrad och enupp
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central mittpunkt, eftersom rädd för sådan lättatt skulleman var en
kunna slås vid fientlig attack.ut Den information sändesen mellansom
de anslutna datorerna eller nodema i deladesnätet i block, s.k.upp
paket. Dessa letade sig fram på olika i förvägar nätet sedanatt sam-
manfogas till sin helhet vid den slutgiltiga destinationen. Om elleren
flera nätverksnoder slogs skulle ändå informationenut kunna leta sig
fram i nätet använda sig andraatt noder.genom av

Datomätet, föregångare tillär Internet,som Arpaneten namnetgavs
Advanced research projects network. förstaDet året, 1969,agency
omfattade nätverket fyra datorer.

Efter hand anslöts fler och fler datorer till nätverket. Det försvars-
mässiga syftet bakom i taktnätet med detavtog kalla krigets farhå-att

minskade. ställetI blev datornätet i mångt och mycketgor redskapett
för kommunikation och informationsöverföring mellan universitets-
forskare.

6.2.3 Protokoll och tillämpningar
Användandet standardiserade s.k. protokoll förutsättningär förav en

datorer olika fabrikatatt skall kunna anslutas till nätverketav och
kommunicera med varandra. Protokoll kan beskrivningarsägas vara av
hur kommunikationen mellan Åranslutna datorer skall gå till. 1973
utvecklades TCP/IP Transmission control protocol/Intemet protocol

möjliggjorde kommunikation mellan och sammankopplingsom oli-av
ka nätverk. TCP/IP fortfarande detär grundläggande protokollet för
Intemetkommunikation. sambandI med födelsen TCP/IP användesav
också ordet Internet för första gången 1974.

börjanI 1970-talet utvecklades den första riktigt applikatio-av stora
elektronisk snabbt kom blipost, den allra vanligastenen, att for-som

Intemetanvändning. Det första e-brevet skickadesmen 1971.av
Användningen snabbt ochväxte eftere-post tid utveckladesav en

för s.k. sändlistor eng. mailing lists°, ditprogramvara enskilden an-
vändare kunde anmäla sig skicka e-brev tillatt värddator.ettgenom en
Därefter får användaren varje inlägg till listan.postassom

Flera andra protokoll har spelat roll för utvecklingenstor Inter-av
däribland telnet och ftpnet, file transfer protocol för överföring av

filer mellan datorer. Ett antal s.k. ftp-arkiv harstora med tiden byggts
i världen, där olika kategorierruntom datafiler lagratsupp i stortav

antal. Dessa databaser innehåller i dag bilder,texter, programvara m.m.
Speciellt möjligheten lagra haratt varit betydelsefull förprogramvara
många programutvecklare, eftersom det möjliggjort distribution s.k.av
"shareware i skala. Med sharewarestor användare möj-attmenas ges
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lighet ladda datorprogram, installera det på sin dator ochatt ettner egen
det under begränsad tid. Som exempel på sådan databasprova en en

kan den uppbyggd inom för det svenskanämnas är univer-som ramen
sitetsdatanätet SwedishSunet university network.

centraltEtt protokoll NNTP Network transferärannat news pro-
tocol, möjliggör uppbyggnad och distribution Usenet News,som av
s.k. nyhetsgrupper. Med hjälp särskild en s.k.av en programvara ny-
hetsläsare kan enskilda användare ansluta sig till värddator och dären
abonnera valfriapå nyhetsgrupper. finnsDet i dag tusentals sådana

världen.i Varje nyhetsgrupp sig åt diskuteraägnar att sär-ettgrupper
skilt ofta mycket aktivt.ämne,

Under 1980-talet AntaletInternet. anslutna datorer, nätverkväxte
och länder ökade antal.i Sverige anslöts 1987-88, medi och de fyraatt
nordiska universitetsdatomäten kopplades via NORDUNET.samman
Sverige hade dock varit anslutet till sedanEUnet 1983.

Med lanseringen Gopher börjani 1990-talet viktigttogs ettav av
utveckling. likheti Internets I med de protokoll och tillämpningarsteg

beskrivits byggde Gopher på s.k. client-server-telcnik. Härsom ovan,
innebar tekniken information kunde organiseras på dvs.att en server,

värddator. Användaren kunde sedan med hjälp särskilden av en pro-
klient, få informationens.k. förpresenterad sig i hierar-gramvara, en

kiska hjälpMed kunde användaren förflyttaett menysystemmenyer. av
sig mellan olika Gopherservrar världen.i Dessa innehöll så gottservrar

textfiler.enbartsom rena
Allt eftersom mängden tillgänglig information ökade på Internet, ut-

vecklades olika hjälpmedel för organisera och återfinna infonnatio-att
Archie och tidigaVeronica exempel på sådana tillämpningar.ärnen.

6.2.4 World Wide Web

1980-talets slutFram till fortfarandeInternet något främstvar som an-
vändes västvärldens universitet och högskolor.på Vid den tidpunkten

skapades1989 World Wide Web www, vilket kommit bli denatt
applikation betytt allra för de årens dramatiskamest senaste ut-som
veckling och dess tjänster. hur räknar:Dettanätet oavsett anta-av man
let anslutna datorer, antalet människor har tillgång till eller,nätet,som
vilket för dennaintressant utredning, mängden informationär mest som
publiceras online.

2 http://ftp.sunet.se
3 litet antal gopherservrar fortfarande.Ett existerar exempelFör ett se:
gopher://kth.se:70/1/
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Upphovsman till World Wide Web datateknikem Timär Bemers-
Lee, då verksam vid CERN i Geneve. Lättheten konfigureraatt en

och möjligheterna till grafisk presentation, där bildwww-server texter,
och grafisk design kunde integreras, gjorde fickannan att ettwww
mycket snabbt genomslag. Länksystemet utvecklades från gophertek-
nikens hierarkiska och webben blev hypertextmiljö.menyer www en
HTML Hyper markup language, för sidbeskrivningtext ett system
och -presentation, utvecklades hand i hand med webbläsare eng.
browsers, de första årens Cello och Mosaic och dagens Netsca-som

och Internet Explorer. En beskrivningnärmare HTML i bila-pe av ges
ga

Dokument innehåll märkt i enlighet medär HTML-standardenvars
plattformsoberoende, vilketär innebär de kan på olikaatt presenteras

datorer, olika operativsystem under förutsättning datorn haretc., att en
webbläsare installerad. Vissa avvikelser kan förekommasmärre mellan
olika datonniljöer, i dokumenten likadana obero-stort sett utmen ser
ende vilken dator de på. Någon konvertering behövspresenterasav
inte. Den inkompatibilitet präglat delar datorindustrinssom av pro-
gramutveckling, och till exempel inneburit det varit problema-attsom
tiskt förflytta enkel ordbehandlingsfil mellan datoreratt olika fab-en av
rikat, bröts därmed. På tid har dock tendenser kunnat skönjas isenare
riktning leverantörsspecifika miljöer, vilketmot dokumentgör attmer

skapats för viss läsare, exempelvis Internet Explorer,som en ser an-
norlunda de i Netscape. De tillverkarnaut försö-presenteras storaom
ker driva igenom tillägg till HTML-standarden riskeraregna men sam-
tidigt utveckling forna tiders inkompatibilitet.moten

Flera bedömare HTML:s dominerande position relativtattanser
kommer intas XML Extended markup language,snart att vilketav

utvecklat och flexibelt språk.ettanses vara mer
Med infördes också protokoll för överföring,ett nytt HTTPwww

Hyper transfer protocol. Webbläsarna hartext utvecklats i riktning
integration de andra Internet-protokollen,mot exempelvis de förav e-

ftp och gopher. Webbläsarna kanpost, också, med hjälpnumera av
tilläggsprogram, s.k. plug-ins, spela ljudsekvenser och rörliga bil-upp
der. Dessa överförs ofta med hjälp s.k. streamade protokoll,av en
överföringsform innebär informationen spelasatt upppresenterassom
allteftersom den anländer till användarens dator. Därigenom detär
möjligt kontinuerligt sända radio och viaatt nätet.tv

Integrationen har sedan fortsatt riktningi webbläsarna tarmot att
över och gränssnittet datornsutgör operativsystem. Följdenmot eget

14Se exempelvis TheBemers-Lee, T., World Wide Web and futurepast, present:
http://www.w3c.org/People/Bemers-Lee/ l 996/ppf.html
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kan bli användaren inte upplever någon skillnad mellanatt arbetaatt
med information finns lagrad lokalt på den datorn och sådansom egna
information finns tillgänglig påsom www.

6.2.5 Utvecklingstendenser

Två utvecklingstendenser framstår särskilt tydliga det gällernärsom
den framtidens Intemetpublicering, nämligen konvergensnärmaste och
individualisering. Naturligtvis finns andra faktorer kommer haattsom

betydelse, exempelvis kommersialiering, dessa intestor tasmen upp
här.

Med konvergens här allt fler medieforrneratt växermenas samman
och blir svåra skilja åt. Radio, tidningar, tidskrifter, bokförlag,att tv,
telefoni har tidigare verkat i sina respektive sektorer och konkurre-etc.

med andra aktörer i sektor. i taktMen med såväl med-rat attsamma
borgarnas tillgång till överföringshastigheter band-nätet nätetssom
bredd ökar, kommer vi sannolikt få allt fler exempel på sådanatt se
konvergens.

Som exempel på konvergens i dag kan Aftonbladetsnämnasav
webbplats, förutom och stillbilder också innehåller länkar tilltextsom
rörliga bilder form digitalti lagrade videosekvenser. stället förI attav
bara läsa fotbollsmatchviss kan läsaren sålunda vissa sekven-om en se

från matchen spelas på datorskärrnen. Ett exempelannat är attser upp
på Nyheters webbplats kan finnaDagens musikrecension i text-man en

form, försetts med länkar till digitala ljudfiler för uppspelning isom
webbläsaren. exempelEtt på konvergens i riktningmotsatt utgörs av
Sveriges Television, också förmedlar nyheter i textform.som

Konvergensen illustreras också andra traditionella medie-änattav
företag visar intresse för tillhandahålla information. Contentattnu
king, dvs. det innehållet och inte tekniken det viktigaste,äratt ärsom
kan slagordet för denna konvergerande rörelse. Framföralltsägas vara

det företag från dator- och telekommunikationsbranschernaär ut-som
ökat aktivitetersina inom detta område.

Med individualisering allt den informationattmenas mer av som
erbjuds allmänheten kommer få individuell utformning. Till vissatt en
del kommer användaren, dvs. den dagvi i kallar läsare, lyssnareperson
eller tittare, kunna detta. tendensDenna innebär vi avlägs-att styra att

från det traditionella begreppet "massmedium" ett-till-ettnar oss som
många-fenomen, där information förmedlas, i samti-stort settsamma
digt, till mängd människor läsare/tittare/lyssnare.storen

individualiseradeDen informationen annorlunda Dels kanut.ser
den på olika dels kan innehållet helt olika. delEnsätt,presenteras vara
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del producen-användaren,träffas alltsåavgörandendessa en avavav
infor-ofta baserat påfallet dettasistnämndadetten/leverantören. I är

beteende.tidigareanvändarensmation om
exempelovanstående kan följandetill detillustration nämnas:Som

nyheterna, dvs.hon vill läsahan ellersjälvAnvändaren avgör om0
datornskall spelastext-filtext-fil, ellerläsa avuppsammaomen

tal.syntetisktmed hjälp av
antalvidtV-bolag ettstörreEtt sportevenemangettmonterar upp0
vilk-självkontinuerligt. Tittarensändervardera avgörkameror, som

hans eller hennesskall ikameravinkel visas tv-egensomen
utsträckningi vissTekniken kommer prövas tv-attmottagare. av

under 1998.Canal+kanalen
internationelltmedwebbplats i USA,besökeranvändareNär en0 en

svenska.reklam påförvåninghon till sinhan ellerinnehåll, möts av
den be-känneramerikanskadenförklaras attDet att avservernav

ska-webbdokument visasanvändare. ärsvensk Detsöks somav en
den användaren.ögonblicket, för justdeton-the-fly, dvs. just ipat

därcookies,teknikeranvänds bl.a.dettaåstadkommaFör att som
beteende lagras.tidigareoch dennesanvändareninformation om

antal infor-väljer användarenpush-tekniks.k.hjälp ettMed urav0
eller henne. Marie-honomsådant intresserarmationskällor ut som

sådan tjänst. Manexempel påsvenskttimmarbergs 25 är ett en
väljafrån, delsinformationönskar fåkällordedels väljakan man

begä-kan vidareutesluta andra.och Mannyheterkategoriervissa av
levererasskallord eller begreppinnehåller vissanyheteratt somra

förut-branschbedömaremångaharPush-teknikentill skärmen. av
fortfarande sittdentillväxt,mycket sto-väntarspåtts stor menen

i Sverige.genombrottra

ytterligaregåreller know-bots,butlersintelligentaS.k. agenter,
påinformationletar nätetlängre. Agentema uteärett steg somprogram

önskemål.efter dennesanvändareenskilden

i dagtillTillgången Internet6.2.6

ioch användningen InternettilltillgångenundersökningarNya över av
redo-undersökningarfåderegelbundet. EnpublicerasSverige somav

genomförs Forskningsgruppendenlongitudinella datavisar är avsom
undersökt dator-harFSI.informationsstudier Denochför samhälls-
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bland befolkningen sedan 1985 och Intemetanvändning sedanvanor
våren 1995.

ÖstemianTvå FSI-forskare, Torsten och Joachim Timander, publi-
cerade 1997 Internetanvändningenrapporten Sverigesi befolkning.

den framgårAv andelen regelbundna Intemetanvändareatt i betydel-
surfar på eller använder e-post befolkningen i åldrarnasen www av

16-79 år uppgår till 14 % i april 1997. Siffran innebär ökning meden
500 % sedan april då1995, den första mätningen genomfördes. Om

de använderäven Internet sällan räknas in, uppgår andelen isom mer
april 1997 till 25-30 %. Ytterligare lO % de planerarattca attca uppger
ansluta sig till Internet inom framtid.en snar

Av FSI-undersökningen framgår också hur Intemetanvändningen
fördelar sig olikai befolkningsgrupper. Resultaten redovisas nedan i
punktfonn.

Storstadsbor använder Internet betydligt de bor iän mindre0 mer som
orter/landsbygd. Andelen Intemetanvändare bland bosatta ipersoner

med 30 000 invånareorter än två och halvär nästan gångermer en
bland bosattastörre än på med mindre 4 000 invå-orter änpersoner

nare.
Högutbildade använder Internet betydligt lågutbildade. Re-än0 mer
laterat till facklig tillhörighet använder, under första kvartalet 1997,
23 % SACO-medlemmama Internet, 17 % medlemmarnamotav av
i TCO och 7 % medlemmarna i LO. Siffrorna baserade på fly-av
tande medelvärden under kvartal.tre
Höginkomsttagare använder Internet betydligt låginkomstta-än0 mer

Sambandet mellan inkomst och användning dock inte likaärgare.
tydligt det mellan utbildning och användning, vilket kan förkla-som

mängd studenter med låga inkomsteratt stor använder In-ras av en
högi utsträckning.ternet

Män använder Internet dubbelt så mycketän kvinnor.0 mer som
Skillnaderna varierar dock mellan olika åldersgrupper: Bland dem

födda på 1960- och 1970-taletär "mansöverskottet fleraärsom
gånger bland dem föddastörre än på 1940-talet.ärsom

En jämförelse mellan 1995 och 1997 undersökningens demogra-av
fiska variabler tyder på skillnaderna mellan olika befolkningsgrup-att

ökar minskar. Beroende påän svårigheterna förutse till-per attsnarare

Osterman, Timander,T., Intemetanvändningen i Sveriges befolkning :
utvecklingen attityder och användningen beträffande vissa tekniska hjälpmedelav
Internet, dator, modem, CD-ROM och mobiltelefon. Stockholm, 1997 Teldok

115rapport
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växtförlopp avstår rapportförfattama från uttala sig huruvidaatt om
dagens klyftor kommer öka eller minska.stora att

undersökningarDe den svenska befolkningens tillgång till ochav
användning Internet regelbundet utförs olika undersök-av som av
ningsinstitut visar så samtliga den andel befolkningengott attsom av

har tillgång till helaInternet tiden ökar. Siffrorna varierar mellansom
de olika institutens uppskattningar och kan ibland svåra jämfö-attvara

med varandra. undersökning utfördEn Sifo MediaInteractive ira av
maj visade1998 exempelvis 38 befolkningen% mellan och12att av
79 år använder minstInternet gång i månaden från hemmet, skolanen
eller arbetsplatsen. Hälften dessa, miljoner,1,3 använder Internetav ca

dagligen.så gott som

6.3 Publicering via i Sverige i dagwww

Statliga myndigheter, kommuner, landsting, och företag,småstora or-
och föreningarganisationer använder alltsig i högre utsträckning av

kanal för föra information eller för marknadsföraatt ut attwww som
informationsig. Den publiceras på organisationens webbplats kansom

omfattning.variera i lilla företaget kanskeDet bara har ellerstort etten
sidor med grundfakta företaget och dess produkter. Detsammapar om

kan gälla för liten amatöiteaterförening eller liknande.en
det finnsMen också antal aktörer publicerar mängderett storasom

professionellt framställd information. Dit hör första handi de stora me-
dieföretagen: dagstidningar, nyhetsbyråer, Sveriges radio fl. Fleram. av
dessa avgiftsbelagdockså tillgång till sina databaser via Internetger
och Som exempel på sådana databaser kan Mediearki-nämnaswww.

innehåller artiklar Aftonbladet, Svenska Dagbladet mfl.vet, som ur
tidningar, innehållerPressText, artiklar från Dagens Nyheter,samt som

m.fl.Expressen tidningar.

6.3.1 Dagstidningar

fanns,I 1998 enligt förteckning,KB:s svenska dagstidningar70mars
tillgängliga på fanns finlandssvenskaDärutöver 5 tidningar ochwww.

svensk-amerikansk. finns förDet närvarande dagstidningen en som
helt saknar tryckt motsvarighet, timmar,nämligen 24 lokaltidningen

Örebro.från

6 http://www.kb.se/ts/tsonline.htrn
7 http://www.24timmar.se/
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Omfånget tidningarnas webbpublicering varierar starkt. finnsDetav
å sidan tidningar Helsingborgs dagblad, lägger alltena in-som utsom
nehåll i papperstidningen på och å andra sidan Hjo Tidning,www,

webbplats förutom några utvalda temaartiklar endast innehållervars
information tidningen adress och telefonnummer, prenumerations-om
priser etc.

E-pliktutredningen riktade februarii 1998 enkät till 20 utvaldaen
dagstidningar med www-utgivning. Enkäten innehöll följande frågor:

När började ni publicera redaktionellt material på webben
Om jämför med den tryckta tidningen, finns det någonman typ av
material ni inte publicerar på webben
Innehåller webbutgåva material unikt, dvs. inteär publiceraser som
i den tryckta tidningen Om "ja, i så fall vilkeni utsträckning
Hur del den tryckta tidningen kan läsasstor på webbenav
Hur många gånger dag uppdaterar ni webbutgåvanper

längeHur lagrar ni normalt de artiklar ni publicerar på webben
Har ni planer på detinom året inkluderaatt närmaste änannat text.
och stillbilder i webbutgåva tidningen, exempelvis rörliga bil-er av
der och ljudfiler Om ni redan det, planerar nigör utöka det in-att
slaget

Enkäten besvarades 8 tidningar. Tidningamas framgår ned-av svar
an.

Arbetet började sin Intemetpublicering lite trevande i början0 på
1997. Man uppskattar 10 % innehållet i denatt tryckta tidningenav
publiceras på Något unikt material förekommer inte, dvs.www. en-
dast sådant material ingår i den tryckta tidningen publiceras påsom

Webbplatsen uppdaterasnätet. gång dag. Materialet liggeren per
vanligtvis kvar mellan vecka och månad.en en
Nerikes Allehanda började publicera redaktionellt material på i0 www
maj 1995. Endast enstaka artiklar ca 6-12 st publiceras. Det unika
materialet består interaktiva tjänster och senaste nytt. Denav
elektroniska utgåvan uppdateras gånger dagen, vilketett par om man
planerar utöka till 6-10 gånger dag.att Materialet publicerasper som
på lagras i vecka. NA:s artiklar lagras dessutom i databasenwww en
Mediearkivet. Ljudinslag förekommer i dag och planer finns på att

video.prova
Norra Västerbotten uppskattningsvis 30-40att % den0 uppger av
tryckta tidningens innehåll läggs på Samtidigt innehållerut www.
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deras webbplats 40-45 % unikt material. Uppdateringsfrekvensenca
3-5 gånger dag.är per

Nya Wermlandstidningen NWT skiljer sig från övriga tidningar,0
eftersom den har lagt sin Intemetsatsning. NWT attner uppger man
slutade i november efter1997 försök,års eftersom det inteettca gav
någonting antal utlandsläsare. Manän sig avvaktaett sägermer nu
utvecklingen och ligger enbart med välkomstsida, lite hän-utenu en

ochvisningar enstaka kåserier.
Sundsvalls Tidning ST-Online den enda svenska dagstidningär0

betalt läsarna för www-utgåvan. Tidningen kan delastarsom av upp
betaldeli ST-Online och gratisdel. Nedanståendeen en svar

ST-Online. började publiceraMan redaktionellt material påavser
novemberi 1996. Ca 70 % innehållet deni tryckta tidning-www av

publiceras på Som exempel på unikt material nämnsen www. en
debattsida, nyhetstelegram, lokalt, inrikes och utrikes,egen evene-

mangsguide, lunchguide, databaser med film- och skivrecensioner,
länktips, bakgrundsmaterial till artiklar Webbplatsen uppdate-m.m.

2-4 gånger/dag. Via ST Online planerar hela sittgöraattras man
textarkiv tillgängligt. planerarMan införa ljud och video. Gratis-att
delen, dvs. den del tidningen fritt tillgänglig påärav som www, om-
fattar jämfört med ST-Online uppskattningsvis 10 % nyhetsmate-av
rialet och det totala50 % materialet.av
Sydsvenska Dagbladet Snällposten SDS började publicera redak-0
tionellt material på Endast1995. enstaka artiklar publiceras.www

unika materialet bestårDet interaktiva tävlingar, länksamlingar,av
debatter,vissa TT-telegram, ljudinslag,vissa väderleksinformation
Materialet lagras olika länge, allt från några dagar till något årm.m.

förekommer.
Värmlands Folkblad började publicera redaktionellt material på0

i november 1997. Ca den60 % tryckta tidningen kan läsaswww av
på Något unikt material förekommer inte. Webbtidningenwww.
uppdateras gång dag. Man sig inte ha några planer påsägeren per

inom det året inkludera och stillbildernärmaste iatt änannat text
www-utgåvan.
ÖstgötaCorrespondenten började sin www-satsning våren 1995, då0

nöjesbilaga lades publicerarMan 100 % dennärmareut.en av
tryckta tidningen på med undantag för Kort och Gott-www, en
sida" med kåserier, korsord och liknande. heller eftertextannon-Inte

eller alltför långa bildreportage läggs på Som exempelnätet.utser
på unikt material framförallt byråmaterial och nyheternämns som
händer under dagen tips från lokalradion, polisradion, påreportrar
tidningen. Webbplatsen uppdateras kontinuerligt under dagen, men
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tillgängliga iArtiklarna finnsdag.gångerfärre 10sällan än ca enper
kompletteraplaner pådagsläget ingahar imånad. Man att www-

ljudfiler.bilder ellermed rörligautgåvan

Än stillbilder ifrämst ochdagstidningamapublicerarlängeså text
beträffandehar inlettsförsöksverksamhetVisswvvw-utgåvor.sina

be-de tidningaroch flerarörliga bilderljud ochpublicering somavav
anting-planeraråretdetde inom attenkäten närmasteattsvarat uppger

sådanredan existerandeutökabilder ellerrörligaljud ochinföra atten
publicering.

tidskrifterElektroniska6.3.2

PeriodicaSvenskonline-tidskrifter,svenskaförteckningKB:s över
uppgift hurtidskrifter. Någon260juni 1998Online, omfattade i om

Beträffan-finnswww-form inte.existerar ienbartdessamånga somav
pappersfonn varierar,såvälitidskrifterdede ut somwww-gessom

samstämmighetgradendagstidningar,gällerdetprecis när avsom
pappersutgåvan,material frånalltläggerVissamellan utgåvoma. ut

material intenågotpublicerar intematerialet. Vissadelarandra somav
omfattande publiceringandra harmedanpappersutgåvan,återfinns i en

material.uniktsådantav
påpublicerastidskriftsmaterial ärdetallraDet mesta wwwsomav

oli-påexempelvis ETC,tidskrifter,fåtal tari dag. Etttillgängligtgratis
betalt.ka sätt

böckerElektroniska6.3.3

publicerarvanligtvisbeståronline-publicering attBokförlagens manav
utdragkortarerecensionerböcker,utgivna samtinformation urom

fulltextpublicering,medovanligt ävendetböckerna. Däremot är om
omfattandemedwebbplatserdockfinnsfinns. Detundantagenstaka en

s.k.exempelvis detfulltextformat,elektroniska ipublicering texterav
svenska litterä-äldretillhandahåller 200änRuneberg,Projekt mersom

textkri-m.m..° exempel påSomdiktsamlingarromaner, entexterra
Almqvistutgå-vitterhetssamfundetsSvenskakaneditiontisk nämnas

va.

18http://www.kbse/nbp/el-penhtm
9 http://www.lysatorliuse/runeberg/

.spraakdata.guse/vittsam/almqvisthtml20httpz//g3

18-52503
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6.3.4 offentligaDen sektorn

offentligaDen sektorn har omfattande webbpublice-sammantaget en
SverigeDirektZLring. På den offentliga sektornsärsom gemensamma

webbplats fanns i februari 1998 länkar till kommuner,272 21 landsting
och 230 statliga myndigheter.

Statliga myndigheter informerar sin verksamhet och hurom man
kommer i kontakt med myndigheten och dess tjänstemän. Myndighe-

publicerar sina nyhetsblad och tidskrifter på webbplatser,sina deterna
informerar och publicerar relevanta författningar inom myndighe-om

område, de publicerar och material.tens rapporter annat
särskild kategoriEn de statliga universiteten och högsko-utgörs av

loma, publicering omfattande vad gäller för denär än änvars mer som
statliga sektorn allmänhet.i Forskningsrapporter, kursinfonnation, la-
boratorieresultat mängd privata hemsidor några exempelsamt stor ären
på vad återfinns där.som

Så samtliga svenska kommuner finns representerade pågott som
Information kommunen och dess näringsliv denutgörwww. om

grundläggande informationskategorin. Målgruppema allt från denär
kommunens medborgare till presumtiva turister. Mängden infor-egna

blandmation varierar kommunerna. några fallI publiceras kommunala
protokoll på www.

6.3.5 Ljud och rörliga bilder

Utbudet ljud och rörliga bilder har hitintills begränsatvarit påav www,
framför allt på grund de begränsade överföringsmöjlighetema. Den-av

information betydligt omfångsrik och stillbilderärtyp än textna av mer
och därför lång tid ladda ned. teknik möjliggörNär bred-tar att ny
bandsöverföring kommer dock utbudet med sannolikhet ökastörsta att
mycket snabbt.

Än längeså publicerar dagstidningama främst och stillbilder itext
sina www-utgåvor. Viss försöksverksamhet har inletts beträffande
publicering ljud och rörliga bilder och flera de tidningar be-av av som

den redovisade enkäten de inom detsvarat närmasteattovan uppger
året planerar införaantingen ljud och rörliga bilder eller utökaatt att
redan existerande sådan publicering.

I avsnitt 6.2.5 beskrevs hur Aftonbladet och NyheterDagens integ-
ljud och video webbutgåvor.i sinarerar

2 http://www.sverigedirekt.riksdagen.se



Kapitel 6 671998:111SOU

radiokanaler och -stationerantalåterfinns i dagljudBeträffande ett
delmöjlighetwebbplats finnsradiosSverigesPå att tapå Internet. av

lokalradiokanaler.inklusivekanaler 25från samtligautsändningar
programka-rad andranyheter,handförstaUtbudet består i men enav

särskilda utsänd-frågadock inteockså. Detförekommertegorier är om
varjedessatidpunktbestämdvid utanningar programprogram,aven

vidlyssnarenladdasljudfil och kanfinns lagrat separat avnersom en
"kvartifem-Ekos sändningarhelst. Dagenstidpunktvilken som

juli 1996.lagrade från den 1exempelvisfinnssändningen
kontinuerligtsänderSverigeiradiostationdagfinns iDet somen

Bandit".Radiokommersiella stationendennämligenvia Internet,
det härAudio-teknik. Is.k. StreaminghjälpmedSändningama görs av

skermed denidentiskutsändningfråga ärfallet detär somsomom en
FM-bandet.påfrekvensordinariepå stationens

med någonolika webbplatserfrånhämtaljudfilerfinnsövrigtI att
begränsade avsnittdet sigOftamusikinriktning. ettform rör avomav

smakbit.tillhandahållsverkmusikaliskt som ensom
kapacitetbegränsat. NätetsbilderrörligaUtbudet ännuär merav

föreffektivt hinderså länge änöverföringbeträffarvad ännu ettär mer
industridock.försök Dagenshel del star-En görsbegränsade insatser.

1998.i juni Etttv-utsändningar via annatexempelvistade exem-www
Rosenbad,Informationwebbplats,regeringensviapel är nume-att man

presskonferenser. Ifråndirektsänder via Internet större samman-ra
från Radio Ban-skillnadtillutsändningar,dessapåpekaskanhanget att

eller vidsamtidigtde inteunika ettutsträckningdits, i hög attär genom
sänds viatillfälle ut etern.annat

utifråndelensvenskainnehållet på denbeskrivningEn wwwavav
8.1,återfinns i avsnittbild etc.ljud,text,indelningfonnatmässigen

Kulturarw3-projekt.s.k.för KB:sdär redogörjag

publiceringPrivat6.3.6

mel-ocksåökar, tenderartill Internet gränsentillgångentakt medI att
dag möj-suddas iDetpubliceringprofessionell äroch att ut.lan privat

naturligtvisvälgjorda webbplatser,producerahelstligt för attsomvem
erforderligtillgång tillhareller honhan utrust-förutsättningunder att

kunskaper.ämnesmässigatekniska ochtillräckligabesitterning samt
baseradanalys,innehållsmässigenklareutförtharUtredningen en

ochwebben i dagåterfinns pådokumentdestickprov,på ett somav
Kulturarw3-projekt. Undersök-för KB:sinomsamlats in ramensom

22http://www.bandit.se
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delningen visar webbsidorna material ka-privatatt storen av avser av
raktär. Information enbart har intresse för den vänkret-närmastesom

skolklassen eller skapats syftei lära sig HTML-kodningattsen, som
för överraskande del det insamlade materialet. Detstorsvarar en av

"pappersvärlden" bestod lappari på anslagstavla, inläm-som av en en
ningsuppgift i skolan eller internt protokoll läggs på iett nätetutnu
digital form.

förDet i dag svårt, inte omöjligt, skilja mellan detär sägaatt att som
för liten krets och det spridas iär avsett är avsett atten av personer som
krets. finns några formella,Det inte sig tekniska eller istörreen vare

principiella skillnader mellan dessaövrigt kategorier.
Mediekommittén föreslog i sitt slutbetänkande Grundlagsskydd för

medier yttrandefrihetsgrundlagenSOU 1997:49 YGL skulleattnya
utvidgas. Förslaget innebar andra traditionella medieföretagäven änatt
skulle kunna ansöka utgivningsbevis för sådana yttrandenom som
publiceras på Internet. Därigenom skulle dessa yttranden ettges

skydd.grundlagsmässigt
Kommitténs förslag skulle ha inneburit formellt kriterium ha-att ett

de etablerats, eventuellt kunde ha i urvalsprocess. För-använtssom en
dock l997/98z43.slaget avvisades regeringen i propositionenIav prop.

anförde tiden förregeringen inte sådan åtgärdännuatt var mogen en
l.l l

Databaser6.4

kunnat urskilja grundläggandeTraditionellt har all-tre typerman av
databaser: bibliografiskatillgängliga databaser, faktadatabasermänt

och fulltextdatabaser. Sådana databaser har funnits flerai decennier
ofta kommersiell basis.och har drivits på Som exempel kan nämnas

databaser Librisnationella bibliografiska och Artikel-sök, fulltext-som
databaser Rixlex och TT-Nyhetsbanken faktadatabaser medsamtsom
statistiska eller ekonomiska data. mellan olika databasformerGränserna

flytande.är numera
kunna söka dessa baser behövde användaren oftaFör i tidigareatt

producenten villkoren.teckna avtal med Genom sedan medett attom
hjälp modem direkt till databasen eller till s.k. databasvärdringaav en
kunde användaren ansluta sig till basen med särskilt lösenord förett att
därefter söka den. Allt fler databaser tillgängligai via Internet,görs nu

fortfarande behövs fall avtal ochi många lösenord. Däremotett ettmen
behöver direkt till databasen eller databasvärden.inte ringaman

23Mediekommittén använder yttrande for det publiceras på Internet.termen som
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dedock inteinnebärwww-gränssnitt atthardatabaserna ettAtt nu
för-inloggningen,anslutningen,självabaragratisblivit atthar utan
intepågrafisktutformas sättkan ettgränssnittetochenklats somatt nu

förändrats.för debiteringprincipernaharSamtidigttidigare.möjligtvar
anslutenefteranvändarnadebiterardagidatabaserovanligtDet attär

tid.
systematisktinformationen ärdatabasutmärker är attDet ensom

sökingångarmedförseddaoftastenstaka ärdeordnad, somposternaatt
frågegränssnittsärskiltfinnsdetnyckelord etteller attsamtindextermer

data-harTraditionelltbasen.informationhämtaochsöka enför uratt
denutmärkasocksåspråkbruk, attsvenskt ansettsiåtminstone avbas,

4.2.avsnittsefonnmaskinläsbarlagrad ifinns
statiskadynamiska. De ärellerstatiskaantingen av-Databaser är

trycktamedjämföraskanförändras. Deavseddaoch inteslutade att
data-Dynamiskahantera.enklaförhållandevis attochbibliografier är

ändrastillförs,informationförändras attsådanabaser är genomsom
bort.eller tas

Nord-databasförteckningennordiskadenupplaganDen senaste av
databaser. Itillgängligaoffentligt anta-svenskainnehåller 195Guide

för-Flertaletoch diskett.cd-rompådatabaserantalmindrelet ingår ett
ochflesta via Internetdeonline-förbindelse,vianåstecknade baser
viasökbarasamtligaså attkommerSannolikt gott varasomwww.

år.någraellernågotinomwww
kanförteckningeniingårdatabasersvenskaexempel påSom som

innehålleradressregisterochSamordnatSPAR somnämnas person-
poster,miljoner8,6befolkningensvenskadenpersonuppgifter om

och Expres-Nyheterartiklar DagensallainnehållerPressText ursom
GeoRegisterochartiklar0001990-talet 450 sombörjanfrån avsen

00027geovetenskapemainomdokumenttillreferenserinnehåller
1996.Mängduppgifternaposter. avserovan

på detwww-information sättet attövrigfrånskiljer sig enDatabaser
svårrobottekniks.k. är atthjälpmedinsamlingautomatiserad ge-av

användare3.bilaga Entekniken,beskrivningförnomföra seaven
inskrivadatabas attinformationframvanligtvissöker genomenur

sedanhämtassökordUtifrån dessaformulär.sökord ifleraeller ettett
skulle kunnarobotförMendatabasen. attinformationrelevant enur

behövaförenklat,den, någotskulledatabasinformationallhämta ur en
språket.aktuelladetiförekommerordallasöka på som

Nordinfo,Esbo:databaser.nordiskadatabasesNordic24 1996Nordguide : -:
35Nordinfo-publikation1997 ;
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6.5 Publicerings- och
kommunikationsfonner utanför www

6.5.1 Sändlistor

finnsDet antal e-postbaserade s.k.sändlistor eng. mailingett stort
lists, inlägg distribueras via till listans medlemmar. Sänd-e-postvars
listor benämns också distributionslistor eller e-postkonferenser. Listor-

kan såväl för helst slutna, dvs. enbartöppna till-na vara vem som som
gängliga för vissa kan omfattaDe allt från tusentals med-personer.
lemmar till bara få.några

lista fungerarEn på så medlem skickar inlägg tillsätt att etten en
dvs. viss datoradress, sedan distribuerar inlägget tillserver, en som

samtliga medlemmar via någon vill besvaraNär inlägget påe-post. görs
motsvarande bli medlemFör skickar endastsätt. enkeltatt ettman e-
brev till servern.

kanListor modererade, där s.k. moderator granskar inläggenvara en
innan de går vidare till medlemmarna, eller där alla inlägg nåröppna,
medlemmarna omedelbart. Sändlistorna ofta internationella till sinär
karaktär och har medlemmar från hela världen. De svenskspråkigarent
listomas medlemmar naturliga skäl, oftast svenskar.är, av

Sändlistomas medlemmar aktiva i varierande grad. Som exempelär
kan här två de allmänt tillgängliga svenskspråkiganämnas störreav
listorna. Biblist, behandlar biblioteksfrågor, och Media, be-som som
handlar journalistik, distribuerade under undersökningsvecka ien mars

respektive9 109 meddelanden. Biblist hade då l 300 prenumeranterca
och Media 000.1ca

blirDet allt vanligare sändlistor publicerar inläggen påatt www.
Samtliga inlägg till Biblist sedan november 1995 återfinns exempelvis
under webbplats,Sunets likhet med inläggeni till många andra deav

listor finns326 förtecknade där. Många till formen enkla nyhets-som
brev sprids också via sändlistor, antingen deatt postas ettgenom som
vanligt inlägg till listan eller de lista. Ettutgörattgenom en egen ex-
empel på det Carl Bildts veckobrev, detpå spridsär sättetsenare som
till 16 000 mottagare.ca

6.5.2 Nyhetsgrupper Usenet news
Nyhetsgrupper Usenet News, eller diskussionsgrupper, formär en av
Intemetkommunikation ligger utanför finns dagDet i tiotu-som www.

25http://segate.sunet.se/archives/biblist.htrnl
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den internationellaallehandai Isentals diskussionsgrupper ämnen.
frånoch tillhandahåller inläggNews, lagrarsöktjänsten Deja mersom

inom den s.k.fanns 38diskussionsgrupper,50 000 swnet.-än grupper
tillförs diskussionernadessa1998. Ihierarkin i övervä-gruppermars

fanns vid denna tidpunkt 41 000 in-svenska. Totaltgande delen på ca
och sökbara.lagradefrån dessalägg grupper

e-postbaserade sändlistor och nyhetsgrupperför bådeGemensamt är
lagringsutrymme åtgårendast Dethuvudsak förmedlarde i text.att som

förhållandevis begränsat.därmeddem blirför bevaraatt
nationalbiblioteket, meddet norskaharavsnitt 7.3.3framgårSom av

ochsedan år hämtat inpliktexemplarslagen,norskastöd den ett parav
på Lagrings-diskussionsgmppema Usenet.de norskainläggen ilagrat

förcd-rom räckerför detta intekrävs änär större attutrymmet ensom
under år.norska inläggsamtligabevara ettatt

flytandesändlistor någotbeskrivnamedAnalogt är gränsernaovan
den kommunika-mängdeftersomochmellan Usenet stor avenwww,

tillgänglig viaocksåförmedlas via Usenettion är www.som

BBS:er6.5.3

elektroniskaiblandbenämnsBBS:erBoard SystemsBulletin an-
sådanasprids viayttrandenför deAnsvarsfrågornaslagstavlor. som

be-förslag lades fram iIT-utredningen,den s.k.behandlades varsav
1996:40.dokumenthantering SOU LagenElektronisktänkandet

denträdde kraftanslagstavlor ielektroniskaför1998:112 ansvarom
elektronisktillhandahållerdeninnebär1998. Lagenmajl att ensom

meddelanden, skall haför förmedlingtjänstanslagstavla, dvs. aven
skyldigvidareTillhandahållaren skalluppsikt tjänsten. attöver vara

bort slagoch vissainformationvisstjänstenlämna användare att taav
meddelanden.straffbaraav

användasendastliten ochkanBBSEn ett menpersoner,av parvara
TypiskttusentalsnyttjasBBS:erfinns ocksådet stora personer.avsom

sådanfunktioner.för olika Eninnehåller olikaför deBBS är att areor
da-filer från denöverföringreserverad förvanligtvisär egnaavarea

down-sedan kan hämta eng.varifrån andraup-l0ad,eng.torn
antal s.k.oftaBBS pågårandra på mö-filer.load° dessa I ettareor en

beskrivnaliknardiskuteras. Dessadär olika mötenämnenten, ovan
nyhets grupper.

26http://www.dejanews.com
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sannolikt antalet minskar och medBBS:er iDet Internetär att att
tillgängligt. Fortfarande finns dock antalblir allt BBS:er iett stortmer

drift.

egenskaper hos elektroniskSärskilda6.6

information tillgänglig viaärsom

online-förbindelse

tillgänglig online-förbindelse,information viaElektronisk är t exsom
och elektroniska anslagstavlor BBS:eronline-databaserwebbsidor,

från de elektroniska dokumentavgörandeskiljer sig på sättett som
Online-informationen behöverfixerad form, cd-rom.framställs i t.ex.

från vilket infonnationen sedanenda exemplar,framställas iendast ett
fixerad formElektroniska dokument iöverföras till användare.kan

identiska exemplar, sedanantalframställs däremot vanligtvis i ett som
eller målgrupp.sprids till allmänhetenpå olika sätt annan

utred-därmed, åtminstone dennasistnämnda dokumenten harDe ur
papperspublikatio-med traditionellasynvinkel,nings gemensamtmer

online-information tillhandahålls viaelektroniskamed denän somner
elektroniskabibliografiska beskrivningförbindelse. Den görssom av

också till del den beskrivningform liknardokument i fixerad stor som
tidskrifter.böcker ochgörs av

Länkning6.6.1

enskilda faktor inneburitsannolikt denLänkningsmöjlighetema är som
medför tek-bevarandesynpunktstarka tillväxt. Frånför webbensmest

for omöj-eftersom det svårt, inteproblem,niken särskilda är sägaatt
webbsida kanbörjar och slutar.informationen Enligt, sägaatt varavar

innehålla enda länk.det vill inteoch självständig,helt sluten säga en
vanligaste webbsidor inne-hantera. detdå enkel MenDen är attär att

ofta innehåller län-till andra sidor, vilka i sinantal länkarhåller turett
sammanlänkade sidor kan antingensidor.kar till ytterligare Dessa vara

belägna ivärddator eller på olikalagrade på servrar,serversamma
därmed geografisktblir svårteller utomlands.Sverige Det avgränsaatt

online-förbindelse, synnerhettillgänglig iviaden information ärsom
information.och sammanlänkaddynamiskdet frågaärnär om

filer,ofta lagradewebbsidorBilder ingår på är separatasomsom
sidan helhetsamtidigt i sinwebbläsarenvilka läses in presente-somav

Även heltbilden lagrad påhär kan server.en annanvararas.
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klick-länkarna dolda i bilder, s.k.också vanligtDet ärär attnumera
skillnad mel-dock principiellmaps. ingenbara bilder image Det är

textlänkar.och vanligalan sådana

Autenticitet6.6.2

elektroniskt lag-med fysiska bevarandetproblematiken detFörutom av
framtidalltför avlägsensamhället inom inteinformation kommerrad en

s.k. intellektuelltmed de svårigheterkonfronterasdärutöver att som
medför.bevarande

framträdande påUniversity i USA,vidGraham Rutgers expertPeter
grundläggande frågorformuleratautenticitetsproblemet, hardet s.k. tre

få ökad aktualitet:han spår kommer attsom

dokumentdokumentetdet härjagHur är rättattvet
det dokumentdetsammadokumentetdet härjagHur ärvet att som

hänvisade tillochdu använde
förra gång-har ändrats sedandokumentet intedet härHur jag attvet

detanvändejagen

eller avsiktliga.oavsiktligainnehållet antingenFörändringar ärav
oftare, delarinformationen eller,helaförstnämnda hör förlustTill de av
nätverk.distribution via Enellerinfonnationsmängden vid kopieringav

uppdaterasyfte förbättra ellergjord ikanförändringavsiktlig attvara
eller bort in-falsk informationspridaockså syftei taatttext,en men

skadlig.bedömsformation varasom
utveckla s.k. elek-världen föriförsök pågårIntressanta attrunt om
metoder, kanoch liknandevattenstämplardigitalatroniska sigill, som

förändringar.avslöjadet möjligtgöra att
presenteradeselektroniska signaturertill EU-direktivförslagEtt om

1998.imaj

ochbeskrivningBibliograñsk6.7

identifiering

metoder förutvecklingsprojekt beträffandeolikabeskrivsdetta avsnittI
information.elektroniskt lagrad Dessaidentifieraochbeskrivaatt me-

frame-and Council DirectiveParliamentProposal for European commonon aa
publice-Dokumentet finnsCOM1998297f1nal.electronic signatureswork for -

http://www.europa.eu.int/comm/dg15/en/media/infso/com297en.pdtpå:rat
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toder kan komma bli värde det gäller insamlande ochatt närstortav
bevarande den elektroniska informationen, eftersom det därmed kanav
bli möjligt effektivt söka fram viss information.att typmer av

utmärkande drag förEtt dagInternet i den mängdenär att stora
allmänt tillgänglig information endast mycketi liten grad bibliogra-är
fiskt beskriven. Det innebär det kan svårt och tidsödandeatt attvara
söka fram den informationjust önskas. Uttrycket som leta ef-attsom

nål höstacki stundtals alltför träffande beskrivning,ter ären en en
eftersom enkel sökning någon dei söktjänsterna Altavista,storaen av

Excite etc. kan tusentals, iblandLycos, hundratusentals träffar.ge

6.7.1 Traditionell katalogisering

Beskrivningen såväl katalogisering indexering traditionelltsom av
utgivna böcker och tidskrifter karakteriseras den så all-att gottav som
tid utförts någon utgivaren. Nationalbibliotek och andraänav annan
bibliotek har för del arbetet tillsammans med kommer-svarat storen av
siella och databasföretag.indexerings- detEtt i heltäckandenärmaste

för s.k. bibliograñsk kontroll har utvecklats, vilket innebärsystern att
flertalet dokument beskrivsutgivna i nationella och/eller internationella
databaser och bibliografier.

Pliktleveranser syftar inte enbart till "bevara och tillhandahållaatt
svenskt liv, samhälleyttringar svenskt och svensk kultur för forsk-av

och studier" 1993/94:10. Pliktexemplarenning prop. ocksåutgör ett
viktigt underlag för den nationalbibliografiska beskrivning i förstasom
hand utförs vid och och resulterarKB ALB i utgivningen densom av
svenska nationalbibliografin Svensk bokförteclming fl. publikatio-m.
ner.

finns i dag internationella riktlinjer för hur s.k.Det elektroniska re-
skall katalogiseras se avsnitt 4.2. Sverige katalogiserarI KBsurser

sedan tid vissa elektroniska endast tillgängliga viaären resurser, som
i databasen Libris. Verksamheten bedrivsInternet, så länge för-iän

söksforrn. fanns elektroniskaI 1998 1 539 förtecknade imars resurser
Libris-basen, svenska. fanns527 Därutöver 210 nätpubliceradevarav
tidskrifter katalogiserade, svenska.119varav

Danmark har nyligen det s.k.I lndoreg-projektet Internet Docu-
Registration Projektet har genomförts Detment avrapporterats. av

28Antalet unika webbsidor uppskattadesi 1998 till miljoner. Under-275mars ca
på:sökningsresultaten finns publicerade http://www.research.digital.con1/src/

whatsnew/sem.htrnl.
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Bibliotek Dansk bibliotekscenterkongelige KB och DBC. slutrap-I
särskilda kriterier för vilka dokumentföreslås skall registre-porten som

nationalbibliografi.iras en
uppfattningen dag dock detallmänna i inte på långaDen är att vägar

finns för bibliotek och andra aktörer katalogiseraatt änannatresurser
det publicerasbegränsat urval påett somav www.

Metadata6.7.2

begrepp uppmärksamhet i bibliotekskret-Metadata röntär storett som
oftastOrdet med data data".de åren. Enöversätts tra-senaste omsar

bibliotekskatalog innehåller metadata. Som exempel på någraditionell
metadatakategorier kan uppgifter författare,grundläggande nämnas om

utgivningsår Metadata har dock under tid of-titel, utgivare, etc. senare
användas i samband med diskussioner hur kankommit atttast om man

och återvinning elektroniskt lag-förbättra beskrivning, registrering av
däribland webbsidor.rad infomiation,

bibliografiska uppgifter återfinnsskillnad från de påTill ettsom
databas, dvs. skilda från själva publika-katalogkort eller i ärseparaten

beskriver webbsida vanligtvis info-de metadatationen, brukar som en
för den vanlige användarensidan. dock inte ii själva De syns varsgas

eftersom de placerade dokumentenswebbläsare sidan iärpresenteras,
uppgifternadärmed visas på bildskärmen.huvud och inte Däremot är

insamlings- och indexeringsrobotar.åtkomliga för
metadata detsammaSyftet utökad användningmed ärav somen

och klassificera traditionellt material,syftet katalogisera utgivetmed att
nämligen ochförbättra möjligheterna till informationssökningatt

återvinning. därför sannolikt har starktutgivare in-Det är att ettsom-
återfinnas infonnationssök-dokument skall iderasatttresse enav

aktiva det gäller försekommer sinaningsprocess närmest attatt vara
finns naturligtvis hosmed metadata. sådant intressedokument Ett

den offentligakommersiella aktörer, också inom sektorn.men
metadataområdet dag det s.k.inom iviktigaste initiativetDet är

Core DC. innehåller s.k. element, dvs. kategorierDublin Det 15 av
exempel på element ingår i DC kanuppgifter. Som nämnas ämne,som

upphovsman, publicerings-titel, författare eller primär utgivare,annan
fördelarna med det sådatum, format, språk DCEn ärär attetc. av pass

och producenter själva kan förseenkelt använda upphovsmänatt att
webbsidor med metadata.sina

29 återfinnsDublin på: http://pur1.oclc.org/utförlig beskrivning CoreEn av
metadata/dublincore/
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aktiv och framträdandenordiska länderna har spelat roll iDe ut-en
The Nordic Metadatavecklingen DC, bl.a. Project, ett sam-av genom
Nordinfo. svensk har Netlabfinansierat Från sidanordiskt projekt av

universitetsbibliotek och SICS Swedish institute ofvid Lunds compu-
projektet.deltagit iscienceter

Kulturarw3-närvarande bedrivsprojekt för i SverigeFlera som
SafariNordic web index, och beskrivsprojektet, Svesök, närmaresom
olika till utök-stödjer och försöker påkapitel 8 DCi sätt uppmuntra en

metadata påad användning av www.
exempelvisformat för metadata, Textfinns också andra TEIDet

främst används inom de humanistiskaEncoding Initiative, veten-som
skapema.

publikationerelektroniskaIdentifiering6.7.3 av

identifierasyfte bättre kunnaprojekt pågår iinternationellaFlera att
bedrivs bl.a. för förbättraProjektenlagrad information.elektroniskt att

kommersiell hantering och möjliggörautökadförförutsättningarna en
Arbetet ocksåupphovsmännens intressen.bevakningbättre äraven

mednationalbibliotek, i ochbibliotek, synnerhetviktigt för imycket att
kontrollen underlättas.bibliografiskaden

elektronisk informationidentifieraeffektivt kunna ärAtt stortav
samla inmöjligheternationella minnesinstitutionemasvärde för de att

sådan identifika-standardiserade metoder förinformation. Omdenna
omfattning,användas tillräckligtbörjar iutvecklas och ocksåtion stor

för detutarbeta urvalsprincipersannolikt lättarenationalbibliotekenkan
professionellt fram-frånutgårpå Hypotesenpubliceras nätet. attsom

identifikation imed koder för sådanförsesmaterial kommerställt att
exempelvisenklare webbsidordeutsträckningbetydligt änstörre som

föreningar.näringsidkare ellereller lokalaframställs privatpersonerav
s.k.olika sådanaredogörs för någranedanstående avsnittI typer av

traditionella och etableradeidentifiers, såvälidentifierare eng. som
utveckling.undersådana ärsom

Book NumberInternational StandardISBN -

världen, utvecklades 1967heladag tillämpas iiISBN-systemet, som
omfattarISO-standard ISO 2108. Detinternationell 1970och blev en

inklu-monografiska publikationer,och andratraditionellt böcker men
elektroniska dokument iochvideokassetter vissaderar ävennumera
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landskod-förlagskod-följandepåuppbyggt sätt:ISBNfixerad form. är
titelnr-kontrollsiffra.

endast föranvändasdvs. det kanunikt,globaltISBN-nrEtt är en
trycktverk,utgåvorOlika tpublikation.bestämdviss enexsammaav

olika ISBN.skall hacd-rom-utgåva,ochutgåva en

NumberSerialStandardInternationalISSN -

dagstid-publikationer:seriellaolikaidentifieraanvänds förISSN att
olikaikan existeraDessaserierårsböcker,tidskrifter,ningar, m.m.

elektroniskmikrofilm, ipåpåolikaspridas påoch sätt:format papper,
Intemet/databaser.online-fonnellercd-romdiskett,offline-form

hakanintepublikationervarför tvåuniktglobaltISSN systern,är ett
oli-på tvåtidskriftskall utriktlinjernaEnligtISSN. gessomensamma

olika ISSN.ha tvåInternetochtka sätt papperex
medåtskildavardera,siffrorfyra etttvåbestårISSN avgrupperav

0374-0536.exempelvisbindestreck,
publika-identifieraförendastanvändsISSN attpåpekasbörDet att

häftenvolymer,enstakasärskiljaforalltså intehelhet,dess attitionen
internationellISBN,liksombidrag/artiklar. ISSN är,enskildaeller en

3297.ISO-standard ISO

IdentifierContributionandSerial ItemSICI -

enstakaolikaidentifieraanvänds förochpå ISSN attbygger vo-SICI
USA-bidrag/artiklar. SICIenskilda är antagetellerhäftenlymer, som

huvudavdelningar:beskrivandeinnehållerSICIZ39.56.standard tre

tidpunktISSN,uppgiftersininnehåller ibeskrivning: turFysisk om0
numreringmotsvarandehäftetsochutgivningför

artikeln,enskildadenexempelvisbidragetförPlatsBidrag: van-0
paginaformligtvis i av

bi-vilkenidentifierakoder för typolikaInnehåller attKontroll: av0
publikationsfonn,beskrivs, etc.drag som

olikatvåipublicerasartikelunik.globalt EnSICI-kodEn är som
tidskriftpubliceras iartikelEnolika SICI.tvåfårtidskrifter ensom

olika SICI.likaledes tvåfårdels via Internet,pådelsut papper,gessom
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BICI Book Item Componentand Identifier-

harBICI lanserats motsvarighet till SICI för bidrag i böcker ochsom en
andra monografiska publikationer. BICI har inte antagitsännu som na-
tionell eller internationell standard.

PII Publisher Item Identifier-

används förPII identifiera tidskriftsartikel eller någotatt verk iannaten
dvs.sig, oberoende dess utgivningsform. harPII utvecklats förla-av av
Elzevier Science. Det används främst utgivare vetenskapligget av av

infonnation. kanDet användas för identifiera enskilda artiklar elleratt
kapitel seriellai och monograñska publikationer. princip kanI PII an-
vändas på lägre nivåer, exempelvis för enskilda figurerännu eller dia-

i artikel.gram en
Till skillnad från SICI används främst förPII identifiera verkatt ett

innan det publicerat. Genom tillägg till SICI harär 1996 dock deett
båda gjorts kompatibla. PII inte nationell eller interna-systemen utgör
tionell standard.

URL Uniform Resource Locator-

URL, ofta kallas för Intemetadress, webbadress eller liknande, ärsom
egentligen inte för identifikation. ställetI används förURLavsett att

den exakta adressen till webbsida,viss dvs. vilkenpå Internet-ange en
dator server den placerad. För hitta webbsida måste webblä-är att en

känna till den exakta kanURL:en. Man antingen skriva den förinsaren
hand eller klicka på länk webbsida. nackdelEn sidaär atten en en

flyttas till eller byter kommerinte hittasattsom en annan server namn
webbläsaren, eftersom sidan då har fått URL.av en ny

PURL Persistent Uniform Resource Locator-

PURL-systemet har utvecklats det amerikanska biblioteksdataföre-av
OCLC Online LibraryComputer Center. En PURL utökadtaget är en

URL, i stället för peka direkt till viss pekar tillatt sär-som en server en
skild PURL-databas. användareEn klickar på länk inne-som en som
håller PURL-element hänvisas till databasen, varifrån den aktuellaett
URL:en PURL lösning och kommerreturneras. temporäranses vara en
därför troligtvis minska betydelsei och se nedan fårURNatt närom

bredare genomslag.ett
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NameUniform ResourceURN -

beskrivsdet problempåtillkommitharURN ett ovansomsvarsom
skall fungeradetSyftet med URNlänkar.dödaangående är att som

föroch globalt unikatillhandahåller permanentasystemett namnsom
utarbetats inomharURNpubliceras på Internet.dokumentde som

skall fungeraForce. URNTask FörEngineeringInternet attIETF
dokumentolikautvecklas registrerarsärskildamåste systern varsom

skall finnas så-landdet i varjeSträvanbefinner påsig är att enwww.
Netlab vidmedbiblioteket samarbetarKungl.dan central instans.

URN-central.etablera svenskuniversitetsbibliotekLunds att enom

IdentifierObjectDOI Digital-

det årettilldragit sig intresse senasteidentifieringssystem stortEtt som
forskningsstiftelse iamerikanskutvecklatsDOI,är samar-av ensom

stöd från denmed aktivtochförlagendeflerabete med största ame-av
DOIbedömningenallmännaförläggarföreningen. Den är attrikanska

kommersielladedet gällergenomslagsnabbtfå närkommer ettatt
delsförtillkommitharpublicering. DOIelektroniska attförlagens

elek-delarmed olikaförbundnarättigheterolika ärhantera de avsom
förmedlingkommersiellutveckladelspublikationer,troniska aven

publikationer.dessa
allainformation påelektroniskidentifieraföranvändaskanDOI att

bilder tid-enstaka iidentifieramöjligtexempelvisnivåer. Det attär en
skriftsartikel.

identifierar utgiva-första delentvå delar. DenDOI-kod bestårEn av
delareller deobjektet,identifierar själva ettdelenandraDen avren.
DOI-kodendelenandraidentifiera. Denvillobjekt utgivaren avsom

vilka ioch BICI,SICIexisterandeinkludera vissakan system, som
och ISBN.inkluderar ISSNsin tur

medockså registerinnehållerDOI-koden ettsystemetFörutom upp-
uppgifterdatabas medsigbefinnerobjektvisstgifter samtett envarom

andraellerrättighetsinnehavare, prisexempelvisobjektet,självaom
villkor.

kompatibla med URN.unika.globalt DeDOI-kodema ärär

Information SystemsCIS Common-

upphovs-internationellaochmusikindustrinutvecklatsharCIS av
databaser,ocholika delarantalCIS inrymmerrättsorganisationer. ett

kortfattat.beskrivshärsom
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EditeurCAE Compositeur, används förAuteur, är ett nummer som
identifiera upphovsmän och litterärautgivare och konstnärligaatt av

kommer utvidgas till omfatta konstarterverk. andra ochDet ävenatt att
NumberK.döps då till Interested PartyIPom

International Standard Number förISMN Music ISBNmotsvarar
musiktryck.

International Standard Recording Code identifierar indivi-ISRC
musikinspelningar, exempelvis de olika spåren på cd-skiva.duella en

International Standard Audiovisual Number liknar ISRC,SAN
för identifiera audiovisuella verk filmer ochanvänds att tv-sommen

program.
Article Number, också kan återges i streckkodsforrn,EAN/UPC som

inspelad musik.används för identifiera olika bärareatt av
Work Code identifierar detInternational Standard musika-IS WC

inspelning eller liknande.liska verket i sig, vissänsnarare en
Standard WorkInternational Code-LiteratureIS WC-L är mot-en

för litterära verk. beskriver sålunda endastsvarighet till ISWC ISWC-L
form det publiceras.oberoende och i vilkenverket i sig, av var
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kartläggningInternationell7

Inledningl

rörande pliktleve-lagstiftningformnågondagländer har iflestaDe av
deposit°.legal Ieng.andra dokumentochskriftertrycktaranser av

frivilligabevarande påochinsamlande över-sigbaserarländerfåtalett
inbe-däribland Sverige,länder,Mångamellanenskommelser partema.

fixerad form,dokument ielektroniskaocksålagstiftningengriper i ex-
harlandfinns det ingetcd-rom. Däremotochdisketterempelvis som
ochbevarandeinsamling,gällervadheltäckande lösninguppnått en

ochpubliceraskulturarv ärlandetsdeldentillhandahållande somavav
problemethåll medvetendock på mångaonline. Mantillgängligt är om

existe-utförtsnyligenharutförs eller översynerländeroch i avett par
utveck-hållflera intressantabedrivs påLikaledeslagstiftning.rande
för den-förutsättningarandraochtekniskaskapasyftelingsprojekt i att

verksamhet.na

Europa7.2

bibliotek ochrörandeFoU-frågorhanterasEU-kommissionenInom
särskiltDG XIII. Ettgeneraldirektoratinominstitutionerangränsande

l980-talet.sedanfunnitsharbiblioteksprogram
pliktex-konferens1995decemberarrangerade iDG XIII omen

natio-för Europasdärdokumentelektroniska representanteremplar av
utrnynnadenärvarade. Konferensenförlagsbranschochnalbibliotek

existerande lag-utsträckaerkände behovetallmänt attbl.a. i att avman
national-Såväldokument.elektroniskainkluderaocksåtillstiftning att

dagensmycketdeltagareandra attöverensbibliotek avomvarsom
bru-framtidensföråtkomligtkommerfall intematerial i attannat vara

30 electronicofCollectionsdepositnationalfield oftheWorkshop issues inon
National Librari-ofDirectorsofthe ConferenceofWorking Group/publications

httpz//WWWZ.echo.1u/libraries/1995December 18,Luxembourg,CDNL.es -
en/depo-rpt.htrnl
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kare. Man också enig i biblioteken har föratt deett använ-var ansvar
dare inte har tillgång till den tekniska utrustning krävs.som egen som

Det rådde enighet de lösningaräven fram måsteatt tasom som er-
känna producenternas legitima intressen krav på avkastning ochav
skydd orimligt utnyttjande dokumenten.mot ett För uppnå dennaattav
balans måste nationalbibliotek och förläggare arbeta tillsammans, ex-
empelvis i olika utvecklingsprojekt.

sådantEtt projekt det EU/DGXIII finansieradeär FoU-projektetav
COBRA Computerised Bibliographic Records Action, där åtta euro-
peiska nationalbibliotek samarbetat angående vissa frå-gemensamma
gor.

7.2. 1 Mackenzie-rapporten

På initiativ COBRA-gruppen finansierade EU-kommissionenav en
brett anlagd studie angående pliktexemplar elektroniska publikatio-av

Rapporten Deposit Collections of Electronic Publications publi-ner.
cerades i sin slutgiltiga form 1996. förslagDe lämnas de tvåsom av
författarna J.S. Mackenzie Owen och v.d. Valle, endast förslag tillär
riktlinjer och har således ingen bindande kraft. I görsrapporten en
strukturerad och systematisk genomgång alla aspekter proble-av av
mområdet. Rapporten därför väsentligt underlagutgör för ställ-ett
ningstaganden beträffande eventuell utvidgning den svenskaen av
pliktexemplarslagen. utförligtAtt referera alla slutsatser och förslag
skulle föra alldeles för långt, det ändå ofrånkomligt härär rela-attmen
tivt ingående redovisa förslag angående hanteringenrapportens av on-
line-publikationer.

bör dockDet framhållas vid den tidpunkt studien tillkomatt intevar
den teknik utvecklad, med hjälp robotar möjliggörsom av s. en au-
tomatiserad och rutinmässig insamling nätpublikationer. harDetav
medfört utgångspunkten traditionell leverans ochatt harär såledesman
inte beaktat möjligheten till alternativa former för insamling.

börDet också framhållas perspektivet allmänt europeiskt. Vis-att är
författarnas slutsatser kan därför sig främmande för dente ärsa av som

väl insatt i hur det svenska pliktexemplarssystemet fungerar.

3 Mackenzie Owen, Valle,J.S., V.d., Deposit collections of Electronic Publica-
tions. Luxembourg Office for official publications of the European Communiti-:

1996 EUR 16910 ENes,
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publikationerelektroniskapliktexemplarVarför behövs av

skälen förgrundläggandedeinledningsvisFörfattarna konstaterar att
fulltpliktexemplarrörandelagstiftningha ärhuvudöver tagetatt en

skälelektroniska publikationer. Dessagäller är:detgiltiga näräven

för lands natio-uttryckpublikationerspridda ettAllmänt ettsomses0
ekonomiska,landsmanifestationochkulturnella ettutgör so-aven

och behöveraktiviteterutbildningsmässigavetenskapliga ochciala,
Pliktexemplarefterkommande generationer.tillbevarasdärför anses

detta.endadetvanligtvis sättet garanteraattvara
pliktex-inkommerpublikationerochde dokumentUtifrån somsom0

landrespektivenationalbiblioteken isammanställeremplar, en na-
inteväsentligt försvårasskullearbetetionalbibliografi. Detta na-om

publikationererhålla samtligahadetionalbiblioteket rätt att som
nationalbibliografin.skall ingå i

äkt-publikationsförgarantiocksåPliktexemplaren tjänar ensom en0
publi-visskontrolleramöjligtautenticitet. Det atthet eller är att en

vadinteden på någoteller ärförändrats sätthar annatkation inte att
försigden attutger vara.

sigåtarinstitutionbehov någon attvidarefinns attDet ett stort av
lagrad information.elektronisktbevarandetlångsiktigadetför avsvara

minnesforlust,kollektivdrabbassamhälletriskerarAnnars att av en
betydligt kortaresannolikt harinformationsådanpåmed tanke att en

tryckts påsådanjämfört medlivslängd papper.som

systematiseraspublikationerelektroniskakanHur

publikationer,elektroniskaförsystematiktillförsökI görs ettrapporten
egenskaperfemton utmär-beskrivningutgångspunkt imed somaven

egenska-på sådanaexempeltabell vissanedanståendeker dessa. I ges
per.
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Tabell 3 Systematisk beskrivning egenskaper hos elektroniska pub-av
likationer Mackenzie

Egenskap Exempel

Källa Traditionella utgivare; organisationer;
andra utgivare eller privatpersoner.

Format Olika ordbehandlingsformat; databas-
format; utskriftsformat t postscript;ex
portabla format ex Adobe Acr0bat;
ljud- och bildformat; strukturerade
format SGML, HTML.

Typ publikation Monografier; periodica; olikaav typer av
nätverksdistribuerade publikationer;

datorspel.programvara;
Publikationsmedium Cd-rom; disketter; online-media;

nätverk.
Status Publicerad och tillgänglig via förlag

eller andra försäljningskanaler; pre-
print.

Upplaga Första officiella upplagan; påföljande
upplaga; variantupplaga; snapshots av
dynamiska publikationer.

Juridisk Materialstatus omfattas respektive intesom
omfattas upphovsrätten; licensieratav
material.

Nationalitet Olika kombinationer nationel-av
la/utländska upphovsmän och förlägga-
re.

Parallellitet Endast tillgänglig i elektroniskt format;
pappersmotsvarighet existerar.

Teknisk miljö Operativsystem; databashanterare;
distributionsfonn te1net/gopher/www;
hårdvara.

Nationella kriterier kategori hållsDenna olikaforöppen
nationella kriterier och behov av
särskilda beskrivningar.

Innehåll och kvalitet lämnasHär möjlighet for nationelltatt
exkludera material ringa värde.av

Ämne lämnasHär möjlighet för nationelltatt
inkludera eller exkludera material inom
vissa ämnesområden.

Förväntad användning specificerat
Övriga specifika kriterier lo- specificeratav
kalt/nationellt intresse
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insamlasskallpublikationerVilka

huvudsak böriurvalsprincipemarekommenderarFörfattarna att an-
publikationer.för övrigagällerdemtillsluta sig som

uti-elektronisk publikation avgörashosnationalitetenbörVidare en
iUtgivningsland angivetordning:inbördesikriterier,följandefrån

nämndeden försthoshemvistutgivaren;hoshemvistpublikationen;
lagradpublikationennationalitet; ärförfattarensupphovsmannen, var

online-publikationer.enbartsistnämnda gällerdet
sådanaenbarttillbegränsasförfattarnaenligt attUrvalet bör avse
och hakan lagrasjälvinstitutionennationelladenpublikationer som

skalllänkarvianätpublikationertilltillgångenbartAttkontroll över. ge
pliktexemplar.medsammanblandasinte

principbör ipublikationerdynamiskaandraochOnline-databaser
publika-funnits iinformationallfrekvenssådanmedsamlas attin som

för detta vi-kostnadernaOmbevaras.livslängd kandessundertionen
möjliggöranvändas,urvalsförfarandeböralltförsig ett somstora,sar

publikationen.versionenoch sistaförstadenbevarandeett avav
organisationerandraliksomprioriteras,skallutgivareOfficiella

inforrnationsprodukter.sammanställa olikaaktivitetfrämsta är attvars
frivillig basis,endast in påsamlasbörpublikationerEnskilda personers

helt.undantaseller
mottagande biblio-fonnat. DetoberoendebörInsamlingen göras av

pub-nödvändigt konverterabörinstitution,motsvarandeellerteket, om
format.hanterbarttilllikationen ett

tidskrifterochmonografier samtelektroniskainkluderaUrvalet bör
verk.självständigaavslutade ochnätpublikationer utgörandra som

undantas. ProgramvarabörnätpublikationerdynamiskaDistribuerade,
Datorspel börinfonnationsinnehåll.den harendastmed ettbör tas om
informations-Allmäninkluderade.övrigtspel i ärendastmedtas om

sändlistorUsenet,nätverk e-post,elektroniskahjälpmedspridning av
bör undantas.

undantas.börpre-printsochkommunikationInformell
versiontrycktsåväliparallellt utgivenpublikationenOm är somen

fleraiexisterarpublikationenin. Ombådabörversion,elektronisk tas
dessa.bevaradeträckerelektroniska versioner attparallella en av

publikationersådanaendastförfattarnaAvslutningsvis attmenar
miljötekniskahand i sinförmågaharbiblioteket att ta egenomsom

samlas in.bör
pub-dynamiskaintressantocksåförFörfattarna ett resonemang om

olika påmellangårfråganbl.a.ställer gränsenochlikationer var-var
bådaverk,dynamisktoch närverkeditionerföljande ettandra ettav
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eller mindre ständigt befinner sig förändring,i låt med olikamer vara
grad frekvens och uppdatering.av

Hur sker mottagandet elektroniska publikationerav

Oavsett den elektroniska publikationen levereras online vilket för-om
fattarna rekommenderar för små eller normalstora publikationer eller
på något fixerat medium cd-rom eller magnetband bör lämp-som vara
ligt för exempelvis databaser, själva mottagandetstora är produktenav
något helt traditionellaän publikationer.annat att ta emot För varje
publikation måste omfattande kvalitetskontroll genomföras för atten
säkerställa det sig publikation,rör den levereratsatt rätt iatt rättom
format och på bärare, den felfri, fullträtt funktionsdugligär ochatt inte
kopieringsskyddad.

Om publikationen hämtats hem via nedladdning från börnätet man
försäkra sig fått med hela innehålletatt ladda nedattom man genom
den två gånger och sedan jämföra de båda exemplaren. Därefter bör en
omfattande funktionstest genomföras för kontrollera installa-att att
tionsprocedurer fungerar nödvändig dokumentation existerarsamt att
och kan bevaras tillsammans med publikationen.

Hur tillgångskall biblioteken till insamlade elektroniskage
publikationer

Utgångspunkten måste enligt författarna elektroniska publika-attvara
tioner, i likhet med tryckta, skall tillhandahållas för användare. Detta
tillhandahållande kan dock inte förbehållslöst och obegränsat.vara
Hänsyn måste till upphovsmännens och utgivarnas legitimatas intres-

Man pekar samtidigt på det finns egenvärde i de insamla-att ettsen. att
de publikationema används, eftersom förutsättningarna för långsik-ett

bevarandetigt därmed förbättras. deOm används tillräckligt ofta kon-
trolleras deras funktionalitet. Eventuella insatser för förlänga derasatt
livslängd kan därmed in medan fortfarandesättas har tillgång tillman
sådan teknisk utrustning krävs för läsa publikationen.attsom

Författarna framhåller tillhandahållandet måste ske i enlighetatt
med gällande bestämmelser och avtal inom det upphovsrättsliga ornrå-
det.

I beskrivs antal modeller kanrapporten användas förett attsom ge
begränsad och kontrollerad tillgång till insamlade elektroniska pub-en

likationer. Dessa i huvudsak:är
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harlokaler, lösningbiblioteketsplats iendast påTillgång somen0
finnsmöjligheter itillvara deallsnackdelen den inteden taratt som

nätverken.digitalamed deoch
Användare kanonline-förbindelse.tillgång viaKontrollerad ges0

endast tilltillgångpublikationerna,tillonline-tillgång re-gesmen
användare.gistrerade

till insamla-fri tillgångförhållandevisAnvändareKarenstid. ges en0
sedan dentid har gåttvissförstpublikationer,de när ur-enmen

tillhanda-restriktivtDessförinnan kanpubliceringen.sprungliga ett
endast itillgångformexempelvis idiskuteras,hållande att gesav

lokaler.bibliotekets egna

möjlighetanvändare skallfrånuttryckligen attavråderMan att ges
elektroniskakopieraexempelvisdigitala kopior,framställa attgenom

dem viaöverföraeller nät-diskettertill attpublikationer genomegna
datorer.andraverken till

legal de-insamlats viamaterialdetpåpekas iDet attrapporten som
bevarandetlångsiktigadetkaraktär,sådanhandförsta attposit i är av

bibliotektillhandahållandet. Såvälsnabbadethögre än an-sätts som
för kon-skälsärskildabehövasdet kan attvändare måste attacceptera

exempel-lagstiftningen,stödinsamlats medmaterialdetsultera avsom
elek-användningenEftersompånågår sätt.det intevis annatatt avatt

bevarakanliten övervägakan attpublikationertroniska antas manvara
kostnadsbesparing-uppnådärigenomform, förkomprimeraddem i att

ar.
bevarandeinstitutionemanationelladeerfarenheterdeUtifrån som

speci-utvecklingexempelvistjänster,särskildautvecklakan de avgör
tilldokumentleveransförlaguppdragpåarkivfunktionerfika etc.,av

Serviceuppdrag be-ochkonsult-erbjudandebibliotekandra samt om
elektronis-långtidsbevarandeochkonverteringmigrering,träffande av

publikationer.ka

bevaraspublikationernaskallHur

uppfattningenallmännahållflesta attpå dedelar denFörfattarna man
de elektronis-innehållet iefter bevarakanendastlång sikt attpå sträva

s.k.denlagrat på,informationenMediet ärpublikationerna.ka som
med tiden.nedbrytaskommerartefakten,ellerinformationsbäraren att

använda vissagårlängre typermed det intekombination attI att av
sinobrukbara ipublikationernadärmedblirdatorprogramellerdatorer

dennakonstateratsig ha attoriginalversion. I sägerrapporten upp-man
medanbiblioteksrepresentanter,blandaccepteradallmäntfattning är
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däremot förläggare och producenter tenderar inta denatt motsatta
ståndpunkten.

Anledningen för de sistnämnda skepsis trosgruppemas vara en
rädsla för publikationema kommer bli svåra identifieraatt ochatt att
ändringar svåra upptäcka. måsteMan också medvetenatt attvara om

efter enbart bevara själva informationensträvan via kopiering,atten
konvertering och migrering sannolikt kommer påverka den visuellaatt
presentationen och funktionalitet.övrig Att exempelvis långtidsbevara
interaktiviteten i elektronisk publikation mycket svårt.är I rapportenen
konstateras därför måste koncentrera sig på bevara detatt in-attman
tellektuella innehållet och således vissa originalens vi-acceptera att av
suella och interaktiva aspekter kommer gå förlorade.att

rekommenderarMan dock urval elektroniska dokument beva-att ett
originalforrni sin eftersom dessa artefakter, tillsammans med omgi-ras

vande dokumentation etiketter, omslag, handböcker sägeretc.,som
mycket det ursprungliga verket.om

långtidsbevarandeFör rekommenderas migrering. ansluterMan sig
till den definition migrering presenterades amerikanskav som av en
arbetsgrupp, tillsatt The Commission of Preservation and Accessav
och Research Libraries Group:

Migration of organized tasks designed achieve the perio-set toa
dic transfer of digital frommaterials hardware/software configura-one
tion another, from ofgeneration technologyto computer toor one a
subsequent generation. The of migration thetopurpose preserve

of digitalintegrity objects and theretain ability for clients retrieve,to to
display, and otherwise them in the face of constantly changinguse
technology.

Allmänt kan följande strategier för migrering appliceras:sett en av

tillKopiering medium slag. Exempelvis kan materialnytt av samma
lagrat på disketter kopieras till disketter slagöver närnya av samma
orginalen hotas nedbrytning.av

tillKopiering medium slag. Utgångspunkten in-nytt annat är attav
formationen kopieras till medium hållbart eller standardi-ett av mer

slag. exempel kanEtt kopiering information lagradserat vara av
äldre diskettyper till cd-rom eller magnetband.

32 Preserving digital information of the task force archiving digitalreport: on
information / commissioned by the Commission Preservation and andAccesson
The Research Libraries http://www.rlg.org/ArchTF/Group. 1996-
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Formatkonvertering. institution skall lagra mängderEn storasom
information behöver begränsa antalet format. informa-digital Viss

därför behöva konverteras tillkommer något standardiserattion att
Åtgärden också nödvändig för undvika formatfonnat. vissaär att att

oläsliga.med tiden blir
den tekniska miljön. betydligt svårare ochMigrering Detta är enav

eftersomuppgift, det innebär dokument skallkostsammare att ges
funktionalitet i helt hård- och mjukvarumässigannansamma en

publikationer skulle det sannolikt innebäramiljö. interaktivaFör
delar produkten.omprogrammering åtminstoneav av

skriva dagensEmulering. möjligtDet görär att attprogram som
Emuleringama det möjligtdatorer efterliknar gårdagens. igör att

använda skrivna för föråldrad tekniskdag läsa och program en
framhålls kostnadseffektiv. samtidigtMetoden Denmiljö. ärsom

kan det kommer framställaseftersom ingenosäker, garantera att att
för olika miljöer allteftersom den tekniskaemuleringsprogram ut-

vecklingen fortskrider.

och långsiktig kort-skiljer på kort- migrering. DenI rapporten man
fem efter mottagandet publikationen och in-siktiga årinomgörs avca

ovanstående förstnämnda aktiviteternade tvånebär någonatt ge-av
efterlångsiktiga inom period 10-25 årnomförs. Den görs motta-aven

gandet.
digital information möjlig delkunnaFör ärgarantera att att taatt av

förbevarandeinstitutionema planera omsorgsfulltframtiden måstei
bibliografiska bör komplette-redan dag. registreringenmigrering i Den

formatuppgifter, systemkrav, historik tidigare migrering,med överras
för kommande migreringförväntad tidpunkt etc.

Versioner och autenticitet

editioner,ofta i olika ellerElektroniska publikationer versionerutges
för bibliotek och andra bevarandeinsti-vilket vållar särskilda problem

oli-rekommenderas publikation itutioner. I att utrapporten om en ges
för olika hård- och mjukvarumässiga plattformar, räckerka versioner

standardmässigaden i detdet förvärva version utgetts ut-mestatt som
medelektroniska utgivningen skett parallellt utgiv-förandet. denOm

bör däremot båda dessa versioner bevaras.påning papper
alltiduppgift för bevarandeinstitutioner har varitviktigEn att ga-

innehållet de publikationernadvs. iautenticiteten, att mottagnarantera
originalutförande. traditionella tryckta skrifterkan Förbevaras i sitt är

eftersom relativtsärskilt problematisk, det svårtden uppgiften inte är
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förändra eller förfalska skrift det finnsDessutomatt utan atten syns.
dessa skrifter oftast spridda i antal exemplar i sin kanett tursom an-
vändas jämförelseobjekt.som

Elektroniskt lagrad information betydligt lättare förändra ochär att
förändringardessa kan i det omöjliga upptäcka. Me-närmaste attvara

toder för autenticitet finns utvecklade, har inteännuatt garantera men
genomslagskraft.vunnit allmän Exempel på sådana metoder krypte-är

kontrollsummorring, digitala signaturer, och liknande.

rekommendationerAllmänna

Författarna lämnar avslutningsvis följande rekommendationer avseende
pliktexemplar legal deposit elektroniska publikationer:av

skall kunna klarabevarandeinstitution uppgiftenFör att att0 en av
bevara kulturarv måste pliktexemplarslagstiftningen ocksånationens
inkludera elektroniska publikationer.

förläggare upphovsmän börBibliotek, och samarbeta i ansträng-0
bevara kulturarvet. Alla harningarna något vinna påatt parter att ett

Exempelvis underlättas upphovsmännenssådant samarbete. bevak-
upphovsrättsfrågor tillgång till sådan nationellning genomav en

samling.
förändrasElektronisk publicering område mycket snabbt.är ett som0

Lagstiftningen skall därför så heltäckande möjligt och utgåvara som
tillräckligt flexibla för inkluderafrån vida definitioner, är attsom

framtida publikationsforrner.existerande och
uppmärksamhet upphovsrätten, fårSärskild måste inteägnas0 som

det nationella kulturarvet.förhindra bevarandet av
publikationer fixerad form kan hanteras enligtElektroniska i0 samma

publikationer.principer trycktasom
bevarandet själv informationen framförPå sikt måste prioriteras0 av
artefakten informationsbäraren.bevarandet av

Bevarandeinstitutionema bör förebyggandesig arbete.ägna0 mer
publikationerTillhandahållandet elektroniska problematiskt.är0 av

Diskussioner bör föras med förläggare. Tillhandahållandet bör vara
restriktivt.

för elektroniska publikationerRekommendationer vissa

Beträffande särskilda elektroniska publikationer,vissa görstyper av
och överväganden:följande rekommendationer
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Elektroniska böcker, tidskrifter, multimediaprodukter i fixerat0 etc.
format bör inkluderas i lagstiftningen.
Databaser, såväl offline- online-karaktär, problematiskaär0 av som

hantera. Hur skall med uppdateringaratt Behövergöra allaman nya
versioner databas bevaras för all framtid Problemen accelere-av en

beträffande online-databaser. Om dessa skall föremål för in-rar vara
samling, måste någon form urval göras.av
Nätverksdistribuerade publikationer bör inte inkluderas i lagstift-0
ningen särskild kategori. De egentligen inte distribuerade,ärsom en

gjorda allmänt tillgängliga för direkt åtkomstutan enskil-snarare av
da användare. Mängden dessa publikationer mycket Derasär stor.av
kvalitet ofta osäker.är
Nätverksdistribuerade dynamiska publikationer svåra-utgör ännu0 en

kategori. Med dynamiska publikationen innehållerattre avses
länkar till andra publikationer, bilder, ljudfiler Det omöjligtäretc.

bestämma sådan publikation börjar och slutar.att Den tradi-var en
tionella uppfattningen vad publikation måste härutgörom som en

Även publikationsforrnen iöverges. sig värd bevara, deär ärattom
tekniska och juridiska svårigheterna så det mycket svårt,ärstora att
för inte omöjligt infoga dem i pliktexemplarslagstiftning-sägaatt att

kan dockDet relevant skilja mellan "öppna" ochatten. vara
slutna nätverksdistribuerade dynamiska publikationer. först-De
nämnda innehåller då endast länkar till publikationer på den egna

under utgivarens kontroll.är De sistnämnda innehållerservern som
länkar till publikationer placerade på externa servrar.

ochUsenet News e-postbaserade sändlistor inte publice-0 anses vara
ring, slags allmän kommunikation. Undantag kanutan snarare en

för modererade listor liknar elektroniskagöras tidskrifter.som mer
Programvara inte heller publikation. Dessutomutgöra0 anses en
kan det faktum oftadessa inte säljs, licensieras till använda-att utan

juridiskt problem. Expertsystem kanutgöra möjligtvisett stortren,
undantag som fallet i Frankrike,utgöra avsnittär 7.4.1.ett se

Datorspel hellernormalt inte publikationer,är detäven0 om numera
svårt dra mellan utbildningsprogramär och spel.att gränsen

7.2.2 FoU-proj ekt inom EU

Ytterligare några projekt bedrivs inom för DG bibli-XIII:ssom ramen
oteksprogram bör nämnas.
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BIBLINK

för förbättra be-utveckla metodersyftar tillBIBLINK-projektet attatt
förbättraelektroniska dokumentoch registreringenskrivningen samtav

nationalbibliografieroch i Europa.mellan förläggaresamarbetet
till våren 1999.och kommer pågåapril 1996inleddes iProjektet att

Frankrike, Holland ochnationalbiblioteken i Spanien,Deltagare bl.a.är
fördet möjligtkonstruera görManNorge. prototypatt somenavser

grundläggande bib-själva lägga inmaterialelektronisktutgivare attav
till respekti-överföras för kompletteringuppgifter, kanliografiska som

kompletteras,uppgifternanationalbibliografi. Väl där kanlands ex-ve
tillsedan återsändas utgivaren.auktoritetsformer, ochmedempelvis

överföring dataochautenticitetidentifieringssystem,Metadata, av
problemområdenkonkretadebibliotek någraochmellan förlag är av

för projektet.utforskas inom ramensom

NEDLIB

projektNEDLIBLibraryDeposit ärNetworked ettEuropean som
Holland,nationalbiblioteken iDeltagarejanuari 1998.startade äri

hol-Schweiz, detItalien ochTyskland,Frankrike,Finland,Norge,
detinternationella förlag inomflerariksarkivetländska storasamt ve-

området.tenskapliga
insamling,kringfrågeställningarmedarbetarNEDLIB-projektet

elek-tillhandahållandeochbevarandelångsiktigtkvalitetssäkring, av
bibliografisk kontrolltillgång och ärAutenticitet,dokument.troniska

behandlas.kommerfrågorkonkretanågra attsom
infrastruktur,projektet konstruerainomMan att en gemensamavser

bibliotek kan base-elektroniskteuropeisktnätverksbaseratvilkenpå ett
förfram modellerarbetaprojektetsinomBl.a. att ramavser manras.

bibliotek.sådantdrivautveckla ochförkostnaderberäkning ettattav
uppmärksam-särskildkommerfrågornaupphovsrättsliga ägnasattDe

elektronisköverföringvilldetmigrering,kommer sägahet. Vidare av
Projektetpraktiken.istandardiserade format,tillinformation att testas

2000.decemberfram tillpågår

detbevarandekonvention förEuroparådets7.2.3 av
kulturarvetaudiovisuella

med konventionEuroparådet arbetathar inomSedan flera år enman
europeiskadebevarandet staternassyftar till garanteraatt au-avsom
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diovisuella kulturarv. Arbetet förstai skedet inriktat på pliktleve-var
filmer. Under hand utvidgades konventionsförslaget till attrans av om-

fatta former rörliga bilder, inklusivesamtliga televisionsprogram.av
ljudinspelningar dock undantagna. oktober uttaladeRena I 1996 deär

europeiska kulturministrarna vid Budapest konventionenimöteett att
borde färdigställas för underskrift vid utgången år 1997.senast av

inte undertecknad. de utkastKonventionen I till-är ännu ärsom nu
förslaggängliga finns det inga går den nuvarande svenskautöversom

finns därförpliktexemplarslagstiftningen. ingen anledningDet att tro
få betydelse fördenna konvention kommer utformningenattatt av en

elektronisk informationeventuell leveransplikt gällande till-görssom
online.gänglig

skandinaviska länderna7.3 De

Danmark7.3. l

nordiska länderna har Danmark den pliktexemplarslagen.Av de nyaste
pligtaflevering af udgivne vaerker, trädde kraftlagen, Lov iDen omnya

1998.den 1 januari
det lika lång tradition pliktexemplarDanmark har i närmasteen av

Skyldighet leverera tryckt material har förelegat ändaSverige. attsom
jämföras svenska begynnelseåretvilket kan med det 1661.sedan 1679,

från Sverige har dock Danmark under de decenni-Till skillnad senaste
lagstiftningen taktmoderniserat i med utvecklingeninte av nyaerna

föregående lagen instiftades och innefattademedier. 1927Den närmast
tryckta skrifter.endast pliktleverans av
den informationstekniska tillsatteutgångspunkt i utvecklingenMed

informationssam-Kultumiinisteriet "Utvalg bibliotekeme i1995 ett om
lade fram delbetänkandefundet UBIS. kommitté 1996Denna ett om

pliktexemplarslag.förändrad lagen utsträckningDen iär storen nya
förslag återfinns betänkandet.grundad på de tankar och isom

alla verk, medie-Sammanfattningsvis kan utgivnasägas att oavsett
form, omfattas lagen. Både utgivningskriteriet och verk-denav nya

uppfyllt.skriteriet måste vara
med upphovs-exemplar verket,verk räknasEtt utgivet när avsom

handeln ellertillstånd, finns tillgängligt i på sprittssättannatmannens

33 till den publicerade på http://danska lagen och anvisningarna finnsDen
wwwpligtafleveringdk
34 delbetaenkning fra Udvalget Bibliotekeme i Informa-Pligtaflevering lnr om:

stenc. ISBN 87-89147-62-6.tionssamfundet. 1996.
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bland allmänheten. Definitionen helt i överensstämmelse med denär
danska upphovsrättslagen. räknar med detta generella kriteri-Man att

införande alltså den förändringen jämfört med tidi-är störstaum, vars
lagen ändrasgällande lag, skall innebära inte måste varje gångattgare

framställnings-informationstekniken utvecklas och kommuni-mot nya
kationsfonner.

informationsmängddefinition skall avgränsadEnligt lagens ansesen
förutsättning den avslutad och själv-verk, under utgörattett ensom

ständig enhet.
fixerad fonn. des-offentliggöras och spridas iverk kan IUtgivna en

uppdrag. verk blir fö-framställs exemplar på utgivarens Dessafallsa
traditionellt exemplar kanenligt Menremål för pliktleverans mönster.

form nedladdninganvändaren, iframställas på uppdragockså av avav
fallet förvandlas leve-elektroniska nätverk. detdigitala verk via I

meddelaskyldighet utgivningenransplikten till ägt samtatt att rumen
själv framställa digitaltmottagande institutionenför denrätt att etten

det från förekommandeverket ladda Iexemplar nätet.att nerav genom
översända lösenord eller liknandefall utgivaren dessutommåste spärrar
Bibliotek.för åtkomst till kongeligeDet

danska lagen således leve-avgörande förändring i denEn är attnya
utgivningskriterium stället för ti-utgår från iransskyldigheten ett som

omfattar den lagenframställningskriterium. Därigenomdigare ett nya
legat utanför lagen: fotogra-medieformer tidigarerad verk och somen

videogram, digitala verk mikro-reproduktioner, fonogram,fiska samt
mikrofiche. Filmproduktionen reglerad i denmikrofilm ochformer är

och tv-sändningar levereras dessaBeträffande radio-danska filmlagen.
Århus,Statsbiblioteket enlighet medMediesamlingar vid i itill Statens

skapa pliktex-överenskommelser. harfrivilliga Man övervägt att en
mediefonner, har tills vidareomfattar dessaemplarslag även mensom

nödvändigtfrån det kommer blifrån detta. utgåravstått Man att attatt
med hänsyn till den snabba IT-år,revidera lagen inom ett tagenpar

utvecklingen.
lagen. Bådapliktexemplar behöver lämnas enligt denEndast två nya

Bibliotek, sedan ombe-sändas till kongeligeexemplaren skall Det som
Århus.Statsbibliotekettill isörjer vidare leverans

verksäkra insamling utgivnaSyftet med den danska lagen är att av
framtida till-nationella kulturen, säkra denför bevarande den attav

för allmänheten säk-verk för forskning ochtill utgivnagången samt att
verken nationalbibliogra-de utgivna iunderlaget för registrering avra

fin.
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Kulturrninistem framhöll vid framläggandet lagförslaget införav
Folketinget i 1997 särskilt syftet med pliktexemplar inteatt är attmars
skaffa gratis exemplar till bibliotekens allmänna verksamhet.

kanDet vidare den danska lagen enligt det ursprungliganoteras att
förslaget också skulle omfatta operativsystem,programvara som pro-
grammeringsverktyg, ordbehandlings-, kalkyl- och databasprogram

Efter från producentsidan undantogs dessa dokumentprotesterm.m.
från leveransskyldighet.

En intressant avgränsning beträffande online-databaser.görs Man
konstaterar sådana databaser ofta föremål för löpandeatt är uppdate-
ring. Eftersom sådana dynamiska informationsmängder enligt det ovan
redovisade verksbegreppet inte avslutad informationsenhetutgör en
skall de inte heller föremål för pliktleverans. Som exempel på så-vara
dana databaser olika slags adress- ochnämns produktregister, bibliote-
kens kataloger normalfalletI kan alltså dessa databaseretc. typer av

uppfylla utgivningskriterietsägas inte verkskriteriet. Med andramen
0rd de inte avslutad inforrnationsmängd.utgör vissa fallI ocksåären

i databas så integrerade helheteni de inte hellerposterna uppfyl-atten
ler kravet på självständiga enheter. Däremot skall databaseratt vara

uppdateras vid vissa bestämda tidsintervaller omfattas lagen.som av
skiljerMan alltså på databaser uppdateras löpande och desom som

uppdateras med regelbundna intervall.
denI mån innehållet i online-databas uppfyller verkskriteriet bliren

det däremot föremål för pliktleverans på gäller för and-sättsamma som
verk tillgängliga på användarens initiativ.är Således skall utgi-ra som

upplysa utgivningen och mottagande institution rätt attvaren om ges
själv framställa digital kopia. Databaser framställs fixeradien som
form, exempelvis cd-rom, omfattas däremot i samtliga fall lagen.av

konstaterasDet samtidigt allt material tillgängliggörsatt viamer on-
line-databaser och det därför finns risk värdefullt historisktatt atten
källmaterial kommer försvinna. framtidenFör bör därföratt strävaman
efter finna form möjliggör pliktleverans sådanaatt da-ävenen som av
tabaser.

Beträffande tillgängliggörandet de verk insamlats med stödav som
pliktleveranslagen framhålls detta skall ske innanför deattav ramar

upphovsrättslagen. Kulturrninistem underströk särskiltsom anges av
vid framläggandet lagförslaget inför Folketinget, den lagenattav nya
inte biblioteken några rättigheter vad i upphovs-utöverger som anges
rättslagen eller i särskilda avtal med rättighetsinnehavama.

35Forslag til pliktafleveringLov af udgivne vaerker. denFremsat 12 martsom
1997 af kulturministeren Ebbe Lundgaard. Lovforslag 185 FolketingsåretLnr
1996-97
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medföra årligkommerlagendenberäknathar attMan att ennya
miljoner DKR.merkostnad för 4,5staten om

tillhandahålls online-viaverkBeträffande de utgivna som
webbplats.särskilddetta påanmälaskall utgivarenförbindelse en

Bibliotek. Utgiva-kongeligeverket DetkopiaDärefter hämtas avaven
Intemetadressen iden angivnatillgängligt påhålla verketmåsteren

månader.minst tre

Finland7.3.2

friexemplarpliktexemplarslagen Lagen ärfinskanuvarandeDen om
ljud- ochtryckta dokument vissaförutomomfattarochfrån 1980

återfinns ifilm och videogramBestämmelserbildupptagningar. om
från 1984.Filmarkiveringslagen

pliktexemplarslag-närvarandeförpågårFinland översynI aven
med för-avlämnade i maj 1998arbetsgrupp rapportstiftningen. En en

till förändringar.slag
online-informationelektroniskbeträffandeuppdragArbetsgruppens

utredningsföreliggandemedmycketochmångt överenshar i stämt
uppdrag.

använda sigFinlandiframlagtsförslag attEnligt de avser mansom
finskadettillgängliga delenden frittsamla införrobotteknik att avav

Kulturarw3-svenskadetungefarligenpå motsvararInternet sättett som
leveransföreskriva störredetta kommerprojektet. Utöver att avman

föreslqif-på iskall levererasmaterial, ettkommersiella utgivares som
format.anvisattill lagenterna

föreslåstillhandahålla materialetmöjligtskalldetFör att enatt vara
upphovsrättslagen.finskadenförändring av

7.3.3 Norge

pliktexemplar trädde ilagen beträffandegällande norskadenNär nu
uppmärksamhet förinternationellväckte denjulikraft 1990den 1 stor

till-allmäntinkludera olikaförmågaochmodernitet typersin att av
elektroniskabarainkluderades inteExempelvisgängliga dokument.
leveransmöjliggjorde ocksålagenform,fixeraddokument i utan av

36httpz//wwwpligtafleveringdk
juni 1989tilgjengelege dokument37 avleveringsplikt for alhnentLov nr.avom

32
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komp-ochkortfattad ramlaglagennorska äronline-databaser. Den en
instruktioner.föreskrifter ochsärskildaletteras av

omfat-dokumenttillgängligaallmäntallaföreskrivslagens 2 § attI
exemplartillgängligMed allmänt attlevereransplikten. menastas av

do-ellerutlån,elleruthyrningförsäljning, atttillfinnsdokumentetav
informatio-Omkrets påallmän sätt.utanför annatspriditskumentet en

framförande,kretsprivatutanförtillgängliggjorts ra-genomennen
ocksådenräknasliknande,ellerdirektkopplingdio/tv-utsändning, som

tillgänglig.allmänt
online-formtillgänglig iendastinfonnation ärdenBeträffande som

ande i Norge:på följlagentill sättförarbetenairesonerade man

edb-dokumentadeiedb-dokumentadistribuertedeiBåde somog
nåravleveringspliktigevildirektekopling,vedtilgjengelege veraer

Hovudsaka/.../krins.privatein intern,tilgjengelegedei ut overer
kanalledokument,brukar eit atkorikkjevil mensommangevera

ved di-tilgjengelegeEdb-dokument/.../til det.få tilgjenge ersom
det ikkjedersomtilgjengelegeallmentreknastkanrektekopling, som

dokumenta.tiltilgjengeharkorfinst sommangeoveroversyn
941984:3,NOU s.

skall levererasdirektkopplingtillgänglig viainformation ärDen som
institutio-mottagandedenfrånanmodankonkretefterexemplartvåi

nen.
ii Mo Ra-nationalbiblioteksavdelningenvidbedrivsVerksamheten
lagendensamtidigtverksamhetstartade sinOQBR, nyasomsomna

sådanapåsina insatserkoncentrerathittillsharkraft. Manträdde i
hantera,lättaförhållandevisvarit attdokumentelektroniska exem-som

gjortharonline-materialBeträffandedisketter.ochcd-rom manpelvis
länge.såförsökbegränsade änendast

inläggalladärdelen Usenet,norskaområde rörintressantEtt av
in.samlatsnyhetsgmppemanorskadepåårenunder degjorda senaste

insam-Dettill 751995slutetuppgick i st.nyhetsgrupperAntalet caav
sökning. Attförtillgängligtdärmedblirochindexerasmaterialetlade

norska lagendenunderfaller intillgängliggöraochlagra newsgnipper

fastsettedokument,tilgjengelegeallmentavleveringsplikt for38 avForskrifter om
1990.mai25.kulturdepartementetKyrkje- og

lovinnkorrmedokumentforvaltar etter39 av-institusjonar omInstruks for som
kultur-Kyrkje-fastsettdokument,tilgjengelegeallment ogleveringsplikt avor

1990.mai25.departementet
1984:3, 94NOU4° kulturarvtilFrå informasjon s.

13-52504
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personregister, nationalbiblioteket har erhållit särskilt tillståndom men
för bedriva verksamheten.att

Längre fram räknar i Norge med utöka den här in-att typenman av
samling till också omfatta BBS:er ochatt e-postbaserade sändlistor,
vilka principiellt liknaman anser newsgrupper.

försöksverksamhetDen hittills bedrivits beträffande elektronis-som
ka tidskrifter dels enklare tidskrifter sprids via ochavser e-postsom

NBR prenumererar på, dels vissa utvalda tidskrifter publi-som som
på Ett projekt för den sistnämnda tidskrifter be-typenceras www. av

drevs under första halvåret 1997. Därvid valdes 20 tidskrifter Derasut.
webbsidor laddades med hjälp särskild gång iav en programvara ner en
veckan, med undantag för dagstidning innehåll hämtadesen vars en
gång dagen. olikaAv tekniska skäl föll dock vissa bilder ochom annan
grafik bort i samband med nedladdningen.

Insamling online-databaser område därär räknarett annatav man
med komma igång med försöksverksamhetatt inom den ti-närmaste
den.

Man bedriver vidare projektverksamhet rörande insamling och be-
varande börDe enligt nationalbibliotekets arbets-av programvaror.
plan inrymmas under pliktexemplarslagen eftersom de informerar om
sig själva, information de verktyg används i dagensger om som sam-
hälle ofta kan inforrnationsbärande,samt sägas detutöver rentvara
programmässiga. Ett skatteprogram exempelvis någotsäger dagensom
norska skattesystem.

Man delar in i kategorier:tre tsystemprogramvaraprogramvaror ex
operativsystem, verktygsprogramvara t ordbehandlingsprogramex
och övrig innehåller information t utbildnings-programvara, som ex
program.

Endast den sistnämnda kategorin samlas dagi in med automatik.
Försöksprojekt pågår beträffande övriga kategorier.

denI utvärdering de första årens verksamhet enligt den lagenav nya
publicerades i december 1995, konstaterades den norska lagenattsom

flexibel och framtidsinriktad.är Man såg vid den tidpunkten inget be-
hov förändra lagen.attav

I förs också intressantrapporten urvalskriterierett resonemang om
för elektroniska dokument. konstaterarMan inledningsvis det knap-att

finns någon anledning bevara dokumentpast inte kan tillgäng-att som
liggöras för anvåndama. Om inte sig kunna integreratror attman om

visst dokument, eller dokumentkategorivissett i sina samlingar bören

41 Forslag til plan for Nasjonalbibliotekets arbeid med pliktavlevert elektronisk
materiale fram år 2000. Nasjonalbiblioteket, Desembermot 1995-
Z Ibid.
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bestäm-gällerdetfaktorerViktiga attinsamlingen. närfrånavståman
ekonomiskadeexempelvisdärvidlagmöjligheterbibliotekets ärma
kompetens,personalen och desstekniska lösningar,valet avresurserna,

elektro-uppspåramöjligheternakontrollenbibliografiska attsamtden
niska dokument.

dialogbör föranationalbiblioteketvidarefastslås attI enrapporten
generellt höraexempelvisSpelmuseisektorema.ochmed arkiv- anses

medspelinteraktivaförmed undantagansvarsområde,till museernas
inslag.berättande

materialetelektroniskainsamladedetbevarandetBeträffande av
ellerårefter 000läsas 1skall kunnadetmåleti är attattsägs rapporten

lagrings-primärtguldpläterade cd-romrekommenderarMan sommer.
säkerhetsskäl. övrigtIframställasbörkopiormedium. Minst re-tre av

metainformationfonnat,standardiseradeanvändandetkommenderas av
m.m.

EU-länderVissa7.4

Frankrike7.4. 1

pliktexemplarslag. Denförstavärldensstiftade 1537Frankrike nuva-
januarimedochtillämpad frånoch1992i junilagen,rande antagen

elek-ocksådokumentkategoriertraditionellaförutominkluderar1994,
fixeratidelängebemärkelse, så ettvid utgesidokumenttroniska som

iäromfattas inte. Intressant attnoteraOnline-dokument attformat. man
s.k.nämligen expertsystem,visssamlar inFrankrike pro-programvara,

Övrig samlas inte in.intelligensartificiellför etc. programvaragram

Storbritannien7.4.2

ochmedlikhet USApliktexemplar iförlagstiftningen är,brittiskaDen
från 1911,Copyright Lagen,Act. ärThedelAustralien, om-somaven

relativtibevarasmaterialkategorierAndramaterial.trycktendastfattar
överenskommel-frivilligaresultatdåutsträckning, ett avstor sommen

förårendearbeteintensivtbedrivit senasteharLibraryBritish ettser.
överlämnade Bri-1996januarilagen. Iutvidgningståndfå tillatt aven

omfattande förslagNational Heritageof etttill Departmenttish Library
lagstiftning.till ny

ofthe Departmentpublicationsof non-print43 deposit tolegaltheProposal for
stenc.1996Library. January,Britishthe/ fromHeritageNational
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Ett år replikerade nämnda departement, tillsammans medsenare
dess motsvarigheter i Skottland, Wales och Nordirland, med rapporten

vilken det framgick från regeringshåll inte allsatt ställde sigav man
avvisande till utvidgad lagstiftning, antal frågor förstatt etten men
måste diskuteras grundligt

Det den brittiska diskussionen har hittillsmesta olika formerrörtav
dokument fixeradi form mikroformer, AV-medier och cd-rom ochav

därför förhållandevis litet isägs leverans olika formerrapporten om av
online-publikationer.av
Under våren tillsatte1998 regeringen särskild arbetsgruppen som

fått till uppgift utreda hur pliktleveransema kan förbättrasatt i Storbri-
tannien. Beträffande elektroniska dokument skall arbetsgruppen framta
riktlinjer för frivilliga överenskommelser leverans intill dess attom re-
geringen finner tiden för introducera lagstiftning på områ-attmogen
det.

Vissa7.5 länder utanför Europa

7.5.1 Australien

Australien hör till de länder där arbetat längst med dessa frågor. Påman
i återfinnsUSA lagstiftningensätt rörande pliktexemplar isamma som

landets Copyright TraditionelltAct. tryck böcker, tidskrifter, kartor,
planscher omfattas lagen. harDärutöver de flesta delstater pliktle-av
veransbestämmelser i sina Libraries Acts.

Elektroniska dokument, sig i fixerad eller i online-format,vare om-
fattas inte dagens lag, National Library of Australia och Natio-av men
nal Film and Sound Archive har tagit rad initiativ för dels föränd-atten

och utvidga den existerande lagstiftningen dels bedriva olika for-ra
försöksproj ekt.mer av

efterMan inkludera elektroniska dokumentsträvar alla slagatt iav
den lagen, samtidigt inte kommer kunnaatt attnya men menar man

på allt. det gäller elektroniskaNär nätverksdokument detta heltärspara
enkelt inte möjligt och kanske inte önskvärt, uttryckligen isägs ettens
policydokument utgivet nationalbiblioteket. ställetI attav menar man

44Legal deposit of publications Consultation / Department of National: a paper
Heritage al. London, 1997et. -
45http://www.bl.uk/services/ric/legal/
46Se submission the Copyright Law review Committeet Legalto Depositex on
National Library of Australia, National Film and Sound Archive. August, 1995.
http://www.nla.gov.au/policy/clrcldhtml
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tillgängligapublikationerutgivnaallaför göraattutgivaren ansvarar
vadväljanationalbiblioteket har rätten attmedan somleverans,för

väljas bort.kanvadochskall emottas som
frivilligaåstadkommatillsyftarbedrivits attprojektdeEtt somav

policy,särskildfixerad form. Enidokumentelektroniskaleveranser av
tillhandahål-ochregistreringbibliografiskfrågortäckerbl.a. omsom

dettasidanationalbiblioteketsFrånutarbetats. somlande, har manser
lag.påavvaktanilösningtillfällig en nyen

networked documentaryaccessingandPreserving re-PANDORA
till-insamla,tillsyftarprojekt attAustraliaof är annatett somsources

online-elektroniskaaustraliensiskalångtidsbevaraochgängliggöra
utval-på vissainsatsersinakoncentreravaltharMan attpublikationer.

och elektro-tidskrifterelektroniskasåsompublikationskategorier,da
skala. Ilitenförhållandevisibörjatharmonografier. Man no-niska

ask".Pandorastidskrifter i30ingick1997vember ca
tredje,information över-digital är ettPreserving toPADI access
medvetenhe-ochkompetensenökatillsyftarprojekt, attgripande som

tillgängliggörandekatalogisering,insamling,rörandefrågorallaiten
projek-publikationer. Inomelektroniskabevarandeminst,och, inte av

dokumen-internationellmedwebbplatsomfattandeupprätthållstet en
tation.

On-line Au-CommitteeSelectionSCOAPbörSlutligen onnämnas
olikaförmedkommitté representanterPublications, ärstralian ensom
medfrämstarbetarnationalbiblioteket. Maninomavdelningarberörda

online-publikationer.bevarandeochurvalförriktlinjerutveckla avatt

Kanada7.5.2

påskiljer sigpliktexemplar ettlagstiftningenkanadensiskaDen om
efter-motsvarigheter,ländersandraflestadefrångrundläggande sätt

teknikneutral.lagen ärsom
iThe Na-inskrivnafinnspliktexemplarrörandeBestämmelserna

begreppetövergripandedetanvändslagenAct. ILibrarytional
nationalbiblio-tillskall levererasdetpåbeskrivningbooks somsom

kind,of natu-"librarylagen matteriuttolkasBooks everyteket. som
definitio-utökades1969lagentillägg idescription. Genom ettandre,

thingotherrecord,document, tapeomfatta anytill orpaper,attnen
written,informationwhichinpublisher, recor-published by on ora

reproduced."stored,ded, or

http://www.nla.gov.au/dnc/tf200l/padi/47
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Lagen stadgar vidare dokumenten skallatt publicerade i Kana-vara
da, dvs. utgivna i Kanada för allmän distribution eller försäljning.

Lagens utformning har medfört det varit förhållandevisatt enkelt att
inkorporera media, såsom AV-dokument, mikroformernya och cd-rom,
allteftersom de utvecklats och funnit sin plats på marknaden. Vid varje
sådant tillfälle har definitionen begreppet "book till-av ansetts vara
räckligt vid för omfatta de dokumentkategorierna.att Elektroniskanya
publikationer i olika fixerade format magnetband, diskett, cd-rom etc.
har samtliga kunnat inbegripas i ovanstående definition.

För närvarande pågår diskussion angående sådan elektronisk in-en
fonnation tillgängligär endast via nätverk, exempelvissom Internet.
Diskussionen gäller inte i första hand huruvida informationen skall an-

books eller inte, huruvida denses utan publicerad,vara är dvs. utgi-
i Kanada för allmän distribution eller försäljning.ven

kanadensiskaDet nationalbiblioteket har också genomfört intres-ett
utvecklingsprojekt,sant The Electronic Publications Pilot Program

EPPP. Syftet med projektet identifiera vilkaatt problem bib-var ett
liotek ställs inför vid hanteringen online-publikationer, bidra tillattav
utformningen långsiktig policy för hanteringen elektroniskaav en av
publikationer vid nationalbiblioteket medverka tillsamt att ökaden
kompetens bland nationalbibliotekets personal.

I pilotprojektet koncentrerade sig på elektroniska tidskrifter,man
eftersom de förhållandevis lätta identifiera och hadeatt såvälvar histo-
ria kontinuitet. Ca 45 e-tidskrifter ingick i projektet.som Samtliga utgi-

kontaktades i förväg för nationalbiblioteketvare att skulle erhålla till-
stånd samla in och "läggaatt upp tidskrifterna på sin egen server.

7.5.3 USA

Liksom i Storbritannien och Australien, återfinns i USA bestämmelser-
pliktexemplar i Copyright Act. börDet påpekasna om i ingetderaatt av

dessa länder deponeringär exemplar hosett nationalbiblioteketav en
förutsättning för upphovsmannensatt verk skall skyddat. Ett verkvara

upphovsrättsligtär skyddat vid den tidpunkt då det framställs. I USA är
det följaktligen inte längre nödvändigt att sätta copyright-symbolut en
© för erhålla skydd,att mångaäven det ändå.görom

I 1993 Code of Federal Regulation återfinns bestämmelser bl.a.om
cd-rom, däremot inte online-material. Copyright Officemen vid Lib-

of Congress har försökt inte lyckats hävdarary sådantävenattmen

48 Electronic Publications Pilot Project EPPP Final Report June 1996 finns:
publicerad på: http://www.nlc-bnc.ca/e-coll-e/edown.htrn
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grundpåobligatorisk leverans, attförföremålskullematerial avvara
ochpublicationlagtextenibegrepphuroklartvaritdet som

uttolkas.skalltransmission
digital in-Preservingocksåbörsammanhanget rapportendet härI

Commis-tillsattarbetsgruppsammanställtsformation, avenavsom
Group,LibrariesResearch näm-ochand AccessPreservationsion on

genomslag, inteinternationelltmycketfåtthar stortRapporten ettnas.
avsnittvidareseangående migreringrekommendationsinförminst
bevarabehovfinnsdet attkonstateras stortett7.2.1. attI avrapporten

ibyggasdock intesamling börnationellEndokument.elektroniska upp
samlingar.traditionella-arkivensochnationalbibliotekensmedanalogi

utvaldadärdistribuerad lösning,decentraliserad,förespråkasställetI en
bevarandeansvar.på sigsjälvaaktörerkvalitetsgranskade etttaroch

internationelladenSammanfattning7.6 av

kartläggningen
uppfatt-spriddvittdet finnskonstateraskanSammanfattningsvis att en

till-informationelektronisksådanvärldeni även somning attrunt om
bidragviktigtskallonline-förbindelse utgöra etthandahålls via anses

ochsamlas inbörnågotdärför på sättdenochkulturarvlandstill attett
län-nordiskadekonstaterasvidarekan attframtiden. Detförbevaras

utvecklingen.iframmelångtliggerderna
skallinsamlandetvid strävahuruvidafinnsuppfattningarOlika man

online,publicerasdetmöjligtmycketmed såfåefter somavatt som
eller kate-dokumentutvaldapå vissasigkoncentreraböreller manom
utvecklasochspridsrobotteknikenmedochldokument. attgorier av

förändras.kommasituationenkan att

digital49 archivingtask forceof theinformationdigital reportPreserving on:
andand AccessPreservationCommissionthecommissioned by/information on

http://www.r1g.org/ArchTF/1996Libraries Group.ResearchThe -
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ocksåDet tydligt utvecklingenär går i riktningatt inkluderamot att
såväl online-databaser olika former dei nationellasom av programvara
pliktexemplarslagama.
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utvecklingsprojekt iPågående8

Sverige

Kulturarw3-proj ektet1

Kulturarw3-projektet, tillsyftarÅr atts.k.detpåbörjade KB1996 som
denoch bevararobotteknik samla inautomatiseradmed hjälp svens-av

insamlingsrobotwebbsidorsvenskaAlladelen Internet.ka som enav
självamagnetband. Utöverdär pålagrasochtill KBpåträffar hämtas

bevarandeaspektema,uppmärksamhet åtocksåinsamlingen storägnas
tillgängliggörande.ochmetadataregistrering,frågorliksom om

projektledarenLIBRIS-meddelandentidskriften görartikel iI en
ochböckerförvärvårligamed KB:sliknelseMannerheimJohan aven

material:trycktannat

LIBRISdatabasenibeskrivs KBböckersvenska15.000Cirka av
tryck,andra100.000drygtordnasochår. Dessutomvarje sorteras

CD-ROM-Antaletreklamfoldrar.årsberättelser,affischer,t.ex.
undernertankningandraUnder vårhundratal.räknas ikanskivor

avslutad, harärdelen Internet,svenska snartden1997 somavav
Kulturarw3 ingårVisserligen ännuURL-er ettmiljoner9hittat över

hamnarbildernaochdembortRäknardubletter.antalokänt man
ofta,ändraswebbsidor. Demiljoner5storleksordningeniman

snabbt.antaletOchår. växergångermånga per

bedrivsutvecklingsprojekt runt-demångaskillnad frånTill somav
väljeroftastnationalbiblioteken sär-utdärkapitel 7,världen seiom
angripavalthar KBinsamling,för attdokumentkategorierskilda pro-

elektroniska online-och heterogenamed denblemet stora avmassan
vidurvalförställetannorlunda I göra ettattpå sätt.publikationer ett
detmöjligtmycketsåsamla inpåsiktar KBinsamlingen att avsom

urvalDäremotpå Internet. görs ettpublicerasmaterialsvenska som
inforrna-Denkatalogiseras.ochskall registrerasvadbeträffande som

LIBRIS-meddel-Kulturarw3 Mannerheim/ Johan5° projektfångaAtt nätet :
22-24sid.1998,Majanden 78nr
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tion inte registreras kommer därmed okatalogise-utgöraatt storsom en
rad samling. Till skillnad från traditionellaKB:s okatalogiserade mate-
rial i tryckt form kan den ändå sökbar.göras

Att använda robot för automatiserad insamling det här sla-en en av
tillämpas också vid The Archive,Internet privat amerikanskget en

stiftelse. så längeMen KB det enda nationalbibliotekär än i världen
samlat in den nationella webbpubliceringen. Finland ligger långtsom

framme i planeringen se avsnitt 7.3.2 och intresse för KB:s modell
finns hos rad andra länder. Tilläggas kan formKB, i SIDA-att etten av
projekt, bistått Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica och med robotinsamling,Panama första avslu-en vars varv

under våren 1998.tats
Som främsta skäl för sitt val metod, dvs. deti totalnärmasteav en

insamling stället föri urval, kanKB inteett noggrant att vetaanger man
vilket material framtiden kommeri värdefullt ochattsom anses som
efterfrågat. sofistikeradeAtt och manuella urval bland miljontalsgöra
webbsidor skulle dessutom kräva personalinsatser. Eftersom kost-stora
naderna för datalagring låga finns det enligt KB inga resursmässigaär
hinder för lagra de datamängder det blir frågaatt stora om.

material hittillsDet samlats följandein slag: periodicaärsom av
både elektroniska tidskrifter och tidningar, statiska dokument exem-
pelvis i elektroniska textarkiv och levande dokument med län-texter
kar, exempelvis HTML-sidor.

harLägre prioritet nyhetsgrupper och e-postbaserade sändlistor, ftp-
arkiv och dynamiska dokument med bakomliggande databaser och
tjänster.

förstaDen nedladdningen genomfördes våren Efter det1997. att ro-
boten letat sig igenom den svenska delen webben, vilket tog ettav par
månader, hade miljoner webbsidor samlats5,5 in. dessaAvca var upp-
skattningsvis hälften dubbletter. sidor fannsDessa publicerade på ca

svenska under15 000 Intemetdomänen se.servrar
Vid den andra nedladdningen avslutades i februari 1998som ge-

nomsöktes, förutom nämnda och ytterligare 7 000ovan servrar som
tillkommit under det gångna halvåret, också 9 000 svenska webb-ca
platser under domänema "org", com m.fl. har identifieratsDessa

svenska med hjälp internationella databaser domännamn.översom av
Den andra nedladdningen robot resulteradeKB:s i drygt 9attav

miljoner webbsidor hämtades hem. dessaAv uppskattningsvis ettvar
miljoner dubbletter.par

tredje nedladdning utfördesEn under våren 1998. resulteradeDen i
9,7 miljoner sidor samlades frånin 31 400 domäner. preliminärEnatt

bedömning visar antalet insamlade dubbletter sannolikt lägreatt änvar
tidigare.
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månad för roboten söka igenomnärvarande detFör än atttar mer en
vad beträffarskapar problemdelen Detta vissaden svenska Internet.av

sida den ut" vid vissåterskapa viss sågmöjligheterna att som enen
utveckla robottekniken sådärför medtidpunkt. arbetargiven KB att att
komma till vecka.snabbare. Måletkan skeinsamlingen är att ner en

samlades vidför det material intotala lagringsutrymmetDet som
gigabyte Gbyte.till 200nedladdningen uppgården andra ca

vanligtvisinsamlade sidor innehåller iantaletövervägandeDet text,
bild-format. harolika SammantagetkommerHTML-format. Dämäst

hundratals olika format. För-information lagrad ihemroboten hämtat
krav på lagringsutrymmeformat och dessasolikadelningen mellan

nedanstående tabell.framgår av

efter formatwebben februari 1998på den svenskaInnehålletTabell 4

Andel iAndel Genom- Totalt lag-doku-AntalFormat
ringsut- % av% snittligi avment

lag-antalet storlekUEL:er utrymme
Gb ringsut-Kb

rymme
24,2 12,151,2 5843 8614HTMLText
18,8 9,4173108 805 1,1övrigaText

format t ex
Postscript, pdf

15,1 7,5738 1,0 16193Ljud
27,816 55,7448 288 36,43StillbildBild

5,0 2,50,1 9025595Bild rörliga
bilder/video
Övriga/okända 40,881,8967 680 10,2 85
format

54610Filtyper
förekomster

200,6 100 %47100468 470Summa 9

bild, synnerhetljud och itabellen kräver lagringframgårSom avav
enkla textsidorVanliga ibilder, heltrörliga än text.annat utrymmeett

insamlade sidor,antalethälftenHTML-format utgör än menavmer
det totala lagringsutrymmet. Rör-dryg tiondelkräver inte än avmer en

medan det lagringsut-det totala antalet,blottliga bilder 0,1 %utgör av
2,5 %.anspråki 25 störreärtas ggrrymme som

Kulturarwsrobotenviasamlas indokumentDe sammanta-gersom
tidpunkt.webben vid visssvenska såghur dengod bild utget enaven

med nödvän-nuvarande utformningmetoden i sinSamtidigt innebär
fram-samlas sigin. Detmaterial aldrig kommer rördighet visst attatt
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för allt ofta,material uppdateras exempelvis dagstidningar,om som
tidskrifter och andra nyhetsmedia. har därför förKB avsikt utvecklaatt
roboten så den besöker vissa förväg utvaldai webbplatser medatt täta-

intervall. Enligt uppgift det fullt möjligt instruera roboten såär att attre
kanden besöka dagstidnings webbplats varje dag.en

förseockså roboten med viss intelligens.Man Däri-attavser egen
webbplatserskan den själv lära sig olika uppdateringsfrekvens.genom

Därmed skulle roboten kunna besöka olika webbplatser med fre-en
kvens deras föränderlighet.motsom svarar

utvecklingsplanema ingår också insamling de kategorierI en av som
hittills varit lågprioriterade, såsom nyhetsgrupper på sändlistorUsenet,

bakomliggande databaser.och dynamiska sidor med
robot använder ursprungligen utvecklad NetlabDen KB årsom av

och har där för byggavid Lunds universitet söktjänstenanvänts att upp
index 8.3.Nordic web se avsnitt

samlas helhetdet material behöver in i sin andraFör prövassom
exempelvis frivillig anmälan och aktiv sökning för identi-metoder, att

Kulturarw3periodica. samarbetar medfiera elektronisk Här KB:s peri-
onlineförteckningen Svensk periodica ochodicaenhet, skapatsom

elektroniska online-tidskrifter i Libris.registrerat 200även änmer
insamlade dokumenten lagras sålänge på magnetband. 9,5DeDe än

nedladdningenmiljoner filer hämtades under den andra kräversom
totalt lagringsutrymme Gb.200 Ettnämnts ett ca mag-som ovan om

sig hittills Gb.netband det slag KB 20använtav som av rymmer ca
magnetband kostar dag kr.Varje sådant i 1 000ca

lagring på s.k. DVD-skivor Digital Video DiscEventuellt kommer
Gb, varför helainom projektets Dessa 16-17prövasatt ram. rymmer

skulle kunna tiotal skivor.det insamlade materialet på ettrymmas
det insamlade materialet.närvarande tillgängliggör KB inteFör

Svesök8.2

Libris, samband med budget-för projektet KB iInom Nytt somramen
fått i uppdrag regeringen driva, harpropositionen hösten 1996 attav

Projektet, startade har följan-delprojektet Svesök initierats. 1997,som
de syften:

användarvänligt gränssnitt för söka och återvinnaskapaAtt ett att0
fördvs. de webbsidor, samlas in inomden information, som ramen

Kulturarw3-projektet.

51http://www.kb.se/nbp/el-per.htrn
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svenskaindexsystematiskt överunderhållaoch ettskapaAtt0
kriteri-särskildaenligtutvaltsvilka harkvalitet,godwebbplatser av

fungeraskallSvesökTankenprojektet. är attinomutarbetatssomer
bib-Svenskawebbresurser.svenskanationalbibliografi försom en

kvalitetskon-spåramedarbetettillbidra attkunnaskallliotek upp,
på Internet.inforrnationsresursersvenskaregistreraochtrollera

avsnittseCoreDublinenligtmetadataanvändandetfrämjaAtt av0
6.7.2.

innehåller kva-databaser. DentvåSvesökbestårdagsläget enaI av
För avgörawebbresurser.ämnesindelade attoch enlitetsbedömda om

innehåll,bedömningmedskallwebbsida görseller tas avwebbplats en
aktuelladetillindexdatabasenandra utgör ettfunktion. Denochform

Kulturarw3 -roboten.hjälpmedsamlas inkontinuerligtsidor avsom

indexwebNordic8.3

inominitieratprojektsamnordisktNWI ra-index ärweb ettNordic
nordis-detfinansierasNord-Elib-programmet,s.k.det avför sommen

byggtNord-Elib har treNORDINFO. nor-samordningsorganet uppka
kom-sådantbibliotek. Ettochområdet ITinomkompetenscentradiska

vidNetlabvilketförNNC,networkNordic centreärpetenscentrum
bib-videncentertekniskeDanmarksochuniversitetsbibliotekLunds

DTVliotek ansvarar.
nationella intressenterNordinfo, delsdelsfinansieratNWI avär av

Biblio-ochBibsamutvecklingsavdelningochsamordnings-KB:ssom
AB.tekstj änst

hjälpmedprojektetmedSyftet att1996.startadeektetNWI-proj var
webbsidor.nordiskaindex överbyggateknik ettdistribuerad uppav

samlat inharRobotenrobothar använts.dettaåstadkommaFör att en
harsidordessaInnehållet iwebben.pålänkarfölja se-sidor attgenom

harprojekteti ansvaratingåttländernordiskaDeindexerats.dan som
syftadeVidarewebbsidor.landsrespektive pro-indexeringenför av

specialtecken önordiskapåsökningmöjliggöra somtilljektet att
förtidenvidsöktjänsternainternationelladeingenfl., något avsomm.

klaradeinledningprojektets av.
ocharkiveringsändamålförutvecklats har anpassatsrobotDen som

Kulturarw3-proj ektet.iKBanvänds avnu
sök-robotbaseradeövrigadefungeratpraktikenhar iNWI som

el-ExciteAltavista,påfinns Internet, texsökmotorertjänster som
kommersielladessautvecklingensnabbamed dentaktIler avLycos.

minskat. In-söktjänstnordisksärskildbetydelsenharsöktjänster enav
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NWI vill därför vidareutveckla vissa delar, b1.a.om man att ut-genom
veckla särskilda funktioner för sökning med hjälp metadata.av

8.4 Safari

Högskoleverket har regeringen fått i uppdrag utveckla ochattav sam-
ordna för forskningsinformationett system på Internet. Systemet, som
döpts till Safari, syftar till förbättra högskolornas möjligheteratt att
fullfölja den s.k. tredje uppgiften, dvs. informera allmänhet,att nä-
ringsliv, myndigheter och utbildningsinstitutioner forskning.sinom
Även inom detta projekt målen förbättraär användningenett attav av
metadata.

52http://www.hsv.se/verksamhet/utredningar/safari/index.html
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betydelse förLagstiftning9 av

samla in, bevaramöjligheterna att

databaserattillhandahållaoch
material

Inledningl

elek-huruvida sådanskallför utredningendirektiven övervägasEnligt
bestämmelsernanuvarandeomfattas deinformation intetronisk avsom

framtiden.leveransplikt i Iföremål förskallpliktexemplarslageni vara
4.1 har jagför uppdraget avsnittmed redovisningen angettsamband

insamlingformer förinnefatta alternativabörövervägandena ävenatt
utanför pliktexemp-fallerdagmaterial ielektronisktsådant somav

institu-insamlingförsta handtillämpningsområde, ilarslagens genom
försorg.tionernas egen

tillhandahållabevara ochsamla in,frågaiRestriktioner rätten attom
dels1960:729,upphovsrättslagendelsmaterialet finns iinsamladedet

antagitemellertid riksdagenharapril 19981973:289. Idatalagen en
okto-träder kraft den 241998:204, ipersonuppgiftslagenlag, somny

1997/98:44, bet.gälla prop.skall upphöradatalagendåber 1998, att
1997/98:l80.rskr.1997/98:KU18,

för-institutionemasmaterialdatabaseratInsamling egengenomav
enligt upphovs-ellerharinstitutionerna rättförutsätter attatt gessorg

form.elektroniskverk finns ideexemplarframställarättslagen somav
Även torde förutsättapliktleveransmaterialet rättinsamling genomav

delskall bli möjligtdetförexemplarframställning mate-till att taatt av
förlämnasredovisningskall därförföljandeframtiden. detIrialet i en

exemplar-tillupphovsmannensupphovsrättslagen rättreglerna i om
förtill förmåndennaiinskränkningamaoch rättframställning ar-om

bibliotek.ochkivmyndigheter
gällerdetrestriktionervidare vissainnehållerUpphovsrättslagen när

materialet.bevaradeinsamlade ochtillhandahålla detmöjligheterna att
Även följande.detredovisas iregler skalldessa

för-och rådetsEU-parlamentetsnärvarandeförbehandlasEUInom
ochupphovsrättaspektervissaharmoniseringtill direktivslag avavom
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närstående rättigheter i inforrnationssamhället. kommandeEtt direktiv
har självfallet betydelse för den svenska upphovsrättenstor och en re-
dovisning skall därför för huvuddragen de delargöras direktivetav av

intresse i det här sammanhanget.ärsom av
elektroniskaDen information det kan finnas anledning attsom

samla in komplement till det material levereras enligtettsom som
pliktexemplarslagen innehåller personuppgifter olika slag, vilka kanav
läggas till grund för personregister. Grundläggande regler om person-
register finns datalagen.i kommerDenna emellertid, nämnts, attsom
under hösten 1998 med personuppgiftslagen, kommerersättas attsom
omfatta bl.a. all automatiserad behandling personuppgifter. detIav
följande redovisning för lagen i relevanta delar. Trots datala-attges en

fårinte någon direkt betydelse för de förslag läggs fram här,gen som
skall den lagen redovisas i korthet bakgrundäven till den kom-som en
mande personuppgiftslagen.

9.2 Upphovsrättslagen

De upphovsrättsliga rättigheterna

Enligt upphovsrättslagen 1960:729 har den skapat litterärtettsom
eller konstnärligt verk upphovsrätt till verket l §. Som exempel på
skyddade verk skönlitterär eller beskrivande framställning ianges en
skrift eller tal, datorprogram, musikaliskt eller sceniskt verk, ñlmverk,
fotografiskt verk eller något alster bildkonst, alster bygg-annat av av
nadskonst eller brukskonst. Förteckningen inte uttömmande och denär
avslutas med verk har kommit till uttryck på något sätt.annatsom

förFörutsättningen verk skall föreligga i upphovsrättslagensatt ett
mening det resultatet individuell andligt skapandeär är verk-att av en
samhet. Man använder i detta sammanhang ofta uttrycket verkshöjd.
Verket måste ha höjt sig till viss grad självständighet och origi-en av
nalitet.

Upphovsrättslagen bygger på tanken upphovsman till verkatt etten
skall inneha vissa ensamrättigheter med avseende på utnyttjandet av
verket. rättigheterDessa två vanligen kallade ekonomiskaär typer,av
rättigheter 2 § respektive ideella rättigheter 3 §.

bestämmelserI 2 § vilka ekonomiska rättigheter upphovs-ges om
har till sitt verk. Upphovsrätt innefattar enligt paragrafensmannen

första stycke, med de inskränkningar stadgas i det följande, ute-som
slutande förfoga verket framställarätt exemplaratt över attgenom av
detta och det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligtgöraattgenom
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litteratur-bearbetning, ielleröversättningskick, ieller ändrat annan
teknik.eller ikonstarteller annan

gällervaraktighet 43§iupphovsrättenshuvudregelnEnligt om
dåefter det årsjuttionde åretintill utgångenupphovsrätten upp-av

avled.hovsmannen

verketexemplarframställaRätten att av

upphovsmanneninnebärverketexemplarframställa attRätten att av
föremålverk ifixera sitt görellernedlägga etthar rätt att somensam

oberoendegällerdel det. Rättenandrafördet möjligt att ta av omav
vil-likgiltigt iexemplar. Detfleraeller äromfattarframställningen ett

ellerlitterärtSåledes kaneller fixerat.nedlagt ettverketfonnken är
eller påljudinspelningtryck,manuskript,föreligga iverkmusikaliskt

Även verk ilagringdatabas.i ettlagratellercd-rom enavenvaraen
verket. Närexemplarframställning ettalltså ettdator utgör avaven

oftastinnebär dettadator att ettföranvändsdatorprogram att styra en
Användningenmaskinen.framställs i ettexemplar programmet avav

framställaalltsåomfattasdator rättenköra attför ex-att avenprogram
emplar programmet.av

lagring ikortvarighuruvidahar varitomdiskuterad frågaEn enen
skärm,påför visning ettexempelvis är attdators minne, somanseen

1996/97: l llpropositionenbehandlats iharFråganeller inte.exemplar
konsta-Regeringenoch 36.32databaser,skydd förRättsligt m.m.

före-förstås varjeverkexemplarmedinledningsvis ettdär attterar av
verkexemplarföroch detfixerat ettarbetet att ettvilketmål atti är av

självständig den isåfixeringen attframställts krävs ärhaskall attanses
dettaAvförsäljning.allmänhetenblandspridas t.ex.kansig genom

verkförhållandet ärdetenbart att ettregeringenenligtföljer att som
medförbildskärm intepå att ettdigital form kommeriåtergivet upp en

bild-påfixerasinteeftersom dettaverket,framställtsexemplar har av
dator,ifixeras innevisserligendigital formverk iskännen. Om enett

försvinnerosjälvständig,fixeringenhårddisk, t.ex.ärdesspåt.ex. men
hellerframställs inte ettdatornögonblick eller stängsefter närett av,

fixeringsjälvständigdäremot görverket. Omexemplar avenmanav
datadis-påhårddisk ellerdatornsdet pålagraverket, att ent.ex. genom

medenlighetverket.exemplar Iregeringenenligtframställskett, ett av
automatiska,denkonstateras renträttsläget typpå attdenna avsyn

överförs på Internetverkskerlagringar när ettkortvarigamycket som
kopieringsrätten.omfattasinte av
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Dessa uttalanden från regeringen har kritiserats från upphovsmanna-
och producenthåll och rättsläget frågani kan inte betraktasännu som
avgjort.

Inskränkningar framställai rätten exemplar verketatt av

kap.I 2 finns vissa inskränkningar i upphovsrätten. B1.a. får exemplar
framställas upphovsmannens tillstånd i vissa fall.utan detI här sam-
manhanget det främst regelnär i l6§ framställning exemplarom av
inom vissa arkiv och bibliotek intresse.är Regeln har följandesom av
lydelse:

arkivDe och bibliotek i tredje och fjärde styckena har rättsom avses
framställa exemplar verk, dockatt inte datorprogram, forav

bevarande-, kompletterings- eller forskningsändamål,
för utlämning till lånesökande enskilda artiklar eller kortaav

elleravsnitt material säkerhetsskäl inte bör utlämnas iav som av
original eller

för användning i läsapparater.
I de fall förstai stycket 2 och får3 exemplar fram-som avses

ställas endast reprografiskt förfarande.genom
tillRätt exemplarframställning enligt denna paragraf har

de statliga och kommunala arkivmyndighetema,
Arkivet för ljud bild,och
de vetenskapliga bibliotek och fackbibliotek drivs detsom av

allmänna samt
folkbiblioteken.4.

Regeringen får i enskilda fall besluta vissa andra arkiv och bib-att
liotek de i tredjeän stycket skall ha till exemplarfram-rättsom anges
ställning enligt denna paragraf.

I det här sammanhanget det främst bestämmelsen förstaär i stycket
l aktuell. omfattar,Den medär undantag för datorprogram, allasom
former litterära eller konstnärliga verk i vilken form de förelig-änav

dvs. både de finns i skriftlig formnär eller tryck påger, som papper
och de föreligger i fonnnär inspelningar. Genom hänvisningarna iav
45, 46, 48 och 49 till utövande konstnärers, framställares fono-a av

och rörliga bilder, radio- och TV-företags, katalogframställaresgram av
och fotografers rättigheter gäller reglerna också för exemplarframställ-
ning dessa rättighetshavares prestationer.av
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förskekopiering måstesådanbevarandeändamål attMed somavses
mik-exempelvis dåintakt,bevarasskall kunnasamlingarnamaterialet i

tidningsmaterial.skerfotokopieringellerrofilmning av
sådanttillföra samlingarnaKompletteringsändamål mate-attavser

utländsktsvåråtkomligtexempelvistidigare,innehållerrial de intesom
uttalandeEnligthandeln.finns imaterial intematerial eller ett avsom

förfotokopiering126 bör1961NJAlagutskottförstariksdagens s.
föreligger.synnerliga skälske barakompletteringsändamål få om

tillåtas. Des-regel intehela böckerfotokopieringbörDessutom somav
upphovsrättsförordningenreglerna i 2 §kompletterasregler avsa

exemplar förframställningmedEnligt dessa1993:1212. avavses
fallförstadetkompletteringsändamål två fall. För när ett exemp-avses

i delarhar kommitverketofullständigt. Omverk utlar är avsesettav
handeln.i Förkan köpassaknas intedeldenfalletdock endast att som

handelnkan köpas iverk inteexemplarfalldet andra ettnär avavses
harbibliotekarkiv ellerhosskerexemplarframställningenoch ett som

produkttypen.aktuelladenpliktexemplarfårätt att av
fårforskningsändamål. Detförskefår ocksåExemplarframställning

kvalificeradnågorlundafrågahärvid måstedetattantas om envara
eller liknan-elevuppsatserför vanligakopieringoch inteforskning om

de.
1994,lagen årfördes in iför datorprogram,Undantaget grun-som

skydd förrättsligtmaj 1991den 14direktivrådetspådar sig omav
bibli-ocharkivdirektiv följerdetta91/250/EG. Av attdatorprogram

1992/93:214jfrdatorprogramkopierafårotek inte rätt att s.prop.ges
f..68

allmänhetenförtillgängliggöraRätten att

förutomhör,rättigheterekonomiska nämnts,Till upphovsmannens som
förtillgängligtverketexemplarframställa görarättenäven atträtten att

utförliga-sistnämnda rättighetendenInnebördenallmänheten. angesav
för allmän-tillgängligtverketstycket.tredje Där göressägsi 2 § attre

tillutbjudesexemplar däravdåså ockoffentligt,framföresdetheten då
allmänhetentillsprideseller eljestutlåningelleruthyrningförsäljning,

offentligt.eller visas
såledesallmänhetentillgängligt för ärverketRätten göra sam-att
framförande,offentligttillrättigheterolika rättentremansatt av -

och visningsrätten.spridningsrätten
elleruppförsframförs,verketinnebärframförande attBegreppet

Någraeller TV.radiosänds ifilm ellerutförs, visas ut nya ex-genom
utnyttjande. Upp-formvid dennaframställs inteverketemplar avav
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hovsmannens till framförande gällerrätt offentligt framförande. Här-
med i princip alla framföranden inte inom heltägeravses som rum
slutna kretsar. Liksom i fråga mångfaldiganderätten gällerom ensam-

till offentligt framföranderätten verket i såväl ursprunglig änd-av som
rad fonn.

Rätten sprida exemplar till allmänhetenatt framstår förstai hand
komplement till mångfaldiganderätten.ettsom

Den tredje grundläggande rättigheten visningär exemplar ettav av
verk för allmänheten. Rättigheten har sin betydelse frågastörsta i om
bildkonst.

Tillhandahållandet arkivmyndigheter och bibliotek det in-genom av
samlade elektroniska material aktuellt här torde huvudsakligenärsom
innefatta framförande de verk finns i materialet. I 21 §av som upp-
hovsrättslagen finns bestämmelser fall då offentliga framförandenom
får ske tillstånd och ersättning till upphovsmannen.utan utan Paragra-
fen har följande lydelse:

Var och får framföra utgivna verk offentligten
vid tillfällen där framförandet sådana verk inte det hu-ärav

vudsakliga, tillträdet avgiftsfritt ochär anordnandet sker för-utan
värvssyfte samt

vid undervisning eller gudstjänst.
Första stycket gäller inte sceniska verk och ñlmverk och integer

sända verk i ljudradio ellerrätt television.att ut
Första stycket 2 inte förvärvssyftei framförarätt attger samman-

ställningar vid undervisning.

Bestämmelserna alltså tillämpliga påär utgivna verk. Enligt 8 and-§
stycket verket utgivet, då exemplar därav med upphovsman-ra anses

samtycke blivit spridda till allmänheten. bestämmelsenI talas allt-nens
så exemplar pluralis.i I Bemkonventionen an. 3.3, bestäm-om vars
melser får avgörande för tolkningen den svenska lagensanses vara av
bestämmelse, utgivning publicering föreligga exemplarennäranges
har gjorts tillgängliga på sådant med beaktandesätt verketsatt, art,av
allmänhetens rimliga behov blir tillfredsställt".

53Se Olsson H., Upphovsrättslagstiftningen:t.ex. kommentar. Stockholm,en -
1996. 65
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innehållideellaUpphovsrättens

upphovs-förskyddideellt§enligt 3omfattar även ettUpphovsrätten
ochverkettill rättupphovsmangällafånämligen rätt attmännen, som

upphovs-såändrassåledes intefår attverkverket. Ettförrespekttill
kränks.elleranseendekonstnärliga egenartellerlitteräramannens
informations-betydelseiökar atträttigheternaideellaDe nygenom

manipuleraochverkutnyttja attmöjligheterökade attteknologi ger
riskerarrättigheternaideella attdepå gördigitalt attsättdessa ett som

kränkas.

förhållandenInternationella9.3

Allmänt

tillsyftaröverenskommelser attinternationella geflerafinns somDet
svenskFörnationalitetsgränser.oberoendeskyddupphovsmännen av

internationelladenskyddet iinternationelladetreglernadel finns om
193.1994:upphovsrättsförordningen

intematio-detpåreglerasupphovsrättenegentligadenförSkydd
ochlitteräraskyddförBemkonventionenfrämstplanetnella avav

årParisreviderad i1886,årtillkommen senastverkkonstnärliga
år 1952,tillkommenupphovsrättVärldskonventionenoch1971 om

kon-båda dessabundetSverige1971. ärParis årreviderad i avsenast
länderandrafrånverkskyddskyldigtdärföroch attventioner är ge

skyddetHuvudprincipen är attkonvention.respektivetillträttharsom
principenharupphovsmännendeskydddetskall egnamotsvara som -

underskrida deemellertid intefårSkyddetbehandling.nationellom
Denkonvention.respektiveiföreskrivnasärskilträttigheter ärsom

på mini-kravkonventionemasuppfyllerupphovsrättslagensvenska
mirättigheter.

upphovsrättenshar påEG,Gemenskapen,Europeiska om-denInom
Särskilt måMinisterrådet. nämnasantagitsdirektivantalråde ett av

ochdatorprogramförskyddrättsligt1991majden 14direktivet om
Direkti-databaser.förskyddrättsligt1996den 11direktivet ommars

lag.svenskmedinförlivatsharven
tvåtillkomdecember 1996iGenevediplomatkonferens i nyaVid en

upphovsrättWIPO-fördragetöverenskommelser,internationella om
för-Dessafonogram.ochframförandenWIPO-fördragetoch omom

uppkommer närproblemdedelregleraavsedda somdrag attär aven
närståendedeoch vissaupphovsrättentillämpningengäller avdet av

har30kraftträder i staternärFördragenteknologi.pårättigheterna ny
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tillträtt dem. Till dess torde det dröja avsevärd tid. Avsikten ären att
samtliga EU:s medlemsstater så småningom skall tillträda fördragen på

gång.samma
I sammanhanget bör också detnämnas s.k. TRIPS-avtalet

Agreement Trade-Related Aspects of Intellectual Propertyon Rights,
Including Trade in Counterfeit Goods, ingånget länderna inomav
World Trade Organization, WTO, tidigare GATT. Den svenska lagen
uppfyller de krav TRIPS-avtalet ställer och har alltså inte be-som upp
hövt ändras denna anledning.av

E U-parlamentets och rådets förslag till direktiv harmoniseringom av
aspektervissa upphovsrätt och närstående rättigheterav i

informationssamhället

decemberI 1997 publicerade EG-kommissionen utkast till direktivett
behandlingen inom Gemenskapens medlemsstaterom upphovsrättav

och närstående rättigheter i informationssamhället. Direktivet grundas
på bl.a. de två nämnda WIPO-fördragen och möjliggöra med-attavses
lemsstatemas ratiñcering dessa fördrag.av

I artiklarna 2-4 behandlas dels mångfaldiganderätten, dels tillrätten
överföring till allmänheten och tillhandahållarätten verkatt och annat
material, dels spridningsrätten. Enligt artiklarna skall medlemsstaterna

upphovsmännen i olika hänseenden.ensamrättge
I artikel 5 härefter undantag från de restriktionerges isom avses ar-

tiklarna 2 och Enligt artikel fár5.2 medlemsstaterna föreskriva in-
skränkningar i till mångfaldigandeensamrätten bl.a. för särskilda fall

mångfaldigande, utförs inrättningarav tillgängliga förärsom av som
allmänheten direkt eller indirektutan ekonomisk eller kommersiell

Enligt artikel skallnytta. 5.4 de undantag och inskränkningar före-som
skrivs bl.a.i punkten 2 endast tillämpas på vissa särskilda fall och inte
tolkas på sådant deras tillämpningett sätt oskäligtatt inkräktar på rät-
tighetshavamas legitima intressen eller intrång i detgör normala ut-
nyttjandet deras verk eller material.av

förslagetI finns inget undantag för bibliotekens framförande di-av
gitala dokument på bildskänn.

Slutligen kan anmärkas tillämpningen direktivetatt inte påverkarav
befintliga gemenskapsbestämmelser bl.a. skydd för datorprogram.om
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Datalagen9.4

personregisteroch förandetinrättandeGrundläggande regler avom
datalagendag idatabehandling finns iautomatiskmed hjälp av

till-licensanmälan,bestämmelser bl.a.Kompletterande1973:289. om
finns data-Datainspektionen ihoshandläggningenochståndsansökan

1982:480.förordningen
upplysningarenligt datalagenpersonuppgiftMed avsersomavses

upplysningarkanenskild Det personnum-namn,omvaraperson.en
anställningsför-familj ochutbildning,nationalitet,födelsedatum,mer,

eller andraförteckningförstås register,personregisterMedhållanden.
ADBdatabehandlingautomatiskmed hjälpförsanteckningar avsom

hänföras till denpersonuppgift kaninnehålleroch avsessomsomsom
uppgiften.med

omfattasmed hjälp ADBförsalltså bara registerDet är somavsom
datalagen.av

fåroch fått licensDatainspektionentillanmält sighardenBara som
granskar inteDatainspektionen2 §.personregisterföraochinrätta

licensbevisregisteransvarigebara densak ettanmälan i utan omger
dataförord-10 §särskilt licensnummeranmälan har gjorts ettsamtatt

fleraföra ellerregisteransvarigedenberättigarlicens att ettningen. En
personregister.

li-krävsuppgiftermed känsliga utöverregistervissaFör typer av
datala-Datainspektionen 2 § 2tillstånd frånsärskilt st.även ettcens
brotts-uppgifterhär bl.a.uppgifterKänsliga ärgen. omsom avses

personuppgifter4 §tvångsingripandenstraff,misstanke, samtm.m.
den registre-värderande upplysningelleromdömeutgör omannansom
tillstånd. Detdock intebehövspersonregistervissast.. Förrade 6 § 2

ellerriksdagenbeslutatsinrättanderegistergäller t.ex. rege-avvars
förhar tagitseller för registerstatsmaktsregister emots.k.ringen som

personregistersådanast..2 § 1 Förarkivmyndighetförvaring aav en
ändamålverksamhet för visstvissförekommer inomofta ettensom

Följ den registeransva-föreskrifter 19 §.särskildameddelaskan det er
2.tillstånd 2 § lnågotföreskrifter, behövs intesådana st.rige a

eftereller,regeringenmeddelasfårenligt §Föreskrifter 19 rege-av
bestäm-dennaMed stödDatainspektionen.bemyndigande,ringens av

Datainspek-bemyndigatdataförordningeni §regeringen 14melse har
erforderligameddelanämnda slagetdetpersonregisterförtionen att av

före-utfärdat vissamed stöd häravharDatainspektionenföreskrifter.
1997-7.webbsidor DIFSpåför personregisterskrifter
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9.5 Personuppgiftslagen

harRegeringen i proposition 1997/98244 Personuppgiftslag lagt fram
förslag till personuppgiftslag. Lagen skall den nuvarande da-ersättaen
talagen och genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 94/46/EG

den oktober24 skydd1995 för enskilda med avseendeav om personer
på behandling personuppgifter och det fria flödet sådanaav om av upp-
gifter. Förslaget bygger på det Datalagskommittén den 2 april 1997av
avgivna betänkandet Integritet Offentlighet Informationsteknik- -
SOU 1997:39. lagenDen föreslås träda krafti den 24 oktobernya
1998.

Lagen, i huvudsak följer EG-direktivets och disposition,textsom
omfattar all automatiserad behandling personuppgifter och manuellav
behandling personregister.av

Syftet med lagen skydda människorär deras personligaatt mot att
integritet kränks behandling personuppgifter l §. Om det igenom av

lag eller förordningi finns bestämmelser avviker frånen annan en som
lagen skall de bestämmelserna gälla 2 §.

Med personuppgifter enligt lagen all slags informationavses som
direkt eller indirekt kan hänföras till fysisk i livet.ären person som

Med behandling personuppgifter i lagen Varje åtgärd ellerav avses
serie åtgärder vidtas frågai personuppgifter, sig detav som om vare
sker på automatisk eller inte, insamling,väg registrering, organise-t.ex.
ring, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, an-
vändning, utlämnande översändande, spridning eller till-annatgenom
handahållande uppgifter, sammanställning eller samkörning, blocke-av
ring, utplåning eller förstöring.

Med personuppgiftsansvarig den eller tillsammansavses som ensam
med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av
personuppgifter.

innehållerLagen inget krav på de uppgifter behandlas påatt som
automatisk skall strukturerade iväg register eller liknande.ettvara
Datoriserad ord- och textbehandling eller liknande löpande textav som
innehåller personuppgifter omfattas därför lagen.av

finnsI 10 § bestämmelser i vilka fall behandlingom av personupp-
gifter huvud tillåten. Om känsligaöver personuppgifter,taget är upp-
gifter lagöverträdelser eller skall behandlas,om m.m. personnummer
måste behandlingen dessutom tillåten enligheti med bestämmel-vara
semai 13-22 §§.
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personuppgifter tillåtenbehandlingNär ärav

har följande lydelse.grundläggande bestämmelsen i 10 §Den

behandlas den registrerade har läm-Personuppgifter får bara om
eller behandlingen nödvän-samtycke till behandlingensitt ärnat om

fördig att
skall kunna fullgöras elleravtal med den registrerade åtgär-a ett

registrerade begärt skall kunna vidtas innan avtaldender ettsom
träffas,

skall kunna fullgöra rättsligpersonuppgiftsansvarigeb den en
skyldighet,

registrerade skall kunna skyddas,för denc vitala intressen
utföras,allmänt skall kunnaarbetsuppgift intressed aven
till vilkenpersonuppgiftsansvarige eller tredjee den per-en man

utföra arbetsuppgift isonuppgifter lämnas skall kunnaut sam-en
ellermyndighetsutövning,band med

hos denändamål berättigat intressef rör ettett personupp-som
tredje till vilkeneller hos sådangiftsansvarige man personupp-en

kunna tillgodoses, detta intresselämnas skallgifterna vägerut om
skydd kränkning denregistrerades intressedenän mottyngre av av

personliga integriteten.

paragrafen med den uppräkningUppräkningen i stämmer överens
artikel EG-direktivet. Uppräkningenhänseende finns i idetta 7i ärsom

uttömmande.

personuppgifterBehandling känsligaav

personuppgifter.behandla känsligaförbjudetEnligt det13§ är att
avslöjar eller etnisktdels personuppgifterHärmed som ras ur-avses
filosofisk övertygelse, elleråsikter, religiös ellerpolitiskasprung,

personuppgifter hälsa ellerfackförening, delsmedlemskap i rörsom
sexualliv.

behandlingfrån förbudetvissa undantag15-19I mot avanges
sammanhanget enbartpersonuppgifter. det härkänsliga Av intresse i är

bestämmelsen får känsligaEnligt denundantag regleras i 19det som
statistikändamäl,för forsknings- ochpersonuppgifter behandlas om

samhällsin-ochnödvändig på i 10 §behandlingen sätt sägsär som om
statistikprojekt där behandlingen ingårforsknings- ellerdettresset av

enskildas personligaden risk för otillbörligt intrång iklart överVäger
Personuppgifter får lämnasbehandlingen kan innebära.integritet som
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för användas sådana projekt, följeri inte något regleratt annatut om av
sekretess och tystnadsplikt.om

bemyndigas regeringen eller den myndighetI 20 § regeringensom
automatiserad behandlingbestämmer i fråga personuppgifteratt om av
ytterligare undantag från förbudetmeddela föreskrifter be-motom

känsliga personuppgifter, det behövs med hänsyn tillhandling omav
allmänt Enligt EG-direktivet, artikel får undan-viktigt intresse. 8.4,ett

förutsättning lämpliga skyddsåtgärder vidtas, vil-beslutas undertag att
förarbetena till lagen förut-ket också framhålls i prop. 69. Dennas.

har dock kommit tillför beslut undantag inte uttryck i 20sättning om
saknar uttrycklig motsvarighet i EG-direktivet.Undantaget i l9§

faller forskning och statistik in under sådant viktigt allmänt in-Där ett
beträffande vilket medlemsstaterna kan fatta särskilda besluttresse om

emellertid i propositionen forskning ochundantag. Regeringen attanser
område det bör regleras redan den la-statistik så viktigt iär attett nya

prop. 69.gen s.

lagöverträdelser och behandlingUppgifter av personnummerom m.m.

andra myndigheter behandladet förbjudet förEnligt 2l § änär att per-
lagöverträdelser.sonuppgifter om

samtyckeuppgifterSlutligen får enligt 22 § utanom personnummer
hänsyn till ändamåletdet klart motiverat medbehandlas bara när är

identifiering eller någotvikten säkermed behandlingen, annatav en
skäl.beaktansvärt

personuppgiftergrundläggande krav på behandlingenVissa av

grundläggande krav på behandlingenI 9 § vissa av personupp-anges
tillpersonuppgiftsansvarige skall således bl.a.gifter. Den att perso-se

för särskilda, uttryckligt angivna och berätti-nuppgifter samlas in bara
förpersonuppgifter behandlas någotgade ändamål l c, inte än-attst.

oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in ldamål ärsom
personuppgifter behandlas riktiga och, detd, de är ärst. att omsom

föralla rimliga åtgärder vidtasnödvändigt, aktuella 1 g, rät-attst. att
personuppgifter felaktiga ellerblockera eller utplåna sådana ärta, som

med behandlingen h,med hänsyn till ändamålen 1ofullständiga st.
vadpersonuppgifter bevaras under längre tidoch inte än äratt somen

med behandlingen lmed hänsyn till ändamålennödvändigt st.
och be-med EG-direktivet lagringöverensstämmelseI är annan

statistiska och vetenskapligapersonuppgifter för historiska,handling av
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ändamål särskilt gynnad. behandlingSenare för sådana ändamål skall
inte oförenlig med de ursprungliga ändamål för vilka uppgifternaanses
samlades 9in § 2 st. och det också tillåtet för sådana ändamålär att

personuppgifter under längre tid, dock inte längre vadänspara som
behövs för de angivna ändamålen 9 § 3 st..

ellerRegeringen den myndighet regeringen bestämmer fårsom en-
ligt meddela50 § föreskrifter vilka kravnärmare ställs denpåom som
personuppgiftsansvarige vid behandling personuppgifter.av
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ÖVERVÄGANDEN FÖRSLAGOCH

utgångspunkterAllmänna10

syften för pliktexemplarmål och anförtsMin bedömning: De som av
fortfarande giltiga. finnstidigare utredningar Det i dagär mäng-stora

material uppfyllerder elektroniskt publicerat väl de allmänna för-som
för leveransplikt. det inte skall uppstå luck-utsättningarna För att stora

därförframtida kulturarv det motiverat med systematiskti vårt är ettor
och bevarande dagens utbud online-information.insamlande av av

förTraditionella motiv samla in och10.1 att

bevara

redovisade betänkande PliktleveransPliktleveransutredningen i sitt
mål för pliktexemplarslagstift-följande övergripandeSOU 1992:92

ningen 85:

och tillhandahålla svenskt liv, svensktskall bevara yttringarl Vi av
svensk kultur för eftervärlden.samhälle och

skall möjligt kunna nyttjas alla.2 Materialet så vitt av
under hänsynstagande till tidigare svenskMålen skall lagform3 ges

lagstiftning och erfarenhet.och internationell
4 skall hänsyn till den tekniska utvecklingenLösningama ta senaste

tillfredsställande organisatoriska former.och finna

Utredaren fortsätter:
blir det självklart den doku-Med detta synsätt att typen avena

ljud- eller bilddokument, kandet må inte i sigtext-,ment, ansesvara
den andra. Kvalitetskriterier omöjli-värd bevara äränattvara mera

samhälle väl detuppställa, då det dåliga belyser vårt likaatt somga
stället behålla så mycket möjligtgoda. måste iSträvan att somvara

unik information.material innehåller mycken och Dedet re-somav
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uppställastillhandahållande måstebevarande ochpåstriktioner som
natur.ekonomiskföljaktligenär av

såvälutredarenför pliktleveransemamålkonkretaSom attanger
uppfatt-bildabehov kunna sigenskilda harmyndigheter att enavsom

exempelvis förockså behov insyn,samhället. harDe attning avom
sistnämndaexempel detefterlevs. pålagar Somkontrollerakunna att

verkeller konstnärligatill litteräraupphovsmänutredaren attnämner
plagiat.med eventuella Förjämföra sina verkmöjlighetskall ha attatt

exempelvis form opinions-samhället, iförändraförkunna arbeta att av
praktiskt möj-riket så långt det"det inödvändigtbildning, det ärär att

86.allmänt tillgängliga"s.till de dokumenttillgångligt finns ärsom
utredarenhåll landet enligtpå flera itillhandahållsmaterialet ärAtt

främjas univer-och studierForskningrättvisekrav. ävenattett genom
pliktleveranser.erhållersitetsbiblioteken

nämli-kulturarvsaspekten,s.k.utredaren denframhållerDärutöver
tillhandahålla allmänteftervärlden ochförönskar bevaraatt mangen

ochsvenskt samhällesvenskt liv,belyserdokumenttillgängliga som
vidtillhandahållas för utnyttjasskallKulturarvetsvensk kultur. att

och studier.utredningsverksamhetforskning,
doku-pliktexemplar1993/94:10propositionregeringensI avom

anfört be-vad utredningenföredragande statsrådet idetinstämdement
17Föredraganden anför således s.syftet.sistnämndaträffande det att

tillhandahålla yttringarbevara ochske förskall"Pliktleverans att av
studi-för forskning ochkulturoch svensksvenskt samhälleliv,svenskt

er.
leveranspliktsyften förmål ochövergripandeOvanstående sam-
ochområdet står itraditionen påsvenska överens-manfattar väl den

därförkommerinternationellt vedertagen praxis. Destämmelse med att
och förslag.övervägandenutgångspunkt för minatjäna som

online-informationenSkall vi bevara10.2

elektronisktoch konsumtiondistributionproduktion,utbud,Dagens av
och utförligtöversiktligt i avsnitt 6information beskrivspublicerad mer

elektronisktmängderdet finnsklartframgårbilaga Däri storaatt
de all-iuppfyller de kriteriermaterial välpublicerat angessomsom

Informationen allmäntleveransplikt.för ärförutsättningarnamänna
finnsförhållanden.fall svenska Härmångalandet och itillgänglig i rör

infonnation.unikmycken ochockså
ochenbart skräppåpublicerasdetUppfattningen nätet äratt som

vidhar liknatsdebatten.framförs ibland i Nätetmeningslösheter ett
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klotterplank, vid tonåringars telefonpratande eller vid forum förett
spridande bombrecept och uppmaningar till illegal verksamhet.av

Min kartläggning visar sådan uppfattningatt felaktig.är Mäng-en
den privat information, dvs sådan information förstai hand ärsom
avsedd för producentens familj och närmaste visserligenvänner, är
långt mycket på Internetstörre vadän varit möjligt deni tryckeri-som
baserade utgivningen. Som konsekvens detta ökar också möjlig-en av
heten sprida sådan informationatt exempelvis faller under brotts-som
balkens bestämmelser hets folkgrupp, uppviglingmot eller barn-om
pomografrbrott.

Långt viktigare dock det dagär i sprids mycketatt mängder in-stora
formation i samhälleliga, vetenskapliga och kulturella frågor. Det som
publiceras på har i vissa fallnätet tryckt motsvarighet, lika oftaen men

online-publikationemaär unika.
I sammanhanget kan det påminnavärt det allaatt i tiderattvara om

utgivits antal tryckett stort samtiden ringa elleransettssom av vara av
intet värde. Paradoxalt det ofta justär det materialet, det udda ochnog
svåråtkomliga, särskiltär intresse för forskningen. Det därförsom av är

tillgång hos nationellastor minnesinstitutioneren KB, ALB, Lundssom
universitetsbibliotek och övriga pliktexemplarmottagare de beva-attav

de dokument ingenrat brytt sig bevara.attsom annan om
Mycket det tidigare publicerades formi fixerade doku-av som av

antingen det frågament, skrift,är ljud eller rörliga bilder, distribue-om
i dag i online-form.även I vissa fall har online-versionen heltras ersatt

den tryckta utgåvan.
Tack dessa tidigare dokumentatt omfattats pliktexemplars-vare av

har de samlats insystemet KB, universitetsbibliotek och ALB.av sex
harDe därmed gjorts tillgängliga för forskning och studier och kommer

bevaras föräven framtiden.att För det inte skall besvärandeatt uppstå
luckor i vårt framtida kulturarv det därförär väsentligt detävenatt
elektroniska material ligger utanför dagens pliktexemplarslagsom
samlas in och bevaras.

Som exempel på sådan information riskerar gå förlorad kanattsom
här anföras den svenska nationaldiskografrn Svensk fonogramförteck-

Dennaning. publikation, förtecknar alla i Sverige utgivna fono-som
producerades tidigare årligen i tryckt version.gram, Från och med åren

finns1997 den bara tillgänglig databas via Internet. Den trycktasom en
versionen levererades till KB och universitetsbiblioteken, medan on-
line-versionen med nuvarande inte kommer samlassystem in ochatt
bevaras för framtiden.

Ett exempel dagstidningamasannat är webbplatser, oftasom om-
fattar mängd material inte publiceras i den tryckta tidningen.en som

finnsDet också exempel på dagstidningar 24 timmar enbart pub-som
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tidskrifter utbudet unika publi-det gällerliceras Närpå Internet. är av
kationer långt större.

helt saknar trycktnätpubliceringNaturligtvis denär motsva-ensom
vidjag samtidigtbevara. Menrighet allra intressant attmest att menar

utkommer såväl trycktpublikation iparallellpublicering, dvs. när en
samhället bevarar bå-önskvärtelektronisk, kan detfonn i attvarasom

fråga lay-sannolikt skiljer sig ieftersom deda uttiycksformerna, om
framtidens fors-därför utgå frånkanspridningsfonn Man attout, m.m.

förslagstudera båda utgåvoma. De jagbehovkommer hakare attatt av
publiceringsåledes på någotfram innebär intelägga sätt attattavser

för pliktleve-skulle fungera ersättningeller utsändning via Internet som
pliktexemplarslag.omfattas dagenssådana dokument som avrans av

nationellakontinuiteten i deanförts visarExemplen attovansom
irreparabla luckor kommerochbrytassamlingarna kommer att storaatt

information allmänt till-elektroniskadenuppstå, inte äratt somom
systematiskt samlas in och bevaras. Jagonline-förbindelsegänglig via

fördet bästa instrumentet insam-pliktexemplarssystemet ärattmenar
vilket också alloffentliggjord information,bevarandeling och av

Därför bör generelltinternationell erfarenhet visar.ochsvensk ävensett
informationsådan elektroniskbevarandeinsamlande och ärsomav

omfattas lagstadgadeonline-förbindelsetillgänglig viaallmänt reg-av
ler.
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information börelektroniskVilkenll
och bevarasinsamlas

böronline-informationenelektroniskaBeträffande denMitt förslag:
förhållan-svenskalandet ochtillgängligt här i rörmaterialdet ärsom

kretsspridas i störrematerialdet ärsamlas in. För avsett attden ensom
Inforrna-möjligt.fullständigtsåsamlas indetbör attsträvan somvara

privat-online-informationkategorierövrigaförtionsintresset av
lägreliknandeochföreningsinforrnation ärlokalhemsidor,personers

Ettbevarande motiveras.fullständigtinteresursskäl kanoch ett ur-av
fyra gångerinsamlingföreslåroch jagtillräckligtval bör här envara

pliktex-levererasinteonline-databaserdeurvalår. Ett somsomavper
medochden formår igångsamlas inform böremplar i perenannan

samlasdatorspel börochdatorprogramdå. Flerde har justinnehålldet
skriftertill trycktaförlagorElektroniskadag.fallet ivadin ärän som

verka förhärbörKBpliktexemplarslagen,inkluderas ibör inte men
överenskommelser.frivilligainsamling genom

utgångspunkterAllmänna1.1l

leveransplikt,förförutsättningarnaallmännamed delikhetI som
samlas in in-skallvadförutgångspunkt attminärangetts somovan,

svensk kul-ochsamhällesvensktsvenskt liv,skall belysaformationen
framställda idokumentenpå ärleveransplikt byggerNuvarande atttur.

förhållan-svenskaochlandethär itillgängliga rörallmäntSverige, är
den.

detbesvarasvårSverige närframställt i ärvad attFrågan ärsomom
distribuerasinformationonline-information. Denelektroniskgäller som

likgil-användarenförinternationell. Det ärtill sinvia Internet naturär
har sittwebbsidabelägen. Enfysisktinformationen ärtigt ur-somvar

helst ochlandvilketipåkan läggasSverigei somserverensprung
svårtdärför avgörakanvärlden. Det atthelatillgänglig över varavara

adress,webbsidaseller inte. EnSverigeframställt idokument ärettom
uppbyggd såoftastvägledning. Denviss ärkanden s.k. URL:en, ge en

s.k.suffix,framgår topp-nationalitet ett anger ensomatt avservems

18-52505
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Kulturarw3-projektetdomän. För Sveriges del suffixetär I har.se. man
utgått från URL:en och i första hand samlat in webbsidor med suffixet
.se.

Många väljer dock registrera sina webbplatser underatt andra do-
Det därför inte möjligtmännamn. endastär använda dettaatt som ur-

Kulturarw3-projektetvalsinstrument. Inom har med framgång spå-man
tusentals svenska webbplatser utanförrat Sannolikt kommerupp .se.

metoder för bl.a. metadata och identifiering elektronisk informationav
utvecklas under den tiden vilket detatt möjligtnärmaste bättregör att

urskilja det svenska materialet.
utförligareFör redovisning ovanstående problem hänvisas tillen av

avsnitt och6.7 bilaga
pliktexemplarslagenI 3 § ett dokument tillgängligtatt görsanges

för allmänheten exemplar bjuds till försäljning,när uthyrning ellerut
utlåning eller sprids till allmänheten eller informationen inärannars
dokumentet återges offentligt eller förvärvsverksamheti inför störreen
sluten krets. Om överför denna bestämmelse till elektroniskt lag-man
rad information, så torde det innebära den information åt-att ärsom
komlig for i princip helst via Internet betrakta all-är attvem som som

tillgänglig. Därvidlag detmänt ointressant informationenär tillhan-om
dahålls gratis eller avgift.mot

många inforrnationstjänsterFör på Internet gäller användarenatt
måste lösenord för få tillgång till tjänsten. I vissa fallett att äruppge
tillgången förknippad med avgift. finns fleraDet skäl för att upprättaen

med lösenord. kanEtt villspärr registrera dematt taren vara man som
del informationen statistiska skäl eller för kund-att upprättaav av en
kontakt. Ett skäl kan faktiskt vill begränsa tillgångenannat attvara man
till informationen till sluten krets. det förraI fallet bör informationenen
betraktas allmänt tillgänglig. det andraI fallet blir avvägningensom
svårare.

Många företag bygger interna kommunikationsnät, s.k. in-nu upp
Dessa innehåller blandningtranät. intern och allmän infor-en av mer

Ävenmation. här kommer till svåra gränsdragningar, emel-man som
lertid bör kunna den insamlande institutionen efteravgöras kontaktav
med producenten.

Elektroniska nätverk används i dag också privata kommu-rentsom
Ävennikationskanaler. det kan finnas forskningsintresseett stortom

för det material förmedlas via nätverken det naturligtvis inteärsom
rimligt e-postmeddelanden eller slutna diskussionslistoratt samlast.ex.
in.

Då det slutligen gäller bedöma informationen svenskaatt rörom
förhållanden måste utgångspunkten enligt bedömningmin 4 §vara
pliktexemplarslagen, lyder: Ett dokument skall svenskarörasom anses
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avfat-eller delvisheltdokumentetinformationen i ärförhållanden, om
verkinnehållerhelt eller delviseller dokumentetspråketsvenskatad på

eller,svensk konstnärframförandeellerupphovsmansvensk omavav
huvud-ändådokumentetföreligger,förutsättningardessanågoninte av

schablonmässiglandet. Enbartspridas inomsakligen är avsett att en
dockmedför intespråketsvenskatill attöversättningautomatiserad

förhållanden.svenskaskallinformationen röraanses
elektronisklandvilketidet svårt avgöraframgåttSom är attovan

därförföreslårframställd. Jag attskallonline-information varaanses
tillgänglig här iallmäntinformationsådangällabör ärinsamlandet som

förhållanden.svenskalandet och rörsom

fullständighetellerUrval11.2

tillgängligtframför allt detonline-materialet, görselektroniskaDet som
mycket varie-informationinnehållerwwwWebWideWorldvia av
publikationer,medieföretagsprofessionellasigrande slag. Det rör om

ocksåvetenskapligainformation,kommunal rapporterstatlig och men
tonåringarssåsomlokal karaktär,ellerprivatsådant är meravsom

medlems-föreningslivetslokaladetskrifter,amatörforskareshemsidor,
blad m.m.

faktum någotÄven detpåbyggerpliktexemplarssystemet attom
sidaskall bevarasdet dåligaskallurval inte göraskvalitetsmässigt

vissaavsnitt 5.1.1,framgårändå,har"godamed detsidavid avsom
pliktexemp-frånexkluderadealltidtryck varitkategorierenklare av

larslagen.
publiceras på In-informationdeninsamlingenvidOm somavman

möjligt, kommertäckningsgradså hög storaeftersträvarternet somen
pliktexemplars-utanförfallerinformationmängder typ nusomenav

framställdaprofessionelltoch bevaras. Det mate-samlas insystemet att
åsiktenligt minkrets, börspridas i störrerialet, är attavsett ensom

möjligt,utsträckningi såoch bevarassamlas insjälvfallet stor mensom
framtidaförtveklöst intresseframhålla det ärsamtidigtvilljag att av

lokalellerprivattill detfå tillgång ärforskning ävenatt som av mer
ochförinforrnationsintressetjag intekaraktär. Däremot att var enanser

med hän-bevarande,totaltmotiverarkategoriersistnämnda ettdessaav
urval kunnabörskulle krävas. Härfallsåi etttill de somresursersyn

urvalförekommerföregående avsnitt ävenframgårSomaccepteras. av
fyrakräva inharpliktexemplarslagen. ALB rättnuvarande attdeni

reklamradio,närradio, privatlokalmediema:de privataveckor år avper
taltidningar.radiosändaochlokal kabel-tv
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Liksom tidigare utredningar finner jag övervägande skäl tala för ett
urval baserat på tiden bedömeroch total insamling allmäntatt en av
tillgänglig elektronisk information vid antal tillfällen år till-ett ärper
räckligt. kostnadsskälAv det inledningsskedei rimligtär tänkaett att
sig fyra gånger årligen. fördelDet urvalet samordnas med deär en om
fyra veckor väljer förALB urval de privata lokalmediema. Häri-som

blir det möjligt för framtida forskare få komplett bildattgenom en mer
medieutbudet landeti vid tillfällenvissa varje år. Om tekniken ut-av

vecklas så kostnaderna för insamlande, bevarande och migreringatt
sjunker, finns det naturligtvis möjlighet välja intervall förtätareatt ur-
valet.

"notvarpDessa måste kompletteras med fullständigt in-ett mer
samlande sådant material särskilt intresse. Det kanär t.ex.av som av
handla elektroniska monografier och tidslcrifter, dagstidningarnasom
webbplatser, vetenskapliga företags och organisationers in-rapporter,
formationsmaterial, radio- och tv-sändningar via förut-Jagnätet m.m.

uppbyggnaden nationell elektronisk kollektionsätter måsteatt av en
ske successivt och stegvis. Högsta prioritet bör härvid de publika-ges
tioner framställs professionella utgivare och producenter. Det ärsom av
dock tillräckligt.inte Insamlandet måste utsträckas till gälla ävenatt
sådant inte utgivet förlag, tidnings- eller andra medieföretag.ärsom av

förutsätterDetta aktivt urvalsarbete hos de insamlande institutioner-ett
måste efter fram enkla och väl definierade kriteriersträva att tana, som

för vad skall samlas in i urval respektive fullständighet.som

Länkar1 1.3

beskrivsSom i avsnitt länkningsmöjlighetema6.6.1 deutgör ett av mer
specifika karaktärsdragen hos den information publiceras påsom www,
vilket skiljer den från traditionell publicering. Länkarna medför stora
svårigheter då det gäller insamlande och bevarande. hänsyn tillUtan
länkar blir webbsidorna ofullständiga, samtidigt det praktisktärsom
omöjligt bevara samtliga länkade sidor.att

mitt förslag skall all svensk, allmäntI tillgänglig, elektronisk infor-
mation publicerats på samlas in åtminstone fyra gångersom www per
år. föreslårJag också vissa www-publikationer bevarasatt typer av mer
fullständigt. det material bevaras fullständigtFör kommer län-som mer
karna kunna peka depå svenska sidor den fonni och med det inne-att
håll finnsde bevarade i den insamling jag föreslår skall skesom som
fyra gånger år. finns såledesHär tidsdifferens kan innebäraper en som

länkade sidor har bytt adress, har förändrats eller helt har tagits bort.att
I genomsnitt ändras webbsida månad. såledesDet går inteen varannan
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sidan likadantillgängliga länkadedenmed säkerhet utsäga attatt ser
för frågan autenti-betydelsehargjordes.länken Detta stornär omsom

citet.
intedet här problemetlösning påfinns dag inte någoniDet om man
des-eller åtminstone ändringar iwebbsidorallasamlar inkontinuerligt

materialdet i detdärförviskede måstedettaI attacceptera somsa.
leder någonstans.länkar intefinnassamlas in kommer att som

utanförhelt lämnaswebbsidor,utländskatilllänkarnåFör att som
andra länder.motsvarande bevarande i Detförutsättsförslag,mina ett

nationellaför bevara sinalandvarjeidealiska attatt ansvararvore
ansvarsfördelninglikhet med denionline-publikationer,elektroniska

långt,emellertidskrifter. Dit ävenför trycktagäller är steget omsom
godpånordiska länderna väg.de andra är

fortsattaområde för detviktigtsåledesLänkproblematiken ut-är ett
internationellt plan.påvecklingsarbetet, även ett

bilderrörligaochLjudl 1.4

dokumentuppfattningPliktleveransutredningensdelar att typenJag av
information.bedöma värdetdå det gällerbetydelsehaskallinte att av

bilderoch rörligaljudinslagensjälvklartdärför ävenDet attär av
från enkla-bortserframtiden.för Ombevarasochsamlas inmåste man

online-det unikarörliga datoranimationer,och ärljudillustrationerre
hittills relativt begränsat.bilderrörligaljud ochutbudet av

sådantparallelldistributionomfattningnågonfinns ärDet avavsom
distribuerarform. Såoffentliggörs iAV-material t.ex.även annansom

bådesändningarBandit sinaRadioreklamradiostationenden privata
finns till-nyhetssändningarRadiosSverigesoch via Internet.via etern

tidsförskjutning.med vissgängliga på Internet
rörliga bilderljud ochwebbenviakontinuerliga utsändningarDe av

traditionellt be-Depliktexemplar pålevereras sätt.dagigörs somsom
från webben,fullständigtsamlas inmening inte ävenenligt minhöver

delfåforskningenförintressenaturligtvis även tadet attär avavmen
omgivandeformipå texterhur sändningarna presenteras m.m.avwww

uniktsådantoch bevarasamla inviktdetDäremot attär stor ma-av
presskonfe-direktsändaexempelvis6.3.5,beskrivs i avsnittterial som

material.liknandeochrenser



134 Kapitel 11 SOU 1998:111

11.5 Särskilt databaserom

Pliktleveransutredningen avvisade, i likhet med Biblioteksexemplarsut-
redningen, tanken pliktleveranspå online-databaser. Skälen attav var

sådan skulle medföra krav framställningpå konstlad produkten av en
enbart för tillgodose lagens föreskrifter. Produkterna skulleatt sanno-
likt komma efterfrågasinte bibliotekens kunder. för leve-Formenatt av

skulle bli problematisk och kostnaderna för långtidsbevarande hö-rans
ga.

förstnämnda utredningen förutsågDen vidare svårigheter medstora
vilka databaserprecisera skulle leveranspliktiga. En prin-att som vara

omfattandecipiellt leveransplikt förenad med antingen rekvisitions-en
eller dispensmöjlighetervida fann utredaren tillfredsställande,interätt

eftersom bestämmanderätten i alltför utsträckning skulle kommastor att
överlåtas till bibliotek och arkiv. Leveransplikten skulle inte bli till-
räckligt förutsebar och rekvisitions- eller dispensförfarandet skulle
kunna uppfattas orättvist.som

har kartläggningsdelen redogjortJag i för de speciella problem som
pliktleverans eller form insamling online-databaser.rör annan av av
framgår det finns fåDär internationella exempel där leveranspliktatt

har för systematisk insamling sådant material. Erfaren-använts en av
heterna således begränsade. definitionMin databas framgårär av av
avsnitt 4.2.

den bedömningen insamlandeJag och inte lång-minstgör att ett ett
siktigt bevarande databaser kan komma bli resurslcrävandeattav mer

ochinsamlandet bevarandet övri elektronisk online-infonnation,än av g
eftersom de ofta innehåller mycket mängder information.stora

Informationen hålls tillgänglig i databaser kan existera i tresom
former:grundläggande online-databas, fixerat elektro-ettsom en som

niskt dokument företrädesvis cd-rom pappersform.i tvåDe sist-samt
nämnda formerna omfattas nuvarande pliktexemplarslag. Utveck-av
lingen går publicering formi cd-rom i många fallmot att ersättsav av
distribution via nät.

Enligt min mening det önskvärt samhället bevarar den in-är ävenatt
formation finns i dessa databaser. gällerDetta i synnerhet in-som om
formationen inte tillhandahålls i någon form. finner det heltJagannan
enkelt varförsvårt motivera databas på cd-rom skall omfattasatt en av
pliktexemplarslagen, falla utanför lagen producenten väljer attmen om
enbart tillhandahålla den online-förbindelse.via

Om databaserna inte samlas och bevaras,in riskerar vi utvecklingen
där den framtida forskningen inte kommer kunna få tillgång till vär-att
defullt källmaterial.
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fullständighetUrval eller

tillgängliga databaser torde docklandet allmäntsamtliga iInsamling av
vid den mottagande institutionen.hanteringsproblemmedföra vissa

sannolikt kräva tillskottsådan totalinsamlingskulleDessutom aven
Även således urval kommahär börekonomiskaomfattande ettresurser.

fråga.i
databaser faller inom arkivver-sådanabör drasEn gräns mot som

till-form allmänna handlingarinformation iområde.kets Den somav
statliga och kommunalaproducerasdatabaserhandahålls via avsom

tryckfrihetsförordningen TF ochkap.omfattas 2myndigheter ar-av
databaser Rixlex, Libris,Exempel på sådana1990:782.kivlagen är

dessa da-för bevara informationen ioch bilregistret. AnsvaretSpar att
landsarkivenåvila Riksarkivet medfortsättningenitabaser bör även

de databaserarkivmyndighetema. Vissakommunalaoch de somav
dock sådankommunala myndigheterochproduceras statliga är avav

pliktexemplarssystemet.förinsamlas inomde börkaraktär att ramen
traditionell teknik hademedsådana databaserfrämsthärJag somavser

leveranspliktiga dokument.producerats som
arkivla-faller utanför kap. och2 TFde databaserBeträffande som
dede bör samlas inbedömningenden inteområde jag attgör omgens

pliktexemplarslagen,omfattasform de i dagsådanpubliceras i att aven
skrift.eller trycktcd-romexempelvis somsom

den allmänt tillgängligaåsyftar självajag härpåpekasbörDet att
deform eventuellt gjortsden utgivning idatabasen, inte avannan som

Medie-Exempelvis bör databaserbidragen.ellerenskilda posterna som
bli före-tidningsartiklar, kunnainnehållervilkaoch PressText,arkivet

tillhandahålls på någotdessa databaser inteeftersomför insamlingmål
olika dagstidningarartiklarna publicerade ivaritsjälvaAttsätt.annat
betydelse.pliktexemplar saknar häroch därmed levererats som

föremål förskalldatabaservilkagäller frågandetNär som varaom
de databaseruppfattningför minredogjortinsamling har jag attovan

huvudsak bör exklude-ansvarsområde iRiksarkivetsfaller inomsom
dokumentför leverans iföremålredanliksom de baser är somsomras,

eller disketter.cd-romform, exempelvisfixerad
har exklu-sedan dessa båda kategorieråterstårdatabaserdeAv som

övergripandeenlighet med deimottagande institutionen,derats bör den
kansådana baserefter samla inför pliktleverans,målen sträva att som

och svensksamhällesvenskt liv, svensktyttringarutgöra avanses
kultur.
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Frekvens för insamling

Mackenzie-rapporten avsnitt redovisasI 7.2.1 olika huvudsakliga
ambitionsnivåer det gäller bevarande informationen databaser.inär av

Författarna online-databaser i princip bör samlas in medattanser
frekvens allsådan information funnits publikationeni underatt som

dess kan kostnadernalivslängd bevaras. Om för detta visar sig alltför
urvalsförfarandebör användas, möjliggör bevarandestora, ett ettsom

den första och sista versionen publikationen.avav
kan skilja mellan databaser förändras enbartMan attsom genom ny

information läggs och sådana databaserin där den existerande infor-
dessutom ändras eller raderas. fullständigtmationen bevarandeEtt av

de sistnämnda databasernas innehåll skulle innebära den mottagandeatt
erhöll allinstitutionen regelbundet ändringsinforrnation. bedömerJag

sådant bevarande skulle alltför resurskrävande, i synnerhetatt ett vara
de allra flesta databaser torde inrymmas den kategorin,i och före-som

slår därför insamling med glesare intervall.görsatt en
beredd förespråkaJag inte nöjer sig med bevaraär att att attman

den första och databas, eftersomsista versionen ingenderaav en av
dessa förmodligen bild databasensrepresentativ innehåll. Denger en av
första alltförversionen kan rudimentär för ha något större vär-attvara
de. Beträffande den sista versionen kan det bli problematiskt samlaatt

den grund databasens kan ha konkursin på gått i eller påägareattav
riskenblir svår nå. Dessutom databasens kvali-sätt ärannat att stor att

försämrats under delenden sista sin livstid.tet av
stället föreslår de databaser det önskvärtI jag bevaraäratt attsom

samlas helhet år, den form och detin i sin gång i med innehåll deen per
har då.just

Övrig online-information11.6

Beträffande övrig elektronisk information den nås via Usenet,som som
e-postbaserade sändlistor dvs. informationBBS:er, sådanm.m., som

varken tillgänglig eller sådana databaservia åsyftas iär ärwww som
avsnitt jag följande bedömning.11.5 gör

Informationen ofta framställd i Sverige, den allmänt tillgängligär är
här landet och den svenska förhållanden.i analogi med vadI jagrör
föreslår beträffande www-information i jag inte informa-stort attanser

förtionsintresset och dessa kategorier fullstän-motiverar ettvar en av
digt bevarande.

Enligt bedömning det tillräckligt med hjälpmin stickprovär att av
bevara begränsat urval dessa kommunikationsformer.ett av
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och datorspel11.7 Datorprogram

20 före-pliktexemplar dokument1993/94: 10propositionenI avom
kompilatorer,såsom operativsystem,datorprogramslog regeringen att
skulle omfat-administrativa inteochtextbehandlingsprogram program

definieras dokumentde kaneftersom inteleveransplikt, etttas somav
denna lag,slag intresse iinformation detinnehåller ärsom avavsom

ställeteller måste iavlyssning visning. Deläsning,nämligen för senare
behandlardatorn ellerhjälp utnyttjarmedredskap, manvarsses som

logisk följd in-egentligendatorprograminformationen. Ett är aven
ska behandla inmatathur dentalar för datornstruktioner mate-omsom

förslag.med regeringensenlighetutformades irial. Lagen
klargjordes vis-pliktexemplarslagen 1995§ändring i 32 attGenom

nämli-leveransplikt,omfattasmaskinläsbar formidatorprogram avsa
tillgodogöra siganvändaren skall kunnaförfordrasde kan attgen som

propositionenelektronisk återgivning. Ifördokumentinnehållet i ett
uttalade regeringenför lagändringentill grundlågl995/96:71 attsom

leveransplikten såskäl utvidgafannsmening intedet enligt dess attatt
behandlas iplikt deomfattas sådan såskulledatorprogram snartav

tryckt skrift.manual utgört.ex. ensomen
medfört det svårtemellertidharTeknikutvecklingen är attatt upp-

innehållersådana dokumentmellanrätthålla klara gränser pro-som
avsedd förinformationinnehållersådanaoch ärsomsomgramvara

eller visning.lyssningavläsning,senare
Pliktleveransutredningenhävdadeeller dataspelvideo-Beträffande

informationinnehållerbetrakta dokumentdessa inte är attatt somsom
eller visning,läsning, avlyssningföravsedd utanär snararesenaresom

82.leksakerså villtidsfördriv,slagssom ett somom man
detförändrats sådessa spel harutformingenochInnehållet i attav

infor-innehållersådana spelskilja mellansvårtofta är att somnumera
leksaker.kanspel enbartochlagens meningmation i anses varasom

samla ochanledning inbedömningdärför enligt minfinnsDet att
vad hittills varitbåda kategorierdessafler dokument änbevara somur

redan i dageftersom dokumentenlagändring behövs inte,fallet. Någon
pliktexemplarslagen.undertorde rymmas

med den intematio-helt i linjedettadatorprogramdet gällerNär är
avsnitt 7.2.1redovisningen iframgårnella utvecklingen. Som re-av

in-sådana datorprogramMackenzie-rapportenkommenderas i att som
vilketpliktexemplarssystemet,inkluderas iskallnehåller information

nationalbiblioteketharFinland. I Norgeföreslås iockså vadär som
datorprogram.samla vissabörjat in
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11.8 Elektroniska förlagor till tryckta skrifter

Direktiven i uppdrag utreda elektroniska förlagor tillatt trycktager om
skrifter bör leveranspliktiga. Avsikten skulle möjliggöraattvara vara
för byggaKB fulltextdatabaser för därigenomatt väsentligt ökaattupp
sökbarheten för visst material.

De elektroniska forlagoma i sig inte utgivna. kanär De för-ses som
beredande led till den färdiga tryckta produkten. En lagreglering skulle
således strida de redovisade grundläggandemot utgångs-en av ovan
punkterna, nämligen materialet skall ha gjorts allmänt tillgängligtatt
här landet.i föreslårJag därför inte elektroniska förlagor skallatt om-

Ävenfattas lagstadgad leveransplikt. Pliktleveransutredningen prö-av
vade frågan och kom till slutsats.samma

Däremot jag aktivtKB bör undersöka möjligheternaatt attanser
in sådant material frivilliga överenskommelser med producen-genom

Särskilt gäller detta dagstidningar, där leveransertema. elektroniskaav
förlagor skulle kunna dagens omfattande ochersätta resurskrävande
mikroñlmning, vilket på sikt kan medföra omfattande kostnadsbe-en
sparing. Vid samtal med företrädare för Tidningsutgivarna TU angå-
ende förutsättningarna för generellt mikrofilmningen medatt ersätta
sådana elektroniska förlagor har framförts tiden inteännuatt är mogen
för sådan reform, förstai hand hand på grund bristande standar-en av
disering lagringsfonnat. bör dockKB redan dagi undersöka möjlig-av
heten ingå överenskommelser frivilligpå med några tidningaratt väg i
syfte inleda försöksverksamhet.att en
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insamlandeförMetoder12

samlas inonline-inforrnation skalltillgängligAllmäntMitt förslag: av
hjälp robottek-och bild medför ljudoch ArkivetbiblioteketKungl. av

skall efteronline-databasertillgängligaallmänturvalnik. Ett anmo-av
ellertill ALB.levereras KBdan

övervägandenAllmänna12.1

fortfarande skedebefinner isigpubliceringenelektroniska ettDen av
dag ochfrån dag tillutbud förändrasMarknad ochutveckling.snabb

för deframtidsprognos närmastemycket svårtdet göraattär ensen
åren.

ochbåde Sverige inter-arbete, ipågåravsnitt 6.7framgårSom av
informationelektronisksystematiseraochstruktureraförnationellt, att

utveckla inter-bedrivs föraktivt arbetewebben. Ettframför allt på att
på området.standardernationella

utvecklassannolikhetdärför medkommerFörhållandena attstor
ochidentifikationför adressering,gällerdå detförändrasoch systemen

påverkavilka kan kommainformation,elektronisk attbeskrivning av
Alltförlagstiftning.insamlingsmetoder, urval ochförförutsättningarna

ochskall samlas inmaterialvilketangåendeförslagpreciserade som
behöva revideras.snabbttroligenbevaras kommer att

Även befinner sigoch migreringinsamling, lagringför än-tekniken
varandra istandarder avlöserochformatskede. Olikatidigti ettnu

ochindexering, lagringinsamling,Metoder för avsökning,snabb takt.
detaljerade tek-försökförfinas. Allaochbevarande utvecklas att ange

till, ellerskallhur insamlingenföreskrifter och anvisningarniska om
dömdasannoliktlagras,börinformationenbärare är attpå vilken typ av

föråldrade.kort bliinom
möjligt.lösningfå sådärförbörAmbitionen öppenatt somenvara

allmännaställetoch idetaljregleringundvikaönskvärtDet är att ge mer
bevarande enligt deochinsamlingförochrekommendationerriktlinjer

leveransplikt.gäller förförutsättningargrundläggande som
taktiansvariga institutionerlämnas åtdäreftermåste attUtrymme

ruti-definierade urvalskriterier,välframutvecklingenmed ta anpassa
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och för effektivt insamlande, bevarandesystem ett och tillhanda-ner
hållande vid behov utfärda föreskrifter.samt att

driverKB sedan något år med internationellaävenett, mått, avance-
Kulturarw3utvecklingsarbete i projektet förrat samla in och bevaraatt

den elektroniska information publiceras på Internet. förstaI ettsom
skede har uteslutande sig åt samla informationägnat frånattman
webben. kommande faserI proj ektet utveckla metoderattav avser man
och förrutiner återvinning den insamlade informationen, tillhanda-av
hållande och det långsiktiga bevarandet. Erfarenheterna från detta pro-
jekt har varit vägledande för fortsattamina överväganden.

12.2 Alternativa lösningar

Beträffande insamling de olika kategorier elektronisk informationav av
behandlats i föregående avsnitt kan huvudsakliga metodertresom

identifieras, vilka beskrivs nedan. För enkelhetens skull har jag i detta
sammanhang valt använda ordet "leveranspliktigatt beteckningsom
på den rättsligt ansvarig på producentsidan,är det inte all-trots attsom
tid fråga leveranser dei alternativär redovisas.om som

Leveransaltemativet,l dvs. pliktleverans på traditionellt Det in-sätt.
nebär det gäller sådan informationnär enbart tillhandahålls viasom
online-förbindelse den leveranspliktige åläggs fixeraatt infonna-att
tionen på bärare diskett, cd-rom, magnetband, skickas inen som
till den mottagande institutionen. modifieradEn variant innebär att
den leveranspliktige skickar informationenin via filöverföring.

2 Rekvisitionsalternativet, dvs. den leveranspliktige skickar infor-in
eftermationen rekvisition, antingen fixerat dokument ellerettsom

via fil-överföring. leveranspliktigeDen den ombesörjer leve-är som
på uppmaning från myndigheten.ransen

3 Robotalternativet, dvs. den mottagande institutionen samlar själv in
infonnationen, sökrobotar. Den tillhandahållert.ex. in-genom som
formationen kan förhålla sig passiv. Ansvaret åvilar helt den insam-
lande institutionen.

l2.2.1 Alternativ l Leveransaltemativet:

Leverans enligt alternativ harl den fördelen inlemmar detatt man nya
materialet i traditionellt och etableratett Av rättssäkerhetsskälsystem.
måste lagtexten klart vilka förpliktelser drabbar enskild.ange som en
All information publiceras på kan i princip likar-sägassom www vara
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enklanågrahar inte hittatsynvinkel.formell Jagteknisk ochtad ur
professionelltfrån detmaterialetdet privatasärskiljerkriterier som
hemsidor kanoch tonåringarsinfonnationsdatabaserframställda. Stora

nätadress Ioch hauppbyggda på sätt sorts osv.sammasammavara
eller liknande.utgivareheller krav påställsfalletingendera att ange

vaddefinierai lagtextsvårigheterpådärförskulle attDet stöta stora
detkategorieroch för vilkafullständigtskall levereras sommersom

jagföregående avsnittframgårurval. Som attmedräcker ett anserav
informationelektroniskaför den ärfrågakomma iurval börett som

entydigtklart ochdet lagenDå måstetillgänglig via Internet.allmänt av
Eftersom det inteurvalsådantinformationvilkenframgå, ett avser.

uppstår härtekniska kriterierellerformellaavgränsandefinns klart
problem.

generell förleveranspliktenkunna görsskullelösningEn attvara
medkombinerasbehövaskulle dåinformation. Dentillgängligallmänt

tilltalande frånvilket intefrån lagen,dispenseringomfattande ären
utgångspunkter.principiella

vilken in-specificera exakti lagenkanlösningEn attvaraannan
lagreglering,detaljeradblirFöljdenskall levereras.formation ensom

föråldrad.blisnabbt kommersannolikhetallmed attsom
avgörandeskiljer sig påsker på Internetpublicering ettDen som

skriftertrycktaformsker ipubliceringtraditionellafrån densätt avsom
gångermångapotentiella utgivare större.antalet ärden meningeni att

etablerade tryckeri-Även andramedfört mångateknik har änattom ny
maskinell utrustningsådanändåskrifter så krävsframställakan ener

självamöjlighetundantagsfall harendast i utattprivatpersoneratt ge
skrifter.tryckta

principannorlunda. Iförhåller det sigIntemetpubliceringenMed
redan i dagkostnadtilletablera sig påhelstkan nätet, somensomvem

sjunka.förväntaskanlåg ochär som
mellan 000dag finns 3det iuttryckasFörändringen kan attgenom

uppgift från KB. Anta-skrifter enligttrycktaproducenteroch 0004 av
infonnationsinsatserocksåoch krävertyckaslet kan storastort om

ändåtryckerierantaletsida.från Men ärKB:spliktexemplarssystemet
hardag.på i KBinformationproducenterantaletblygsamt mot wwwav

hittatgjordes våren 1998webbsidorinsamlingvid den casomav
uppgifter frånförhållanden. Enligtsvenskawebbservrar00030 rörsom

personligasvenskauppgår antaletwebbhotellens.k.denågra störreav
00054.till 225augusti 1998hemsidor i över

skulle krävaproducenterdessafrån allaleveranserkräva inAtt
Ävensida.mottagande institutionernasfrån deinsatsermycket stora

1998, 14augusti54 folkrörelse. 11Metro,sidaPitkänen, S., Egen s.nyen -
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begränsar tillsig de professionella och "semiprofessionellaom man
publikationema, vilka dessutom blir svåra identifiera, blir det häratt
fråga mycket mängd presumtiva leverantörer. Det hellerstor ärom en

sannolikt täckningsgraden,inte dvs. mängden insamlad informationatt
förhållandei till den totala mängden allmänt tillgänglig information,

skulle bli så hög önskvärt.som
Alternativet traditionell leverans skulle också innebära den leve-att

ranspliktige, till skillnad från vad gäller för övrigt leveranspliktigtsom
material, framställatvingas särskilt exemplar enbart för uppfyllaett att
lagens föreskrifter. kan medföraDetta krav på särskild utrustning och
särskilda vilket kanrutiner, innebära den leveranspliktige drabbasatt av

kostnader. kommer vidareLeveranserna sannolikt ske påextra att en
rad olika bärare och olika format ochi kan svårasystem, attsom vara
hantera för den mottagande institutionen. Det kommer därvid uppståatt
speciella svårigheter materialet måste migreras.när

Särskilt databaserom

framgår vilka databaserAv avsnitt 11.5 enligt bedömningmin ärsom
önskvärda bevara. Alternativ leveransaltemativet, innebär anting-att

framställaproducenten måste särskilt exemplar databasenatt etten av
särskild bärare diskett, cd-rom,på magnetband eller låtaetc. över-en

föra databasen elektronisk filöverföring.på s.k.väg
det skall möjligt för denFör mottagande institutionenatt attvara

bevara informationen sannoliktmåste antalet leveransformat begränsas.
innebär databasens innehållDet måste levereras formatiatt ärett som

vid mottagandemöjligt konvertera den institutionen. Sådana anvis-att
kan fordras för materialet skallningar kunna konverteras måsteattsom

följaktligen också levereras.
de fall framställaI väljer särskilt exemplar uppståratt ettman en

formkostnad för producenten i arbetstid för kopiering, eventuellav
förkonvertering lagringsmedium.samt

Alternativ innebär generell leveranspliktl för de berörda databa-en
kan inledningsskede medföraDetta i problem för denett motta-serna.

gande institutionen eftersom det material helt karaktärär av en ny som
kommer levereras.att

Alternativ Rekvisitionsaltemativet12.2.2

Beträffande information tillhandahållsden på kan liknandesom www
anfördes alternativ också anförasl alter-argument mot motsom ovan
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mottagande institutio-från denefter rekvisitionleveransnativ dvs.
skäl talartekniska och praktiskainforrnationsmässigaSåväl somnen.

urval till-både det material därgällerlösning.sådan Det ärettemot en
bevarande bör efter-fullständigtmaterial därdeträckligt och ett mer

strävas.

databaserSärskilt om

alternativ rekvisi-leveransaltemativet innebär 2alternativ 1Liksom
särskiltframställamåsteantingenproducententionsaltemativet ettatt

cd-rom,diskett,särskild bäraredatabasen på magnet-exemplar enav
elektroniskpåöverföra innehålleteller väg.band etc.

mottagande institutionenför denmöjligtskalldet attFör att vara
leveransforrnat begränsas.antaletsannoliktmåsteinformationenbevara

formatlevereras iinnehåll måstedatabasens ärinnebär ettDet att som
anvisningarmottagande institutionen. Devid denkonverteramöjligt att

följ-konverteras måsteskall kunnamaterialetforfordraskan attsom
också levereras.aktligen

enligt alternativkostnaderuppstårproducentenFör somsamma
leveransforrnalternativdettalagstiftningen anvisarnorskaDen som

online-databaser.för
ligger gi-leveransaltemativetskillnadenavgörande gentemotDen

vilka databa-själv kanmottagande institutionenden avgöraivetvis att
dåinledningsfasenden svårainnebärlevereras. Detskall attsomser

skallkvalitetskontroll, konverteringför mottagning, ut-rutiner m.m.
hantera.lättarebliformas kan avsevärt att

RobotaltemativetAlternativl2.2.3

Kulturarw3-projektet det gårvisariKB attteknikDen använts avsom
automatiseradpå påpublicerasinformationdensamla inatt wwwsom

be-Projektetinsamlingsrobot.sök- ochutveckladmed hjälpväg av en
hur robo-beskrivningtekniskbilaga 3avsnitt 8.1. Iskrivs i görs aven

arbetar.ten
deldenanvändas for samla indärförkanarbetssättProjektets att av

Urvalet kantillräckligt.bedömtsurvaldärwebbpubliceringen ett vara
tillgänglig påfinnsall informationinsamlandepådå baseras ett somav

tidpunkt.vid givenenwww
projektethosambitionentid,dag lång äri attInsamlingen tar men

denna metodvecka. Medlängreskallinsamlingstiden inte än envara
valutsträckning självmyndigheten iinsamlande styrakan den stor av
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teknik, maskinutrustning och lagringsmedium. Detta bättre förut-ger
sättningar för det långsiktiga bevarandet och underlättar i hög grad en
kommande migrering. Metoden med robotinhämtning ochär ännu ny
tämligen oprövad i reguljär drift. finnsHär naturligtvis viss osäker-en
het hur tekniken framtideni kommer utvecklas. bedömningMinatt är
dock automatiserad metod fortsättningeniatt kommeräven kun-en att

användas för detta ändamål.na
Vad beträffar den information publiceras på där ettsom www mer

fullständigt bevarande bör eftersträvas kan roboten instrueras besö-att
ka dessa webbplatser med betydligt intervall. Dettätare svårt fö-är att
reslå något robotens besöksfrekvens eftersom den kommerom att vara
beroende hur ofta sidorna ändras på viss webbplats. Extremfalletav en
blir dagstidningar måste besökas dagligen för inte alltför myck-attsom

material skall hinna försvinna.et Jag medvetenär inteattom man
kommer uppnå hundraprocentigt insamlande med dennaatt ett metod.
Täckningsgradcn skulle dock sannolikt bli tillfredsställande.

För inte belastningen på dessa sistnämnda webbplatseratt skall bli
alltför besvärande kan roboten instrueras förlägga sina besök vidatt
tidpunkter då utnyttjandet lågt, exempelvis nattetid.är

de fall informationenI belagd med någon formär för åt-spärrav
komst, exempelvis lösenord eller avgiftsbeläggning, kan systemet
kompletteras med skyldighet för den leveranspliktige till denatt attse
insamlande institutionens robot tillträde till informationen. lik-Påges
nande kan den leveranspliktige åläggassätt för tekniskaett attansvar
hinder inte i avsikt hindra roboten frånsätts samla in infor-att attupp
mationen.

Särskilt databaserom

framgårSom såväl avsnitt 6.4 bilaga 3 det dagslägeti oftastärav som
inte möjligt samla in online-databaser med hjälp robotteknik.att av
Anledningen robot så falli skulle behövaär instruerasatt i data-atten
basens sökformulär söka allapå ord förekommer deti aktuellasom
språket för säker på all information baseni hämtas.att attvara

12.3 Sammanfattande bedömning
denAv lämnade redovisningen framgår måste skilja mellanatt man

databaser och övrig elektronisk publicering. När det gäller det sist-
nämnda materialet finner jag det skulle helt omöjligt införaatt attvara

krav på leverans lagen,i sigett generellt krav eller krav för-ett ettvare
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framförhärtillSkäletdispensmöjligheter.eller ärmed undantagenat
information påproducenterantaletöverväldigandeallt det www.av

bådebelastning förorimliginnebäraskulleLeveransskyldighet pro-en
leverans-begränsningEnmottagande institutioner.ochducenter av

hjälper intedispensmöjligheterellerundantagskyldigheten genom
tyngd.sinkrossasskulleSystemetnämnvärt. egenav

någotrekvisitionsaltemativet kanAlternativet 2 mervarasynas
detbetraktande tordevid ävenhanterbart, närmare ogenom-varamen

materialrimligenmåsteleveranskrävaförbart. Rätten att re-somavse
materialet till-vilkentid underDenpåtillgängliggjortshar nätet.dan

verksamhetenförbegränsad och deoftaemellertidhandahålls är ansva-
kräva inhinnasvårigheterfådärmedkan attinstitutionerna storariga
handlarinstitutionernaOchförsvinner.detta ävenmaterialet innan om
materi-raderaleveranspliktundgåproducenten attsnabbt, kan genom

alet.
robot-alternativ 3såledesåterståralternativenda ärDet som

ändring ikrävavisserligentordegenomförandeEttalternativet. en
alternativetavsnitt 14.1,bedömning ienligt minupphovsrättslagen men

föror-genomförbara. Jagpraktisktendadetbetraktasändåmåste som
robotteknikdensamlas inkanmaterialalltdar alltså att genomsom

försorg.institutionemassamlasskall inutvecklatshar egengenomsom
biblioteketKungl.sammanhangetaktuella i ärinstitutioner ärDe som

Även universitetsbib-Lundsbild ALB.ochför ljudoch ArkivetKB
säkerhetsexemplar. Dessaframställningifråga förliotek kan komma av

grundläggan-någotverksamheten,förmedelbehöverinstitutioner men
ändring ibehovetfrånbortsettinte,behövsdennalagstöd förde av

upphovsrättslagen.
för många in-11.1föregående avsnittdet upprättasiSom nämnts

såledesställstill Dettillgång tjänsten.förformationstjänster spärrar
sådant endasterhållsfallliknande och i vissalösenord eller ettkrav på

informa-måstetillgänglighetenförhindersådanaavgift. Trotsmot en
enligt minallmänheten. Detförtillgänglig äroftationen varaanses

skallmaterialbetydelsefulltinsamlandetrimligtintemening att av
skalloch ALBdärför KBföreslåroch jagsådana atthindras spärrarav

lämnarförfogarden spärren utöverbegäralaglig atträtt att somges en
komma åtmöjlighetinstitutionerna attliknande såellerlösenord att ges

detlagstöd isådantförslag tillutvecklaskall ettinformationen. Jag ett
13.avsnittföljande
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Särskilt databaserom

Det inte möjligtär samla inatt de databasermerparten före-av som
kommer i materialet utnyttja robotaltemativet.att För databa-genom

del måste alltså välja antingen alternativ leveransaltema-lsemas man
tivet eller alternativ rekvisitionsaltemativet.2

Pliktleverans enligt alternativ förutsätterl tydlig preciseringen av
vilka databaser skall föremål för pliktleverans eftersom desom vara
leveransskyldiga måste kunna läsa direkt från lagen huruvidaut leve-
ransplikt föreligger eller inte. En generell leveransplikt skulle vidare
behöva förenas med antingen omfattande undantagsbestämmelser eller

omfattande dispenssystem,ett eftersom det enligt mina överväganden i
det föregående tillräckligtär visst urval förekommandeatt ett data-av
baser samlas in och bevaras.

dessaI hänseenden har alternativ rekvisitionsaltemativet, vissa
givna fördelar. Den omedelbara prövningen leveranspliktensav om-
fattning företas där myndigheter, vilket möjligheter till all-av ger mer

hållna bestämmelsermänt i lagtexten leveransplikt, särskiltom som
leveransplikt bara skall komma i fråga i viss begränsad utsträckning
inom de i lagen.ramar som anges

Min bedömning de insamlandeär institutionerna,att det vill säga
KB och kommerALB, organisera sin verksamhetatt så så mycketatt
information möjligt insamlas på automatiserad Det torde inteväg.som
föreligga någon risk för överdrivet utnyttjandeett rekvisitionsrätten,av
eftersom robotinsamling blir mindre resurskrävande och effek-en mer
tiv.

Tidigare utredningar har med rekvisitionsrättmot ett system invänt
det skulle kunna uppfattasatt orättvist. Myndigheternas prövningsom
leveranspliktens omfattning emellertid inte bli slumpmässigav avses

den bör vila på sådanautan principer lagstiftningsärendet.isom anges
Urval enligt sådana principer bör inte behöva uppfattas orätt-som mer
vist lagstiftningän med detaljerade undantag.en

Mot med leveranspliktett i frågasystem online-material harom
också invänts det kan förutsätta denatt leveranspliktigeatt tvingas
framställa särskilt exemplar enbartett för uppfylla leveransplikten.att I
och för sig instämmer jag i bör undvikaatt har så-ett systemman som
dana konsekvenser. I det föregående avsnitt 12.2.1 har jag påpekat att

leveransplikt innebär den leveranspliktigeatt tvingas framställaen som
särskilt exemplar kan medföraett behov särskild utrustningav m.m.

och därmed leda till kostnader. De databaserextra aktuella i detärsom
här sammanhanget har emellertid framställare måste innehaantassom
erforderlig utrustning för exemplarframställning eller filöverföring,
varför de kostnaderna bedöms bliextra mycket begränsade. Jag anser
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hinder leve-bör någotprincipen intenämndadärför den utgöra motatt
ransplikt.

robotalternativet fö-samlaskan inintede databaserFör genomsom
rekvisitions-enligt alternativinsamlandet sker 2såledesreslår jag att

förslagläggas fram13 skallföljande avsnittdetalternativet. I om
leveransplikt.utformningenden närmare av en
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Ändringar pliktexemplarslagenil 3

och bildljudArkivet förochbiblioteketKungl.Förförslag:Mitt att
online-material krävstillgängligtallmäntsamla inskall kunnasjälva en

myndigheterdessa rättpliktexemplarslagen så attändring att gesav
förutsätt-falli vissalösenordsådana ärutlämnandekräva ensomav

myndigheternaskalllösenordlämnapååtkomst. Kravetför utning att
tillhandahållerdenlösenordet ellerdenrikta upprättat ensommot som

skallVidaremeddelanden.förmedlingelektroniskförtjänst en nyav
exemplartvåpliktexemplarslagenibestämmelse in att sam-avtas om

förtillgängligagjortsformdigitaldatabaser imanställningar som
denanmodanpåpliktexemplarskall lämnasallmänheten myn-avsom

pliktexemp-Bestämmelserna i 14 §bestämmer.regeringendighet som
återgiv-elektroniskfördokumentsådanaändras såskalllarslagen att

exemplaråttaskall lämnas ibildeller fastlagrar änning textannatsom
tidigareförställeti ett.som

Inledning13.1

biblioteketKungl.innebär12föregående avsnitt attdetFörslagen i
robotteknikhjälpmedALBoch bildför ljudArkivetochKB av

finns påmaterialdeturvalsamlaskall inälva merpartenett somavav
be-verksamhetenlagstöd förendaallt Detframför Internet. somnya

upphovsrättslagen. Denenligtexemplarframställningtillhövs rättär en
kanfallVissa14.1. Iföljande avsnittdetbehandlas iskallfrågan

kravmaterialet begränsaskommamöjligheternaemellertid att genom
avgift.krav påmedkombineratiblandliknande, ettlösenord ellerpå

institutionernaföregående bör rätt attdetibedömningEnligt min ges
någotsådanlösenord. En rätt ärsådanautlämnandekräva annanavav

pliktex-1993:1392lagenireglerasde frågorkaraktär än omsom
sådanadockharFrågornapliktexemplarslagen.dokument,emplar av

regle-ändamålsenligtframstår attdetberöringspunkter mestatt som
lagen.denkomplettering iformsker iringen av en

frågaoch irobotteknikmedåtkomligaofta inteDatabaser är om
lagstiftning-12föregående avsnitti detförslag attminainnebärdessa

databasersådanalevereraskyldighetmedkompletteras attskall enen
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på begäran myndighet. Leveransplikten kunna fullgörasav avses an-
tingen magnetband elleratt ett lagringsmediumgenom annat innehål-
lande databasen levereras eller databasens innehållatt överförs på
elektronisk deI fall databasenväg. levereras fixeradi form blir det allt-
så fråga leverans i pliktexemplarslagens mening och reglernaom före-
slås därför in i pliktexemplarslagentas komplettering be-genom en av
stämmelserna de leveranspliktiga dokumenten.om

Under utredningsarbetets gång har framförts önskemål änd-om en
ring i pliktexemplarslagens bestämmelser antalet exemplarom som

Ävenskall levereras vissa dokument. den frågan skall tillav tas upp
behandling i det följande.

13.2 Lösenord

Enligt min här redovisade bedömning bör förekomsten krav på lö-av
senord eller liknande, eventuellt kombinerat med krav på avgift, som
förutsättning för tillgång till infonnationstjänstema inte få hinderutgöra
för de insamlande institutionerna komma åt materialet.att Pliktexemp-
larslagen bör därför kompletteras med bestämmelse förrätten som ger
den myndighet regeringen bestämmer kräva utlämnandeatt så-som av
dana lösenord avgift.utan

Verksamheten med robotinsamling handhas KB ochattavses av
ALB. Rätten begära in lösenord böratt därför i förordningen
1993: 1439 pliktexemplar dokument åt båda dessa myndig-om av ges
heter. Någon uppdelning i lag respektive myndighets behörighetav tor-
de inte erfordras. Självfallet måste myndigheterna samråda i frågan och
underrätta varandra förelägganden så dubbla föreläggandenattom
undviks.

Utgångspunkten för verksamheten med samla in elektroniskatt in-
formation denna betraktaär att är allmäntatt tillgänglig och rörsom
svenska förhållanden. Krav på lösenord, eventuellt kombinerat med
krav på avgift, innebär inte automatiskt informationen upphöratt att

betrakta allmänt tillgänglig.att Det finns emellertidvara fall dåsom
kravet på lösenord motiveratär önskemål begränsaett infor-attav om
mationen till sluten krets. kanDet sig företagsröra intranät elleren om

elektroniska nätverk används privata kommunika-om rentsom som
tionskanaler. sådanaI fall kan det med fog gällandegöras materialetatt
inte skall betrakta allmänt tillgängligt.att Visserligen kan detvara som
uppstå gränsdragningsproblem, det bör ändå tillräckligtmen attvara
det i lagen förutsättning för krav på utlämnande lösenordanges som av

det skall sig allmäntatt röra tillgänglig elektronisk infonnation.om
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utlämnandekravet påutgångspunktennaturliga attDen synes vara
kan emel-det.har Detdenskalllösenord riktas upprättatmot somav

dessafå fram uppgifterochför KB ALBlertid svårt att perso-omvara
undersökafinns anledningvarför detjuridiska,ellerfysiska att omner,

välja alternativmyndigheternaförmöjlighetgår attdet öppnaatt enen
vag.

anslagstavlor före-elektroniskaför1998:112lagenI ansvarom
villanslagstavla, detelektronisktillhandahållerskrivs denatt ensom

meddelanden, skall haförmedlingelektroniskförtjänstsäga upp-aven
skyldig lämnaocksåskallTillhandahållaren attsikt tjänsten.över vara

slagbort vissaochinformationvisstjänstenanvändare att ta avav
meddelanden.

baraålagts intetillhandahållaren tjänstenalltså ettharHär ansvarav
skyldighetocksåtjänstenanvändaren atttillförhållandei utan enav

detlagstiftningen börmed denanalogitill denne.förhållande Iingripa i
tillhandahållarenåläggamöjlighetfinnassammanhangethäri det att av

användaren.lösenordlämna upprättatstjänsten utatt avsom
gälla här,skall kunnaordningmotsvarandeförförutsättningEn att

till-denlösenord läggs påutlämnandeförsåledes ansvaretatt somav
disponerardennenaturligtvisformedlingstjänsten,handahåller är att

Även kandettadet.lämna antaslösenordet och har rätt utattöver om
exempel på detsannoliktfinns detflertal fall,iförhållandet ettvara

dis-lösenordetdenförhållandet, dvs. upprättatatt ensammotsatta som
detta.överponerar

till ställaalternativmyndigheternadärför attföreslår ettJag att som
vändaskall kunnadettalösenordet lämnakrav på utattupprättaren av

anslagstavlan.elektroniskatillhandahåller dentill densig som
lösen-utlämnandepåbestämmelsen kravbehandladeDen avomnu

särskildparagraf underpliktexemplarslagen iiord bör intas enen ny
pliktexemplar i 32bestämmelsernaderubrik efter omgemensamma

och §§.33
åläggandet,följerlösenord intelämnaden åläggsOm ut ettattsom

pliktex-Bestämmelsen i 34§tillgripas.vitesföreläggande kunnabör
hänseendet.detikompletterasbör såledesemplarslagen

Databaser13.3

intresseslagdetantal databaser attärSom är stortnämnts ett som avav
därförföreslåsrobotteknik och härtillgängligmedoåtkomligasamla in

databaser.sådanaleveranskrävaskall kunnamyndighetatt av
och hardatabasbegreppetframställninghittills min använthar iJag

Europaparla-finns ibegreppetdefinitionfrån denutgåttdärvid somav
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och rådets direktiv 96/9/EGmentets rättsligt skydd för databaser. Iom
direktivet med databas samling verk, data eller andra själv-avses en av
ständiga element sammanställts på systematiskt ochett metodisktsom

och försätt sig tillgängligaär elektroniska medier ellersom var genom
på något Vid genomförandesätt.annat direktivet i svensk lagstift-av
ning ändringar i upphovsrättslagen har i stället valtgenom attman an-
vända det hos vedertagna ordet sammanställning. bedömerJag detoss

lämpligast detta ord används i pliktexemplarslagen.att ävensom
I det här sammanhanget det självfalletär bara databaser eller sam-

manställningar digitali form aktuella. Såsomär begreppen be-ärsom
stämda de mycket vida.är I regeringens proposition 1996/97:1l1
Rättsligt skydd för databaser, 16 exempel på systematiskam.m. ges
samlingar, dvs. sammanställningar verk, uppgifter eller annatav mate-
rial. sådanaI sammanställningar kan finnas uppgifter t.ex. recept,om
telefonnummer, tågtider eller valuta- och börskurser. Det kan också

sigröra material, noveller, dikter,annat musikstyckent.ex. ellerom
fotografier. Som exempel på sammanställningar med uppgifter nämns
telefonkataloger, tidtabeller, tidningsbilagor med veckans TV-program
och turistbroschyrer med stadens Exempel pårestauranger. samman-
ställningar med material uppgifterannat än kalendrar, läseböck-ärrena

diktsamlingar, multimediaprodukter i digital form, samlingsskivor,er,
tidningar, uppslagsverk och vetenskapliga publikationer med bidrag
från flera författare.

Merparten dessa sammanställningar kan finnas digitali form ochav
uppenbarligen kommer mycket omfattandeett material detav som
publiceras online bli hänföra till sammanställningar.att att Av min re-
dovisning avsnitt för11.5 vilka databaser ellertyper av samman-
ställningar kan kräva vid insamling och bevarandestorasom resurser
framgår det endast torde begränsatatt antal deettvara av ovan exemp-
liñerade sammanställningama det finns anledning kunna rekvi-attsom

harJag exempel Mediearkivetnämnt och PressText. Detrera. som är
emellertid svårt någon preciseringgöra begreppetatt sammanställ-av
ning så rekvisitionsrätten begränsas till deatt sammanställningar som

formelltEn omfattande rekvisitionsrätt dock inteavses. utgörasynes
något allvarligt problem, eftersom det inte torde finnas någon risk för

den förutnyttjas rekvireraatt andraatt sammanställningar sådanaän
det exemplifieradeär slaget.som av

Vissa preciseringar rekvisitionsrätten bör dock börDetgöras.av
således förutsättas sammanställningama haratt gjorts tillgängliga för
allmänheten här i landet och de svenska förhållanden.att rör

Vidare bör den begränsningen rekvisitiongöras inte fåratt avse
sammanställningar vilka pliktexemplar skall lämnas enligt någonav av
de övriga bestämmelserna i pliktexemplarslagen.
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redovisade överväganden jag detEnligt mina i avsnitt 11.5 attanser
sammanställningar det finnsdatabaser ellertillräckligtär att som an-

helhet den formderas gång år iledning rekvirera samlas in iatt en per
framför allt hänsynen till dedå.det innehåll de har just Detoch med är

begränsademyndigheternasför verksamheten ansvariga resurser som
insamlingar och det saknas enligt min meningglesasåmotiverar pass

restriktioner detta slag i rekvisi-någraanledning i lagtexten inatt ta av
tionsrätten.

det digitalainsamlande och bevarandemedVerksamheten mate-av
rekvisitionsrät-och för sig skulleoch Irialet skötas KB ALB.avavses

vadmyndigheten. likhet medendera Ianförtros endastkunnaten som
bådalösenord föreslås dockinkrävandeföreslås frågai att myn-om av

sammanställningar.begära in Genomskalldigheterna rätt att sam-ges
dubbla rekvisitioner.råd undviks

sammanställning-låtitLeveransskyldigheten bör åvila den görasom
förasbestämmelse detta bör in ilandet.tillgänglig här i En av-omen

pliktexemplar pliktexemparslagen.lämna iskallsnittet vem somom
begränsas till två.pliktexemplar bör kunnaAntalet

möjligtformatmåste levereras iSammanställningarna är attett som
erfarenheternaeftersommottagande institutionen,vid denkonvertera
bevarande.problem vid mottagning och Enofta uppstårdetvisar att

utfär-mottagande institutionenkunna låta denskullemöjlighet attvara
föreskrifter ochmed deför leverans analogiföreskrifter ida särskilda

för överlämnande ADB-Riksarkivet utfärdatrådallmänna avsom
bedömerbinda utvecklingen1997:7. inteRA-FS Förupptagningar att

möjlig-ochlämpligare leverantördetdockjag är mottagareattatt ges
handleveransfonnat. sistaIfrivillig kommahet på överensvägatt om

ochbestämmanderätten ihamottagande institutionenbör dock den
kost-minimeraleveransfonnatet Föralltidrekvisitionen bör attanges.

insamlandeväsentligt de in-detdatabasproducentennaderna för är att
miljö och de själ-tekniskatill producentenshänsynstitutionerna atttar

flertalmaterialet fråndethar kapacitet konvertera ettmottagnaatt avva
förekommande forrnaten.de vanligast

skall kunnaför materialetkan fordrasSådana anvisningar attsom
detta finns i 32 §Bestämmelserockså levereras.konverteras måste om

bli tillämpligabestämmelseroch dessapliktexemplarslagen ävenavses
sammanställningama.aktuellapå de här
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13.4 Antalet pliktexemplar vissaav

dokument för elektronisk återgivning
Enligt pliktexemplarslagen14 § skall sådana dokument för elektronisk
återgivning lagrar eller fast bildän lämnasannat itext exemplarsom ett
till ALB. Exempel på sådana dokument s.k. multimedia,är oftastsom

i form cd-rom med ljud ellerutges rörliga bilder.av
Under utredningens arbete har från flera håll framförts detatt är

olyckligt dessa dokument enbart skall levererasatt till ALB, eftersom
det innebär biblioteken därmed går misteatt sådant materialom som av
tradition hänföra dit. Somär exempel kanatt uppslagsverknämnas på

Ävencd-rom Nationalencyclopedin och Focus. sådanasom om pro-
dukter innehåller obetydliga ljudillustrationer eller avsnitt med rörliga
bilder, skall de sålunda endast levereras i exemplar till ALB.ett

delarJag åsikten det olyckligt dessa dokumentatt är inte alls le-att
till biblioteken pliktexemplar.vereras som
finnerJag det samtidigt svårt dra någon bestämd för vilkaatt gräns

dokument bör tillhöra bibliotekssfáren respektive ALB. Attsom anses
exempelvis utforma lagstiftningen så dokument "tillatt övervä-som
gande delen består skall levereras i sju exemplar till bibliote-textav
ken medan dokumentövriga skall lämnas i endast exemplar till ALBett
skulle medföra den leveransskyldige tvingas till kompliceradeatt be-
dömningar. finnerJag det principiellt olyckligt den enskilde skulleom
riskera bryta lagen felaktigatt bedömning.mot göraattgenom en

skulleDet likaminst svårt fastställa exakt procentuellattvara en
för skilja de båda kategoriernagräns på grundatt ljud och rör-attav

liga bilder kräver betydligt lagringsutrymmeett större och fastän text
bild. Fördelningen mellan dessa kategoriertvå framgår heller inte av
förpackning eller dokumentation, varför den leveransskyldigeannan
skulle tilltvingas omfattande och tidskrävande teknisk inspektionen av
produkten.

I stället föreslår jag leveransplikten för dessa dokument fort-att i
sättningen omfattar åtta exemplar. dessaAv bör liksom tidigareett
lämnas till ALB och de andra lämnassju till ochKB Stockholms, Upp-
sala, Linköpings, Lunds, Göteborgs och Umeå universitetsbibliotek.
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samla inMöjligheterna och14 att

bevara datorbaserat material med

hänsyn till upphovsrättslagen och

personuppgiftslagen

för ochdet möjligt Lunds univer-Mitt förslag: För KB, ALBgöraatt
sitetsbibliotek samla och bevara datorbaserat material komplette-inatt

upphovsrättslagen med bestämmelsebestämmelserna i 16 §ras en som
framställa exemplar verk till-dessa institutioner rätt ärattger av som

gängliga online-förbindelse. Bestämmelsen skall inte innehålla nå-via
förbudet framställning exemplarmotsvarighet till i 16 § mot avavgon

Bestämmelsen upphovsrättslagen till of-datorprogram. i 21 § rättom
kompletterasfentliga framföranden upphovsmannens tillståndutan

gällerdock med bestämmelse detta inte datorprogram.attomen

Upphovsrättslagen14. l

övervägandena det föregående avsnitt 12.3 förordasenlighet med iI
datorbaserade materialet undantag för data-insamlingen det medatt av
ske och försorg.baser huvudsak skall KBi KB:s ALB:sgenom egen

det materialsåledes kopiera och bevara urvaloch ALB av somavses
universitetsbibliotek föreslås be-finns första hand Lundspå i Internet.

insamladesäkerhetsexemplar det materialet.ettvara av
innehåller utsträckning verkmaterial skall samlas in iDet storsom

upphovsrättslagen 1960:729 harvilka upphovsmännen enligt rättöver
förfoga framställa exemplar verket. materialetbl.a. Näratt attgenom av

bildskärm något exemplar verketuppträder på institutionsen anses av
Insamling och beva-inte ha framställts jfr redovisningen i avsnitt 9.2.

framställerrande materialet förutsätter således institutionenatt ex-av
förekommande verk. Enligt upphovsrättslagen haremplar 16§av ar-

framställa verk förkivmyndigheter och bibliotek exemplarrätt att av
forskningsändamål.bl.a. bevarande-, kompletterings- eller Rätten om-

fattar dock datorprogram.inte
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Till början kan konstateras det i det material bli in-atten som avses
samlat kommer finnas antal datorprogram. kanDessa inte-att ett stort
sållas bort och detta möjligt, skulle det omintetgöra möj-även om vore
ligheterna del delar det insamlade materialet. Enatt ta storaav av
grundläggande förutsättning för kunna bevara det kulturarvatt som
finns online således exemplar datorprogram kan framställas.är att av

upphovsman måsteEn verk tillgängligt för all-göraatt ettgenom
mänheten ofta ha samtyckt till viss exemplarframställning. Såanses
kan dock inte alltid fallet frågan får på vanligt be-utan sättanses vara
dömas med beaktande samtliga omständigheter jfr regeringens ut-av
talande 1996/97:111i Rättsligt skydd för databaser, 36.prop. m.m., s.

torde således möjligt framställa exemplarDet inte alla före-attvara av
kommande datorprogram under antagande samtycke. Samtidigt be-av
döms det praktiskt omöjligt och skulle företaKB ALBatt pröv-som en

frågan samtycke kan föreligga förning varje enskilt da-antasav om
och förekommande falli avstå från exemplarframställningtorprogram

eller inhämta upphovsmannens tillstånd. finner det därförJag nödvän-
digt med lagändring, medger undantag från förbudet fram-moten som
ställning exemplar datorprogram.av av

fram konkret förslagInnan jag lägger till lagändring finnsett mera
det anledning undersöka sådan lagändring tillräcklig föräratt attom en
bibliotek och med stöd skall kunna framställaALB 16 § exemplarav

det material förekommer online.av som
Enligt första stycket framställa exemplar16 § 1 verkrätt attges av

för bl.a. bevarandeändamål. Enligt förarbetena härmed sådan ko-avses
ske för materialetpiering måste i samlingarna skall kunna beva-attsom

intakt. tyder på tillämpningsområdet för bestämmelsenDetta attras
begränsat till internt material. sådan tolkning talarFör attavses vara en

det vid sidan bevarandeändamål kompletterings- ochäven nämnsav
forskningsändamål. Kompletteringsändamålet direkt sikte påtar ex-

material och den bestämmelsen skall enligt uttalande riks-ternt ett av
dagens första lagutskott NJA 1961 126 tolkas restriktivt. Oms.
emellertid bevarandeändamålet skulle för exemplarfram-utrymmege
ställning både och material,internt skulle tillrättenexterntav exemp-
larframställning för ändamål blidetta i princip obegränsad, varvid såväl
kompletteringsändamålet forskningsändamålet skulle sakna själv-som

Övervägandeständig betydelse. skäl förtalar således exemplarfram-att
ställning för bevarandeändamål får frågabara ske i materialom som
redan finns i samlingarna och i sådana fall för materialet i samling-att

skall kunna bevaras intakt.arna
material aktuellt i det här sammanhanget heltDet är är ettsom av

slag, det naturligtvis inte fanns möjlighet beakta vidnytt attsom upp-
hovsrättslagens tillkomst. Frågan det kan tillåtet med fram-om anses
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ställning exemplar verk förekommer sådan form för beva-iav av som
föremål förrandeändamål inte ha varit prövning i rättstillämp-synes

med bestämdhetalltså svårt uttala fråganningen. Det sig iär att om
exemplarframställning förtillåtligheten bevarandeändamål. Fram-av

ställning exemplar allt finnsi princip på Internett.ex.av somav synes
helt karaktär och viladock på andra motiv denänen annanvara av ex-

emplarframställning medges enligt upphovsrättslagen.16§ Detsom
finns skäl talar för sådan exemplarframställningalltså inte kanattsom

omfattas den nämnda undantagsbestämmelsen. bör dockDetanses av
det bland rättssakkunniga råder delade frå-meningar ipoängteras att

gan.
Exemplarframställning för kompletteringsändamål visserligenavser

materialtillföra samlingarna sådant de inte innehåller tidigare,att som
exempelvis svåråtkomligt utländskt material eller material intesom
finns handeln. skall bestämmelsen tolkas restriktivt.i Som Så-nämnts

för kompletteringsändamålledes bör kopiering ske bara om synner-
liga skäl föreligger. Kopiering hela böcker bör regel intet.ex.av som
tillåtas. uppenbart bestämmelsen kan åberopasinteDet attsynes som

exemplarframställning sådant datorbaseratgrund för material ärav som
aktuellt här.

Slutligen arkiv och bibliotek framställa exemplar verkhar rätt att av
forskningsändamål. vilken omfattning exemplarframställning skallfor I

ändamål förarbete-tillåtlig för detta har inte utvecklats inärmareanses
upphovsrättslagen. till exemplarframställning för dettatill Rättenna

dock förutsättas ligga i linje med i fråga deändamål måste rätten om
finns därför anledning frånandra ändamålen. utgå kopie-två Det att att

behovethar sin grund i vårda originalexemplaren iringsrätten attav
därförsamlingarna och det exemplar sådana verk fåräratt av som

framställas för forskningsändamål. därför finnas skälDet att antasynes
heller denna bestämmelse kan åberopas grund för fram-inteatt som

finnsställning exemplar verk i det här aktuella datorbaseradeav av som
materialet.

finner det tveksamt det dag finnsSammantaget jag iär rätts-att om
lig för arkivs biblioteks möjligheter framställa exemplargrund och att

verk förekommer det datorbaserade material häriav som som avses.
exemplarframställningRättslig grund för kan naturligtvis åstad-

kommas avtalsvägen. hänsyn till det antal upphovsmänMed stora som
framför vilkapublicerar på allt många privatpersoner,sig Internet, ärav

det åstadkomma avtal med enskildgår naturligtvis inte varjeatt upp-
hovsman. för avtal skall framkomligFörutsättningen väg äratt vara en

kan företrädadärför det finns organisationer upphovsmännen.att som
nödvändigt avtal institutionenDet torde dock rättett attattvara ger

fö-framställa verk andra upphovsmän deexemplar änäven somav av
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reträds organisationen. uppnå detta krävsFör lagstiftning detattav av
slag gäller avtalslicenser i upphovsrättslagen. sådan lag-Ensom om
stiftning emellertid genomföragår inte deninnan organisatoriskaatt
frågan upphovsmännenspå sida har ordnats, vilket kan avsevärdta en
tid i anspråk. bör också uppmärksammasDet medatt ett systern av-
talslicenser torde förutsätta upphovsmännen till ersättningrättatt ges
för exemplarframställning.institutionemas

Med hänsyn till det i dag saknas förutsättningar för avtalsreg-att en
lering och till behovet institutionemas verksamhet med insamlingattav

datorbaseradeoch bevarande det materialet kommer i gång så snartav
finnermöjligt jag den enda framkomliga upphovs-att vägen är attsom

rättslagen ändras så möjligheterna till exemplarframställning vidgasatt
och den oklarhet dag råder frågai i rättsläget undanröjs.som om

medveten det kan finnas anledningJag medär väntaatt attom re-
former avbidanupphovsrättslagen i på EU-parlamentets och rådetsav

direktiv. eftersom kanmitt uppdrag inte fullgöras påMen sättannatnya
nödsakad lägga fram förslag tilljag mig lagändring med visstattser

frånbortseende det kommande direktivet.
föreslår således bestämmelserna upphovsrättslagenJag i 16§att

kompletteras med bestämmelse vissa institutioner rättatt atten om ges
framställa exemplar verk tillgängliga via online-förbindelse.ärav som

finns ingen anledning låta till exemplarframställning till-Det rättenatt
komma alla de arkiv och bibliotek i 16 bör be-§ rättenutansom anges

till institutioner med nationellt bevarandeansvar,vissagränsas näm-ett
ligen Lunds universitetsbibliotek och medvetenKB, ALB. Jag är om
det kan finnas behov hos arkivmyndigheter omfattas rätt.att av samma

ligger dock utanför mitt uppdrag lämna förslag rörande arkiv-Det att
myndighetemas område.

bestämmelsen bör utformas så den innehåller någonDen inteattnya
framställningmotsvarighet till förbudet i 16 § exemplar da-mot av av

institutionerna har framställt exemplar verkNärtorprogram. av som
förekommer datanät har de enligt i det följande fram-16 §över rätt att
ställa för bevarande forskningsändamål.exemplar verken ellernya av

skall omfatta datorprogramFör den vilka exemplarrätten ävenatt av
sålunda föreslås erforderlighar framställts ändring i 16en

föreslagna lagändringama kompliceras undantaget för da-De attav
grundar EG-direktiv,i 16 § sig på rådets direktiv dentorprogram ett av

för14 maj rättsligt skydd datorprogram 91/250/EG, vil-1991 om av
ket följer arkiv och bibliotek inte får kopiera datorpro-rättatt attges

lagändring torde därför behöva föregås ändringEn EG-gram. av en av
EU-parlamentetsdirektivet. kan anmärkas och rådets förslag tillDet att

befintligaupphovsrättsligt direktiv inte påverkanytt avses gemen-
skapsbestämmelser skydd för datorprogram.om
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Även andra länderi arbetar med de problem förknippa-ärman som
de med bevarandet det kulturarv finns i form datorbaseratav som av
material. Förbudet kopiering datorprogram således intemot är ettav
problem begränsas till Sverige. förordasDet därför Sverigeattsom
skall verka för ändring EG-direktivet.en av

Med hänsyn till de motiv ligger bakom skyddet för datorpro-som
finner jag dock andra stycket i 21 upphovsrättslagen§ börattgram

kompletteras med bestämmelse till offentligt framfö-rättenatten om
rande enligt paragrafens första stycke inte heller skall gälla datorpro-
gram.

Eftersom det inte går förutse hur lång tid det kan tillatt ta att
stånd ändring EG-direktivet föreslås lagändringen skall träda iatten av
kraft den dag regeringen bestämmer.

Personuppgiftslagen14.2

datorbaserade materialDet bli insamlat ochKB in-ALBsom avses av
nehåller antal personuppgifter. planeradeDen verksamhetenett stort
förutsätter behandlingdärför personuppgifter i den kommandeen av
personuppgiftslagens Eftersommening. det lageni inte ställs något
krav uppgifter behandlaspå de skall strukturerade iatt ettsom vara

blirregister eller liknande lagen tillämplig det aktuellapå materialet.
finns det anledningTill början beröra möjligheterna till tolk-atten

bygger på rådetsning lagen. direktiv 94/46/EG. frågaLagen Iav om
lagens förhållande till direktivet uttalas i 1997/98:44 bl.a.propositionen
följande 38:

Enligt EG:s rättsordning det EG-domstolen exklusivtär ärsom
behörig auktoritativa uttalanden innebörden EG:sgöraatt om av
rättsregler. anslutningenSverige har till Europeiska unionengenom
också förbundit försig verka enhetlig tolkning och tillämpningatt en

regler i EG-rätten. Genom det aktuella EG-direktivet har detav
dessutom inrättats särskild arbetsgrupp med uppgifter syftaren som
till bidra till enhetlig tillämpning de nationella bestämmel-att en av

genomför direktivet. dessa skäl viAv regeringen iattser som anser
sin proposition till riksdagen bör fråni princip avstå uttala sigatt om
hur direktivet i olika delar bör tolkas.

alltså föga ledning vid tolkning lagen.Propositionen anslut-Iger av
ning till det citerade uttalandet emellertid de övervägandensägs att om
tolkningen föreslagenEG-direktivet och lagtext Datalags-av av som
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kommittén betänkandet Offentligheti Integritet- Informationsteknik-
SOU 1997:39 hade redovisat dock kan god grund för demutgöra en

har tillämpa den lagen.attsom nya
grundläggande bestämmelserna behandlingDe närom av person-

uppgifter finns Enligttillåten i 10 dessa bestämmelser fårär perso-
nuppgifter behandlas bara den registrerade har lämnat samtyckesittom
till behandlingen eller behandlingen nödvändig skäl,vissaärom av

a-f.angivna i punkterna
Inhämtande samtycke kan självfallet inte komma frågai iav sam-

band med den insamling material här. det skallFör attav som avses
möjligt behandla personppgiftema måste behandlingen såledesattvara

kunna betraktas nödvändig enligt någon de angivna punkterna.som av
Uppräkningen paragrafen med deni uppräkning istämmer överens som
detta hänseende finns artikel EG-direktivet.i 7 i Uppräkningen är ut-
tömmande. främst punkterna b och d kan tänkas till-Det är som vara
lämpliga förevarande sammanhang.i

Enligt punkten b får behandling samtycke ske, behandling-utan om
nödvändig för den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgö-är atten
rättslig skyldighet. Tillämplighet detta undantag förutsätter attra aven

det författningsbestämmelser ställs kravi på och samlarKB ALBatt
material. Enligtoch bevarar datorbaserat Datalagskommittén detär

dock osäkert huruvida författningsbestämmelser myndighetersom
verksamhet kan grunda sådana rättsliga skyldigheter för myndig-anses

detta sammanhang bet.heten i 360.som avses s.
till hands torde ligga den här aktuella behand-Närmare prövaatt

personuppgifter punkten d enligt vilken behandlinglingen motav av
personuppgifter samtycke får ske, behandlingen nödvändigärutan om
för arbetsuppgift allmänt intresse skall kunna utföras. Avatt ut-en av
formningen jämfört med EG-direktivet framgår forskningl3 § attav
och statistik arbetsuppgifter kan allmänt intresse. Denär som vara av

och bevarande och tillhandahållandeinsamling det med densom avses
aktuella verksamheten motiverat bl.a. forskningsändamål ochärnu av

måste således allmänt intresse. Enligt skall behand-10 §anses vara av
lingen personuppgifter nödvändig för arbetsuppgiften skallattav vara
kunna utföras. torde uppfyllt frågakrav i den aktuellaDetta vara om nu
verksamheten. kan huvud utförasDenna inteöver taget utan att per-
sonuppgifter behandlas jfr bet. 359. erforderligaDen behandlingens.

personuppgifter måste därför betraktas tillåten enligt 10av som
Enligt förbjudet behandla13 § det känsliga personuppgifter.är att

personuppgifterHärmed dels avslöjar eller etnisktavses som ras ur-
politiska eller filosofiskåsikter, religiös övertygelse, ellersprung,

medlemskap fackförening, dels personuppgifter hälsa elleri rörsom
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kommerpersonuppgifter detta slagoundvikligtsexualliv. Det är att av
bli insamlat.materialfinnas i detatt som avses

behandlingfrån förbudetundantagvissa§§I 15-19 mot avanges
personuppgifter be-får känsligapersonuppgifter. Enligt 19 §känsliga

forskning istatistikändamål. Medochforsknings-handlas för avses
etableradebedrivs vidverksamhethand denförstaparagrafen i som

väletableradehögskolor eller privata,ochuniversitetinstitutioner, som
forsk-utanför, liksomfallerSläktforskningforskningsinstitut. annan
finnasmåsteprivat Detutredningsverksamhetellerning natur.av mera

och den måstebedrivs,forskningensamhällsintresse attett vara ve-av
behandling1997/98:44 127. Denprop.någon meningtenskaplig i s.

sammanhanget måsteaktuell det häripersonuppgifter är ansessomav
undantagsbestämmelsentordeoch därmedforskningsändamålförske

verksamheten.bli tillämplig på
detkrävs föravvägningsnorrn. Detfinnsstycketförstal9§I en

forsknings-det aktuellapersonuppgifter förbehandlingenförsta att av
föregående har konstateratsdetenligtnödvändig 10 Iändamålet är

verksamhet. Vidare krävsförevarandebeträffandefallet attså äratt
klartbehandlingen ingårforskningsprojekt varidetsamhällsintresset av

personligaenskildas integ-iotillbörligt intrångrisk fördenöverväger
innebära.kanbehandlingenritet som

har påpersonuppgiftsansvarigehand den att egetförstaDet iär som
visserli-finnsandra stycket§avvägningsnormen. I 19tillämpaansvar

forskningsetiskgodkändbehandlingenmöjlighet att av engen en
någonbehöverpersonuppgiftsansvarige inteden göravarvidkommitté,

aktuellt i dettordeförfarande intesådantavvägning, ett varamenegen
sammanhanget.här

skallden avvägninggrunder görasgodakan påDet attantas som
iverksamhetförevarandeförnämnda attenligt den utrnynnarnormen

uppfyllda. Förbudetskallenligt motförutsättningarna ansesnormen
medföra någotsåledes intepersonuppgifter börkänsligabehandling av

verksamheten.planeradeden härhinder mot
skyddsregelfinns i 10 §med direktivetöverensstämmelseI omen

ändamål fårvetenskapligaför bl.a.behandlaspersonuppgifteratt som
registrerade bara underbeträffande denåtgärdervidtaföranvändas att

docktorde dethärverksamhetdenförutsättningar. lvissa som avses
registreradefbeträffande denåtgärdervidtasdetbli aktuelltinte att

behand-restriktioner såvittfinnspersonuppgiftslagenI även avser
och be-21 §lagöverträdelserpersonuppgifterlingen m.m.omav

gäller förenligt §Förbudet 2122 §.handlingen personnummerav
ochalltså inte KB ALBoch berör ärmyndigheterandra än myn-som

behandlassamtyckefårUppgifterdigheter. utanpersonnummerom
beaktansvärtbl.a. någothänsyn tillmedmotiveratklartbara detnär är

18-52506
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skäl. En insamling material här aktuellt slag bör kunna hänförasav av
till sådant skäl.ett

I personuppgiftslagen finns vissa grundläggandeäven krav be-
handlingen personuppgifter betydelse i det härärav som av samman-
hanget. Bl.a. föreskrivs i första9§ stycket punkten i denatt person-
uppgiftsansvarige skall till personuppgifter inte bevarasatt underse en
längre tid vad nödvändigtän med hänsynär till ändamålet medsom
behandlingen. Lagring och behandling personuppgifter för historis-av
ka, statistiska eller vetenskapliga ändamål enligt tredje stycketär sär-
skilt gynnad, inte heller i dessa fall får personuppgifterna bevarasmen
under längre tid vad behövs för dessaän ändamål.som

Syftet med den här aktuella verksamheten materialet skall be-är att
för alltid. kanDet tveksamt uttrycket längre tid vadvaras änsynas om

nödvändigt med hänsynär till ändamålet med behandlingensom ger
för så långtgående bevarande.utrymme ett Det finns dock skäl som

Ändamålettalar för så fallet. med behandlingenäratt kräver lång-ett
siktigt bevarande.

I 9 första§ stycket och h föreskrivs det skall tillses deatt attg per-
sonuppgifter behandlas riktiga och, detär nödvändigt, aktu-ärsom om
ella alla rimliga åtgärder skall vidtas församt att blockera ellerrätta,att
utplåna sådana personuppgifter felaktiga eller ofullständigaär medsom
hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Vidtagande rättelse i det här aktuella materialet skulle stridaav mot
principerna för bevarandet och det bör kunna underlåtas eftersom det
knappast kan det kan kommasägas finnas någraatt personuppgifteratt

felaktiga med hänsyn tillär ändamålet med behandlingen.som
Sammantaget finner jag den kommande personuppgiftslagenatt inte

lägger hinder i för kopiering och bevarandevägen det datorbaseradeav
material aktuellt, den lederär till viss begränsningatt isom nu men
möjligheterna till tillgängliggörande det insamlade materialet.av



Kapitel 15 1631998:111SOU

tillhandahållaMöjligheterna15 att

tillhänsynmedmaterialet
ochupphovsrättslagen

personuppgiftslagen

denochupphovsrättslagenbådeiRegleringenbedömning:Min
tillhandahållandet detmedförpersonuppgiftslagenkommande att av

forskare.tillbegränsasmåstehar kopieratsmaterialdatorbaserade som

värden i detgrundläggandeinformationsfrihetochYttrandefrihet är
förutsättningarhaskall kunnamedborgarnasamhället. Försvenska att

allmännai denform inläggidemokratiskadendelta iatt avprocessen
tilltillgånggodopinionsbildning krävsformellerdebatten enavannan

infonnation.
fri tillgångmeddärför önskvärtdetutgångspunktendenFrån vore

behovseriöstharför ochmaterialetinsamlade etttill det aven somvar
samhällets intressetillseviktigtdetSamtidigtinformationen. att attär

tillgodoses påinformationsfrihet inte sättoch ettyttrandefrihet somav
skyddadeupphovsrättsligtutnyttjandetnormalai detintrånggör av

Ettlegitima intressen.upphovsmännensinkräktar påoskäligtverk eller
förutsättningnödvändigupphovsrättenskydd för ärfungerandeväl en

utveckling.vetenskapligaochintellektuellakonstnärliga,samhälletsför
påkravlegitima ersätt-upphovsmännensbalans mellanrimligEn

till in-tillgångbehovoch medborgarnasför sina prestationerning av
harinstitutionervid debedömningenligt minformation attär somman

elektroniska in-till dentillgångfåkanbevarandeansvarnationelltett
studium.för enskiltocksåför forskning,fonnationen men

degranska15.2 kommer jagochavsnitten l5.l attföljandedeI
likhet medtillhandahållande. Isådantförförutsättningarnarättsliga ett

detmaterialetaktuellahärdet ärinsamlingenförgällervad avsom
aktuella,lagarfrämst tvåtillhandahållandet ärbeträffandeäven som

personuppgiftslagen.ochupphovsrättslagen
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15. l Upphovsrättslagen

Till upphovsmannens ekonomiska rättigheter hör, förutom rätten att
framställa exemplar, verketäven tillgängligträtten förgöra allmän-att
heten. Den sistnämnda består i till offentligträtten framförande,rätten
spridningsrätten och visningsrätten.

Tillgängliggörande verk aktuella i det härär sammanhangetav som
torde huvudsaki ske framförande verket. Som till-nämntsgenom av
kommer till offentligt framföranderätten upphovsmannen. 21I § upp-
hovsrättslagen emellertid under två punkter fall då offentligtettanges
framförande får ske tillstånd. Enligt punkten aktuellutan i detärsom
här sammanhanget, får och framföra utgivna verk offentligt vidvar en
tillfällen där framförandet sådana verk inte det huvudsakliga, till-ärav
trädet avgiftsfritt och anordnandetär sker förvärvssyfte. Bestäm-utan
melsen gäller dock enligt paragrafens andra stycke inte sceniska verk
och filmverk.

Undantagsregeln gäller utgivna verk. Enligt 8 andra§ stycket anses
verket dåutgivet, exemplar därav med upphovsmannens samtycket bli-
vit spridda till allmänheten. bestämmelsenI talas alltså exemplar iom
pluralis. BernkonventionenI art. 3.3, bestämmelser fårvars anses

avgörande för tolkningen den svenska lagens bestämmelse,vara av an-
utgivning publicering föreligga exemplaren harnär gjorts till-ges

gängliga på sådant med beaktande verketssätt allmänhetensatt, art,av
rimliga behov blir tillfredsställt. tycksDetta kunna stöd för anta-ge
gandet digitalt överförda verk skallatt utgivna. Frågan äranses som
dock tveksam, vilket framgår följande uttalande Henry Olsson,av av
Upphovsrättslagstiftningen En kommentar, uppl.1:a 1996, 96:s.

förutsätterAtt utgivning exemplar har gjorts tillgängliga föratt
allmänheten innebär utgivning- åtminstone enligt förhärskan-att en
de uppfattning inte kan föreligga exempelvis outgivetnär ettanses-
verk överförs digitalt till framställer exemplarmottagare som egna

detta. På denna punkt pågår emellertid livlig internationell dis-av en
kussion.

För undantagsregeln skall tillämplig krävsatt också verketattvara
framförs vid tillfällen där framförandet sådana verk inte det hu-ärav
vudsakliga. Härmed enligt förarbetena exempelvis framförandeavses

marschmusik vid militära parader, processioner eller vid olika andraav
såsom idrottsevenemang officiellaoch högtidligheter. Härevenemang,

musiken visserligen viktig dockär inte det huvudsakliga vid hän-men
delsen i fråga. svårtDet från dessa exempelär dra några parallelleratt



Kapitel 15 1651998:111SOU

biblioteks lokalerellerarkivs attframförs iverkde fall dåtill ett genom
framförandekan detNaturligtvisbildskärm. sägas attpåde visas aven

verksam-självahuvudsakliga,detverken inteaktuella ärde här men
detbetraktasdockslag måsteolikaverktillhandahållaheten somatt av

bedömningEnligt minverksamhet. ärinstitutionemashuvudsakliga i
fall.förevarandetillämplig i§ inteundantagsregeln i 21därför
tillämplighetregelnsÄven förförutsättningarnanämndadeom

framföran-förbudetabsolutadetlederuppfyllda, motskulle varaanses
materi-detså vittfilmverk attproblem. Begreppet ärtillfilmverkde av

innehållakommersammanhanget storhäraktuellt det atti enärsom
frånframförandevidsvåraverk,sådana ettmängd är att separerasom

begrän-måsteinstitutionenpraktiken blitorde iFölj denverk. attövriga
utsträckning.mycketframförande itill stormöjligheternasa

upphovs-iinskränkningenföreslagithar jagföregående attdetI
da-omfattaskallhellerframförande inteoffentligttillrättmannens

tordeundantagsbestämmelsenÄven begränsningdennatorprogram. av
be-mycketfårtillämplig,skulledentill denna,leda enatt ansesom

betydelse.praktiskgränsad
harinteinstitutionernainnebärbedömningenredovisade attDen nu

Framförandet måsteoffentligt.verkenaktuellade härframförarätt att
Upphovs-offentligt.betraktadet inteså ärdärför begränsas attatt som

And-framförande.offentligtenbartnämligengällerensamrättmannens
upphovs-intehuvudomfattasframförandet tagetöverfall avavra

begränsningdåinställer sigFråganbestämmelser.rättslagens avom en
be-framförandet intemedföra är attkanforskaretill attframförandet

offentligt.trakta som
Pliktleveransbetänkandetkonstaterade iPliktleveransutredningen
restriktivitetinnebarreglernaupphovsrättsli attde1992:92SOU att ga

ALB,bildmaterial hosljud- ochtillhandahållandevidiakttasmåste av
forskare bet.tillbegränsasmåsteuppspelningvidpersonkretsenvarför

pliktexemp-1993:1439förordningengällandedenEnligt154. oms.
materialet tillgäng-förvaradedethållaförutsätts ALBlar dokumentav

stånd-Pliktleveransutredningensmedöverensstämmelseligt 6 §. I
fors-tilltillhandahållandet begränsasförutsättasdärvidtordepunkt att

inteframförandet därigenominnebäravilket måstekare, att anses vara
ståndpunkt.någonintaanledninghar ingenoffentligt. Jag att annan

skydds-upphovsrättsligadenpåpekasavslutningsvis närbör attDet
ingaföreliggerdöd,upphovsmannensefterår70har gåtttiden re-ut,

finnstillståndupphovsmannensMedtillhandahållandet.förstriktioner
tillhandahållande.utvidgattillmöjlighetocksånaturligtvis ett
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15.2 Personuppgiftslagen

harJag vid bedömningen det föregåendei avsnitt 14.2 fråganav om
den här aktuella verksamhetens förenlighet med den kommande perso-
nuppgiftslagen frånutgått den behandling känsligaatt av personupp-
gifter nödvändig måste ske för forskningsändamål.är Tillåt-som anses
ligheten behandling känsliga personuppgifter måste därvid förut-av av

personuppgifterna inte lämnas till andrasätta forskare.att Förut än
tillhandahållandet material inte innehåller känsligaav som personupp-
gifter gäller dock de något mindre restriktiva reglerna i 10 § person-
uppgiftslagen.

Jag vill slutligen konstatera för sådant material där uppgifternaatt
hänför sig till avlidna innebär personuppgiftslagen ingapersoner re-
striktioner för tillhandahållandet.

15.3 Tillgång till det insamlade materialet

har detJag i ovanstående redovisat jag finner det rimligt den in-att att
samlade elektroniska informationen inte enbart blir tillgänglig för
forskning, förockså enskilda studier.utan

kanDet paradoxalt det insamlade materialet skulle behövaattsynas
omgärdas med särskilda restriktioner, eftersom det ofta tillhandahål-
lits helt fritt på Internet. Min prövning de rättsliga förutsättningarnaav
för tillhandahålla den elektroniska information samlatsatt in visarsom
dock det endast kommer möjligt låta forskare delatt att att tavara av
materialet. framgåttSom avsnitt 14.1 jag inte avtal möj-av ser som en
lighet för detta material. kunnaFör vidga kretsen användareatt ut-av

forskare skulle därför ytterligare förändringaröver såväl upphovs-av
rättslagen personuppgiftslagen nödvändiga. Jag har inte settsom vara
detta framkomlig forskning finnsFör dockväg. inga geografis-som en
ka restriktioner, forskare helai landet kan få tillgång till informa-utan
tionen fjärrlån eller överföring.genom annan

trycktaFör skrifter gäller frittde kan tillhandahållas vid KB ochatt
universitetsbiblioteken. elektroniskaDe medierna blir däremot endast
tillgängliga för forskare. Det enligt min mening otillfredsställandeär att
medborgarnas möjligheter del publicerad information skallatt ta av

beroende medium och publiceringsforrn. kommande1 över-vara av en
lagstiftningen på området bör sådana skillnadersträvan attsyn av vara

undanröj Inom den Europeiska unionen pågår diskussioner ändra-s. om
de regler med anledning den informationstekniken. börHär Sve-av nya
rige arbeta för sådana förändringar inte vidtas, leder tillatt attsom
medborgarnas tillgång till information försämras.
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Organisation1 6

samla inskallVem16.1

online-informationenelektroniskadenbevarandeochinsamlingFör av
ochmyndighetsstruktur ansvarsgränsernuvarandeförutsätter jag att

harmedan ALBbilderoch fastaförhar text an-kvarstår. KB ansvaret
ellerljudillustrationerEnklarematerialet.audiovisuelladetförsvar

fallerinformationenmedföraintebilder bör attrörligadatoranimerade
därinformationsådangällamåsteansvarsområde. Detunder ALB:s

innehållet. Denhuvudsakligadetbildernarörligade äroch/ellerljudet
utförs KB.årgångerfyraskall skeföreslårjaginsamling avpersom

fullständigadettill FörALB.vidaresedanskickasAV-materialet mer
för insam-självahamyndigheterna attbådabörurvalet svararesurser

centraliseratskekunnaskallinsamlingenförförutsättningling. attEn
utveck-framtidaochpågåendesamarbete idet sker närmareettär att

lingsprojekt.
förKB attdatabaser.gälla förbörfördelningSamma ansvarges

och/ellerinnehållerdatabaser textoch bevararekvirera, emot somta
ljudinnehållethuvudsakliga utgörsdetdärdatabaserbild.fast För av

till ALB.motsvarandebilderrörligaoch/eller ansvarges
utarbetas iske börskallfördelningenhurfastställaförKriterier att

och ALB.mellan KBsamråd

exemplarFördelningen16.2 av

antingendatabaservissa12.3avsnittframgår attföreslårJag avsom
överföras påellerexemplar,tvåpliktexemplar iskall levereras som
fallet bördetIinstitutionerna. ettmottagandetill deelektronisk väg

universitetsbibliotek.Lundstillöverlämnasexemplar
ochKBonline-informationdenbehandlar jagföljandedet somI

automatiseradpå väg.samla inskallförslagminaenligtALB
exemplari sju är attskrifter levererastrycktatillAnledningen att

medborgar-förgeografisk rättvisaförsäkra sigvelatlagstiftaren om en
ochfjärrlånesystemetTackstudier.ochforskningfrämja varesamtna
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det s.k. sambiblioteket kan i princip varje medborgare, oberoende av
bostadsort, del varje skrift här i landet.ta utav som ges

framlagdaDet förslaget innebär principiell förändring ochnu etten
trendbrott. Pliktleverans har tradition varit det på vilket desättav sex
universitetsbiblioteken förvärvat svenskt tryck. Detta material har ock-
så gjorts tillgängligt för folkbiblioteken hela landet fjärrlån.över genom

undantasNu kategori därför den publiceras i form och be-atten en ny
andra rättsregler. Materialrörs publicerat på detta kommersättav san-

nolikt visa sig bli allt viktigare för studier och allmänatt information.
dokumentDe innehåller ljud- och rörliga bilder levereras i ettsom

exemplar till ALB. Anledningen till skillnaden i antalet exemplar mel-
lan de olika dokumenttypema ekonomisk och praktiskär intenatur,av
principiell.

När det gäller den elektroniska online-inforrnation samlats insom av
KB och ALB det inte antalet exemplarär avgörande för till-ärsom
gängligheten. Om informationen finns bevarad på ställe i landet kanett
den tillhandahållas via nätverksförbindelse.

betänkandetI Pliktleverans behandlas frågan säkerhetsexemplarom
s. 91. Med säkerhetsexemplar avsåg utredaren exemplar för-ett som

skyddat under mycket goda förhållanden och endast användsvaras som
förlaga till kopia alla exemplar publikationen försvunnit. Ut-en om av
redaren menade det visserligen bra ha säkerhetsexemplar,att attvore

det skulle bli för dyrt.attmen
elektroniskaDen information tillgänlig via onlineförbin-görssom

delse till sin flyktig. kommerär Det i många fallnatur såatt attvara
den kopia finns vid ellerKB denALB enda finns kvar.är Be-som som
hovet säkerhetsexemplar blir då naturligtvis angeläget. Förextraav
information huvudsakligen innehåller och fasta bilder blirtextsom
kostnaden för framställa säkerhetsexemplar relativt låg.att ljud-För
och bildinforrnation däremot kan sådan hantering bli förknippaden
med betydande kostnader, både för hantering och för själva lagrings-
mediet. sådantFör material samlas in KB bör säkerhetsexemp-som av
lar därför framställas. För sådant material samlas in bör,ALB isom av
likhet med vad gäller för ljud- och bildupptagningar i övrigt,som av
ekonomiska skäl tills vidare endast exemplar bevaras.ett

föreslårJag KB för framställningenatt säkerhetskopior,svarar av
vilka sedan överlämnas till Lunds universitetsbibliotek. likhet medI
vad gäller för övriga dokument biblioteken mottarsom som genom
pliktleverans bör detta exemplar tillhöra Lunds universitetsbibliotek.
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Bevarandefrågor1 7

kravställer helt andrainformationlagrad änelektronisktBevarandet av
bestän-lagringsmediet mindresldifter. Delstrycktabevarandet ärav

för-ochtekniska ärdedigt, dels blir systemen enprogramvarorna som
föråldrade.tillgänglig snabbtskall bliinformationenförutsättning att

medaktiva insatserkontinuerligakrävsinformationenbevaraFör att
7.2.1..avsnittses.k. migreringochbärareöverföring till system,nya

disku-visserligeninformation harlagradelektronisktMigrering av
åren,under debiblioteksvärldenarkiv- och senasteinomterats men

specialiserad kom-högtkrävaskommeråterstår. Detmycket arbete att
för de vari-migreringsfunktionerautomatiseradeutvecklaförpetens att

lagrasinformationen Förelektroniskaden att taerande format som
utveckladkrävs välblir talmängder dethand de stora enom,somom

s.l80Pliktleverans1992:92betänkandet SOUIdriftorganisation.
skulle samarbetaRiksarkivetochdär ALButredning KB,föreslogs en

vilken finansieringfinns,behov insatserpå vilkaför redaatt ta somav
propositionenskall utföras.arbetet Ioch hurbehövs samt varsom

medelföreslogsframstegkunskap ochförForskning att1992/93:117O
metodersyfte undersökamedprojektför attanslås till KBskulle attett

ibedrevs KBProjektetelektroniska dokument. närafrämstbevara av
presenteradesoch oktober 1995Riksarkivet, iochmedsamarbete ALB

dokument.elektroniska DärbevarandeLångsiktigtrapporten gavsav
åtkomst-valval form,teknik,valrekommendationerbl.a. avavavom

tillgängliggörande.förval mekanismochmekanism av
ochinformationenelektroniska väx-den ärBevarandet ett stortav

ochMetodersamhället.sektorer imångapåverkarproblem,ande som
underbygg-relativt välteoretisktbevarandet kanteknik för sägas vara

dockfinns imaterialhärdengäller bevarandedetda. När typen avav
bygga på.erfarenheterbegränsadepraktiken att

utredningsarbete påbehovetkvarståruppfattningEnligt min ettav
idärförRiksarkivet börochhär området. ALB, KB snarastdet ges

problemetskartläggningutarbeta över artuppdrag gemensamtatt en

ochmetoder55 elektroniska dokumentbevarandeLångsiktigtLindquist, M., :av
biblioteketKungl./biblioteket, RapportKungl. 1995Stockholmöverväganden. :

22;
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och omfattning. detOm visar sig nödvändigt bör nästaett stegsom en
särskild utredning tillsättas för gå vidare med fördjupad studie.att en
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utvecklingFramtida18

förformersannoliktdetsikt attårsnågra attpå ärOm nyaman ser
iden-6.2.5har avsnittiuppstått. Jagharinfonnationelektronisksprida
olikakonvergensinformationindividualiseringen samttifierat avav

Individualise-utvecklingstendensema.viktigastedetvåslag avsom
informationdenoch görsuttryck isigringen att somtar mer avmer

ellerlokalaförskräddarsysochtillgänglig kanallmänt per-anpassas
fördagstidningamarikstäckandedeExempelvissonliga behov. utges
hakanAntalet editionerolika editioner.15-taltillnärvarande i ettupp

kan video-Vidareframtid.alltför avlägsenintemångdubblats inom en
överförsjälvakundernavilkafilmdatabasenhauthyming ersatts urav

TV-sändningarRadio- ochhemmet.uppspelning iförfilmerönskade
interaktivtdelvis haåtminstonedag kan etti ersattsvi känner avsom

sinkan komponeraochprogramdatabaser. Varlagradesökande i en
TV-kväll.egen

medförpubliceringsfonnerocholika tjänstermellanKonvergensen
kommerandra aktörerochradio, TV attmellan tidningar,gränsernaatt

medgersåhemmentillöverföringshastighetemaotydliga. Närbli
utsträckningökadanvändas alltiljudbilder ochrörligakommer att av

tidningsföretagen.t.ex.
för denförutsättningarnainnebäratroligenkommer attAllt detta att
till detâterknytaändras. Förleveransplikten kommer attnuvarande att

okomplice-det relativtsådagstidningarmed ärexempletanfördaovan
Aftonbladeteditioner ut-alla 13och bevarasamla in somrat att av

kansituationen1998.augusti Menuppgiftendagkommer varje avser
eller någonAftonbladet,dagförändras denradikaltkomma annanatt

då varje läsareellereditionerframställdalokalt500itidning, utges
tidning.personligasinsätter egen,samman

utvidga möj-vidarekommermarksänd TVdigital attInförandet av
medförsannolikhetmedvilketsända television,lighetema stor enatt

TV-områdetochradio-Utvecklingen påhos ALB.volymökningkraftig
ochradioleveranspliktde lagarändringar iföranledakan styr avsom

närvarande be-utreder för1997:95dir.KonvergensutredningenTV.
och tele-för radio-, TV-lagstiftningenmellansamordninghovet av en

lag-ytterligarebehövsdetbedömaskall ocksåverksamhet. Den om
mångfaldochtillgänglighetyttrandefrihet,säkerställastiftning för att
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och för motverka skadliga konkurrensbegränsningar.att De förslag som
blir följden konvergensutredningens arbete kan här komma haattav

betydelse.stor
Även mina förslag avsedda såär och teknik-att öppnaom vara

neutrala möjligt kan eller dessutom kommanätet, näten, struk-attsom
och formaliseras så det blir möjligttureras och önskvärt appliceraatt att

traditionellt pliktleveranstänkande på vissa elektroniska materialkatego-
ner.

finnsDet skäl under den framtiden följaatt närmaste utveck-noga
lingen. föreslårJag därför de ansvariga myndigheterna fåratt i uppdrag

tredje år fördjupad utvärderingatt göra och kostnadsuppföljningvart en
pliktexemplarssystemet och lämna förslag till eventuellt ändrad in-av

riktning.
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finansieringochKostnader19

kostna-vilkaberäkningarfinnsbilaga 3 övertekniskadenI rapporten
dels investe-frågaförslag. Detminaföljd ärtilluppstårder omavsom

lag-insamling,fordriftkostnaderdelsutvecklingskostnader,ochrings-
10beräknasinvesteringar närmareFörmigrering.ochåtkomstring,

grundar sigBeräkningarnamkr.drygt 1,5driftenårligaför denochmkr
kost-innehåller inteBeloppenlösningar.tekniskautbud ochdagenspå

materialet.insamladedetbeskrivningindexering, etcnader för av
doku-elektroniskautgivningenökadedensannoliktDet attär av

traditio-minskningmotsvarandemedförakommerinte avattment en
infor-mängdenökningtotalställetblir iDetpublikationer.nella aven

ansvariga in-inombesparingarpåpekadärför integår attmation. Det
kostnaderhanteringen. Denuvarandedengällerdet somstitutioner när

måsteinsamlingsverksamhetutökadkonsekvensuppstår av enensom
institutionernaansvarigadeEftersompå sätt.finansierasdärför annat

samlaskalldematerialmyckethurkansjälvaförslagenligt mitt styra
hantering-löpandedenfinansieringochkostnaderfråganbörin avom

Därvidbudgetdialogen.årligai deningåinformationelektronisken av
ochprioriteringarbehov,förasdiskussionsedvanligtfår på sätt omen

fmansieringsalternativ.

Producenter19.1

online-infonnationenelektroniskadeninsamlandet merpartenFör avav
ef-kostnader,ökadenågradrabbasinteproducentema attkommer av

tillträderobotaroch ALB:stillse KBbehöverenbartde att gestersom
innebärpliktleveransertraditionellamedjämförelseinformationen. Itill
produ-frånöverflyttaslagringsmedietförkostnadenförslagmina att

institutionen.insamlandetill dencenten
tillskall begränsasförslagmittenligttillhandahållandetEftersom

innebära någothellerinteverksamhetentordeforskningsändamål
försäljningsbortfall.nämnvärt

formiskall levererasantingendatabaserdeBeträffande avsom
falldeikommer,elektroniskpåöverföras vägellerpliktexemplar man

uppstå förkostnadexemplar,särskilt attframställa pro-väljer ett enatt
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ducenten i form arbetstid för kopiering, eventuell konverteringav samt
för lagringsmedium. databaserDe aktuella i det härärsom samman-
hanget har emellertid framställare måste inneha erforderligantassom
utrustning för exemplarframställning eller filöverföring, varför kostna-
derna enligt bedömningmin blir begränsade. De insamlande myndig-
heterna skall dock efter minimerasträva producentens kostnaderatt

erforderlig hänsyn till dennesatt ta tekniska miljö och själva hagenom
kapacitet materialet flerai vanligen förekommandeatt ta emot format.

När det gäller sådana dokument för elektronisk återgivning lag-som
eller fast bild företrädesvisänannat multimediaproduktertext pårar

cd-rom föreslår jag avsnitt 13.4 dessa skall levereras i åttaatt ex-
emplar ställeti för Kostnaden för framställaett. ytterligareatt sju ex-
emplar cd-rom relativt låg. Utbudetär i dag den storlekenärav en av

mindre antal titlar kommer bli föremålatt ett för levererans.att Jag gör
därför den bedömningen den totala kostnaden for producentsidanatt
blir förhållandevis låg.

19.2 Kungl. biblioteket

Som framgår tidigare avsnitt bygger mina förslag till delen påstörstaav
Kulturarw3,de utvecklingsprojekt bedriver,att KB förstai handsom

kan fortsätta. För dessa projekt finns medel i budgetKB:s bådeavsatta
vad gäller kostnader för investeringar, utveckling och drift under 1998
och 1999. Under denna period behövs således ingen ytterligare finansi-
ering. Många de faktorer behövs för detaljeradgöraattav som en mer
kostnadsanalys för tiden därefter fortfarande okända,är t.ex.som om-
fattningen det material skall hand, vilken åtkomsttasav som om som
lcrävs och vilken teknisk standard kommer utvecklas. stårDetattsom
dock klart med utgångspunkt från dagens utbudatt och tekniska lös-
ningar kommer hanteringen den elektroniska online-infonnationenav

medföra ökade årliga driftkostnader föratt KB på minst 1,5 mkr. Jag
har då räknat med bär kostnadenKB för framställa detatt säkerhets-att
exemplar skall överlämnas till Lunds universitetsbibliotek.som

En förändring rutinerna beträffande hanteringen dagstidningarav av
så den kostnadskrävande mikrofilmningenatt kan minska och till vis
del leveranser digitaltersättas lagrade tidningssidor se avsnittav av
11.8 kommer sannolikt på sikt frigöra åtminstoneatt del-resurser som
vis kan täcka dessa tillkommande kostnader.
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universitetsbibliotekLunds19.3

och lag-för insamlingochskall ALBmodell KBminEnligt svara
universitetsbib-Lundsmedanmaterialet,tillhandahållandeochring av

materialdetsäkerhetsexemplarbevaraförfårliotek att somavansvar
samlats in KB.av

för lagringkostnaderkommer vissauniversitetsbibliotekLundsFör
be-dagslägetiemellertid svårauppstå. Dessa attoch hantering äratt

inledandeide, åtminstonebedömningenden ettjag atträkna, görmen
beak-kostnader börbegränsade. Dessarelativtskede, kommer att vara

Framställning-tredje år.skall skeföreslårutvärdering jag varti dentas
dådet blirvid ochcentralt KBskesäkerhetsexemplaret kan en-en av

föruniversitetsbibliotek beredaLundsvid utrymmefrågadast attom
magnetband år.hundramindre än per

liknandeeller ibandrobotbehovmed någoträknatinteharJag av
säkerhetsex-därförvarasexemplardet utgör ettLund, eftersom som

undantagsfall.skall användas iendastemplar som
kostna-skall migrerassäkerhetskopioma störreförst dåDet är som

migrerings-dockbörrimligauppstå. ävenDet attkommerder att vara
och Riks-KBavsnitt ALB,föreslår i 17centralt. Jagsköts attarbetet

bevaran-långsiktigadetutreda frågorskall rörarkivet gemensamt som
belysaingåuppdrag bördettainformation. I även attelektroniskdet av

säkerhetsexemplaren.nationellademigreringfrågan avom

bildljud ochförArkivet19.4

denoch insamlingför urvalfåskall ALBförslagmittI au-avansvar
Eftersomonline-informationen.elektroniskadendelendiovisuella av

harbegränsatrelativthittills Varitbilderrörligaljud ochutbudet av
metoderochutveckla rutinerhandpåhaft anledninginteALB att egen

skäldockfinnswebbmaterial. Detinsamling att antaautomatiskför av
framtidenonline-informationen ielektroniskaandel denstörreatt aven
utföra sittkunnabilder.rörliga Förochbestå ljud attkommer att av

byggamöjlighetdärföruppdrag bör ALB attsnarast egenupp enges
arbetetangelägetområdet.här Detpå detutvecklingsverksamhet är att

har iALBbedrivs inom KB.utvecklingsprojektmed desamordnas som
behovredovisat1997-1999föranslagsframställningfördjupadesin av

den-kostnaderna förberäknat de årligaFoU-verksamhet ochmedel för
mkr.till 1,2na

tillhan-lagring,för insamling,kostnadernaframtidaBeträffande de
till-bildinformationljud- ochden ärmigreringdahållande och somav

finns ingaspekulationer. Detfrågablidet barakangänglig online om
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tillförlitliga hur omfattningen ljud- och bildupptag-prognoser om av
ningar på webben kommer förändras. kanDet dock konstaterasatt att
elektronisk lagring ljud och framför allt rörliga bilder mycketär ut-av
rymmeskrävande och därmed betydligt dyrare lagring textinfor-än av
mation.
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Författningskommentar20

i lagenändringtill lagFörslaget20.1 om

litteräratillupphovsrätt1960:729 om

verkkonstnärligaoch

allmänna motive-behandlats denilag hardennaFörslaget såvitt avser
14.avsnittringen,

styckenafjärdetredje ochbibliotekoch iarkiv§16 De avsessom
andra datorprogramdockverk,exemplar inteframställahar rätt att av

16sådana iän avses asom
forskningsändamål,ellerkompletterings-bevarande-,för

artiklar eller kortaenskildalânesökandetillutlämningför av-av
originalbör utlämnassäkerhetsskäl imaterial inteellersnitt som avav

eller
läsapparater.användningför i

framställasfår exemplarochstycket 2 3förstafall ideI avsessom
förfarande.reprografisktendast genom

paragraf hardennaenligtexemplarframställningtillRätt
arkivmyndigheterna,kommunalaochstatligade

och bild,ljudförArkivet
detdrivsfackbibliotekochbibliotekvetenskapligade som av

allmänna samt
folkbiblioteken.

och bib-andra arkivfall beslutaenskilda vissafår iRegeringen att
exemplarfram-tillskall hastyckettredje rättliotek de iän angessom

paragrafenligt dennaställning

Ändringen tilliför datorprogramundantaget rätteninnebär att ex-
vilkadatorprogramgällerparagrafen inteenligtemplarframställning av

ochför ljudoch ArkivetuniversitetsbibliotekLundsKungl.bibli0teket,
enligt den 16exemplarframställtbild har anya
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16 a§ Kungl. biblioteket, Lunds universitetsbibliotek och Arkivet för
ljud och bild har framställarätt exemplar verkatt förekommer iav som
elektronisk form datanät.över

Paragrafen Enligt 16 § upphovsrättslagenär har vissa arkiv ochny.
bibliotek framställarätt exemplar verk, dockatt inte datorprogram,av
för bl.a. bevarande-, kompletterings- eller forskningsändamål. föreva-I
rande paragraf Kungl. biblioteket, Lunds universitetsbibliotek ochges
Arkivet för ljud och bild framställaäven rätt exemplaratt verken av

förekommer i elektronisk form datanät.över Något undantag försom
Ävendatorprogram inte. exemplargörs sådana får alltså framställas.av

21 § Var och får framföra verk offentligtutgivnaen
vid tillfällen där framförandet sådana verk det huvud-inte ärav

sakliga, tillträdet avgiftsfritt ochär anordnandet sker förvärvs-utan
syfte samt

vid undervisning eller gudstjänst.
Första stycket gäller sceniskainte verk, filmverk och datorprogram
vilka exemplar har framställts med stöd 16 §av inte rättsamtav a ger
sända verk ljudradio eller television.iatt ut
Första stycket 2 förvärvssyfteinte rätt i framföraattger samman-

ställningar vid undervisning.

I paragrafens andra stycket har undantagen från framföranderätten
enligt första stycket kompletterats med datorprogram vilka exemplarav
har framställts med stöd den 16av nya a

20.2 Förslaget till ändring i lagen
1993: 1392 pliktexemplarom av

dokument

Förslaget såvitt denna lag har behandlats i den allmänna motive-avser
ringen, avsnitt 13.

14 § fonogramAv har framställts här landeti i 50 exemplarminstsom
och har tillgängligt förgjorts allmänheten här skall pliktex-som ett
emplar lämnas.

fonogramAv har framställts utomlands och har tillgäng-gjortssom
ligt för allmänheten här landeti 50i minst exemplar skall pliktex-ett
emplar lämnas, fonogrammet svenska förhållanden.rörom
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skall tilläm-styckenaandraochförstafonogram iVad sägs omsom
slagåtergivningelektronisk är annatfördokumentpå avsomävenpas

ställetfonogram. Iellervideogramoch inte är10 §iän somavsessom
pliktexemplar lämnas.åttadockskallför ett

15 §följergällerparagraf inte annatdennaFöreskrifterna i avom
§§.och 17material 16ikombineratföreskrivsvadeller omsomav

föreskrivsstyckettredjedet i attÄndringen består iparagrafeni att
skalldäråtergivningelektroniskfördokumentde angesdet somav

Föreskriftertidigare,för,stället ett.pliktexemplar i omlämnas åtta som
finns i 25lämnasskallpliktexemplarentill vem

harochformdigitalföreligger isammanställning som§ Av18 soma
ochdatanät rörlandethär överallmänheten iförtillgängliggjorts

myndighetdenanmodanpåskallförhållanden rege-svenska somav
anmodandet iintelämnas,pliktexemplartvåbestämmerringen om

elektroniskpåöverförs väg.sammanställningenmedges att
sammanställninggällerstycket inteförstaFöreskrifterna varavi

paragrafer-föregåendedenågonenligtskall lämnaspliktexemplar av

na.
skall,pliktexemplarlämnastycketförstaenligtanmodan att un-I en

möjlig-ekonomiskaochtekniskatill leverantörenshänsynstagandeder
lämnas.skallsammanställningenformatvilketheter, ianges

la-idetsammasammanställningMed somParagrafen är avsesny.
verkkonstnärligaochtill litteräraupphovsrätt1960:729 omgen

inne-huvudsakhar idär§§. Begreppetoch 21exempelvis 12 samma
direktivrådetsochEuropaparlamentetsdatabas ibegreppetbörd som

sammanställningMeddatabaser.skydd förrättsligt avses96/9/EG om
elementsjälvständigaandraellerdataverk,samling somsåledes aven

metodisktochsystematiskt sätt.påsammanställts ett
pliktexemplarskall tvåstyckeförstaparagrafens samman-Enligt av

denanmodanpålämnasformdigitaliföreligger myn-ställning avsom
leveranspliktför ärFörutsättning attbestämmer.regeringendighet som

ochdatanätlandethär itillgänglig överhar gjortssammanställningen
förhållanden.svenskarör

efterkom-kunnaskallpliktexemplarlämnaanmodanFör attatt en
för denbådedetkanOftaframställs.dokumentsärskildakrävs attmas

myndighetenmottagandeoch densammanställningenskall lämnasom
elektroniskpåöverföringskeröverlämnandetenklare att genomvara

överlämnandet imedgeskanpliktleverans attanmodanIväg. omen
sådantpå sätt.stället sker ett
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Om innehållet i den sammanställning har gjorts tillgänglig översom
datanät med innehålletöverensstämmer i sammanställning skallen som
överlämnas pliktexemplar enligt bestämmelserna i de föregåendesom
paragrafema i lagen, får pliktleverans inte åläggas enligt förevarande
paragraf.

denFör mottagande myndigheten det angelägetär sammanställ-att
ningen levereras i format möjligt konvertera.ärett förstaI handattsom
bör myndigheten samråda med den leveranspliktige frågani format.om
Om kaninte komma detparterna överens, myndighetenär har be-som
stämmanderätten. Vid prövningen frågan format skall dockav om
myndigheten beakta leverantörens tekniska och ekonomiska möjlighe-

Det måste tillses leveransplikten inte blirter. alltför betungande.att
Regler till anmodan skall riktas finns i 23om vem a
I anmodan enligt paragrafen överlämna sammanställningatten en

pliktexemplar eller på elektronisk skall självfalletväg tillsom anges
vilken myndighet leveransen skall ske.

23 § Lämnande pliktexemplar eller överföring på elektroniska vägav
sammanställning digital form åliggeri den låtit göraav som samman-

ställningen tillgänglig för allmänheten här landet.i

paragrafen,I föreskrifterär försom ny, ges om vem som ansvarar
överlämnande pliktexemplar eller överföring elektroniskpå vägav av
sammanställning digitali form.

25 § Pliktexemplar film, videogram, fonogram eller upptagningav av
ljudradio- och televisionsprogram skall lämnas till Arkivet för ljudav

och bild.
pliktexemplarAv dokument för elektronisk återgivning ärav som av
slag 10 § ochän iannat inte videogram eller fono-ärsom avses som
skall exemplar lämnas till Arkivet för ljud och bildettgram samt ett

exemplar till och Kungl. biblioteket och Stockholms,vart ett Upp-av
sala, Linköpings, Lunds, Göteborgs och Umeå universitetsbibliotek.

Enligt ändringen i l4 tredje§ stycket skall åtta pliktexemplar do-av
kument där lämnas i stället för tidigare F örevarandeett.som avses som
paragraf har ändrats så det i andra styckeatt tillett nytt anges vem ex-
emplaren de nämnda dokumenten skall lämnas.av

33 § Om tillgång till lösenord eller liknande förutsättning förutgöra
tillgång till elektronisk information tillgänglig för allmänhe-görssom

här landet datanäti ochten över svenska förhållanden,rör skallsom
lösenordet på anmodan den myndighet bestämmerregeringenav som
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tillhandahållerellerlösenordetdenlämnas upprättatut somsomav
meddelanden där informatio-förmedlingelektroniskförden tjänst av

finns.nen

bibli-bakgrund Kungl.iBestämmelsen har sinParagrafen attär ny.
ochsamla inbild ALBljud ochArkivet förochoteket KB avses
härför allmänhetentillgängliginformationelektronisk görsbevara som

för dentill lösenordtillgångfall behövsvissadatanät. I attlandeti över
paragrafförevarandeEnligtkunna nås.skallinformationeneftersökta

utlämnan-krävabestämmerregeringenmyndighet rättden attsomges
lösenord.sådantde ettav

hartill denskall riktaslösenordetutlämnandepåKravet somav
för myndighetensvårtemellertid oftakan attdet. Detupprättat vara

därför kravetparagrafen kanEnligtdenneuppgiftinhämta är.om vem
elektroniskförden tjänsttillhandahållertill denriktasalternativt som

sådanfinns. tjänstinformationen Endärmeddelandenförmedling av
anslagstavlorelektroniskaför1998:112lagenbenämns i ansvarom

anslagstavla.elektroniskför
Vidutfärdas enligt 34vitesföreläggandeföljs, kankravet inteOm
till-viten1985:206vitesföreläggande lagenhandläggningen är omav

föreläggas,får intelagen vitestycket denandraEnligt §lämplig. 2 om
före-följamöjligheteller rättsligfaktisksakna attadressaten kan antas

förevarandelösenord enligtutlämnandepåkravläggandet. Innan av
anslagstavlaelektronisktillhandahållerdenställsparagraf mot ensom

lämnamöjlighetverkligen haradressaten uttillses attsåledesmåste att
lösenordet.

enligtpliktexemplarskyldigheten lämnaåsidosätter34 § Den attsom
myndig-denanmodan kanlösenord pålämnaellerdenna lag utatt av

skyl-fullgöraföreläggasvid sinbestämmer vitehet attregeringensom
dighet.

Ändringen dentillgripasvitesföreläggande kaninnebär även motatt
lö-lämnaanmodan enligt 33 §påskyldigheten utåsidosätter att asom

senord.
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Kommittédirektiv

Översyn pliktexemplarslagen 1998:92Dirav

oktober 1996den 10regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

förutsättningslösför översyntillkallasutredaresärskild göraattEn en
pliktexemplars-dokumentpliktexemplar1993:1392lagen avomav

lagen.
förändringarnainformationstekniskasnabbadebakgrundMot av

och,skall utredarendokument, övervägaoffentliggörandeavseende av
säkrasyftepliktexemplarslagen iiföreslå ändringar attdet behövs,om

tillhandahållandebevarande ochförochforskningförförutsättningarna
kulturarvet.av

Bakgrund

till vis-lämnasdokumentexemplarskallpliktexemplarslagenEnligt av
för forsk-tillhandahållasochdär bevarasföroch arkivbibliotek attsa
lagrar in-föremålhärMed dokumentstudier. ettochning somavses

eller visning.avlyssningläsning,förformation senare
elek-omfattar bl.a. vissaleveranspliktenlagstadgade typerDen av

och ifixerad formfinns isådana ut-nämligentroniska dokument, som
videogramdisketter,cd-rom,såsomlånas,kan köpas,gåvor osv.som

och fonogram.
s.k.tillgänglig viainformationomfattas inte görsDäremot onsom

elektroniska dokumentheller utgöroch inteline-förbindelse un-som
material.för trycktderlag

tillhandahållaochbevarapliktexemplarslagen ytt-Syftet med är att
eftervärl-föroch svensk kultursamhällesvensktsvenskt liv,ringar av

främjarsamhälle.vårt Dettaoch iinsyn ettkunskapden och att omge
fritt konstnär-upplysning ochallsidigochfrimeningsutbyte, ettfritt en

ochidentitet i Europaoch vårvårskapande, visarligt egenart ossger
17.1993/94210världen prop. s.
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följdSom den snabba utvecklingen inom såväl tryckeri-en av som
informationstekniken kommer allt del det framtida infor-störreen av
mationsflödet omfattasinte pliktexemplarslagen i dess nuvarandeatt av
utformning.

problem uppmärksammadesDetta kulturutskottet i betänkandetav
Pliktexemplarslagen, bet. l995/96:KrU4.m.m.

Utskottet konstaterade information allt oftare lagras enbart digi-att
talt. ovanligtDet inte material såsom vetenskapligaär att uppsatser,
tidskrifter endast finns tillgängligt via datanät. Elektroniska doku-m.m.

informationinte lagrar fixeradi form tillgängligament, ärutansom
endast direktkoppling, leveranspliktigainte enligt pliktex-ärgenom
emplarslagen. Samtidigt blir datanäten, främst via tillgängligaInternet,
för allt fler medborgare.

Utvecklingen tryckeri- och informationstekniken innebär bl.a. attav
fler dokumentallt aldrig får fixerad form i pliktexemplarslagens me-

ning. Som följd härav minskar möjligheterna tillgodose det syfteatten
ligger bakom reglerna i pliktexemplarslagen. Med gällande lag-som

stiftning kommer allt del informationsflödet framtidenstörre ien av
omfattas reglernainte leveransplikt. Utskottet föreslog därföratt av om

riksdagen skulle regeringen till känna förutsättningslösatt attge en
skulle pliktexemplarslagen. Riksdagen beslöt i de-översyn göras av

cember i enlighet härmed rskr.1995 l995/96:60.
Pliktexemplarslagen har under de decennierna flerasenaste utretts

vilket resulteratgånger, i betänkandena SOU 1974:94 Bevara ljud och
bild, DsU 1975:4 på mikrofilm,Dagspress DsU 1977: 12 Pliktexemplar

skrift, LjudSOU 1987:51 och bild till eftervärlden, SOU 1989:89av
Översyn lagen pliktexemplar SOU 1992:92 Pliktleverans.samtav om

utredningen, Pliktleveransutredningen,Den redovisade allt-senaste
förslagså i betänkandetsina SOU 1992:92 Pliktleverans. lågDetta till

grund för den gällande pliktexemplarslagen prop. 1993/94:10, bet.nu
l993/94:KrU8, rskr. 1993/94:25. Med anledning den snabba ut-av
veckling tryckeri- och informationstekniken, skett sedan dess,av som
och för möjlig förhindrai mån material i allt högre utsträckningatt att
undanhålls forskningen liksom delar kulturarvet förloras, bör,att av

riksdagen uttalat, hithörande frågor åter utredas.som
flera länderInom arbetar med likartade legala frågeställningar.man

Utredningar bl.a.pågår i England och Danmark.

Uppdraget

Utredaren skall huruvida sådan elektronisk informationöverväga som
omfattasinte de nuvarande bestämmelserna i pliktexemplarslagenav
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skall föremål för leveransplikt i framtiden. Tekniska frågor hurvara om
utredas.leveranserna skall ske skall även

sådan leveransplikt bör införas, skallutredaren bedömerOm att om-
hur den skall utformas skall fullgö-fattningen denna, samtav vem som

Förslag till ändring pliktexemplarslagenleveransplikten, utredas. avra
till den mängden material finnsskall Med hänvisning detlämnas. stora

beakta leveransplikten får bliskäl under utredningsarbetet inte såattatt
den praktiken blir svår utträtthålla. Härvidlag skallomfattande iatt att

förkostnadsaspekten såväl för leverantörernaäven staten som av
finansieringpliktmaterial beaktas. Förslag till skall lämnas till eventu-

Utredaren skall beakta de upphovsrättsligaellt utökade kostnader. även
pliktleverans.aspekterna utvidgadav en

tillUtredaren skall ställning leveransplikten skall gälla förta om
dokument underlag för sådant trycktelektroniska material,utgörsom

leveranspliktiär gt.som nu
förutsättningslöst.Arbetet skall bedrivas Samråd skall ske med

kommittéer och arbetsgrupper inom det inforrnationstekniska området.
bör följa pågående utredningar i andra länder. pliktex-Utredaren De

redan finns andra länder, främst Norden,emplarsregler i inom Eu-som
roparådet och skall uppmärksammas.EU,

utredningsarbetet gäller direktiv till samtligaregeringens kom-För
och särskilda utredare angående redovisning regionalpolitis-mittéer av

1992:50, offentliga åtagandenka konsekvenser dir. dir.prövaattom
jämställdhetspolitiskaredovisa konsekvenser dir.1994:23, attom

förredovisa konsekvenser brottsligheten och det1994: 124 attsamt om
arbetet dir.brottsförebyggande 1996:49.

Redovisning uppdragetav

skall redovisa uppdrag denUtredaren sitt september 1998.1senast

Utbildningsdepartementet
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elektroniska publikationerhistorikl Kort om

elektronisk publikation1.1 Begreppet

publicering innebär helt oproble-vad elektronisk inteRedan frågan är
Åsyftar överföra 0rd eller med elektro-exempelvismatisk. att textman

det till di-radio in här.medel, så skulle Begränsarniska passa man
datanätverk videotex ellerkan börja talagital överföring, man om som

analog överföring med elektroniskaoch kan detMinitel, textavvara
Äveninkludera telex ochskulle kanske kunna text-TV.medel, så man

radio elektronisk publicering, så kanskeräknarinte mansomom man
form ljudfiler pådistribution radioprogram i Interneträknar av somav

alltså diffusa och beror frånpublicering. någotGränserna ärsortsen
företeelsen.vilket nalkasvilket håll och med synsätt man

med bilaterala förbindelserMeddelandena bör till börja inteatt vara
företag till företag, ord, bild ellertill ellerfrån utan textperson person

anslag, nyhetsbrev,för flera elektroniskatillgängligt över-görssom -
handböcker, schemansikter, etc.

elektronisk publiceringNationalencyklopedin definierar utgiv-som
form, dvs.offentliggörande material i elektronisk iellerning enav

elektronisk för läsaren/användaren skallkräverform apparatur attsom
det kanske dummaterialet. Och inte såtillgodogöra sigkunna är en

le-med print-on-demand, sistaför då fårdefinition, även atttrotsman
innebär läsning på skärm eller medpublikationsformen intedet deni

pappersutskrift. rim-på Dethjälp någon ärapparatur, utan enannanav
distribu-print-on-demand, eftersom deträknar medligt äratt enman

informationstekniken och samtidigtbygger på dentionsfonn nyasom
villkor dettraditionella publiceringensändrar denpå många närav

tillgänglighet, uppdateringsmöjlig-upplagor och lagerhållning,gäller
heter osv.

fråga elektronisk publicering alltså kandå kan sig:Men omman
tryck slutprodukt, kan vilken bok ellerförekomma med på papper som

publishing-metoder eller elektro-helst gjord med desktoptidskrift som
räknas elektronisk några år sedan användesnisk För ut-somprepress

trycksaksfram-elektronisk publicering just för dennatrycket typ av
tidskrift desktop publishing vid slutetställning fannsexv. aven om
Elektronisk publicering, Populär80-talet med utgivenjust namnet av

Göteborg.Kommunikation i
all publicering alla stadierPersonligen jag igissar att mer genom-

möjligheter, desto självklart blirteknikernas allade mernyasyras av



SOU 1998:111 Bilaga 2 189

det hela kommer räknas till elektronisk publicering-att attprocessen
Ävensådant idag bara kallas de framtidensäven som prepress. av

böcker binds in och trycks på kommer säkerligen räknasattsom papper
till Gutenbergs, därför så många bokens andraän attannanen era av
förutsättningar radikalt ändrats.

1.2 Utveckling

formen e-publicering förekomDen tidigaste troligen på olika före-av
förståsinterna liksom på det tidiga Internet, undertags e-postsystem,

70-talet. Meddelanden spreds centralt till alla medarbetare isom en
fleraorganisation eller brev med adressater, skickades mellan desom

olika medarbetarna inbördes, kan betraktas form publicering,som en av
ibland jämförbar med personaltidningar. Digital hadeEquipment it.ex.
början 80-talet för de anställda, omfattadeett e-postsystemav som

länderfolika hade under120 000 i I Sverige 70-talet utveck-personer
lats datorstödd meddelandeväxling med kon-FORUM,systemet senare
ferenssystemet KOM, utvecklades vid Stockholms Datacentralsom
QZ. utvecklades först för räkningSystemet FOA:s och spreds sedan
det hela högskolevärlden.i Ett MEMO, skapades vidannat var som
Volvo Data.

KOM-systemet blev förresten skådeplatsen för det första och hit--
tills enda svenska rättsfallet gällande förtal, där brottet skett i di-ett-
gitalt medium. förde FOA-forskaren1985 Eskil Block diskussionen

filmaren och debattören WechselmannMaj och utpekade henneom
KOM-användaresovjetisk spion. skickade fråga tillEn itextensom

Wechselmann stämde Block. dömdesHan till kronor bö-15 000 isom
plus de och rättegångskostnader. Block ålades ock-ter motpartensegna

så publicera domen på KOM-systemet.att
På och 80-talen fanns del föregångare till de online-70- även en

tjänster har dag. teletext startade Englandvi i Text-TV i med1976
Ceefax seefacts. Ungefär samtidigt uppstod Minitel isystemet

Frankrike. Videotex startades i Sverige videotexterminalema1982. Via
eller med speciellt kommunikationsprogram på persondatorett en
kunde beställa biljetter och taxi, bestod den pub-t.ex.man annars rena
liceringen främst olika katalogtjänster.av

Vid den här tiden uppstod också de amerikanska onlinetj föränstema
persondatorägare, Compuserve, America Online gigantis-etc., sortsen

Enligt tidigare påMary Jensen, Digital Equipment, i Postens affärsut-numera
vecklingsgrupp, intervjuad Pawlosi prudentliga http://www.algonet.9708
se/wmpawlo/pp9708html
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onlineshopping, referenser formka med diskussionsgrupper, iBBS:er
databaser, nyhetsfönnedling, e-postfunktioneruppslagsverk ochav

redan 70-talet tiddelningssys-existerade påCompuserve ettsomm.m.
delar tid mellan flera användare,timesharing dator sinstörretem en-

videotex började vid 80-taletinspirerad mittenEuropas manav avmen
onlinetjänst för den växande skaran PC-ägare.på 1985att satsa enmer

Ävenoch Prodigy. del företagsstartades America Online 1988 in-en
återför-för kunna betjäna kunder ochnätverk byggdes t.ex.ut attterna

forum AppleLink under första halvanhade Apple sittsäljare. Så t.ex.
helt nedlagdAlla de här tjänsterna utom Apples,90-talet. ärsomav

förekommer publiceringalltmer till Här itenderar knytas Internet.att
produktkatalogernyhetsutskick, nyhetsbrev, och anslagflera former:

ofta fulltextdatabaser med tidningsartiklar ellerdatabaser,samt exv.
till databasvärdar Dialog/Knowledgesärskilda In-storagateways som

officiella och inofficiellaprecis pådex. InternetHär somsamsas --
skyddade och sådana får användasupphovsrättsligtpublikationer, som

fritt.
Online, liksom mängderoch America påPå Compuservet.ex. av

enkla elektroniska fanzines e-zines och nyhetsbrev ispredsBBS:er,
oftast fritt sprida dem vidare,ASCII-format. Det attrent vem somvar

därifrån tillhanda-ladda dem på sin ochhelst kunde egen serverupp
offanns e-zines för hackers CDC Cult thehålla dem. Här som exv.

Phrack, och andra datororienterade publika-Dead startad 1984,Cow,
Underground Digest, denComputertioner CUD mer rumsrenasom

andra generellaför Macanvändare mångaTidBIts samt mer som
Oftast fick själv hämta ladda ned dem frånoch MiLK.MOOSE man

eller diskussionsgrupp.enen server
hade tillgång till något datanätverk eller modern-dem inteFör som

här publikationer tillgängligauppkoppling gjordes också många sådana
kunde de erhållaspå diskett. Och på Internet ettgenom prenumera-

till mailrobottionsförfarande, då skickade in sin e-postadressman en
utskicken.sedan automatiskt sköttesom
kom de första cd-rom-skivoma. Under deNågon gång 1983-84runt
börsinformation, vetenskapliga databaser,tidiga åren det mest utgavs

kemisk-tekniska eller medicinska; varumärkesregister, bibliografi-exv.
förlag Silverplatter, McGraw-Hill, BowkerCompton,etc., av somer

mil. katalogen The Cd-rom PublishingDirectory TFPLDen stora
de ochinnehöll 48 titlar, 1995 9 500 1997 19 000.1986 var

företagen förekom tidigt dokumentation arbetsprocesser,Inom av
form, ofta helt formatliksom handböcker i elektronisk i ut-egna som

företagets dataavdelning. hade tidigtvecklats Ericsson t.ex.av egen
AXE-växlama cd-rom.hela dokumentation påsin av
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En tidig humanistisk utgåva Theasurus Linguae Graecae medvar
Åretklassiska700 grekiska kom 1985. därpå korn "Bookstexter utsom

in Print på cd, liksom Grolier Encyclopedia" som innehöll Academic
American Encyclopedias samtliga 21 volymer i till början huvud-en en
sakligen textbaserad version. Franska ordboken "Grand Robert kom

cdpå 1989 och Oxford English Dictionary" korn 1992.
går till LibriskatalogenMen visar det sig cd-skivor och dis-attman

ketter inte de tidigast registrerade digitala publikationema, devar som
kategoriserats elektronisk resurs. LibrisI den första elektro-ärsom
niska från American1962, national election study i utgåvaposten en
från University of Michigan i OSIRIS-format. De tidiga filema oftaär
olika statistiska undersökningar. förstaDen svenskspråkiga ärposten
Jörgen Westerståhls Gruvstrejkens behandling radioi och frånTV
1970, utgiven Göteborgs universitet också OSIRIS. kom1987av
flexskivan floppy disk Förteckning författningar rörande Got-över
land 1276-1900 Ingvar Engeström, utgivare Argus i Visby.av

förstaDen svenska cd-rom-skivan, Terrndok, 1987 Wal-utgavs av
Lexikon samarbetei med Tekniska nomenklaturcentralen.ters Den

första upplagan Termdok på cd-rom innehöll 25 000 tekniska tennerav
och definitioner 100 000 översättningar till engelska, franska,samt tys-
ka, danska, norska, finska och spanska.

Uttrycket elektronisk bok inte så Redan för år sedan25är nytt. an-
vände Andries vidDam amerikanska Brown University förtermenvan
alla dokument spreds och avsedda läsas datorskärm.på Vidattsom var
slutet 80-talet florerade mängd projekt för elektronisk läsning ochav en
dokumentproduktion, både läsapparater och olika format. Ofta försökte
tillverkarna låsa användarna till det företagsegna formatet.

händelseEn viktig i den elektroniska publiceringens historia var
förstås Charles Goldfarb skapade textmärkningsspråketnär SGML
Standard Generalized Markup Language. Avsikten kunna be-attvar
skriva struktur, med hjälp olika märkkoder för rubrik,textsen av un-
derrubrik, bildtext, citat, litteraturhänvisning Tanken bl.a.etc. attvar

informationen oberoende och datorplattformgöra ochav program sam-
tidigt möjlig återanvända, skulle kunna på bild-att texten presenteras
skärm, syntetiskt tal, blindskrift eller fogas in i desktop publis-ettsom
hing-programs färdigaredan typografimallar för vidare befordran till
konventionellt tryck. SGML blev 1986.2ISO-standard

den humanistiskaInom sektorn började inom förman ramen pro-
jektet Text Encoding Initative TEI tidigt använda SGML, och ett av
de iögonenfallande resultaten detta Chadwyck-Healeys cd-mera av var

2 kanSGML läsa i tidskriften TAG The SGML Newsletter påman om
httpz//tagsgmlcom/
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English Full-Textengelsk poesi på The Poetry Da-all1992utgåva av
två skivor paketettryckta volymer påmotsvarande 4 500tabase med

pund.till 00025prissattes
uppslagsverk,medcd-rom skivor i Sverigedelkom1990 ut exv.en

ordbok ochsvensk-engelsk Stora FocusEngelsk-svensk,Esseltes
diskett, och 1992påNyaVerbum 1991version testamentetutgav

Iakttagarens förmågaoriginalromanelektroniskakom min attegen
omslagskassett.trycktdisketter iingripa tre en

lagRikesSverigesden svenska utgivningenmilstolpar iEtt varpar
Libris på cd,1993 ochcd-rom"CD-Lag Fritzespå ut somgavsom

Vid 80-Libris främst viai Internet.sökerutkom 1992. Numera man
företags-databaser online viahärofta i sådanasöktetalets slut enman

Dialog,databasertelnetförbindelse- iuppringdspecifik, kostsam, som
Index Sedan komBritishProphile, NewspaperKnowledge Index, etc.

mycketoch finnsdem på cd,skulle hamellantid, när avnumanen
fjärr-fråndenna förflyttninghänt underVaddetta på Internet. ensom

nämligenfjärrförbindelse, Internet,och tillförbindelse, till cd en annan
kraftigt.sjunkitfrämst prisernaär att

cd.påkonferensdokumentationmedockså vanligtdet1992-93 var
sådansådigitaliserad video,mycketförekommer ärdetFörutom när

gäl-World Wide Web. Detvanligare på Internetsdagdokumentation i
till allaefterhandoch information iförhandsinformationdå bådeler

direktsänd-Ibland förekommerkunnatdem inte ävennärvara.som
bilderochpåuppladdningomedelbar nätetning, texternära avnog

möjligt med cd.förstås intenågotfrån konferenser, varsom
för tillverk-hel del verktygocksåskapades90-talets börjanVid en

hade Toolkit, RuneAmerikanska sittVoyagerhyperböcker.ning av
högskola utvecklade 1990-vid VäxjöLundbergKörnefors och Lennart

Toolsf ochHyperbook jagsittApplemed Computertillsammans1994
Budget Hy-under Lowenkelt verktygocksåsjälv namnetettutgav

Hypercard ochMacintoshdessa byggde påAllaTool 1993.perbook
bak-visadesbokmetafor i så måttoutnyttjade motatt textensortsen

gjordes oftastoch sökningboksida. Bläddringgrund bild av enav en
fjärr-påpalett med knappars.k. flytandehjälpmed sortsenav en -

för boken.kontroll
Bookbuilder,inspirerade Hy-verktygSamtliga dessa enavvar nog

vidChris Pelkies Cor-utvecklade-boktillverkningpercardmall för av
dis-tidskrifter påoch19883 del böckerEnnell University utgavs nu

Macintoshedtidskriftenden härmed verktygkett, gjorda typen, exv.av
där Greg Ro-Hyperbole Magazine 1990-93,och1990-96Libraries

http://www.masda.hv.se/Multimedia/rapporter/HBTartike1.html3 Se
4 1988.Nibble volymMac, nummer
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följetongof Roland gickMadness"Theelektroniskaachs somroman
skickfärdigt påpublicerades islutligentills denworkoch in progress

1993.cd-rom
Systems.säljs EastgateStoryspace,verktygintressant ärEtt avsom

kanteckentill 00030Macintosh, därför texterDet systemär ett upp
kansedanhyperlänknod,fönsterskrivas in i representerarett ensom

och dedokumenten iallamellanlänkar systemetnamngivnaskapaman
tidigtträdstrukturer EttÖversikter,grafiskaolikaivisaskan också osv.

"Aftemoon,med Storyspaceskapades sto-verkskönlitterärt avarsom
1989.komMichael Joyce,ry somav

Tool-verktygen.på Voyagersroyaltyföretagen tjänaförsökerOfta
tjänatänkte sigoch Sonyanvända gratis, attfick intekit ennogman

Authoring Sys-BookElectronicanvände sig Sonyallaslant på avsom
Bookman.för derasSEBAStem

kallade sittskapades, Bellcoreböckerelektroniskaförrad formatEn
IBMmedkom Dynatext,TechnologiesBookElectronicSuperbook,
dockkända blevWorldView.Interleaf MestochBookmasterlanserade

deeftersomAcrobat,AdobesochGroundNoHands Common mera
småföretag.ochprivatkundertilldärmedochtill PC-ägarevände sig

populärtnågorlundafonnatViewerBookElectronic ett som varvar
Digital Book Sys-Franklinbörjan.90-taletsvidTyskand och Japani i

bl.a.del inomanvändsdigitalpersonal assistant,s.k.är entem, somen
Bibel med the-elektroniskocksåFranklinmedicinen. 1991 ut engav

sökning.fonetisktillmöjlighetochsaurus
oftaoch inteplattforrnsberoendeverktygdessaflestaDet ensvarav
de aldrig påslogDärförplattformen.denflexibla inomsärskilt egna

för denskymundanilitefall bättre,såslog iallvar. SGML mermen
Worldpåbreda sig InternetsbörjadeHTMLpubliken. När utstora

kunde vin-facto-standarddeuppstod medWide Web sorts somens en
troligenkommerförlängningenoch ibredmycket acceptans,na

förfårockså ögonenbredareHTML-intresset göra attatt uppgrupper
lanserasstandarddensäkerligen viagårDenSGML. vägen nusom

Extensible Markupkallad XMLHTML,förbättring avensom
alltsådefinition,documentDTDLanguage.5 XML typeär enen
degene-betraktaskanmedan HTML ettdelmägd i SGML, somsnarare

till SGML.ostyrig kusinderivat,rerat en
och privatpersonermindre utgivaredelanvände sigPC-sidanPå en

böcker medochtidskrifterförWindowshjälpfunktionen i att utgeav
hjälpfil-speciellaWindowsalltså isparadesFilernahypertext.sortsen

Ochhade Windows.alla snartsedankundeformat och öppnas somav

http://www.gca.org/conf/xml/xmlwhat.htrn5 påfinnsXMLFakta om

7 18-5250
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började del pdf-filer cirkulera med egenpublicerat material. Michaelen
Björn sin bok Flaskpost dettat.ex. i formatut 1994.gav

Redan tidigare hade olika konverteringstillägg till desktop-program
kunnat användas för skapa programoberoendeatt representationer av
textsidor, på ungefär Acrobat ochsätt Common Groundsamma som
fungerar, fast oftast möjlighet redigera ellerutan kopieraatt textinne-
hållet- textsidoma representerades bara bild. Apples DocViewerav en

sådant exempel.är Applesett nätverk för återförsäljare, utvecklare och
användare, Apple Link, hade också funktion för konvertera do-atten
kument till sådan här minsta Systemet fannsnämnare.en gemensam
inbyggt kommunikationsprogramvarani speciell skrivardrivru-som en
tin kallad LinkSaver. De här dokumentforrnaten användes fört.ex.
prislistor och tekniska manualer och ofta dubblera infor-sättett attvar
mationen; sådant medföljde dataprogram formiett tjocksom av en
handbok förekom också elektronisk läsning formirent så-som av en
dan fil på den medföljande cd-rom-skivan. Den här dubbleringen var
och är avspegling producentens tvehågsenhet inför mediet,en av man
måste erbjuda kunden något konkret och påtagligt och då är tungen
handbok konkurrenskraftig. Samtidigt ligger det förstås viss poängen
just i datorhandbok bör läsbaratt datorn krånglar.även nären vara
Men dessa fonnat viktiga föregångare för de filtyper idagvar som som
florerar för nätdistribution elektroniska dokument.av

Idag kan konstatera World Wide Web står iatt förman nog centrum
den elektroniska publiceringen, i varje fall i antalet aktörertermer av
och dokument, kanske inte alltid i antalet läsare.termermen av

Att så mycket och har varitär gratis på Internet förgör att utrymmet
dyra företagsspecifika lösningar utanför Internet har minskat,nog om

inte hittar någon mycket speciell tillämpning medman avancerade
funktioner, helst ändå t.ex. reklamsyftei bör möjligsom över-attvara
föra till åtminstone i begränsad form med mindre finesser.www, en
Typiskt också kombinationsprodukter,är uppslagsverk på cd-rom som

kompletterande fakta på Internet med hjälp länkar tillanropar någonav
URL.

Encyclopedia Britannicas redaktionschef Paul Hoffman isäger en
intervju med BBC:

We rely other people andwant to point their when theyretoon content
doing good job. And dont reinvent the wheel.want toa we

thinkI the encyclopaedia of the future going be combination ofto a
original in tradition; othercontent peoplesour thatown our content we

work with; and then ability encyclopaedists organise whatsour toas out
there.
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the Weband do thatdone in printalwayswhat weveThats onwe can
t0o.°

varförändå frågandetta förståsväcker överförlängningenI manom
ändåinformationenuppslagsverkskaffa sigskallhuvud etttaget om

påcertifieradfinns nätet.ute
underoerhört kostsam,till börjanCd-rom-tillverlming menenvar

små publi-kraftigt pris, såsjunka icd-brännares.k.började1995-96 att
själva, åtrnins-framställningsprocessenhelaskötalättarekancister nu

upplagor.mindregällerdetnärtone

autenticitetBevarandeproblematik och1.3

riskermediernasinför deentusiasmochkombinerad skepsisEn nya
blevochsmåningom,utkristalliserade sig såmöjligheterrespektive

70-talet,biblioteksvärlden redan påocharkiv-märkbar inom meramen
problemsidan diskute-del. På80-taletsunderblev dettautbrett senare

hållbarhetoch cd-skivorsdiskettersdatabands,förutomrade numan
intrikatvilketåldras,datautrustningensnabbt ärhur ettäven mera
dagenskunna läsaframtidenmöjligheterna idet gällerproblem attnär

lagrade information.digitalt
artikelValauskasEdwardochVratny-Wattsskrev Janet1989 en

Transfer betwe-Conversion: DataProspectivemigrationsproblem:om
Libraries.7 Mi-Technologies inMicrocomputerFossil and Newen

Networkingand Informationfor LibraryOfficevid Thechael UKDay
of electronicproblems"Preservationavhandlingen textskrev 1989-90

data."8 1992arrangeradeof CongressLibraryand ensommaren
beva-problemen meddär mångaTexts,ElectronicWorkshop avon

väd-upphovsrättsproblemochidentitets-autenticitets-,rande och även
rades.

det medoroade. hurredan MenalltsåanvändargrupperStora varvar
the ElectronicThoughtsskrev mittdatabranschen jagNär onupprop

19939 visade4/NewsletterGroupApple Library UsersRevolution, i nr

http://news.bbc.co.uk/hi/english/business/newsid6 pådec. 199717Se BBC News
sic%5F4000O/40033.st1n

American Library7 March 1989,and Libraries,TechnologyInformationSe
Association, 1989.

Occasional8 Association,Branch the LibraryofMidlandsEast papers, no.
Publications, 1990Loughborough: EMBLA

9 htrpz//home5.swipnet.se/ww-50996/930800htm1Se
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tillverkarledetlodet sig hur yrvaken de flesta falli i Farhågorman var
betraktades ofta teknikfientlighet. bredareFör börjadesom grupper nog
den här problematiken uppmärksammas via Jeff Rothenbergs artikelatt
Ensuring the ofLongevity Digital Documents i januarinumret 1995

Scientific American. vadMer skrivits sedan dess och olikaav om som
kommittéer hittakan på GrahamsPeter sida på Rutgers Universi-man
ty och Michael sida PreservationDays of electronic information: A
bibliography.2

Organisationen Council Library and Information Resources skri-on
webbsidazpå sin If William Shakespeare had written Hamletver on a

word would his achievement still be availablegreat toprocessor, us
today relevant fråga förstås,En för deni analoga världen försvinner

denin i glömskan antingen ellertexter stora att pergamentp.g.a. papper
förstörs, eller också hamnar de inkompatibilitetensi mörker därför att

förstårvi inte språket. Shakespeare går hyfsat, bortåt Chaucermen
börjar det bli knepigt. 500 år ändå fantastiskt långt tidsmässigtär ett

jämfört med livslängden hos många digitala dokumentpanorama, som
kan bli oläsliga efter år.ett par

det kanTrots den utvecklingen World Wide Webnog enorma av
och lagringen mängder kopior dokument olikapå värl-av av av servrar
den ha förändrat det dystra läget för digitalt lagrad informationrunt en

deaning åren. harRena goda chanser överle-senaste rätttexter attnog
länge. Frågan dock fortfarande hur det ska medär kompli-va mera

cerade multimediadokument. deKommer kunna spelas såatt upp som
upphovsmannen tänkt sig 30 år Om 100 Eller kommer det attom
krävas månader efterforskningar för finna konfigurationatt rättav av
gamla datorer, cd-spelare och operativsystem

Samtidigt mängden identiska eller identiska elektro-nästansom av
niska kopior ökar säkerheten några skulle förstöras, ökar därmedom
också autenticitets- och identitetsproblemet. Vilken kopia skall räknas

original Vilken version identiska dokument korrektnästan ärsom av
Angående boten för detta, checksummor och auktoriserade kopior,t.ex.

avsnitt 6.3.se
Tilläggas kan förekomsten identiska kopior problematt in-är ettav
journalistik och förstås research, där söker efterävenom annan man

oberoende källor för bekräfta något innan publicerar. Enatt man ame-

° Uppropet resulterade sedan i serie artiklar den elektroniskatreen om om
bevarandepropblematiken publicerade i Svenska Dagbladet, Politiken och The Art

httpz//art-bincom/art/imemorylBin .html.
http://aultnis.rutgers.edu/texts/ElectLibBib.htmlSe

Z http://homes.ukoln.ac.uk/Nlismd/preservationhtrnlSe
3 http://www.clir.org/Se
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majo-Associates visarMiddleburg attfrånundersökning +rikansk en
bekräftelse,förlevande näreftersökerförstjournalisterritet personen

denätet. 50påmajoriten procentgårpå någon, utfårde inte avtag
33dag motonline varjedesadejournalisterna ärintervjuade att2 500

före. 93åretgjordesundersökning procentliknande avnärprocent en
då och då.onlinetjänsteranvändeåtminstonedesadejoumalistma att

journalisterflitigtanvändes InternetLewinsky-affären 1998Under av
många.enligtokritisktalltföroftakälla,som

Upphovsrättsfrågor1.4

använder sigwebbpublicisterpå Internetproblem ärvanligt att avEtt
såvälgällakandetpublicera-lagligharde inte rätt attmaterial som

hardetnaturligtvis inte nytt,musik. Fenomenet ärbild mentext, som
publicering,medkombinationikopieringmedochivanligareblivit att

utföra på Dess-Internet.enkeltsåalltsåbruk attför ärinte bara eget
funderabehövtaldrigtidigaremängderharutom sompersonerav

offentliggörande,med äntratsambandgäller ivilka lagar nuöver som
publicistiskaden scenen.

medsamtidigtungefärdiskuterasbörjadeUpphovsrättsfrågoma au-
dokumenteftersomkonstigt,såintevilkettenticitetsproblemen, är som

inteupphovsmannensammanhangiellerförvanskats presenteras som
upphovs-delenideellamed dendirekt hängertänkt sig, avsamman

rätten.
medsambandiunder 1996upphovsrättsdebattenSärskild fart tog

rättsligauppmärksammadeochGeneveiWIPO-konferensen ett par
Shetland NewsochShetland Timesmellanuppstodsådantvister. En

harintedokumenttillpålänkaenbart ett mansomrätten att wwwom
avsnittseTotalNewsstriden ävenfalltill. Andrarättigheterna omvar

tidningarnaskring rättdiskussionerna attSverigeoch idelensenare
och pådatabaserform ielektroniskartiklar itrycktaredanåterpublicera

webbsidor.
kraftfullaockså drivitharorganisationernaupphovsrättsligaDe

amatörpubli-blandminstintemedvetenhetenökaförkampanjer att -
ALISpå Internet.vid publiceringfrågorupphovsrättsligakringcister -

sammanställde 1997Sverigerättigheter ilitteräraAdministration av

http://www.mediasourcecom/introhtm4 Se
http://www.shetland-news.co.uk/head1ine/5 godo. SeigjordeParterna upp

97nov/settled/settledhtml
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Litterära verk upphovsrättrapporten på Internet" upphovsrätts-om
ligt skyddade förekomst i digitala medier.texters

Personligen jag dock inte skalltror överdriva problemet. Det ärman
min erfarenhet webbplatsredaktöreratt blir upplysta de harattsom om
olagligt material på sina sidor oftast bort detta frivilligt,tar eller åt-
minstone förklarar tänker kontaktatt med derasom taman man annars
tjänsteleverantör med risk för deras abonnemang drasatt in. Dess--

verkar det medvetenhetenutom de här frågorna ökar. Jagsom om om
skulle vilja likna det vid medvetenheten grafisk formgivning bör-iom
jan DTP-revolutonen, då mängder människor aldrig fram-av av som
ställt trycksak glatt kastade sig in i sådan verksamhet. Bredareen nu

någonsin kunnat förreställaän sig vad Timesgrupper vetman numera
och Garamond och inte bör blandaär alltföratt typsnitt påmängaman

sida. På jag bredasätt inom elektronisktror publice-en samma grupper
ring kommer lära sig och designatt och läsbarhet,mer mer om men

juridik.även om -
I september 1997 berättade Johnny Cash vid hearing i Represen-en

tanthuset han upptäckt hans sång Ringatt of Fireatt spreds via In-
17från i Slovenien.ternet Han flera vittnade tillen server var en av som

förmån för den amerikanska ratificeringen WIPO-traktatenav om upp-
hovsrätt från december 1996. oftaEn bortglömd sidopoäng med alla de

upphovsrättsliga brottrapporter på Internet kommer,om ärsom nu
dock motsvarande försyndelser den fysiskaatt i världen knappast skulle
ha upptäckts. Men i nätvärlden underlättar de kraftfulla sökverktygen
detektivarbetet.

1.5 Reklam och betalsystem

För utgivare inte redan har stark organisation eller fö-som ett storten
bakom sig t.ex. dagstidningarretag med tryckta förlagor sig utsom ger

på eller kundtidningarnätet blev det främsta finansieranätut-sättet att
givning låta sig elleratt annonsering formita s.k.emotsponsras av
banners. Detta fart under 1995-96 ochtog Intemetkulturenäven om
sedan gammalt haft icke-kommersiellt drag,ett inställningen hosvar
breda ändå ganska positiv till annonsfinansiering,grupper trotssom
allt möjlighet fortfarandeär få tillgång tillatt genomarbetadeen mera
professionella publikationer gratis. Men under började1997 märkaman

viss iritation, blev påträngande, ofta visas deen iannonserna mera
särsilda fönster lägger sig detöver just läser. Frågorsom man som va-

6 Se http://www.alis.org/lupp0.htm
7 Se http://www.news.com/News/Item/OA,14364,00.html
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redaktio-ochstyrningTV-världen,inomsjälvklara längerit t.ex. om
kände debattörenbörjade ställas. Denberoendenellt annonsörer,av

kolumn i januariskrevpåJakob Nielsen Sunoch gränssnittsexperten en
detta:just1998 om

producttraditionalfinanced throughthatsitesthatpredict notI most are
should bethan Userslessinmicropaymentswill twosales to years.move

qualitygettingforWeb in returnwilling centto pageperonesay,pay,
ads. Onceless intrusivewithexperienceoptimalandcontent useran

theandbe the sitestheythen customers,thefor get topages,payusers
needs.the advertisersneeds andthe userssatisfywill design notsite to

s.k.mängdenökandedenreklampublikationer utgörsEn avsorts av
Mestkommer viamassutskick e-post.obeställdaspamming som

reklam forellersnabba ärkan tjänahurhandlar de pengar,manom
säljas påkanför sådantsexställen påolika även man sesomwww men
tillfläckborttagareellerkantgräsklippareliknandeochTV-shop sen--

sationspris etc.
året.märkbart De görshar ökatmassutskick senastehärSådana av

räknar kalltdåligt rykte. Mande fårbryr sigintelycksökare attomsom
kanske åt-såmeddelanden,50 000skickarmed ut t.ex.att manom

de andrafrånvredenoch dåintresseradeallvarligt ärblir500minstone
för.sigvärd utsättaatt

spårasvårtså detmeddelanden är attdessa anonymt,Ofta skickas ut
baraskickarmeddelandenadet i ettOfta står attavsändaren. svarman

fortsättningren,erbjudanden isådanavill hainteoch talar att manom
bluff, fördock oftalistorna. Dettafrånstruken ärblirså svararman

korrekt och så kanadressenspam-utskickama ärså visar attmanman,
andra.tilladresseneller säljareklamskickade fortsätta

sammanhang-härofta deanvänds iextractione-mailS.k. programs
främste-postadresser,samlarochpågårrobot nätetutsorts somen, en

användarnadessutomliggerHärnyhetsgrupper.bland Usenets
sorterade efter intresse.snyggt

bredareklam hosskepticismökadtillbidrar motAllt detta an-en
dettaNielsen förutspårJakobblir detKanske attvändargrupper. som

utgiva-mångaMycket tyder påbetaltjänster.fleraför attvägenöppnar
med hjälpbetaltbörjaföriliggerunder 1998 att tastartgroparna avre

Sundsvalls tidningavgifttidningsvensk ärolika En uttarsystem. som
har också aviseratDagbladetSvenska snartatt5.2.6.se avsnitt man

http://www.useit.på25, 1998,1x Alertbox, JanuaryNielsensJakobSe
com/alertbox/980125.html
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ska sjösätta renodlad webbupplaga med material inte finnsen mera som
i den tryckta versionen, och då ska också betalt.taman

2 framväxtInternets

2.1 Internationellt

Som tämligen välbekant har Internet sittär deti amerikans-ursprung
ka militära kommunikationsnätet ARPAN vilketET, kom till efter1969,

Äncirka förberedelsersju års och forskning. i dag sker mycket be-av
slutsfattandet inom Internet med hjälp forRequests Commentsav s.
RFC, och den förstai allra dessa från den april7 1969 skrev Steveav
Crocker vid detUCLA planerade nätet:om

withAs facility, there will be period of light untilany new a very usage
the community of experiments with the network and begins de-tousers
pend it. One of goals be stimulate the immediate andmust toupon our

users.by wide class ofeasy use a

Med den smått otroliga tillväxt fått,Internet särskilt de allrasom se-
åren, kan bara konstatera Crocker ficknaste han ville.attman som

1971 hade ARPANET värddatorer23 hosts anslutna, 1981 de 213var
tillkom vid den här tiden tjugonde dag. 1987 värddato-en ny var var-

10 000 och 1988 60 000. 1996 deöver 10 miljoner och 1998rema var
miljoner.29,7

Några viktiga hållpunkter framväxteni Internet då1979,av var exv.
Usenet skapades, och då1982 denInternet i form vi känner till det idag
skapades ochi med TCP/IP-protokollet började användas.att Det detär

så många olika datorergör kanatt samverka. I och medtypersom av
persondatorns framväxt ökade också antalet anslutna mycket kraftigt
vid mitten 80-talet, ökning vi knappast slutet påsett än.av en

1991 året då Tim Bemers-Lee vid CERN i Geneve postade ko-var
den till sin idé världsomspännade länkar påett nätnya om av en- -
liten obskyr nyhetsgmpp på Usenet, alt.hypertext". Redan hade1989
han dock dragit riktlinjerna för vad sådant skulle kunnaett nätupp
åstadkomma. det förslaget frånI 1989 står det bl.a.:mars

providingIn for manipulating this of information,systern the hopesorta
would be allow pool of information develop whichto couldtoa grow

9 RFC finns på http://www.cis.ohio-stateedu/htbin/rfc/rfc1.html1
2° Enligt Network Wizards, http://www.nw.con1/zone/NWW/report.ht1nlse
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thisdescribes. Forand the projectsorganisationwith theevolve toand
restraintsplace itsmethod ofpossible, thebe must notstorage onown

like referen-with links"web" ofwhyThisinformation.the notesa
system.hierarchicalfixeduseful thanthem farces between amore

från ingenstans,här tankarnadenaturligtivs inteBerners-Lee tog
Vannevarlänkadehaft idéeråratal textmassorhade imånga storaom

docuverse.NelsonsTeddokumentrymderhelaBush eller av
vid NCSAAndreessenMarctill 1993 innandockdröjdeDet

ofvid UniversityApplicationsSupercomputingforNational Center
webbläsaren,grafiskaförstaskapade denChampaignUrbanaIllinois i

också bör-dendetta år,novemberkom i1.0Mosaic version varsom
1994.oktoberbetaversion iförstaikomsomtilljan Netscape en

augustioch ikonkurrentprodukt Cello 1994lanserade sinMicrosoft
kallt kriguppstod påSedan närmastExplorer. nätet ett1995 Internet

gällde hela In-förlängningenstandarder iochplattformarmellan som
frågormedunderförstådda ideologi,mindre ytt-eller omternets mer

ensi-avblåste NetscapeSensationelltdyl.monopolrandefrihet, nogo.
källkodenoffentliggöra1998januarimån istriden i viss attdigt genom

traditionerstoltabl.a.till Internetshänvisningmedtill avprogrammet,
rådande.Varitklimatutvecklarvänligadetochidéerutbytefritt somav
så mångaokynnetordatillBerners-Lee attTim mot1996 tog

webbläsare:vissför endastsidorgjorde sinaWebbdesigner en

labelXViewed withbest Browserthiswho slapsAnyone on apagea
the Web,beforebad old days,theyeaming forbeWeb toappearspage

writtenreading documentoflittle chance anot-hadwhen onaveryyou
network.anotheranother wordher computer, orprocessor,

ViewedBestkampanjenstartadesdettajustreaktionSom moten
grundidén,tillåtergångförverkar attBrowser,With Any ensom

programoberoende medium.ochplattforrnsoberoendeska ettvarawww

http://www.w3.org/History/l989/på2 förslag finnsBemers-LeesTim propo-
sal.html

TheRaymonds taldirekt till Eric S.22 hänvisadepressmeddelandet NetscapeI
denunder 1997,konferenservid flerahöllsthe Bazaar",Cathedral and somsom

http://sagan.earthspace.Talet finnsradikaladettafaktorn förutlösande steg.
net/wesr/writings/cathedral-bazaar/.
23 1996.juli,Technology Review,
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framväxt i Sverige2.2 Internets

installerades Swedish Network för-1980 University SUNET ettsom
Styrelsen för teknisk utvecklingsök på initiativ STU och FRNav

Forskningsrådsnämnden. fanns knappast alls dagens trafik mellanDå
mellan terminaler och X.25-anslutnaenskilda datorer, dato-utan mest

rer.
beslutades projektet skulle fortsätta och1983-84 FRNRunt att tog

modemiserade beståndetför fortsatt utbyggnad. X.25-Manansvaret av
anskaffades för underlätta kommunikationenväxlar och utrustning att

vanliga universitetsvärlden.med Digitals DEC-datorer, isom var
fasta från Televerket och bättreskaffade linjer1987-88 utrust-man

medgav kommunikation med andra datorer Digitals.ning även änsom
datorerAntalet anslutna 2 000.var nu

för både den akademiska ochknutpunkt den pri-SUNET är numera
Central för denna verksamhet, liksomanvändningen Internet.vata av

forskningsnätsamarbetet Teknis-för det nordiska NORDUNETäven är
Stockholm KTH.ka Högskolan i

flesta mindre högskolor tillanslöts de SUNET via 641990-91 även
och skapade också regional driftsorganisation.kbps linjer, SUNET en

här tiden lät också den trafikenVid den SWIPNET överta mestaman
med användare utanför universitetsvärlden.

höjdes hastigheten s.k. ryggradsnätet fick1994 i SUNETS Detnät.
Mbit/s, och de mindre högskolornas förbin-kapacitet på 34 ävennu en

kbit/s till Mbit/s.delse blev snabbare, från 64 2
de mindre högskolorna få förbindelser påUnder 1998 kommer att

Mbit/s. dessa förbindelserMbit/s och de Dessutom34 155 ärstora
tänkta dubbleras säkerhetsskäl.att av

datorer vidAntal anslutna Sunet 1989 2 900 1993 cavar ca ,
de enskilda28T000, och den 12 januari 1998 137 946. Störstaper var

med anslutna datorer.domänen Lunds universitet 16 694är
kan räknas,Antalet värddatorer och domäner antalet anslutnamen

ofta uppskattning, siffrornadatorer utanför blir så växlarSUNET en
förstarkt. Computer Industry Almanac Sveriges del 1,311 miljo-angav

Burkeanvändare medan och Infratesti januari i år, Expressen uti-ner
från gjord april korn fram till miljonerundersökning i 1997 2,9en an-
vändare. Enligt den undersöningen skulle hälften alla svenskarnära av
mellan och det åldersintrvallet15 74 år 2000 i hade då inter-personer

ha tillgång tillvjuats Internet.

24 http://www.expressen.se/artiklar/burke97/Se
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Inetmedianyhetsbrev fannsNikos Markovits det i januariEnligt
vilket innebar domänerdomännamn i Sverige, 22 6001997 36 500 att

förändrats underhade tillkommmit eller 1996. Under 1997 detvar
ändrades eller tillkom. januari23 Summan i 1998582 namn som var

totalt domäner.59 170
siffor 199826,Industry Almanacs från därEnligt Computer januari

de länderna ligger Sverige på åttondejämfört 15 Intemettätasteman
förståsmiljoner användare. USA leder med 54,6plats med sina 1,311

till tvåan har miljo-miljoner användare. Glappet Japan, 7,9är stort som
England har 5,8.och treanner som

fåttdet genomslag har dediskuterar InternetNär somman enorma
jämför detta med andra medier, det viktigt kom-ochåren är attsenaste

Intemetstatistik fasta på tillgången tillmyckenihåg nätet,tarattma
hemifrån eller arbetet eller skolan ochkommer det på isigvare man

denna möjlighet utnyttjas. läser statistikhur mycket Näroavsett man
radions, eller videons segertåg världen,telefonens, TV:ns överom

hemmen. Utnyttjande-ofta dessa kom in ihandlar det när apparaterom
högre sådana fall där satsade pågraden kanske i man egna pengarvar

oprövad produkt.och relativten ny

Internet3 Hur styrs

Ändålöslig, för nebulös organism.mycket inteInternet sägaär atten
återfinnsfinns människor bestämmer, och de i mängdförstås ensom

ofta fram ad hoc.olika organisationer vuxitsom
ISOC samordnar mycket aktiviteternaSociety på Inter-Internet av

bygger frivillighet, detmedlemsorganisation påDet ärnet. som me-en
för globalt informationsutbyte.målet verkaidella Förär att att sam-ra

tekniska standarder har utskottordna utarbetandet sortsav man en som
heter Architecture Board IAB.Internet

internationellTask IETFInternet Engineering Force är storen
tillverkare och forska-sammanslutning nätkonstruktörer, operatörer,av

intresserade utveckla Intemetarkitekturen. helstVematt som somre, av
får bli medlem.intresseradär

olika arbetsgrupper,det praktiska arbetet använder sig IETFFör av
för säkerhetsfrågor Regionalt finnssaker routing, portning,som m.m.

directors sin ingår i Internet Engineering Steering Groupi turarea som
IESG.

25 httpz//wwwmarkovits.com/inetmedia/Se
26 http://www.c-i-a.corn/199801pr.htmIndustry Almanac,Computer se
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finnsDet också Internet Research Task IRTF,Force docken som
experimentell på lång sikt och aldrig bedriverär forskningsin imera

full skala. det individerHär medlemmar,är inte organisationer.ärsom
viktigtEtt institut på Internet RequestsRFC for Com-annat är

ments, serie dokument inleddes med Steve Crockers tidigareen som
citerade förslag 1969."från härDe utkasten handlar oftast nät-om
verksprotokoll och kan ibland allmänna åsikterröraprogram, men mera

Internets utveckling.om
För finns World Wide Web Consortium W3C startadeswww som

1994 för utveckla protokoll för webbens vidareatt ut-gemensamma
byggnad. harW3C med MIT och CERN. Ledandenära samröre inom

bl.a.W3C pionjären Tim Bemers-Lee och Jean-François Abramatic.är
W3C står för varje organisation vill bli medlemöppet och ärsom man

med verksamheten skall helt leverantörsoberoende detattnoga vara -
mycket det bärande idé inte baraär med medär utansom en www

Internet i sin helhet.
InterNIC Internet InformationNetwork Center kom till i januari

1993 och samarbetsorgan for hanteringenär Internets alla do-ett av
databasen dessa registreringsrutinema.männamn, över Numerasamt

finns också svensk avdelning InterNIC, NIC-SE Network In-en av
formation Centre Sweden AB, Stiftelsen Intemetin-ägssom av
frastruktur. NIC-SE ska koordinera och för driften registretansvara av

Intemet..se-domäner påöver
harISOC också k "chapter" i Sverige, där enskilda ochettnumera s

företag medlemmar.kan bli
Vad Övrigt älvreglering. Trots Internet sammanlänkarär, bå-är att

de många kulturer den verkligai världen och många specifika nätkultu-
så finns ändå någon allmänt accepterad för hur börsortsrer, norm man

uppträda på den s.k. netiketten. dennaBrott bestraffas oftanätet, mot
med ilskna e-postmeddelanden flaming. Gäller det tjänsteleveran-en

serverinnehavare tillhandahållertör stötande material, kant.ex.som
följden bli mail bombing, dvs det Internetanvändare skickaratt arga
tusentals brev till syndaren ifråga för slå hans eller hennesatt ut server.
Sådan brevstorm behöver inte härröra från lika många avsändare som
antalet brev. Ibland kan fåtal eller bara iscensätta sådanaett en person
aktioner där tiotusentals meddelanden skickas iväg automatiskt. Många

dock den här hämndaktioner självai sig brottatt typen är ettmenar av
netiketten.mot

27 Se avsnitt 2.1.
28 finns på http://www.nic-se.se/NIC-SE
29 ISOC Swedish Chapter finns http://www.isoc-se.a.se/
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kandetta sammanhang, dessutomfenomen irelativtEtt nytt som
vill skadapublicering,betraktas form är när man en personavsom en

och/eller olika uppgifterbildsättaatt ut ompersonens namn,genom
skyldig till. kan förekommahon ha gjort sig Dettavad han eller anses

färgade kampanjer.politisktVendettor ochprivatarent som merasom
dettaförmodade pedofiler påellervåldtäktsmänExempelvis kan sätt

kampenelektroniska skampålen.vid den Ibeskådandeut tillhängas
publiceringocksåförekommeroch anti-rasistermellan rasister av

lägret.från detförhatliganamnlistor motsattaöver personer
Även påbland nyhetsgruppemahel del anstötligtfinnsdet enom

underförsöktelinda. Nynazisterdel faktiskt i sinhejdassåUsenet, en
"rec.musiowhite-power,undernyhetsguppskapa1996 namneten

för ochmed siffrorna 592efter kampanj,nedröstadesförslaget enmen
den friarenyhetsgrupper inomdetSvårare33 033 är stoppaattemot.

alt-kategorin.
olikaför saneringdel organisationerockså påTecken finns att aven

tid fannshåller på uppstå,påönskvärda företeelsermindre nätet att en
med frivilliga insat-skiljedomstol" pårådgivandesortst.ex. wwwen

upphovsrättsligamedsyssladeIntemetintresserade jurister somser av
yttrandefrihetsaspekter.ochliksom förtals-saker,

publikationerelektroniskaOlika4 typer av

idag

tryckta ochåstadkommer ipubliceringenelektroniska väsenDen mer
kanalerna. Uppskattningarnadigitalamedier i deeterberoende än egna

mängden växlarden totalaelektroniska publikationerandelen avav
publikation,vad räknaralltid påförstås, och beror mensommansom

liggabranschorgan brukarfrån olikasåväl bedömningar inom EU som
fem.sällan dock överrunt ett procent,par

luras Som redanlåta signaturligtivis inteskallDetta antyttsav.man
massmedie-denhjälpmedel sedan länge inomanvänds digitala mesta

naturligt.presentationsstadiet.före det sista Detproduktion rättär-
bereda och omformahjälper tillraffmaderi,Datorn attär sorts somen

den harbild, ljud ellersig detinformation,råvaran är text, menvare
besläk-påinriktad på konsumtionhittills varitinte sättsamma som en

3° whitekampanjenLäs mot power-gruppenmera om
http://www.jcn1Scom/news/cfv-failhtm
3 artikeln1-2/97 inågra siffror i NORDINFO-NyttAlkula anförRiitta

http://www.n0rdinfo.helsinkifi/nordnytdnnytt1-publiceringElektronisk
297/alkula.htm
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tad bildskännsförsedd har varit- TV:n. Så detapparat enkelt attvore
hävda mycket egentligen i någon formatt elektroniskt redanär dag.i
Låt mig ändå liten uppställninggöra några huvudtyperen av av mera
renodlade elektroniska publiceringsforrner:

delMan materialet på datorskärrn:tar av

Materialet tillhandahålls fast fysiskt medium:ett

a Cd-rom. Intresset för dessa har dämpats något i takt med www-
boomen, mediet starkt inomär spelbranschen och för olikaävenmen

referensverk, mångaäven förlagsorters migrationöverväger till In-om
så problemet med säker överföringternet betalningarsnart har lösts.av

Dessutom används cd-rom ofta databasservrar Internet.som

b Andra besläktade format CD-I, Electronic Book Format, Photo-som
Disc, Laserdisc, MiniDisc, NågraDVD de här formaten tycksosv. av
hålla försvinna, hållerandra finnaatt sin plats.att

c Disketter. Dessa blir allt ovanligare distributionsmedium, ävensom
enskilda designer, konstnärer fl. ofta sprider arbetsprover i enkelom m.

katalogform diskett. förekommerDet också diskettvisitkort Dis-osv.
kettdistribuerad egenpublicering litteratur i pdf-format är rättav exv.

sådantovanligt, sprids oftast Internet.övernumera

2 Materialet tillhandahålls för nedladdning och/eller läsning på Internet
eller BBS

a Nedladdning för läsning i program. Det tidigareett annatsenare var
vanligt laddade ned saker komprimeratiatt skick från BBS:er ellerman
FTP-servrar och sedan iordningställde filema för läsning behövautan att

uppkopplad. Sådana filer kunde innehållavara

ASCII-publikationer zines och nyhetsblad eller0 rena
Postscript-filer för utskrift typograferade sidor egentligeno av sortsen

print-on-demandyprimitiv fåtalEtt datorer kan visa påPostcript skär-
måste formatet skrivas ut.men, annars

Hypercardbuntar Macintosho
Pdf-filer för läsning i Adobe Acrobatprogrammeto
SGML-text för läsning i speciell browsero en

32 sedantidskriftEn Intertext, forum för s.k. creativeett writing, harsom starten
1991 genomgått alla dessa faser och finns också direkt läsbar på webben pånu
http://www.intertext.com/Zines/InterTexU. tillhandahållDen också i formaten pdf,
Postscript och ASCII, för handdatorerna Newton ochsamt Pilot.
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dekomp-vanligaredetdirekt läsning. Numera är attNedladdning forb
såbrowser,direktfiler sker iolikatolkning attochrimering manenav

dåFilema kannått datorn.filemaögonblickinnehållet detidelkan ta av
vara

HTML-texto
GIF-fonnatellerJPEG-främstBilder i0

gränsfall,egentligenMPEG-fonnatellerQuicktime- ettvideo iDigitalo
medoftastsedanhelt visasnedladdasbehöverñlemafor s.enmen

browserprogrammetdirekt iplug-in
videooch streamingljudfileraudios.k. streamingformerOlika av0

datorntill denladdas neddemedankontinuerligtvisas egnasom

datornmediummaterialet ändel annatManII. tar av

tillhörandemedutveckladfulltantingenPrint-on-demand,Påa papper.
Postscript-ellerdär pdf-formenklareellerbokbindningsmöjligheter en

laserskrivare.vanligskrivaskanñler ut en

publika-spelräknarelevantkanske intedetförefaller attdagI som
verkningsmedelderassannolikhet kommer attmedtioner, störstamen

tidskrifterfinnsRedanpublikationer.framtidensanvändas i somnu
intresse-säkertkommerframtiden attIsimuleringar.utnyttjar varaman

tillföreteelserandraochspeldärförbörjade, sådetta ärhurrad somav
frontlinjeteknikensperiferi ipublicismenssig ibefinner mensynes

viktigt.mindredem justkallarvad ärvärda bevarasatt numan-
slqäddarydd information,Sådanpushteknik.myckettalasDet om

Me"The Daily ärpersonifierad tidning etc.,skaparnärt.ex. enman
vidliknauppseendeväckande,inte så attegentligenpraktisk mermen

i vårlevererastidningarpåprenumerationervalpersonligt somett av
till vid TV:n. Attframsigvadbrevlåda ellerfysiska zapparman

hängakantill skyarnahöjdochomskrivenblivit såpushtekniken nog
traditio-förigenkännligalättverkningsmedeldess ärmed attsamman
blirverkligtmassmediemänniskor. närDetochpublicisternella nya

svårighetsgrad,språk,för sig;publikationvarjeskräddarsykanman
oändlighetallividareläsningtillsteglöstabstract,från överutförlighet

www.länkar påsuccessivaexempelvisvia
ochdatornhar påutgåvomaformvilkenfrånbortserOm vi sernu
konsta-publikationsforrner, kantraditionellatillanknytningentill man

finns:dettera att
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Enstaka publikationer

utgåvor.a Fasta uppdateras deDe inte, finns eller cd-rom ellernätet
något medium och förändras inte, likna vid traditio-ärannat utan att en
nell bok eller affisch.en

b Flexibla enstaka publikationer. kanHit räkna många webbplatserman
då dåuppdateras och eller olika referensverk uppslagsböckersom som

cd, utkommer flerai versioner etc.som

Periodica

Dagstidningar. finns enbarta Dessa det inte gällernästan www, om
dåfulltextdatabaser med artiklar, dessa ofta också överförs till cd-rom.

uteslutande det frågaNästan webbversioner tidningarär om av som re-
dan frnns i tryckt form.

b periodicitet. finns mängder bådeAnnan Här tidskrifter sådanaav som
också finns tryck, Newsweek, sådanai Die Zeit, och bara finnst.ex. som
på Slate, The Bin.Artnätet, exv.

Anmärkas bör det gäller periodica kan den högstäven näratt vara
flexibel. Pushtekniken har redan Och många redaktörernämnts. ut-

faktumnyttjar naturligtvis det elektronisk kan korrigerasatt texten
efter publikationstillfället. här förstås viktigtDet dis-även är när man

pliktleveranser, för förlitarkuterar sig på utgivarensäven om man egen
sändning i stället för på automatiskt insamlande från så behövernätet,

fått frånden sändning direkt utgivaren allsinte den slutgilti-man vara
här problem påminner dagstidningarnasDet är ettga. som om numera

digitala textarkiv. Frågan där i vilket stadium prepressprocedurenär av
väljer tanka ned till det arkivet. Redigerare ochatt texterman egna

journalister kan enstaka slutkorrigeringar bara sekunder innan si-göra
dan sänds från datorn till fotosättaren. Alltså kan där den arkive-även
rade skilja frånversionen sig den nått läsarna.som

det gäller arkiv, kan också konstateraNär många tidningarattman
och tidskrifter det faktumutnyttjar gamla utgåvor liggerattwww
kvar på Med några länköversikter eller sökfunktion kanservern. en

således enkelt skapa arkiv utgivningen. Elektronisk perio-överettman
dica tenderar på detta få slags palimpsestartat förhållande tillsätt att ett

tidigare harsina så underDet sig hela skiktsenaste sägaattnummer. av
tidigare utgivna finns talesättDet i joumalistkretsarett attnummer.

gammalt gårdagensinget så tidning. blirSå det läng-inteär som nog
i den digitala världen. lärIngen komma rulla fiskin eller blom-attre

gamla elektroniska tidningar.imor
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publi-olikakundeuppdelning göra typerYtterligare avavmanen
tillhandahållsoch vilkakostarvilkaefterkationer, är sompengarsom

det oftast,kostar ävenandra medier Internetgratis. På än om man ser
finns ocksåHärreklam.gratisdelascd-rom-utgåvorvissa ut somsom

cd-rom-bilagan, detåren,deunderkraftigtökat senastesektor somen
cd-rom-skiva, of-gratisbifogarlockbetetidskriftertrycktaatt ensom

detspel. På Internetdemoversioner ärochgratisprogrammedtast av
Yorkbetalt- Newhögprestigetidningamafrämst targratis,ännumesta

denmetodenJournal Annars är attWall StreetochTimes t.ex. man
skaläsarnahoppmaterialet, ideltillhandahåller attgratis omaven

förlagsoberoendeEnklare,tryck.fulltextversionen iköpalockas att
ekt,hobbyprojde antingenallmänhet ärsig iklarar attzines renagenom

Medanfrån mindreofta annonsörer.ocksåeller emottar annonser,man
harLevis jeans,för Kodak ellerkanske harYork TimesNew annonser

bekantsysterpublikation,förmagasinetdet lilla somenenannonser
lokalförellerWebbdesigner restaurang.frilansar ensom

periodisk utgivning,har ocksåwebbplatserstatiska sortsMånga en
någotoftast skeruppdatering, attvanligänart p.g.a.somav annan

produkt ellerlanserarföretagetorganisationen,hänt i närnytt en ny
inomsärpublikationlitenfråganiställetdetliknande. Här är ra-om en

ha dagenskanWebbplatserstatisk sida.tämligenför annarsenmen
bild på sinladdakankonstnärertiden,helaändrasskämt upp en nysom

aDerkert laddarEdvardmellanrum. t.ex.med jämnawebbplats upp
sedanharBradwebbplats, fotografen Braceochpå sindaypicture a

fotosvartvitt24-hour-jpeg-project,sittliv i nytthållit ett1995januari
dag.varjeladdas upp

partiellkanskebörsammanhang nämnas typdettaI avannanen
ramtekniken försiganvänderwebbplatser attpublicering, när pre-av

före-uppmärksammade tvistereller bilder. Någraandras textersentera
nyhet-TotalNews,striden kringdetta,kringunder 1997kom t.ex, en

lockadeoch inne ipå sinsåldestjänst annonsutrymme ramenram,som
hadeegentligen intefrån andra rätteninnehållmedbesökare mansom

från CNN.till, exv
den oftastpubliceringenelektroniska ärför den är atttypiskaDet

Även cd-pappersbundna utgivning.motsvarandebilligarebetydligt än
främst pådetbilligare, ändåblivithar ärrom-produktion nämntssom

harrevolutionen. Omverkligaden utrust-Internet mansersom man
ocksåharsåpåför läsa Internet, utrust-behövsningen att mansom

skillnadenraderasPrincipielltdär.sigpublicerakunnaförningen att
kategoriernaalltmer, tro-och konsument ävenproducentmellan ut om

http://www.dad.a.se/Se
ftp.rdrop.com/pub/users/bbrace/1Zhrjpeg34 Se
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ligen aldrig kommer sammanfalla helt. Påatt Internet ocksåsamsas
traditionella förlag och tidningsföretag med små egenpublicister, offici-
ell och inofficiell information ligger vägg i vägg". jämföraAtt pro-
portionerna mellan det professionella och det privata låter sig
knappast Ska räkna antaletgöras. personliga hemsidor, så lederman
dessa förmodligen i antal de etablerade publikationema.över Men hur
många läser dem

ÄnnuförståsWww inte allt på Internet. finnsär publikationer som
sänds eller laddas på någon nyhetsgrupp påe-post Usenet ellerper upp

BBS. e-postbaseradeDe tidningarna lever och frodas, det finnsen
särskild webbplats sådan publicering.t.o.m. Och Gopher-ävenen om
finns kvar, deras betydelseäven minskar hela tiden tillservrama om

förmån för www.
Det kan påminna det finns delvärt hybridforrner.att attvara om en

Webbpublicerade tidskrifter Web-Vantage skickar sinat.ex. utsom
med bara rubrikerna och tre-fyra raderse-post ingressnya nummer per

http-länk till själva artikeln, såledessamt läser påen som man www.
Webbplatser kan ha nyhetsgrupper på Usenet knutna till sig, antingen
sådana alla kan eller slutna. På Online-newspapersär finnssom se som

helt webbaserad nyhetsgrupp sluten, skapad med särskildären som en
från Lyris.programvara

finns ocksåDet vanliga mailinglistor distributionslistor kansom
antingen för alla eller slutna. haröppna Det diskuterats hurvara man

skall betrakta sådana, bl.a. Mediekommittén. Man bl.a.av resonerar
huruvida utsändningen av e-post riktad till allmänhetent.ex. ärom

eller inte, utsändningen kan igång ellersättas inte-mottagarenom av
allt detta för försöka inordna de publikationsformernaatt i gamlanya
lagskrivningar gäller radioutsändning eller tidningsutgivning etc.som
De här formerna går redan idag in i varandra på svårligensättett som
låter sig under de gamla begreppen.sorteras

Jag det enda rimliga tills vidare betrakta allttror att är distri-att som
bueras till många, ungefärligeni gestalt, publikation.samma som en

förDetta skilja den från enkel bilateralatt tillägget ungefär-e-post,
ligen gestalt åsyftar den personligt skräddarsydda do-typsamma av
kument redan idag kan på från databaser. Manman prenumerera exv.
får också räkna med allt inte går samla in, slutna publikatio-att attnog

35 Jfr avsnitt 6.4 "flaskposteffekten".om
36 TheSe e-mail publishing Inc. Home Page http://www.emailpub.com. Man

förstås e-posttidning också, The Emailian Newsletter.utger en
37Se httpz//wwwweb-vantagecom/
38 news://clio.lyris.net/online-newspapersSe
39 SOU 1997:49
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fángstnä-nationalbibliotekariskadefallittidigareredanhar genomner
kanskediskussionslistori ärmycketoch sägsmaskor meratens som

föremål för be-intetelefon, ärgruppsamtalmedjämförbart somper
varande.

självamedlemmardiskussionslistor,mångavanligtDet att varsär
inläggen påväljervärdefullt,innehållet attbetraktar ensparasom

ochuttalatpublicerade på sättdeDärmed ettär merawww-server.
nedladdningarautomatiska görs.deihamnadessutomkommer somatt

idagsvenskapådetHur5 ut wwwser

filerstatistikKulturarw3zs över5.1

HTML-miljoner4,84cirkafinnsdelensvenskadenPå wwwav
räkningdenenligtwebbplatser,00026fördeladedokument som

HTML-Dessajanuari 1998.färdigställde iKulturarw3-projektet
diskutrymme.Gb24,2sammanlagtdokument upptar

fördelade på 9,5Gb,200delensvenskadenTotalt upptar wwwav
elleriJPEG-lagradeflestadestillbilder,Antaletdokument.miljoner

andradvsmiljoner,1,18fileroch övrigamiljoner är3,45GIF-fonnat är
någotiladdatsvideosekvenser,ljud,textfonnat, uppprogram som

ef-missvisande,aningenkanBilddelenformatkomprimerat varaexv.
grafis-lägga inkompromissmetod attanvändsbildertersom ensomnu

alltsåbilderAllatillåter. ärHTML-språket inteformelementka som
rubriker ital,dagligt ettiillustrationerkalla utanskullevadinte man

osynli-heltocksåutnyttjasOftanavigeringsknappar.ellertypsnittvisst
mellanmellanrumskapaför text-enbartbildergenomskinliga attga

stycken.
dentextrnängden påjämföraändå intressant attkan svens-Det vara

oerhörtbiblioteket. EnKungl.textmängden imeddelenka wwwav
vidgissning,kvalificeradnågorlundauppskattning, närmast gerengrov

delensvenskapå denfinnsGbde 24,2handen text av wwwatt som
för räkneexpe-viböcker,normalstoraungefär 38 100 ommotsvarar

radermed 33sidor275Knonnalbok 635är omrimentet attantar en
och viockså,bilderoftaböcker antarinnehållernedslag.70 Nu om

genomsnittde iochbilderverkligabildfilema attär75 procentatt av
böck-700ytterligare4fåskulle vibok,halvsidesbild imotsvarar enen

er.
härsådana800ungefär 42alltsåskulleSvenska motsvarawww

biblioteketsKungl.medjämföraskanvilketnorrnalböcker,tänkta sam-
svenskademedellervolymer,miljonerungefär 3finnsdetdärlingar,
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förlagens årliga utgivning, de två åren 1996-1997senaste uppgåttsom
till 13 500 titlar.ca

5.2 Några typiska kategorier svenska webbplatserav

5.2.1 Det offentliga Sverige

SverigeDirekt den offentliga sektornsär webbplats. Igemensamma
1998 fanns där länkar till 255 kommuner av tiotalt 288, 21mars

landsting och 215 myndigheter.
Cirka fjärdedelar kommunernastre sidorna uppfyller Toppledar-av

forums krav viss uppdatering och kontroll bör ställas påom som
webbplatser inom den offentliga sektorn. flestaDe kommunsidor har
information näringsliv, kultur och fritid, turism, aktuellt i kommu-om

Många har information kommunikationer, några harnen osv. om
kommunala protokoll utlagda och information på främmande språk.
Vissa har också lediga platser förtecknade. Utbildning, bibliotek och
boende har också avdelningar på många kommunhemsidor.egna

De landstingssidoma21 består förstås mycket informationrätt av
vård och trafik, ofta också kultur och speciella ungdom-om men om

sproblem, och många går också lite offensivt med kontaktaut din po-
litiker, "tyck till" och liknande.

De statliga myndigheternastörre har oftast hemsidor, fleraegna
mindre har det inte som Bokföringsnämnden eller Stadsmiljörå-exv
det. Här finns aktuellt verksamheten, ofta kan blanketter laddasom
ned pdf-format,i ibland för på lite journalistiskt framett sättman om-
debatterade frågor Luftfartsverket har rubriker framt.ex. matassom
tecken för tecken på gammal teleprinter, ibland förekommersom en
särskild pressinformation och författningar gäller myndighetenssom
område.

Gemensamt för den offentliga informationen detär attnog man se-
året har på designnaste och kanskesatsat tack Toppledarfo-mera vare

bättre gränssnittstänkande.ettrum

5.2.2 Organisationer

detNär gäller organisationer kan naturligtvis inte finna någonman ge-
eftersom verksamheternanämnare, kan hur olikamensam vara som

helst. Internationellt verksamma Röda korset och Rädda barnensom
har båda lite journalistisk framtoning med nyheter och rubriker. Frånen

4° Se vidare http://www.sverigedirekt.riksdagense/
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broschyr-material ibeställaförståskanorganisationermånga merman
beroendeutformning,mycket siniocksåsigskiljerWebbsidomafonn.

bilda opi-försökerintresseorganisationfrågadetpå är somom enom
organisa-detutomstående eller ärhossakendenförnion enomegna

med-för deresurssamlingsidaanvända sinvilltion egnasom ensom
lemmama.

ochförhandlingarpågåendeofta faktaharFackförbundem ar-om
informationOftast harsektorn.denbetslöshetsstatistik inom manegna

1998Iutomstående, inklusiveochmedlemmarför både marspressen.
ocksåharMångahemsidor.LO-förbundenhälftenprecishade egnaav

med priser.och tävlingartillavgiftengårVadavdelningar typenav
di-fråga",MånadensharförbundStatsanställdastidigare enSEKO

frå-1998eller nej. Ikanbesökaredärrektomröstning varmarssvara
ihop.slåsTCOochSka LOgan

bibliotek5.2.3 Museer,

oftadewebbplatser, ärväldesignadeoftahar rättSveriges menmuseeer
isamlingarnaställaräddlitetycks attochihittasnåriga att varaman

faktafinnsbaradetbesökareOfta attstrålkastarlj omtroruset. somman
året,hållitsutställningar senastevilkaochmuseishopenöppettider, som

bildmaterial frånintressantdet finnskanskehierarkinned ilängremen
inomfarhågorliknande atthärfinnsKanske pressen,samlingarna. som

livet.verkligaitidningenellermedkonkurrera museetskawebbplatsen
organisations-eller densystematikförkänslatycksIbland egnaen
ambitionenöverhanden attwebbsidan överpåavspegling tastrukturens

intresse.allmänhetensväcka
återfinns påwebbplatserhar intefolkbibliotek utanflestaDe egna

lånakanvadöppettider,oftastfinnersidor. Härkommunens manman
bibliotekarien,tillfrågorställakantidskriftslistor, enoch hur, man

släktforsk-informationharfleraonline,infomationsdisk extra omsorts
BTJZOOO.databasBibliotekstjänstsisökningerbjudermångaochning

heladetOftastockså.förstås äranslåsbiblioteketpå gans-Evenemang
vanligt. Intesåintelitteraturinformation ärdirektadministrativt,ka om

harmångaInternet,sigvänder motvanligt utsåheller det attär man
till delänkarfå har storatidskrifter, rätttill reservoarer avlänkar men

ochbåde i Sverige utom-påfinns Internet,digitaliserad litteratur som
skrivernågraslående,ambitionsnivå kaniSkillnaderna omlands. vara

andra knapptmedankulturhistoria,lokaloch liteboksamlingarlokala
öppettidema.har änmer
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5.2.4 Marknadstorgen

Torget, Postens elektroniska marknadstorg, har 79 000 medlemmar, hur
många dessa utnyttjar möjligheten ha hemsidaattav som vetegen man
inte. finnsDet 13 tidningar och tidskrifter på Torget, fem dessaav
finns på deras länkade frånärresten Dessutom harserver, egen server.

något heter Sveriges Tidskrifter med information ochman län-som om
kar till del de 328 tidskrifter förtecknas.en av som

Under Torgets paraply finns också 73 företag. Knappt hälften av
dessa ligger fysiskt på Torgetsrent En del Torgetstorservrar. av upp-

också det redaktionellatas materialet, under avdelningarav egna som
Verktyg Hobby, Hälsa, Familj etc.

Passagen, Telias motsvarighet till Torget, har cirka 100 000 med-
lemmar vilka 35 000 har hemsidor. Passagens materialav egetegna
består 10-tal olika webbplatserett innehållande cirka 2 000 sidorav
pageviews, bl.a. Passagens förstasida, länkguide, Expertis, Cafe,
Svenska CNN, IT-nyheter, Sportbase med tjugotal underavdelning-ett
ar. Tidskrifter Then Swänskaär Argus, Bella och Direkt. Passagennya
deltar ibland också i specialevenemang Internetworld, Sime, Vat-som
tenfestivalen Passagen deras Galleriaetc. innehålleratt 40-ettuppger
tal butiker.

Bland de tusentals privata hemsidoma finns svårberäknat antalett
amatörpublikationer, eller mindre långlivade skoltidningar, fanzi-mer

En ambitiös variant,etc. återfinns bland Tele2:s hemsi-nes mera som
dor, Otto Olssonär Newsletter. Tillt.ex. saken hör också blandviatt
de renodlat privata hemsidoma och deras enkla presentationer inne-av
havaren, hans eller hennes familj, och intressenvänner troligenetc,
också embryo till publikationstyp.ett Se vidare avsnitt 6.4.ser en ny

5.2.5 Företag

Multinationella företag Volvo eller Apple har internationellasom
webbplatser med förgreningar till de lokala. Produktinformation för-är
stås självklarhet. Volvo har avdelningar för personbilar, lastbilaren

och dessutom historisk del med och tidslinje.osv., Saab haren museum
likartad uppdelning bilsidanpå när väl hittat dit,en ska inteman man

slå på www.saab.se, vilket leder till flygsektionen, påutan
www.saab.com. Vissa, Ericsson publicerar sin årsrapportt.ex., påsom

har,ABB förutomnätet. infonnation alla underbolag, produkter ochom
länkar till lokala sidor, information huräven söker arbete påom man

4 Se http://home3.swipnet.se/w-3895l/o0nl9701.htn1
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sida, kanpå sinsimuleringardelharTrygg-Hansaföretaget. manen
bilen kostar årvadpension,får imycket etc.hurberäkna perman

sida,kanske baramedwebbplatsersmåkan haföretagMindre en
särskiltAndra,Gula sidorna.ifungerardå närmast annonssom ensom

före-tillunderleverantörerellerreservdelar störresäljer ärsådana som
utlagda pålagerlistomaha nätet.oftakantag,

etermediatidskrifteroch samtTidningar5.2.6

periodicaSvenskpåförteckningBiblioteket har överKungl. wwwen
storstadsdagstid-tidskrifter, 16fanns 2251998onlinej där det i mars

svensk-ochfinlandssvenskalandsortsdagstidningar, 554ningar, en
tidning.amerikansk

oftast speci-aninggeneraliseraförTidskriftema är att merennu --
artiklar, iblandfinnsfackområde. Härsittinomoch håller sigaliserade

och tidningarnatidskriftemaBådedirekta tjänster.sällanljudfiler men
försöker designmässigtdetryckmetaforen kvargradhöghar i rätt -

påfal-docknätpublikationer harMångaförebilder.trycktalikna sina
elektronisk reklam-dåmaterial ochredaktionellt ärlande lite snarast en

förlagan.trycktaför denfolder
söka i deras arti-kanblandtjänst. ManintressantharRåd Rön en

Ärträff på.artiklar fårdestycket iförstaoch läsakelarkiv manman
artiklarna. An-läsa helakansig,registreratoch harprenumerant man

tidskriftens kundtjänst.fråntidningarnabeställafår mannars
ledar-nyheter,dagsfárskapå någrabjuderDagbladet samtSvenska

under-recensionerkultursidan någrafrånhuvudartikel, samtsidans
tabellerStockholmshändelser överkalendarium samtstreckaren, över

artiklarkategorierdessabjuder också påsportresultat. Manaktuella av
skräddarsykandärservice,bakåt. harveckor SvDfyra även manen

tablåer TV-programmen.sina över
utvaldadelockså påbjuderwebbupplagaNyhetersDagens ny-en
kultur- ochFrånDebatt.artikeln på DNhuvudledare ochheter, dagens

meduppblandadedehyfsat urval,läsa ärnöjessidorna kan ett menman
vilkaomedelbartdet svårtartiklar, sådagarnasde är attsenaste se som

dagsför kommandeartiklarladdarDNtill dagenshör just uppnummer.
första-kommandeockså denkanochpå kvällenredan semannummer

pdf-format.sidan i
uppladdningkontinuerligmedprofrlerar sigAftonbladet avmeraen

delledarartiklar.och Enkultur-också vissaharnyttsenaste ny-men
läsa ikanAftonbladet Kvinnaartiklar etthetsartiklar, manm.m.ur

42 http://www.kb.se/nbp/el-perhtrnSe
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korttidsarkiv, längre tillbaka hänvisad till betaltjänstenär Medie-man
arkivet, omfattar artiklaräven Göteborgs-Posten, Nerikes Alle-som ur
handa, Dagens Eko, ochTT Svenska Dagbladet.

Expressen för uteslutande framnästan och nöjesmaterial påsport-
bekostnad politisk kommentar och kulturdebatt. denDetta minstärav
påkostade webbplatsen fyrade Stockholmstidningamas.av

De flesta dagstidningama har då och då specialevenemangstora för
locka läsare, QuickTimeatt VR-filer medtypen överav panoraman

redaktionen eller någon aktuell lokal Nya Moderna t.ex. ellermuseet
interaktiva spel.

Landsortstidningama ofta ungefär lika professionelltär gjorda som
storstadstidningama. påtagligEn uppryckning har skett bland samtliga
dagstidningar det året. Falukuriren typisk för lands-senaste är rätt
ortstidningama, med sidor för de olika i spridningsområdet.orterna
Dessutom har ovanligt genomförd tidningsmetafor medman en en pap-
perssida med nedvikt hörn och tidningens logotyp följer med,som oav-

vilken avdelning befinner sig på.sett man
Östersundsposten, de första landsortstidningarna påsom var en av

har dragit konsekvensennätet URL-adressemas avsaknadav av svens-
ka tecken och kallar sig OP.se, prickar alltsåfutan

Sundsvalls Tidning har mycket genomarbetad webbplats och taren
också avgift för vissa anklar. Prenumererarut på papperstid-en man
ningen, kostar det kronor25 månad, kr80 månad. Iper annars per en
programförklaring webbredaktören Klaarzsäger Tommy

Vi mycket snabbare andraär medier.än-
Tommy Klaar har exempel från socialdemokraternas kongress därett

det klar i förväg SahlinMona skulle väljas. Medierna tvingadesattvar
givetvis på det officiella beslutetvänta innan publicering möjlig.en var

Jag uppkopplad med bärbar dator och hade skrivit hela arti-var en-
keln, Klaar.Tommysäger

beslutetNär korn räckte det med tryck på retum-knappen.ett
Samtidigt jag på Vi förenätet. DN, och Aftonbladet,ute TTvar var-

han.säger
En fördel med den elektroniska tidningen möjligheterna tillärannan

fördjupning. Genom länka till hemsidor med information kan lä-att mer
välja han eller hon vill läsa visst ämne.ettsaren om mer om

Av radiokanalema har Sveriges Radios samtliga kanaler ljudande
material på Internet. Det regelbundna Ekosändningama,mest är som

43 http://www.falukuriren.se/Se
44 Se http://www.op.se/
45 Se http://www.stonline.se/online/IT/IT/STO/STO.htm
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finnsoch P3andra i PlAudio-filer. MångaRealfinns programsom
erbju-månadens 2-fågeldock bara Pharutlagda på P2också attnätet.

Även utlagda,har ljudfilerSR-koncemenlokalkanalema inom t.ex.da.
SjuhäradfRadio

Radiosidor.har ocksåmusikradiostationemakommersiellaDe
sänderdiskjockeysoch sinalistorBandit olika samtpresenterar pro-

audio-teknik. Mans.k. streamingmed hjälplive på nätet, avgrammen
ljudkvaliteten" har främstRadio Citymellan olikakan då välja tre en

städer därkanalen de olikaitopp-lista och presentation30 i manav
nätverkRadioMalmö. RixochStockholm, Göteborg ärsänder, ett av

SundsvallKarlstad,med sidor iflera kommersiella stationer t.ex.egna
också.rikssida finnscentraloch Umeå. Ent.ex.

nyhetsmaterial utlagt, detdelTelevision harSveriges mesta somen
video. har4digital TVförekommaRapportinslag kanVissatext. som

hadewebbplats vadöverskådligareskaffat betydligtsig än mannuen
nyhetsrubriker påframför också sättför sedan.något år Man ett som

layoutidé. Förrenodlade nyhetstjänstemaseller deliknar tidningarnas
populäraandratvåloperoma ochde s.k.övrigt har information omman

kändachatverksamhet, ditocksåharförstasida. 4på sin TV enprogram
och bjuds in.aktuella personer

publicerar si-förstås deeterrnediemaförGemensamt nätet är att
programtablåer.na

annonsfinansieradlitentimmar,Ovanlig nyhetstjänsten 24är ny-en
Örebro förståsmotsvarighet. Enhetstjänst tryckti utan menannan,

ytterliga-CNN. hetertimmarSvenska 25med helt andra ärresurser,
skärmsläckarearbetar vianyhetstjänst,annonsfinansierad ensomre en

pushteknik. Flerahjälpnyheter medladdas kontinuerligamed avsom
tidningsmetaforensäkertförsådana påhär tjänster ärnätetär vänta,att

vidhar sigkvar tills läsarnafinnsövergångsform bara vant enen som
nyhetsstoff.flexibel databaspresentation avmera

anställda, vilketnyhetstjänsten har 5europeiskagenomsnittligaDen
undersökningkommande enligtåret,till under detberäknas öka 9 en

jämförOmi januari 1998.Publishing Surveysgjord Interactive manav
onlineredaktio-genomsnittligadenmed kan konstateraUSA attman

http://www.sr.se/sjuharad/Se
47 http://bandit.seSe
48 http://www.rix.se/Se
° http://www.svt.se/svt24/Se
5° http://www.24timmar.se/Se
5 httpz//cnnpassagense/Se
52 http://www.25timmar.se/Se
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och beräknasnyhetstjänst där består 8 denför växaav personer,ennen
året.kommandetill det11

AssociatesMiddleburgundersökning, gjord visarEn +avannan
enbart för ökar.originalmaterial framställt onlinetjandelen änsteratt
amerikanska dede tillfrågade tidningarna71997 attprocent avuppgav

detmaterial inätupplagan, 1998 20hälften unikthade än var pro-mer
originalmaterial.hälftenhade äncent som mer

i framtideninförsök6 Ett att se

och försökerfram dagmediemarknaden famlar sig iaktörer påAlla
ochförlag, tidningarår sedanbarafotfäste. Förfinna något ett varpar

räddakommuner, missaorganisationer,företag,vanliga attrentäven av
felaktigamedan tid Mångahoppa pågällde alltsåIT-tåget. Det att var.

håll,anbefalldes på mångatänkandelångsiktigtgjordes,investeringar
mediemarknaden har haft denpåtraditionella aktörernadefå avmen

uthållighet krävts.som
Affärsre-storsäljare.diskettboken bliförutspåddes1991-92Runt en

klassisk litteratur på sinoch läsaliggaskulle förhoppningsvissenärema
minibaren.stället för Voyagerihotellrummetlaptop på tömmaatt gav
skulle 1993 någraoch Norstedtshär böckerantal sådana utut ett ge

fick kalla fötteroch Guillou,Gardell Jan närtitlar Jonas men manav
böckerna kom aldriggjorda ochomslag redanbroschyrer och ut.var -

sällan. konkurrerarböcker alltmera NusådanaIdag manmanser
renodladegissningmultimediala effekter. Minmed är att meramera

skärmstandar-framför alltså småningom,ändå kommertextböcker när
den fickanoch ivika ihop skärmenvi kanden blivit bättre, stoppanär

och upplösning sigkontrasttidning och nännar papperets.närsom en
fråninnehåll, till skillnadfokusering påkanskelcrävsDessutom en

medier kommer. Minns nå-domineratenderarform, näratt nyasom
hörspel,med spatialt utspriddaförsta stapplandestereoradions steggon

färgtelevi-från hörn Eller den tidigaropade sittdär folk stod och var
blomstersymfonierdemonstrativasionens

former. lanseradeskanske talboken i NyligenmöjlighetEn är nya
tillMobilePlayerfs Walkman ansluterlitenAudiblet.ex. som manen

radioprogramljudfiler med tal böcker ellerför ladda nedInternet att -

53 http://www. interacti-onlinetjänster och finnsUndersökningen omfattar 140
vepublishing.ch/survey
54 http://www.mediasourcecom/intro.htmSe
55 httpz//wwwaudiblecom/Se
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till två timmars längd för avlyssning i bilenupp eller undersenare-
promenaden.

6.1 Kontroll och personalisering

Datoreran, eller persondatoreran, har fört med sig två delvissnarare
motstridiga tendenser. Man vill helst kontrollera alltmerensam av ar-
betsprocesser tidigare varit uppdelade flerapå Tydligastsom personer.
blev det kanske inom desktop publishing, där plötsligt kundeen person
skriva, fotografera, designa, bildbehandla, fárgkorrigera och skriva ut
tryckoriginal på någon 600-punkters laserskrivare. Samtidigt vill man

singärna personligasätta prägel på både innehållet och verktyget. Ald-
rig har väl skrivmaskin utsmyckats så datorskänn meden allasom en
specialvarianter kan installera bakgrundsbilder, ikoner, olikfär-man av
gade och specialpapperskorgar.menyer

Samtidigt finns inom nätvärlden också visst experimenterandeett
med identiteter, inte minst i s.k. MUDs och chatkanaler, olika typer av
kollektivt skrivande, tillfälliga roller i såväl lek allvar möjli-som som

pekar i riktning. Båda fenomenen skulle dockgen kunnaen annan tas
till intäkt för det ligger någotatt i vad bl.a. teoretiker Marshallsom
McLuhan hävdat, datorn förlängningatt är sorts vårten nervsystem,av
till skillnad från mekaniska maskiner förstärkningär eller förfi-som en
ning våra muskler och deras arbete.av

6.2 Läsaren medförfattaresom

När publiceringen flyttar in i denna mentalitet, kannu nya man nog
förutse just ökad personalisering böcker, och infor-en texterav annan
mation. talasDet dessai dagar mycket mining,text närom man ser
texter råvara vilkensorts kan utvinna olikasom en ur typerman av
kunskaper och samband med hjälp med någon form arti-av program av
ficiell intelligens logiskt kan tolka samband utifrån lingvistiskasom
strukturer. Det diskuteras i samband medmest organisationersstora
informationslogistik, jag detta kommertror bli mycket betydel-men att
sefullt på det individuellaäven planet.

Böcker kanske kommer levereras iatt neutralt råformat.ett Som lä-
väljer sedan sitt favoritverktyg för läsningen.sare Man kanman då ut-

nyttja någon enkel bläddrare eller något läsverktyg,avanceratmera
kanske medger översättningsom sammanfattningartexten, vissaav av

avsnitt, eller kanske vill all argumentationatt skall analyserasman och
underförstådda respektive explicita presumtioner pekas Detut. som
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kan kan-personliga läsarten,den s.k.mental akt,varittidigare renten
kan lånasedansåläsinstrumentet,lagras i attbli någotske enmansom

eller hen-hansläsaoch såläsart säga textenatt genompersonsannan
glasögon.nes

Ted Nelsonsdetta, ligger intenätverksversionsigTänker avenman
nätverktänkte sigborta. Hanlångtså att ettdocuversevision ettom

ungefärinformationsammanlänkadmängdermed wwwsomav --
tankarmarginalanteclcningar,läsarnasmedutökaskunnaskulleockså

idéervarandrasdrakunnaskulleså nyttakommentarer,och att avman
finnasfall givetvissåska iDeteffektivtoerhört sätt.heltpå nytt,ett

allaoförändrad och sedangrundtextenkanfilter gör att semansom
icke-auktoriserade kommentarer.såvälauktoriseradenivåer somav

Vadalls blir så.detframtiden,inbra bit indär liggerDet om nuen
råformatstandardiserattidigareinträffakan är ettdäremot att merasom

be-då slippaskulleuppstår. Manläromedelochuppslagsverkför vara
köpt in-gränssnitt. Hardåligauppslagsverksbraroende vissa manav

ochverktygmed detdetläsakanformat,flexiblanehållet dettai man
kon-kan dåförlagetochFörfattarnaföredrar.gränssnittdet exvman

medhögkvalitativ ävenbara utanmed inte text,kurrera me-enen
sökmöjligheter.medger intressantatamärkning texten somav

harAlta Vistaöversättning.automatiseradfinnsredanOch ennu
tilldetta början1997.56 Förmodligendecember ärsedan isådan tjänst
bliSpråkfilter kommer attsnartglobalisering Internet.verklig aven

textningellerdubbningögonblickligförförvanliga,oerhört e-post, av
språkfilter intekommerFörhoppningsvis attradioprogramfilmer, etc.

språ-stimuleraiställetspråksiglärafrånmänniskor utanavhålla att
kanske intekulturerinblickar ifårdettapå sättkintresset, när manman

alls.medkontaktfå någonkunnatskulleannars
framti-upplösas iinteskrift kommertal ochmellan attGränsen nog

annorlundamycketdem kommer ut,mellangränslinjen attden, semen
och virecognition,speechtaligenkänningfårocksåvinär mera av

direktfickminnen,ellerhanddatorermed småkan om-runt som
sekventiellt påintedatafiler, alltsåredigerbaratilltalar invivandlar det

in varjekanmed röstan-direkt styraså röstenband, attutanett man
ljuder, likaocksåbli någotkommerfil. Texti sin attteckning som

självklarttalkommerdag, ochiljudband omväntgörsjälvklart ettsom
språk Manandratal, påeller t.ex.teckenpotentiella annatatt vara -

konstformer;ochpubliceringförformerbådehärkan nyanyaana

och finnsfrånteknik Systran56 byggeröversättningstjänstAlta Vistas
tillockså modulerhttp://babelñsh.altavistadigitalcomh finnsDetadressen e-

korrespondens, Ea-elektroniska t.ex.direkt översätterpostprogram enssom
svenska TFS Gateway.ochEudoraförsyTranslator programmet
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När det gäller de här möjliga utvecklingsvägama, förefaller det,
utfall, kraftertvå står varandra.oavsett Får den råda,motsom om ena

kommer vi alltmer deutnyttja elektroniska mediernas flexibilitetatt
oformlighet och obeständighet skulle villsäga accentueraman om man
den negativa sidan till skapa något i stil med Nelsons docuverse.att
Får den andra råda, uppstår alltmer infonnationsprotektionismen som
svartsjukt bevakar alla idéer så de inte sprids innan de skyddats föratt
andras exploatering. Kanske går vi tid inte bara idésmot nären en
praktiska uttryck i form bokviss eller blir föremål förtextav en upp-
hovsrättsligt skydd. Kanske sprider sig patenttänkande tillsorts ävenen
saker tidigare betraktats konstnärliga eller vetenskapliga verk.som som
Jag det högstai grad frågaär vilkentror de här krafternaöppenen av

kommer dominera. kanMan frågaatt sig frisläppandett.ex.som om
Netscapes källkod se avsnitt 2.1 uttryck för skiftningär deniettav en

här konflikten eller det affárstrick.är ett rentom

6.3 Förlagen

Vad kan förlagen egentligen för mervärde i den situationge nya som
håller på uppstå Vid med Society for Scholarlyatt möte Publishingett
sade hydrologen WallisJames vid IBM Watson Labs:

The problem with publishers think add value. Well,you you you you
dont. forceYou reduce the information in scientifictome my papers so

page.that they will fit flat printedon a

Som på sådan kritik startades tidskriften Earth Interactions i ja-svar
1997.nuari Man ville från början utanför den vanliga sidans be-

gränsningar och använda sig avancerad grafik, simuleringar, exek-av
verbar programkod m.m.

Inom denjust vetenskapliga publiceringen kommer mycket attnog
hända. Redan finns missnöje, där många i synnerhetett attnu anser
statligt finansierad forskning tvingas betala sin litteratur två gånger.
Därför förhållandevis mycket elektroniskt, andelen härut är störreges

inom generell publicering.än
Peer-review kommer kanske sprida sig till andrasystemet områ-att

den akademiskaän och omfatta inte bara reviewrent kanskeutan

57 Se Journal of Electronic Publishing http://www.press.umich.edu/jep/03-
OI/ELhtmI
58 Se http://earthinteractionsorg/
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mycketblikan kommaskrivandetpeer-authoring, att merrent enav
hundratals år.varit påaffär detkollektiv än

Är med-offentligt.egentligen blirnågotoftadiskuteras ettDet när
kanpublikationtill nyhetsgruppskickatsdelande som manenensom

medproblemetakademiskt arbete Förutom närtill ireferera ettt.ex.
kangenomtänkt ochskaframställningpågående manmogen,ansesen

iobeständigtså är,till något nätethänvisa ärrimligen inte somsom
svårtSamtidigt detbruket.vardagligadet ärsjälvt, ifall sigivarje ute

vilket intematerial påtilltill hänvisningar nätet,alternativnågotatt se
arkiveringsini-olikadeför. däremotbelägg Omdennaminst ärtext ett

ArchiveKahles InternetBrewsterKulturarw3,gångitiativ ärsom
för kon-borgakaninstitutharframgångsrika,bliretc. ett ensomman

förståspåreferensinstrumentariet. Ett ärvägensjälvai stegtinuitet
säkra påkanfram texterdelsockså tas server,att ensomprogramvara

medkartläggasrevisionshistoria kanochidentitetdokumentetsdels att
datapro-ungefärversionsnummer,formnågonochid-nummer somav

haft länge.hargarn
lig-detutgivningför sinbör utgivareDessutom ta somansvaren -

auktoriseratskyddat,skulleeller hennes etthanspå varaserverger
kan ikopiorbland alla deuppståsåledesskulleexemplar varasom

såtrolig, imindremöjlighet, kanskeomlopp på Detta ärnätet. menen
sikt,På längreåren.de allra sär-förtillfällig lösning närmastefall en

måstebyggs in itill läsarkommentarermöjligheterna systemet,skilt om
själva do-in iauktoritetsproblematik byggasdennapålösningennog

ellerASCIIframtida versionerkanske ikumentarkitekturen, rent avav
olika formerkanskeförteckenuppsättningar,motsvarande me-avger

intrång.tillräckligt skyddintechecksummor mottamärkning, osv.
ett meddocktillämpar intressantUniversity Press systernLinköping

PGP-strängar medkombineratpresenterade attchecksummor som
tillsammanspappersformexemplar iflerailagrasoriginaldokumentet

PGP-strängen.med
shall bethatthe E-Presskey requirements notof theOne on

published.been Inafter hasmodify articlepossible for to ananyone
modify hisauthorpossible for thebeshallparticular, of tonotcourse,

skriverretroactively,resultstheimprovework orderher in to manor
säkerhetsrutiner.°°dessahemsida apropåUniversity PressLinköpingpå

fördelarnadesamtidigtförbättrakunnadetta storaMen äratt en av
detabsolut borde utnyttjaspubliceradelektronisktmed text, omsomen

Philamerikanenskapat59 krypteringsprogramGood Privacy,PGP Pretty av
Zimmerman.

http://www.ida.liu.se/ext/cgi-bin/epa/protecthtml°° Se
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kan pågöras överskådligtett såsätt, att ändratvet vadman vem som
och vad är ursprungstext.som

Bra bibliografier och nyttig information elektroniskannan pub-om
licering akademiska skrifter finns hos Universityav of Houston, på
webbsidan Scholarly Bibliography.61Electronic Publishing Översikt

publikationeröver på just finns på sidan Scholarly Journalswww
Distributed Via the World Wide Web Ett vanskligt företagannat när
det gäller elektroniska publikationer är, redan refereraantytts,som att
till andra elektroniska källor. På sidan Citing Electronic Information
http://libweb.sdsu.edu/cite.html finns upplysningar olika försökaom

bringa reda i detta.att

6.4 Självpublicering i formernya

När det gäller självpublicering, så finns det redan i flera former, de
dikterna och romanförsöken läggsegna påut nätet någon för-utan att

lagsredaktör lagt sig Men alla dessaäven hemsidor där människor
berättar sig själva, familjen, sitt arbete, sinaom ochvänner intressen är

självpublicering.sorts Ofta laddaren dagböckeräven här.man upp
Detta otvivelaktigtär form publicering och definitivten någotav nytt.

Här uppstår synliggöraett sätt att sig i världen skiljer sig frånsom
traditionell publicering, inteatt alltid förväntar siggenom läsare;man
det liknar flaskposten kastas i havetmera i hopputsom någonattom
ska finna den. Dock har här chansen träffa läsekretsattman rätt på nå-

avlägsen strand, för sökverktygengon gör vissa ord ochatt ämnen
sökträffar. Detta förebådargenererar säkerligen något där intenytt,

längre utgåvor publikationer kommer likaav att påtagliga, därvara man
sig självgör till kontinuerligsnarare publikation, ständigten utställd

och tillgänglig i ellerett mindre offentligtmer rum.
I sådan värld skulle publicering ochen offentliggörande inte devara

aktiva Publicering skulle heltprocesserna. enkelt normaltillstån-vara
det, självklar biprodukt all normalen produktion, fritid ochav liv, en

fjärmärvarosorts i olika ständigt disponibla infonnationsmängder. Den
aktiva handlingen skulle bli tillbakahållandet, skapandetsnarare avhemliga, privata Om detta skallrum. utopi eller dysto-anses vara en en

beror säkert på hur valfrihetenstor blir mellan dessa poler till-av
gänglighet.

6 Se http://info.lib.uh.edu/sepb/sepb.html
62 Se http://info.lib.uhedu/wj/webjounhtml
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chatlinjer därhemsidan,personligadenmellanHybridforrner man
63 och bekanta,och ICQ-nätverfiktiv identitet vännerskapar sig aven

blirminiatyrdatorer,portablamed viaförbindelseständigt iärsom man
starkaredanfinnsutveckling.sådan Detförstakanske motsteget en

ochmellan faktaupplösningtillmedierna gränsentendenser i aven
hybridsådan häroffentligt. En utgörochmellan privatliksomñktion,

detta.aspektkanske aven annan
förvarar våradär vibankfack,framtidensblikan kommaServrar att

familjealbumetelektroniskavärdesaker,digitaliserade sompengar,
Säkerhetskopie-Alltikan tittavärldenhela snyggtsläktingar runt osv.

inbördes-såväl brandskyddat förvärlden,ställen ipå ett somrat par
enskiltförkopieringbegreppkommermiljösådankrig. I ett somen

förintranätkan ha litet när-Manpubliceringen.sigbruk ettnärmaatt
defini-dagenslagligt enligtheltochi lugndärvännerna,maste roman

material.skyddatspridaskulle kunnationer annars

mentalitet6.5 Ny

fall pådrastiskt, i varjeförändrassäkertkommerUpphovsrätten att
påcentrerades publikationernauppkomstcopyrightensMedsikt.längre

författaren.kringskådatintetidigare1700-talet på sättett personen,
inriktningskapapå etthåller vi motKanske typatt meraaven nynu

upphovs-kan räknaslängreintedärpersonbegrepp,upplöst somman
självpublice-kollektivtdeltagare igamlapå det sättet utan ensomman

till-skisserade läsartentidigareinformation. Denrad rymd mansomav
också fråganställer förståsolikahjälpmedgodogör sig omprogram,av

verkshöjdoch vadsådan situation är.författare iblir envem som -
härpå detoch återutgestraditionelltskrivitsGamla verk nyasomsom

händervadhelst. Menvilka former närkan förstås inte antasättet som
möjligheternade härmed tanke påspecielltskrivaförfattare börjar

ochgestalter idéerdekoncipierandetmentalaDet texter,rent nyaav
och någramänniskohjämorfleraellerdefåfakta kan när passerat en

infallsvinkel det gällerviktigmycket närkonstgjorda, jag attärtror en
upphovs-distribution,för publicering,innebärframtidenanalysera vad

medvetandebegreppet.kanskekunskapsbegreppet,hela renträtt, av
kom-hurförsöka räknalika viktigminst apparaternautDen attär som
ellerinbyggd glasögonendatorn ihakommervi attatt ut, ommer se

taketprojiceras isänglektyr kommervår att osv.om

program63 vilkavisar ärSeek You: vänneruutalasICQ I somav enssom
uppkopplade nätet.mot
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förändra tänkesättet ochgivetvismöjligheter kommerNya att -
möjligheterna kommeroskiljaktigt.Sambandet De sä-ärtvärtom. nya

förlag, TV-bolag,den medieidentitetockså lösakerligen att somupp
antagligenhar haft. Istället kommertraditionradiostationer etc manav

begränsad tillmöjligen vissaförmedla information ämnenatt man-
innehållet bästefter förhållandena väljapå ochspecialiserat sig om-

förlag eller tidningdå blir temporärttextpresenteras mansom
med ljudfilerTV-bolag ellerbilder då blireller rörliga mansom

multimediala impe-eller med kombination. Dagensradiostation en
till friheten välja uttrycks-adlasförhoppningsvisrativ kommer attatt

medel.

18-52508
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Inledning1

teknisk synvinkel uppdraget samla inbeskriverDenna attrapport ur
består fyramaterial frånsvenskt Internet. Rapportenoch arkivera av

vadolika aspekter själva problemet-första beskriverdelar, där den av
och beskriver lösningegentligen Del tvåinnebär uppdraget tre av pro-

och arki-sönderfaller de två delarna insamlingvilket naturligt iblemet,
kostnader del.diskuteras i sistaSlutligenvering. rapportens

Problembeskrivning2

problembilden vadförsöker beskrivning inne-kapitelDetta avge en -
arkivera den svenska delen webben Vadegentligenbär det äratt av

svenskt världsida, och vad i gåregentligen är tvärs överen som na-en
material denwebbrobot VilkaVadtionsgränser stöterär typer aven

kanwebben Vilka svårigheterna, och vadvandringpå på sin äröver
eller framtidengissavetaman om

sidaVad2.1 är en

webbsida det mycket väl-begreppet någottalarMan som om voreom
självklarsnabbt det inte finns någondefinierat, det visar sig attmen

följermed kan vi det nårdefinition. Till börja sägaatt att man om man
denna innehåller normaltsida. sidaviss länk, viss MenärURL,en en en

andra html-dokument eller bil-mängd länkar till tresurser, som exen
första Kanske html-dokument,der. dessa i den sidan inteIngår men

det, eftersom kan sidanbilder måste integöranog anses man se som
tänkt dess bilder. Så långt problem.den inga störreatt ut utansevar

också hänsyn till sidor ändras,arkiveringsprojektet måsteMen närta
eftersom det bara ändrade sidor behöver arkivera på Enär nytt.man
sida inte har ändrats, pekar bild ändrad,i sig ärutmen som somsom en
ska den ändrad inte så problem för självaDetta in-är stortanses vara
samlandet, eftersom kommer arkivera bildenversionattman en ny av

den, det ställersidan länkar till krav på struktureninte menmen av som
hos själva arkivet. och sida måste kunna visas tillsammansEn samma

bild.med olika versioner av en
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materialVad svenskt2.2 är

definieradel arbetet varitviktig iKulturarw3 harprojektet attFör en
därmedwebben, ochmaterial påsvensktvad ska somvaraansessom

toppdomänenalla domäner inomsjälvklartRelativtska arkiveras. är att
material de-följaktligen alltochsvenskabetraktaskanÅse som

NIC-SE,SwedenInformation CentreNetworksvenskt.somsamma
ställer docktill °.se°-domänen,underdomänerallaadministrerarsom
underfå domän se.för registreraformella kravhårdarelativt att en

de icketoppdomänerandratillsöker sigmånga texDetta gör att som
be-och vilka harinet°org, Äcomnationsspecifika toppdomänema

Oftast detunderdomäner.för registreringkrav ärtydligt mildare av
vilketkan registreragäller, ochförst till kvam namn sommansom

helst.
företag och organisatio-anledning förkanHär attnoteras annanen

fungerardessa på och vistoppdomänemavälja sättär attatt ovanner
webben eftersom de intetelefonkataloginternationell äröversom

företag,exempel känner till påtillnationsbundna. Den namnet ettsom
företaget liggervilket landhuvudprodukt, inteeller företagets men
webbläsarewebbplatsen i sinsöktaofta hitta den prövakan attgenom

fungeran-Medeller produktnamn.com.http://www.företagsnamn en
kanskelandsflykt därförskulle dennaför webbentelefonkatalogde

minska.
toppdo-väljer andra nationersockså svenskarförekommerDet att

exempelvissvenska,mindre fyndiga påellermäner URL:ermersom ger
http://www.kxylbo.nu.toch ÃnuKtm ex

svenskt pådefinitioner vadsig fleradärför tänkakan ärMan somav
webben:

under toppdomänennås via Åse.materialAllt URL:ersom
befinnerfysiskt sig i Sverige.material på webbservrarAllt rentsom
svensk postadress ellerregistrerade meddomänerAllt material inom0

telefonnummer.svenskt
för, svenskar.till, ellermaterial riktar sig intressantAllt ärsom0

överlappande uppenbart. vissamån Ii visskriteriernaAtt är ärovan
exempelvis kan domäner undermotsägande,fall de till och medär

placerade utanförpå webbservrarmycket väl liggatoppdomänen Åse
defini-svenska. till rimligändå BörjanbörSverige, ennog ansesmen

använder kriterierna den ordning de står,listan ifås ition ovanom man
toppdomänen dessutomalla under Åse,svenskt materialdvs är URL:er

httpz//wwwnic-sese

1862509
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allt material utanför Äseüdomänen ligger på webbservrar i Sveri-som
ge, osv.

Tyvärr slutar inte svårigheterna där. sidaEn inom Åse har ansetts
svensk enligt Men sådan sida kan mycket väl innehållasom ovan. en

länkar till sidor utanför denna toppdomän. Ska då dessa länkadeäven
sidor arkiveras harMan inom Kulturarw3 valt generellt inteatt sett
följa dessa länkar, då de uppenbart ligger utanför Sverige, och den
hämtade sidan kan fullständig i sig själv, möjlighetäven utan attanses
klicka sig vidare från den. vissa fallI innehåller dock svenska sidor
bilder inte ligger inom svensk domän. sådanEn sida kan knappastsom

komplett i arkivet inte kan bilden, så dessai fall haranses om man se
den inlänkade bilden hämtats.även

2.3 fungerarHur webbroboten

En webbrobot arbetarär sig igenom webbenprogramvara som genom
sig från webbplats till webbplats, från webbsidaatt ta till webbsida, och

bearbeta den information den finner på sidorna på något flestaDesätt.
webbrobotar så kallade indexeringsrobotarär knutna till någon
söktjänst på sådanEn robot samlar informationnätet. vad finnsom som
på webbsidorna i syfte länkar till sidor innehålleratt depresentera som
sökord användare har angivit. Ett exempel på sådan robot ären en
Scooter från Digital, samlar sidor till söktjänsten AltaVista. Ensom
arkiveringsrobot hämtar istället hem hela innehållet på varje sida den
finner, bilder och ljud, och skickar detäven vidare till arkiv. Oavsettett
syftet med vandringen arbetar olikaöver robotar efternätet ungefär

principer.samma
Från webbsida kan i allmänhet sig till många andrataen man

webbsidor via klickbara länkar. betyderDet robot har hittatatt när en
viss sida, har den på gång också hittat länkar till mängden samma en

andra sidor. På så bygger roboten parallelltsätt med insamlandet av
själva sidorna också lista med arbeta sig igenom. FörURL:er attupp en
varje länk den hittar söker den i denna lista för redanatt URL:ense om
finns där, och inte adderas den till listan. Roboten kan ävenom spara

lista med till varje webbplats startsida införURL:er stickprov.nästaen
robotenNär ska börja det stickprovet webben finnsöver då listanya en

med med.att startaURL:er
viktigEn fråga i vilken ordning webbsidornaär ska besökas av ro-

boten. När viss hämtats från listan och motsvarandeURLen URL:er,av
sida hämtats från finns mängdnätet, länkar på denna sida. Skaen
roboten då följa dessa länkar direkt, och så arbeta sig vidare "på dju-
pet innan den går vidare till listan,i eller skanästa den bara lagraURL
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till den har kommit sådemlistan och återkommade i närURL:emanya
sammankoppladesidordet första fallet fårlångt listani I ärsomman

informationenvill riskennågorlunda samtidigt, detmed länkar säga att
Nackdelen dock des-liten.hänger ihoppå sidorna inte ärär att servern

"dammsuger den på allbelastad medanblir hårtsidor ligger på mansa
last webbservrar,metoden jämnare påinformation. Den ger ensenare

infonnationen.ögonblicksbildsamtidigt sämre avenmen
möjligt förflexibelt konfigurerbarsårobot börEn attsom un-vara

Exempelvis bör definitionenförutsättningar.derlätta ändrade av var
fall definitionen vadska dvs i vårtför robotens vandringgränsen av

parameterstyrd robotensovan isvenskt, enligtska varavarasom anses
konfiguration.

webbprotokollOlika2.4 typer av

enligt väl-mellan webbläsare och webbservrar skerKommunikationen
ändamål.lämpliga för olika material ochdefinierade protokoll, typer av

oftastTransfer Protocol HTTP det protokollHyperText är som0
varför detta doku-information på webben,används för publicering av

HTTPfokuserarhuvudsakligen påment
filarkiv förFTP används så kalladeTransfer ProtocolFile mest av0

och har därför inte ha högsta prio-distribution ansettsprogramvaraav
bevarandesynpunktritet ur

Protocol för överföringTransfer NNTP användsNetwork News av0
oftast publika diskussioner förs. Protokollet kandärUsenet News

infsamladärför intressant attvara
Transfer Protocol används för distribueraMail SMTPSimple att0

Även ambitionen inteelektronisk Internet. äröver attpost, e-post, om
det ändå bevarabevara all vanlig kan intressant atte-post, vara e-

alias/listserv, där diskussioner liknande dem påpostlistor Usenet
riksdagspartierförs. Exempelvis publicerar många våraNews av re-

sättgelbundet nyhetsbrev på detta

2 ftp://ftp.intemic.net/rfc/rfc1945.txtTransfer Protocol HTTP/ 1.0Hypertext --
Protocol HTTP/1.1 ftp://ftp.intemic.net/rfc/rfc2068.txtoch TransferHypertext --

3 ftpz//ftp.intemic.net/rfc/rfc959.txt ochFile Protocol FTP SecurityTransfer
ftp://ftp.intemic.net/rfc/rfc2228.txtExtensions

4 ftp://ftp.intemic.net/rfc/rfc977.txtProtocolNetwork TransferNews
5 Protocol ftp://ftp.intemic.net/rfc/rfc821.txtSimple Mail Transfer
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Gopher kan i månviss HTTP/HTML:s föregångare och det finns0 ses som
inte alls så mycket publicerat på gopher. Dock kan det material som
finns kvar intressant bevaraattvara
Så kallade streamade protokoll, används till exempel för radio-0 som
eller TV-sändning, frammarsch.på stark Utmärkande for streamadeär
protokoll all informationinte behöver ha skickats färdigt innanär att
den kan börja konsumeras. flestaDe dem dock leverantörsspeci-ärav
fika standarder offentligtinte dokumenterade och därför svåraärsom

samla och bevara.inatt

Olika2.5 materialtyper av

Beroende blpå information webbsidor definierade på olikatyp ära av
med hjälp olika språk webbläsare kan tolka.sätt, arkive-Enav som

ringsrobot måste också kunna hantera dessa olika material.typer av

HTML

HyperText Markup Language HTML egentligen förspråkär ett att
definiera strukturen hos dokument, det används praktikeni mestmen
for definiera utseendet hos dokument. Idag de flesta sidornaatt påär
webben definierade h För närvarande används oftast följan-HTML.m a
de två versioner på webben:HTMLav

2.07HTMLo
3.23HTMLo

O
Vidare har version, fram.4.0, just tagitsnästa HTML

följerHär exempel hurpå HTML-dokument uppbyggt, till-ett ett är
med hur det sökrobot arbetar sig igenomnär den:utsammans ser en

6The Internet Gopher Protocol ftpz//ftpintemionet/rfc/rfc1436.txt
7http://www.w3 .org/MarkUp/htrnl-spec/
8http://www.w3.org/TR/REC-html32html
9http://www.w3.org/TR/REC-html40/
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enligt speciñkationen för 3.2 haHTML-dokument skallEtt HTML
följande struktur:

"-//W3C//DTD Final//EN"3.2PUBLIC HTMLEDOCTYPE HTML
HTML
HEAD

Vulk/TITLETITLENisses
head elementsother./HEAD

BODY
bodydocument.../BODY

/HTML

finns del elementHTML-dokumentets BODYI ärsom av spe-en
de element pekar andraför webbrobot.ciellt Detintresse är utsomen

eller bilder:HTML-dokumentlänkade såsom texresurser

definiera länkar:används förAnchor elements,A att0 -
href"http://www.nisses-vulk.se/prislista.html"A

för inkludera bilder:används-Inline images,IMG att0
gif"SRC"turb0falg ALT"Turbo fälg"IMG . Applets OBJECT:inkludera i 4.0JavaAPPLET ersattHTML av0 -

height500width500code"falgar.class"applet
visar Turbo fälgar.rullandeappletJava som

/applet
Client-sideMAP maps:0 -

usemap"#mapl"src"navbar.gif" b0rder0img
name"map1"map

hrefprislista.html alt"Prislistan" shaperectarea
c0ords"O,O,10O,2O"

hreffalgar.html alt"Fälgar" shaperectarea co-
ords"100,0,200,20"

alt"Information"hrefinf0.html shaperectarea co-
ords"200,0,300,20"
/map

uppbyggnad och kan följalite HTML-dokumentetsviNu vet we-om
bbroboten i några steg.

http://www.kb.se. blandroboten Då hittar denhämtar sidanI lsteg annat
dessa länkade i dokumentet:resurser

HREF"eng/kbstart.htm"A
HREF"eng/preserV.htm"A
HREF"fl700/start.htm"A

SRC"98mini.JPG" BORDERO HEIGHT45 WIDTH45IMG
ALIGNTEXTTOP

SRC"england.gif" BORDERO HEIGHT2O WIDTH32IMG
sidan den indexeringsrobot, ochRoboten indexerar sedan ärom en

arkiveringsrobot arkiverar den sidan.denär en
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Om roboten sedan hämtar den länkade resursen
httpz//wwwkbse/eng/kbstarthtm kommer den i 2 blandsteg annat att
hitta:

HREF"/kbstart htm"A .HREF"eng/baltprogA htm".HREF"eng/kbinfo htm"A .SRC"/BILDER/new.gif"IMG BORDERO HEIGHT18 WIDTH30
SRC"eng/Sweden.gif"IMG BORDERO HEIGHT15 WIDTH25

Roboten detta förfarande för varje länkad tills denupprepar resurs
hämtat hem alla länkade inom den domän eller domänerresurser som
skall arkiveras, exempelvis den svenska toppdomänen Åse.

Style Sheets

Utseendet webbsidorpå kan definieras med hjälp k style sheets,av s
vilket dokument med formatmallar kanär ligga från självaseparatsom
webbsidorna. Idag finns några olika standarder för hur style sheets kan
skrivas:

CSSl, Cascading Style Sheets level 11°0
CSS2, Cascading Style Sheets 2"level
XSL, eXtensible Style Language0

Skript, och plug-insprogramvaror

Somliga webbsidor delvis definierade här programkod, eller data-m a
format använder så kallade plug-ins insticksprogram, exek-som som

sidan visas finnsDet antalnär skript- och programspråkettveras upp.
använda för detta, exempelvis:att

EcmaScript, standardiserad variant språket JavaScripten av
Applet,Java paketera småprogramsätt skrivna Javaiett att

ShockWave, används för multimedia webbsidorpå
RealPlayer, för streamad överföring ljud och bildav

° http://www.w3.org/TR/REC-CCS1
" http://www.w3.org/TR/REC-CCS2/
Z httpz//wwwwlorg/Style/XSL
3 http://developer.netscape.com/docs/manuals/javascript.htrnl
4 httpz//javasuncom
5 httpz//wwwmacromediacom
16httpz//wwwrealcom
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speciella krav webbarkiv, eftersomsidor ställer påDenna etttyp av
kunna exekveras skript- ellerprogramkoden måste även om program-

skriven längre används.språket den i inteär

Svårigheter2.6

kan rättframsvenska webbsidor verkaUppgiften arkivera näratt man
ska svenskt. dock påväl definierat vad Man stötersom anses vara en

fortfarandedel beror påmängd problem, Internet äratt ett re-varav en
användarna inte helt behärskar,lativt medium ännu samt attnytt som

enhetligt standardiserat.allt inteännu är

sä-domänenSvenskt material utanför

finns ofta domäner med svenskt material registreradeSom nämnts ovan
hittar dessa svenska do-under andra toppdomäner Åse. Hurän man

mäner
olika ochsöka i sökmotorer såsom AltaVistaEtt HotBotsätt är att

dock ganska tidsödande och kräverefter svenska ord. helDetta är en
del manuellt arbete för igenom de kandidater till svenska domä-att

vaskats fram. nackdel med metoden denEn är att ute-annanner som
andrasluter svenska domäner med språk svenska.än

försöka få tillgång till registren toppdomä-Ett är översättannat att
medoch söka efter domänägare svensk postadress postnummernema

eller landmed eller S-prefix, SWEDEN eller svenskt telefon-SE-
för Kulturarw3 hittade detta+46. Inom jag på sättramennummer ca

svenska domäner med totalt 5000 webbplatser i toppdomäner-9000 ca
ochKorg, Ãcom Änet.na

betraktasfinns också webbsidor kan svenska ellerDet ärsom som
intressanta svenskt perspektiv, inte ligger på svenska webb-somur

eller svenska domäner. Enda någorlundai påsättet att ett auto-servrar
hitta sådana sidor söka sökmotorer eftermatiserat i svenskasätt är att

ord enligt med för- och nackdelar.ovan, samma
Slutligen ska mycket material utanför Åseüdomänennämnas att tro-

ligen kommer hittas ryktesvägen.att
Sannolikt bör föra manuellt register svenska domäner,överettman

svenska webbsidorwebbservrar och svenska roboten kan användasom
för vad den skall samla in.avgöraatt



236 Bilaga 3 SOU 1998:1 ll

Databaser

robotenNär på databas kan den ibland få svårigheter beroendestöter en
på hur databasens gränssnitt databasenHar dvsURL-gränsnitt,ut.ser

till databasfrågan ingår i kommer robotenparametrarna URL:en, att
uppfatta sidan vanlig webbsida och kan arkivera den på vanligtsom en

problem. databasenOm istället har frågegränssnitt,sätt därutan ett pa-
inte ingår i användaren, uppstår där-rametrarna utanURL:en anges av

problem eftersom det omöjligt för roboten gissa frågor föremot är att
komma åt innehållet i databasen.att

fråganHär vad egentligen skatangerar man om som anses vara
publicerat på webben. definitionEn vad gäller databaser kan attvara

databasen har kan denURL-gränssnitt publicerad, ochom anses vara
kan samlas in med ordinarie robotteknik, medan databaser med frå-
gegränsnitt inte publicerade i egentlig mening, bara "tillgänglig-är utan
gjorda. Frågegränssnittet kan då webbens kikhål in i databa-ses som

vilken i sig inte ligger på webben. databaserDessa torde dock trotssen,
detta lika intressanta bevara de med URL-gränssnitt. Ettattvara som

lösa problemet ålägga densätt publicerarär sådan data-att att som en
bas regelbundet tillhandahålla databasen i form dokumenteradeatt av
flata binärfiler enligt specifikation från KB.

Spärrade sidor

Vissa webbsidor svåra eller omöjliga för robot kommaär åt, be-atten
roende på de spärrade för läsning på någotär Någraatt variantersätt. är
vanliga:

webbsidaEn kan skyddad för obehörig på flera Ex-sätt.vara access
empelvis kan sidan lösenordsskyddad. Roboten måste med andravara
ord känna till användarnamn och lösenord för komma åt sidan ochatt
alla de sidor ligger under densamma.som

går ocksåDet konfigurera webbserver så denatt inte släpperatten
in robotar till vissa sidor. Detta den kanske lämnar sidan tilltrots att ut
alla andra på webben.

Vidare har många webbplatser fil robotstxt innehållande deen
Förhållningsregler besökande robotar förväntas följa för väl-att anses
uppfostrade well-behaved. En typisk sådan förhållningsregel är att
robotar fårinte titta på vissa sidor på webbplatsen. dockNotera dettaatt

mjukare neka robotar tillträde;är roboten kanett sätt väljaatt igno-att
denna fil, och på så ändå komma åt alla sidorsätt på webbservern irera

fråga.
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fall kan till specialbe-samtliga dessa lösningI attvaraen uppmana
falletarkiveringsrobot, i första lämnahandling just KB:s attgenomav

de följande fallen tillåta arki-och lösenord och i justanvändarnamnut
omkonfigureringsamtliga sidorveringsroboten komma åtatt genom av

°robots.txt-ñlen.respektive ändring iservern

Olika versioner för olika webbläsare

implementationer de standarderOlika webbläsare har somegna av
ofta heller implementerat hela standarden.finns webben. har intepå De

finns förklarliga skäl inte i äldre versio-standarderNya versioner avav
iblandsida kanwebbläsama. Detta görsammantaget att sammaner av

utseende och beteende olika webbläsare. uppnåha olika i För att sam-
ibland sida olika förutseende och beteende i versionergörs sammama

olika webbläsare och deras olika versioner.
konfigureraskall roboten arkivera lösningVilken version En är att

roboten den arkiverar den eller de versioner sidanså att mot-av som
och de dessa webbläsarede webbläsare versioner ärav somsvarar

svenska användarna.vanligast ibland de

Imagemaps

brukas finnsKlickbara bilder på webben kallas imagemaps. i tvåDe
skepnader: client side och sidemaps server maps.

Client side beskrevs i avsnittet i kapitel 2.5HTMLovan ommaps
material. kan länken, dvsOlika Där ståratttyper URL:en,man seav

0rd beredermed sidan. Med andra det inga problem för robotenpå att
arkivera sidan och följa länkarna för sedan arkivera dessa också.att att

side däremot svårare för roboten få någotServer är att ut vet-maps
klickbara bilden har detta fall informationtigt i inteDenav. om

URL:en/URL:arna, koordinaterna för musklicket skickas till webb-utan
utifrån dessa vilkenkoordinater sida den skallavgörservern som

skicka tillbaka till webbläsaren/roboten. dock relativtDetta är resur-
skrävande för webbservern, varför side torde bli ochserver maps mer

ovanligt. möjlighet för roboten den tidsödandeEn metoden attmer vore
"klicka sådana bilder, låtsig igenom pixel, och vad den5:esäga var se
får tillbaka för varje klickning. Lyckligtvis återfinner dock oftastman
länkar till de sidor döljer bakom den klickbarasig bilden påsom annan
plats på sidan.
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Dubletter

problem material kan råka samlasEtt in flera gånger påär att samma
grund och webbserver kan uppträda under fleraattav en samma namn.

problem kan lösas heltinte automatiskt, roboten fåsDetta kan attmen
intelligenta gissningar i vilka fall flera gällergöra om servemamn

förslag föroch dessa driftspersonalen.presenterasamma server
Dubletter kan orsakatockså uppstå vissa webbservrar inteattav

skiljer mellan versaler och patheni iURL:en, medan andra görgemena
det. Roboten utgår från exempelvis °nisse, Nisse och °NISSE°,att

den hittat pathen i olika pekande fil,i på påärURL:ersom samma namn
filer samlar filolika och således in gånger. möjlig lös-Entresamma

detta problem beräkna md5-checksummaning på på innehålletattvore
på sidor skiljer sig endast i fråga versaler/gemena md5vars namn om

för beräkning checksummoralgoritm inforrnationsmängder,är en av av
inforrnationsmängderdär risken två olika skulle få check-att samma

obefintlig.såär gottsumma som
dubletterproblem med inte uppstår för indexeringsrobotarNotera att

för arkiveringsrobotar. förrapå det fallet detIsätt ärsamma som
förse användareprimära kunna med länkar till information,vissatt

varvid roboten kan nöja den hittat sidasig viss gång. arki-Urnär en en
veringssynpunkt kan det däremot intresse exaktatt vetavara av om

information finns flerapå webbplatser eller flera fileri påsamma sam-
webbplats, varför den kan råka arkivera webbsida flerama samma

gånger.

Övriga problem

nämnda problemUtöver arkiveringsroboten påstörre stöter ettovan
otal andra problem. exempel webbservrarSom ibland felkonñgure-är
rade de felaktigaså lämnar statuskoder Ett problematt etc. annat stort

innehåller teckenURL:er inte tillåtna enligt specifikatio-är när ärsom
i pathdelen.t.ex.nen,

2.7 Framtid

Troligen kommer i alla svenska företag, myndigheter ochstort sett or-
ganisationer skaffa domän och webbserver påatt sättegen samma som
de idag har telefon och fax. Volymen, antalet sidor, på webbser-varje

kommer troligen också öka med tiden då det effektivtatt är ett sättver
sköta marknadskommunikation.sin Broschyrer, kataloger, prislistoratt
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och manualer exempel företeelser lämpar för webbenpå sigär som
företagets verksamhet har medinte i sig Internetäven göra.attom

NIC-SEIdag, finns det hos svenska1998-05-03, 10 557 registre-
under den svenska toppdomänen Sannolikt finnsrade domäner Åse.

flera webbservrar registrerad domän.det eller peren

Nya toppdomäner

finns idag antal icke-nationsbundna toppdomäner, exempelvisDet ett
för företag och förKcom Korg organisationer. Skälet till dessaatt

finns det fanns tidigare toppdomänhistoriskt; ingen för USA. Nume-är
företagdet bara amerikanska registrerade underinte dessaär ärsomra

domäner; flera skäl väljer andra registrera underdomän tilläven attav
dessa icke-nationsbundnase ovan. Dessa toppdomäner börjar blinu
väldigt skäl det hittills har ställts mycketEtt små krav påärstora. att
den önskat underdomän tillregistrera dessa toppdomäner. Ettsom en

de mycket generella;skäl inom °.com° naturligtär ärattannat ryms
företag, oberoendealla helt råda bot detta kommerFör påtyp. attav

definiera antal toppdomäner, med specifik inrikt-att ettman nya mer
beskrivsning. toppdomäner LevelDessa Generic Top Domainnya av

gTLD-MOUYof UnderstandingMemorandum såsom följer:

.ñrm for businesses, firmsor
offering.shop for businesses goods purchaseto

emphasizing.web for entities activities related the World Wideto
Web

for emphasizing culturalentities and entertainment activities.arts
for emphasizingentities recreation/entertainment activities.rec

.info for entities informationproviding services
for those wishing individual personal nomenclature, i.e.,.nom or a
personal de plumenom

detFör svenska arkiveringsprojektet innebär detta får fleratt man
toppdomäner söka svenska underdomäner/webbsidor under, enligtatt
ovan.

17ftp://sunic.suneLse/dbase/domregtxt
13httpz//wwwgtld-mouorg
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standarderNya och kommande

sker hel del utveckling de tekniska grunderna för webben. EnDet aven
aktiva World Wide Webde organisationer Consorti-är ärmestsomav

W3C°.Bland definitionW3C:s aktiviteter kan nämnas av:um

för tillhanda-Description Framework RDF utvecklasResource att0
metadata.stödjerhålla infrastruktur somen

plattforrns-Object Model DOM och språkneutraltDocument är ett0
och skript dynamiskt komma ochtillåter åtgränssnitt attsom program

dokument.innehåll, struktur och utseendeuppdatera på

Mathematical Markup MathML används för struktureringLanguage0
ekvationer.matematiska uttryck ochav

Platfonn for Selection knytaContent PICS, möjliggörInternet att0
metadata till innehåll webben. fråns.k. labels eller på Designades

början till hjälpa lärare och föräldrar kontrollera barnens åt-att att
Internet.komst till webbsidor på

The eXtensible Markup XML datafonnat förLanugage utbyteär ett0
webben.strukturerade dokument påav

Insamling3

det gäller insamlande data för arkivering finnsNär antal olikaettav
modeller för hur ska kunna arkivera rättvisande bild detman en av

finns publicerat webben.material på Nedan finns några sådanasom
beskrivna. val gjordes inom projektet Kulturarw3De är presentera-som

liksom kring införde diskussion lämpliga val framtiden. Generellten
gäller här välja flexibla lösningar, eftersom det enda med sä-att man
kerhet kan webbens framtid den kommer förändrasärveta att attom
och, förutsättningarnainte minst, så för arkivering ändras. Detväxa, att
gäller såväl mjuk- hårdvarulösningar.som

3.1 Modeller för lösning

9 http://www.w3.org/
2°http://www.w3.org/RDF/
2 http://www.w3.org/MarkUp/DOM/
22http://www.w3.org/MarkUp/Matli/
23http://www.w3.org/PICS/
24http://www.w3.org/XML/
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från webben,för insamling materialfinns flera olika metoderDet av
material. Viktiga särskiljande lriteria härlämpliga för olika är,typer av

detändringsfrekvens hos webbsidorna ochbland ärannat, somvem
publicerar dem.

Stickprov

snapshots den svenskamed lämplig periodicitetmetodEn är taatt av
Arkivet för Ljud ochwebben, på liknande ALBdelen sätt somav

närradiosändningar under vecka fyra gångerallaBild, ensom sparar
tillfällen bedö-Insamlingstillfállena kan förläggas tillår. som manper

exempelvissannolikhet historiskt intressanta, såsommed ärstormer
skulleeller folkomröstning. På såinför/efter riksdagsval sättett manen

webben under år. detexempelvis fyra stickprov Närkunna göra ettav
närradio har det ingen betydelse hur dessagäller sparandeALBs av

varandra. stick-tiden förhållande till Tvåinsamlingstillfallen ligger i i
för varandra;webben bör dock inte inpåprovtagningar göras tättav

fånga ändringarskall kunna så många pådetta för att att uppman
webben möjligt.som

verkligen ska bli sammanhängandestickprovFör ögon-att ett en
insamlandet inte för lång tid.blicksbild det viktigt Inomär att tar pro-

haft mål stickprov får maximaltjektet Kulturarw3 har att ett taman som
vecka.en

för samla ändringsfre-Stickprovsmetoden bra in data med lågär att
kvens från webben.

ändringsfrekvensSidor med hög

till exempel dagstidningar ochhar hög ändringsfrekvens,Data an-som
med Stickprovsme-kommer till delen missasperiodica, största attnan

under dygn.toden, då dessa ändras kontinuerligt varje Om texman
fåsamlar webben fyra år kommer bara cirkain gånger l %attmanper

från dessa webbplatser. Riktigt illa4/365 0,01 informationen såav
låter gamla dagars nyheter/sidordet dock inte, då många tidningarär

aktuella nyhetema/sidorna, klartligga kvar "vid sidan om de ärmen
del materialet ändå med stickprovsmeto-mycket missasatt storen av

den.
lösning för komma data med hög ändringsfrekvensEn är attatt

identifiera de webbplatser eller sidor har hög ändringsfrekvens ochsom
eller högre frekvens ändrings-låta roboten besöka dem med änsamma
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frekvensen. skulle kunna låta roboten besöka/samlaTex fråninman
Nyheter eller flera gånger dygn.Dagens en per

nackdel med denna metod det sannolikt mycketEn är ärstor att en
liten del det totala antalet sidor har ändrats medan roboten intesomav
har möjlighet priori vilka. Robotennågon måste hämta allaatt vetaa
sidor för kunna kontrollera vilka sidor ändrats, vilketatt tarsom resur-

roboten liksom webbservern fråga, och bandbreddi på Inter-ser av av
net.

minska denna nackdel ha distribueradEtt robotärsätt att en som
vid eller på webbservern. På detta förbrukarsitter mindresättute man

eftersombandbredd på den distribuerade roboten då kanInternet avgö-
vad ändrats, och skicka bara dessa ändrade sidor bakåt till denra som

centrala roboten.
Ytterligare variant låta roboten känna ändringsfre-atten vore av

kvensen sida frånhos hämtad utgå tidsintervallen mellanatten genom
de hämtningama, och huruvida sidan ifråga hade ändrats sedansenaste
föregående gång. beräkningDenna varje gång sidan hämtats, ochgörs
ligger till grund för hur lång tid roboten ska till besök. Härvänta nästa
slipper identitetskontrollen, nackdelen inte kanär attman men man ga-

samtliga sidan kommerversioner med i arkivet. Robotenrantera att av
måste också förses med databas för lagring tidsintervall ochen av re-
sultat hämtningar.av

information/dataLeverans av

tredje modell för samla sidor, lämplig framför allt förEn sidor medatt
hög ändringsfrekvens, leverans ändringsinformation, dvs KBär attav
notifieras och ändrade sidor. Med periodicitet bestämsom nya som av
ändringsfrekvensen hos publicisten skickas då lista med de URL:eren

tillkommit eller ändrats. listan kanVarje i exempelvis inne-postsom
hålla innehålletmd5-checksumma på och datum+klockslag förURL,
skapande/ändring sidan. Datum och klockslag bör kunnaav anges
ofullständigt. kan med ledning denna informationKB hämta de sidorav

ändrats.som
exempel på hur det skulle kunnaDetta Svenskaär ett närut texse

Dagbladet skickar lista med de tillkommit eller ändrats:URL:eren som

http://www.svd.se/svd/ettan/dagens/index.html 8168be35b6a6005c8a4b975977869l
1998-05-10

http://www-b.svd.se/svd/naringsliv/index.html 9b2a9c2ed3f35108410840b6d6225d5
1998-05

http://www-b.svd.se/Svd/sport/index.html d4fl849ee30ed89a75605b4a63ad64c5
1998-05-10:12

25 http://www.dn.se



Bilaga 31998:1 ll 243SOU

sidorleveransmodellen och ändrade skickasvariant påEn är att nya
tillåter leverans sidordirekt till publicisten. SåKB snart man av somav

dock införa identitetskontroll den levere-ska arkiveras bör av somman
verkligen arkiverar material. kansidorna, Dettaså rättatt man manrar

vad ska hämtas levererasdå endast informationklara sig utan om som
till KB.

förkanske lämplig pub-Leveransmodellen inteär gemene man som
ändringsfrekvens; leverans kan troligen intelicerar sig på nätet, oavsett

informationprofessionella publicister.andra Leveransbegäras än avav
med stickprovsmodellen.kan kombinerasoch/eller data på detta sätt

valKulturarw3zs3.2

och förut-syftade till undersöka möjligheternaProjektet Kulturarw3 att
svenska webbsidor. första arkive-för arkivering Desättningarna av

därför pilotverksamhet ämnadwebben skaringsvarven attrunt ses som
ändringsfrekvenswebbens struktur ochviktig kunskap etc.omge

Modell

valde initialt stickprovsmetoden, delsmodell Kulturarw3Den varsom
och dels för personalresursemaviktigastför den ansågs attatt varvara

faktor valet modell Kulturarw3Ytterligare ibegränsade. attav varen
användes NWI-projektettill den robotprogramvara ihade tillgång som

Index2° Lund.och hade utvecklats NetLab iNordic Web Den ro-av
samla sidor till indexeringstjänst. Ge-boten skriven för att Nwlzsvar

för tillfäl-alla de sidor robotensprida hämtningen överatt ut somnom
roboten belasta de inblandade webbplatserna såförsöktelet kände till,

lite möjligt.som
del för bättre för Kulturarw3sNWI-roboten skrevs att passaom en

fulltext,saker gjordesarkiveringssyften. Exempel på sparasom var:
ljud, konñgurerbart vilka domänerhämta och bilder och göraspara

ursprungligen bara endaavsökas och och inteskall sparas som ensom
domän.

stickprovet samlasdet det tredje håller på in,dagen, underFör attatt
robot samlar sidor med hög änd-några idéer kring hurtestas en som

kunna konstruerad.ringsfrekvens skulle vara

26http://nwi.ub2.lu.se
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Implementering

Kulturarw3 modifierade roboten kördesDen förigång försiktigav en
på Kulturarw3:s utvecklings- och testmaskin. Testen gick bra ochtest

övergick det förstai stickprovet svenska webben. Under insamling-av
flyttades roboten till nyanskaffad driftsmaskin med snabbareöveren en

intemminne och snabbare, flera och diskar. in-Destörrecpuzer, mer
samlade sidorna sparades på disk för sedan arkiveras påtemporärt att

Ävenband kopior. dennai två kopia på band tills det rikti-är temporär
webbarkivet kommer på plats.ga

Utvärdering

nackdel med hur fungeradeEn NWI-roboten den försöktestor attvar
sprida belastningen alla webbplatser den skulle hämta sidoröver som
ifrån maximera tiden mellan hämtningen ifråntvå sidorattgenom av

webbplats. Målet med andra 0rd tiden från den häm-att attsamma var
tade första sidan från webbplatsen till den hämtade den allra sistaatt
sidan från webbplats skulle bli maximalt lång. ögonblicks-Densamma
bild webbplatsen intressad i bevarandesyfte blir dåärav som man av
väldigt utsträckt i tiden och risken för den då insamlade kopian inteatt

med webbplatsen sig rasktöverensstämmer 100%. samlaAttnärmar
alla sidor från viss webbplats så koncentrerat i tiden möjligt ären som

viktig förutsättning för få så korrekt avbild webbplatsenatten en av
möjligt.som

stickprovEtt med NWI-roboten månad effektivtaget äntog mer en
tid något kortare; roboten måste ibland stå stilla i diskenpåväntan att
tömdes det insamlade materialet fördes band.på Detatt övergenom
torde dock möjligt komma ned till målet på veckas insam-attvara en
lingstid med bättre och effektivare robot, specialdesignad för arkive-en

färdigring, och arkiveringslösning.

3.3 Framtida möjliga val

En mycket del de svenskar idag surfar på webben harstor möj-av som
lighet eller kan lätt skaffa sig möjlighet publicera sina sidor för föraatt

sina åsikter eller vad han/hon vill offentligtut åt publik.göra störreen
lätthetDenna publicera sig bör liteså möjligt.att Dessa si-störas som

dor ändras förmodligen inte heller med så frekvens. Stick-stor
provsmetoden möjliggör dessa sidor publicisternas med-att utanspara
verkan.
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professionellt har allmänhetpublicerar ipublicisterDe merasom
stickprovsmeto-sidor och där kommerändringfrekvens på sinahögre

höga ändringsfre-framför allt just dennagrundden till korta på av
införa slags leveranspliktskulle kunnaalternativkvens. Ett attvara en

publicistema skallfall utformas såmaterial. bör i såför detta Den att
det vik-eller sidor. Dåalla uppdateradeinformera KB är ävennyaom

tid,oförändrade under viss giventillgängligafinnssidornatigt att en
hinna samla dessa sidor innanmöjlighetså KBtimme, attatttex gesen

tänka filernabort. kan också sigflyttas eller Mande förändras, atttas
stället för hämtas.ilevereras Internetöver att

beroen-webbmaterialet indelas i tvåsåledesIdag kan stora grupper
professionell publicistdetändringsfrekvens ochde på är en somom

insamlingsmetodiken enligt skiljerEftersomellerstår bakom inte. ovan
lämpligtmaterial, detmellan de bådasig är attavsevärt typerna ar-av

olika robotarsåtillvida har såvälkiveringstekniskt skilja dem åt att man
material stickprov-dem där samlarhårdvara köra på,olika att ensom

underlättar framtidahand leveranser.den andra Dettasvis och tar om
framtidenkan räkna med iändringar, inte minst att mansom man

vilketmaterial på webben, i sinflerkommer turännu typeratt avse
insamlingsmetoder. Robotarna kom-ytterligarekan medföra behov av

exempelvisi viss mån samarbeta,naturligtvis ändå attatt genommer
utbyta URL:er.

Arkivering4

i ska kunna tillhanda-materialet lagras arkiv,insamladeDet ett som
åtkomstdet gäller lagring och framtidaanvändare.hålla data till När av

lösningardet viktigt här väljamaterialetdet arkiverade ävenär att som
utvecklas.med hur fort teknikentanke pålätt kan ändras eller bytas ut,

Lagring och åtkomst4.1

dessa samlade sidor medden datavolymPå grund störstastora somav
för dyrt lagra demdet idagsannolikhet kommer utgöra är attatt penna-

magnetband, därhårddisk. billigare lagringssättpå Ett är magnet-nent
blandnärvande föredra på grundband förDLT7000 ärtypen av an-av

mekaniskt slitage på det fysiskaoch skrivhastighet, litethög läs-nat
bandet. ingår icke-självkorrigerande skrivsätt påbandet och Dessutom

bandspelaren.förstörande data ikomprimering av
mängdoch automatisk hantering denfå rationellFör storaatt aven

bli, dessa band band-det totalt kommer iDLT-band att stoppas ettsom
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bibliotek med bandrobot hanterar läsning och skrivning ban-påen som
Bandbibliotekden. brukar vanligen kunna förses med eller fleraen

DLT-bandstationer. Flera bandstationer ökar driftsäkerheten om en
bandstation fallerar och ökar samtidigt prestanda låter bandro-om man

flera bandstationer.boten läsa och skriva samtidigt på
fördel tekniken kring lagringsmediaviktig utvecklas såEn attav

snabbt kan bortse från frågeställningar kring åldersbestän-är att man
dighet hos dessa media. Arkivet betraktas således inte samlingsom en

flyttasband, bitar och bytes kan vidare till bandty-utan somsom nya
kostnadseffektiva lagringsmedia eller media med snabbareper, nya mer

åtkomsttider.
Hierarchical HSMStorage Management är en programvara som

kunna betrakta hela eller delarerbjuder möjlighet bandbiblioteketatt av
tillsammans med lokala diskar enda gigantiskt filsystem påettsom

oftast antalet band eller bandbiblioteketsmånga storlek iTB. Det är
antal bandslots begränsningen på filsystemetssättertermer av som

storlek.
oftast finnas praktiskaDock brukar det några begränsningar på

HSM-filsystemet. Exempel på sådan antalet filer i HSM-ären
frlsystemet. lösa detta problem och samtidigt korta åtkomst-Ett sätt att
tiderna se nedan lagra sidor tillsammans i såär att en grupp av en
kallad tar-fil. tar° UNIX-kommando lagrar flera filer ochär ett som

fil,filkataloger och med bibehållen struktur och inforrna-i en samma
ursprungsfilema. sådan tar-fil skulle kunnation En beståtom ex av

alla sidor från webbplats under stickprov. Eftersom kanett antaen man
den söker arkivet tittar på flera sidor från webbplatsiatt som samma

vid tillfälle kortas söktidema dessa sidor finns iattsamma genom
fil.samma

Åtkomsttidema arkiv uppbyggt medi HSM, bandbibliotek ochett
cachedisk kan bli problem det många samtidiga användare, dåärett om
de filer enskild användare efterfrågar kan fördeladeligga påsom en
flera olika band. totala åtkomstiden for filDen på band laddtiden,ären
dvs tiden ladda band ifrån slot till bandstation i bandbibliote-att ett en
ket, sekunder, medelsöktidenplus på bandet, sekunder, således5 60 65

fallsekunder inalles. de flera filer finns bandI på bortfallersamma
laddtiden för första filen. det flera bandOm efterfrågasärutom ärsom
den totala åtkomsttiden lika med åtkomstiden för varje band multiplice-

med antalet efterfrågade bandstationerband. Flera bandbiblioteketirat
liksom lagrandet hela webbplatser tillsammans i tar-filer minskarav
visserligen problemet med åtkomsttidema se ovan, förhopp-men

går det framtiden lagra hela ellerningsvis i delar arkivet påatt stora av
framtida lagringsmedia online, på motsvarandeär sättsom mer som
disk fungerar idag.
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arkivetsfråga kring åtkomst innehåll säkerhetsas-viktigEn rörav
säkerställa innehållet ändras obehörigt skullepektema. inteFör att att

införa kryptering. inget krypto helt säkert,kunna Tyvärr är utanman
hög sannolikhet ingen kan knäcka det underbara med attgaranterar en

utvecklas tekniken knäcka krypton helatid.viss given Dessutom att
blir slutsatsen kryptera allttiden. måsteSammantaget att man om

mellanrum. helakrypterat material arkivet med jämna Operationer påi
materialet dock oerhört tidsödande med tanke på dendet arkiverade är

varför det längsta bör undvika detta.datamängden, i Ettmanenorma
därföralternativ för behålla säkerheten kan hasmidigare att attvara

behörighetskontroller för tillgång till arkivet.mycket hårda

Presentation och migrering4.2

fleraarkiverade datamängden måste kunna kommas på olikaDen
sökmetoder.olika nycklar, Sökvägar och lämpligtvia Det ärsätt, att

till dess det ska till-skjuta lösningen presentationen görasattavupp
finns effektivagängligt, eftersom kan räkna med det dåatt merman

idag.metoder för detta än
formatdatafonnat kräver presentation gamla påByte sätt.nyttav av

allt arkiverat material till detkan lösas migreringDetta genom av nya
det gamla formatet ocksåfonnatet. Materialet måste dock ändå isparas

Eftersom formatstandarder kanrisken för fel vid migreringen.p g a
ofta får upplagor all data.förväntas skifta relativt många Dess-man av

konstaterats, denna bearbetning allt detredanär, typutom av avsom
tidsödande. bättre alternativ därförsamlade materialet Ett ärenormt att

till databasen, dvs allt material lag-låta migreringen ligga i gränssnittet
ursprungliga format och först det skaalltid sitt migreras visas.i närras

också problemen med mindre lyckadePå så minimeras migre-sätt
ringsalgoritmer, eftersom de kan ändras det påverkar det arki-utan att

materialet.verade

Kostnader5

redogör för de kostnader vid insamlandekapitel uppstår ochDetta som
arkivering svenskt material publicerat på webben, uppdelat i kostna-av
der för inköp färdiga produkter såsom hårdvara, kostnader för ut-av

och underhåll robotar kostnader för drift.veckling etc, samtav
gäller hårdvara har jag angivit tänkbara lösningar täck-detNär som

förhoppningsvis morgondagens, behov, kanskedagens, och inteer men
då dessa överblicka.överrnorgondagens behov svåraär att
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täcker åtminstone behoven för insamlingföreslagna lösningarnaDe av
vilket den absoluta lejonpartenmaterial publicerat med utgörHTTP, av

materialet.
drift, utveckling och framtida uppgradering har jagunderlättaFör att

med robotprogram dator och disklös-systemlösningardesignat ett per
eller datorbytadå enklarening. Det är utan attatt ut en programvara

drift.funktioner ochrobotarnasde övrigasstöra
ha flera robotprogram istäl-bör försöka småVidare jag atttror man
robot data ellersåledes exempelvislet för proto-typett stort, en per av

och därmed lösningarna itill detta svårigheternakoll. Skälet är storatt
för olika material.olika Detutsträckning kommer äratt typervara av

kan ha olika utvecklingscykler,få små enheterdå bättre att mensom
dra de likheter finns,naturligtvis ändå kandär än attnytta somavman

stabilt utvecklingsläge.koloss aldrig nårha ettstor somen
för utveckling, underhåll och drift föralla kostnaderNotera att en-

kan kanskeräknade form månadslöner.hetlighets skull i Detär varaav
gäller utveckling, och möjligenanlita konsult detlämpligt näratt un-

drift, anställd personal.bör hanteras Be-derhåll, knappast som avmen
personalfrågan kommer således kost-väljer lösaroende på hur attman

Vidare kan månadslö-nedan variera.naderna angivna att anta attman
uppgift; exempelvis torde driftberoende påi praktiken varierarner

tiderna för utveckling ochmindre underhåll. angivnakosta Deän un-
drift, ska betraktas mycketderhåll, och i viss mån även som grova upp-

skattningar.
specifikation de olika delarna i detalj.Nedan följer av

lösningNuvarande5.1

fram möjligt, med-lösning såhar antagitsHär tas snartatt somen ny
tillunderhåll och drift fram dess den lösningenräknat endastär att nya

den gamla.kan ersätta

Underhåll:

Tid: halvt manår år 6 månader årl per per
Månadslön: 32000 SEK

44%LKP-
Kostnad: kSEK6 32000 1,44 280 årX per
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Drift:

månader årårmanår 12lDrift: perper
32000 SEKMånadslön:
44%LKP:

kSEK år56032000 1,4412Kostnad: per

lösningFramtida5.2

respektiveförstoch drift uppstårunderhållkostnader för närNotera att
före-och iexklusivePrisuppgiftema angivnadrift.idel tagits är moms

Statskontorsavtalet.rabatt enligtgällandefall medkommande

Hårdvara insamlingför

stickprovsmetoden:enligtför insamlingoch diskDator
med 4 336 MHzEnterprise 3500SunDator: X

och minne.4 GBcpuzer
innehållande A5000StorEdge 2SunDisk:

rack.imonterat
disk.GB 254.8 GBTotalt 2 14 9.1

MSEK1,6Kostnad:

ändradeinfonnationefter leveransför insamlingoch diskDator omav
sidor:

med 4 336 MHzEnterprise 3500SunDator:
och minne.4 GBcpuzer

innehållande A5000StorEdge 2SunDisk: X
rack.imonterat

disk.254.8 GBTotalt 14 9.1 GB2
1,6 MSEKKostnad:

robotprogramvara:utvecklingdisk för ochochDator test av
med 300 MHzEnterprise 450 2SunDator:

och minne.2 GBcpuzer
diskar.InternaDisk:

disk.Totalt 182 GB20 9.1 GB
kSEK550Kostnad:
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Hårdvara för arkiv

och disk:Dator

Dator: Sun Enterprise E4500 med 4 336 MHz
och 4 GB minne.cpuzer

Disk: Sun StorEdge innehållande 2 A5000
i rack.monterat

Totalt 2 14 9.1 GB 254.8 GB disk.
Kostnad: 1,8 MSEK

förProgram och backup:HSM

NetBackup: 300 kSEK

Bandbibliotek:

Bandrobot: StorTek 9740 innehållande 2 DLT7000
Band: 300 DLT-band.st
Kostnad: 1,2 MSEK

Robotprogram

Sticksprovsrobot:
Utvecklingstid: 2 manår 2 12 24 månader
Månadslön: 32000 SEK
LKP: 44%
Kostnad: 24 32000 1,44 1,12 MSEK

Underhåll: halvt1 manår år månader6 årper per
Månadslön: 32000 SEK
LKP: 44%
Kostnad: 6 32000 1,44 280 kSEK årper

Leveransrobot:

Utvecklingstid: l manår 12 månader
Månadslön: 32000 SEK
LKP: 44%
Kostnad: 12 32000 1,44 560 kSEK

Underhåll: halvtl manår år 6 månader årper per
Månadslön: 32000 SEK
LKP: 44%
Kostnad: 6 32000 1,44 280 kSEK årper
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Program för arkiv och migrering

Arkiv:

Utvecklingstid: manår månader1 12
Månadslön: SEK32000

44%LKP:
Kostnad: 12 32000 1,44 560 kSEK

Underhåll: halvt manår år månader1 6 årper per
Månadslön: 32000 SEK

44%LKP:
Kostnad: 6 32000 1,44 280 kSEK årper

Migrering ingår i presentation:

Utvecklingstid: halvt manår månader1 6
Månadslön: 32000 SEK

44%LKP:
Kostnad: 6 32000 kSEK1,44 280

Underhåll: halvt1 manår år 6 månader årper per
Månadslön: 32000 SEK

44%LKP:
Kostnad: 6 32000 kSEK1,44 280 årper

Drift

Drift: 1 manår år 12 månader årper per
Månadslön: 32000 SEK
LKP: 44%
Kostnad: 12 32000 1,44 560 kSEK

Totala kostnader5.3

Nuvarande lösning

Underhåll: 0,28 MSEK årper
Drift: 0,56 MSEK årper
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Framtida lösning

Notera kostnader för underhåll och drift förstuppstår de olikaatt när
delarna tagits i drift.

Totalsumma inköpta

produkter: 7,05 MSEK

Totalsumma utveckling: 2,52 MSEK

Totalsumma underhåll: 1,12 MSEK årper
Totalsumma drift: 0,56 MSEK årper
Totalt: 9,57 MSEK investering, därefter 1,68

MSEK år.per
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