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Förord 
Tankegångar om att elektroniska publikationer skulle utgöra ett framtida 
kulturarv var till mitten av 1990-talet ett i det närmaste okänt begrepp men är 
nu allmänt vedertaget och har åtminstone tidvis varit ett hett diskussionsämne 
inom samhällsdebatten. Vikten av att bevara det ständigt ökande materialet av 
elektroniska publikationer såsom webbdokument har alltså relativt nyligen 
uppmärksammats. I Kungliga Bibliotekets regi bedrivs sedan 1998 ett projekt 
kallat Kulturarw³ vars syfte är att samla in, bevara och så småningom göra 
samlingarna tillgängliga för allmänheten. Mitt intresse och nyfikenhet inför 
data och IT frågor lockade mig att ta reda på hur projektet fungerar. Den här 
uppsatsen syftar främst till att belysa de teoretiska tankegångar som ligger till 
grund för valet av teknik och resultaten av dessa. Mer praktiskt beskrivs också 
hur insamling och bevarande går till. Vilka problem och frågeställningar 
uppstår och vilka möjligheter finns. 

Utvecklingen går som bekant fort inom detta område och betingelserna 
förändras ständigt. Det finns ännu inget facit att tillgå och diskussioner lär 
fortsätta länge än. Att elektroniska dokument är och i än högre grad kommer 
att vara en viktig del i vårt framtida kulturarv är i princip de flesta överens om. 
Frågorna gäller istället urvalsprinciper, val av teknik och om materialet får 
visas och presenteras för en bredare allmänhet inom en inte allt för avlägsen 
framtid. En sak är säker, en stor del av det framtida kulturarvet kommer att 
vara digitalt i någon form. 

Jag vill tacka alla som på något sätt hjälpt mig med denna uppsats. 
Framförallt vill jag tacka de projektansvariga för Kulturarw³, Allan Arvidsson 
och Krister Persson för deras entusiasm och goda samarbetsvilja samt min 
handledare Peter Kåhre för inspiration och goda råd.  

 
 
 
Örjan Herres 
 
Uppsala Universitet. September 2003  
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Inledning 

Projekt Kulturarw³ 
Under 1990-talet har en ny form av publikationer blivit allt mer vanligt 
förekommande och dess påverkan och betydelse för samhället ökar ständigt, 
nämligen elektroniska publikationer, en länge marginell och förbisedd 
företeelse. 1996 startade Kungliga Biblioteket i Stockholm projekt kulturarw³ 
och insamlingarna påbörjades 1998. Detta projekt går ut på att samla in 
elektroniskt publicerat material. Det handlar alltså främst om webbsidor, 
svenska sådana samt sidor med svensk anknytning som insamlas automatiskt 
två gånger om året av en s.k. arkiveringsrobot. Samlingarna ska arkiveras och 
sedan göras tillgänglig för allmänheten via en databas. Följande citat från 
Kungliga Bibliotekets webbplats beskriver väl projektets motiv och mål: 

Kungl. Biblioteket (KB), har sedan 1661 haft i uppgift att samla allt svenskt tryck. 
Numera publiceras många dokument enbart i elektronisk form och antalet ökar snabbt. 
Om vi inte tar hand om denna information riskerar vi att förlora en betydande del av det 
svenska kulturarvet. Därför driver KB ett projekt som syftar till långsiktigt bevarande av 
elektronisk information. Målet för verksamheten är att samla, bevara och tillhandahålla 
svenska dokument på Internet. På så sätt läggs också grunden till en samling av den 
svenska elektroniska utgivningen för vår tid och för kommande generationer.1 

Projektet har varit föremål för diskussion, inte minst juridiskt vad gäller 
upphovsrätt- och integritetsfrågor. På rekommendation av Datainspektionen, 
(vilken är tillsynsmyndigheten inom området) tog regeringen 020508 beslut om 
en särskild tilläggsförordning i personuppgiftslagen (1998:204) som ger 
Kungliga Biblioteket rätt till fortsatt verksamhet. Förordningen ger också rätt 
att visa samlingen för allmänheten inom husets väggar vilket kom att ske 16 
juni 2003.2  

                                                 
1 www.kb.se   031005. 
2 www.kb.se   031005. 
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Arkivet ska göras tillgängligt på samma sätt som den levande webben är 
tillgänglig. Den vanlige användaren surfar med sin webbläsare och söker med 
en på nätet befintlig söktjänst, som t.ex. Google, AltaVista eller Euroseek. På 
samma sätt ska det vara möjligt att surfa i arkivet samt att fritextsöka i det. 
Observera att i båda fallen kommer det in en tidsaspekt; man bör kunna surfa 
inte bara i “rummet” utan också i ”tiden”, dvs. följa hur en websida utvecklas 
med tiden. 

Sökningen kan alltså få en intressant och förnärvarande relativt ovanlig 
tidsdimension genom att det blir möjligt att söka på ett ämne med restriktion 
till ett tidsintervall. t.ex, söka på jordbruk i Halland under åren 1998-2000.  

Till insamlandet av webbsidorna används relativt beprövad teknik med en 
metod som fungerat väl sedan 1997, då första insamlingen skedde. Kring 
tillgängliggörandet och det långsiktiga bevarandet av det insamlade 
elektroniska materialet finns fortfarande en del frågetecken att räta ut. Projekt 
Kulturarw³ kan fortfarande sägas vara  på utvecklingstadiet. Här nedan följer 
ett par citat hämtade från projektets webbsida som återfinns under Kungliga 
Bibliotekets webbportal. Följande rader i verksamhetsbeskrivningen 
sammanfattar väl de frågeställningar och utmaningar projektet står inför:3 

Elektroniskt publicerat material representerar däremot ett nytt område där mycket lite har 
gjorts. Det är flera frågor som måste angripas; hur man väljer ut materialet, hur det ska 
samlas in, visas samt bevaras för framtiden. På många av dessa områden finns liten eller 
ingen erfarenhet. Därför är Kulturarw³ i många delar ett utvecklingsprojekt. 

 

Samt den avslutande meningen i verksamhetsbeskrivningen som väl 
speglar projektets nuvarande förhållanden: 

På en del områden är vi ganska klara med vad som behövs och adekvat utrustning finns 
också tillgänglig, t.ex. insamling. På andra områden har vi endast idéer om vilken väg 
som är den rätta, t.ex. långsiktigt bevarande. 

 

Syfte  
Eftersom konstruktion, innehåll och funktion till stora delar är unikt för 
Kulturarw³ finns således inget facit att tillgå för hur ett arkiv av det här slaget 
skall vara utformad och fungera i detalj. De tekniska betingelserna ändras 
också snabbt vilket gör det vanskligt att försöka presentera en hållbar 
                                                 
3 www.kb.se   021129. 
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allmängiltig optimal lösning. Syftet med uppsatsen blir däremot att sätta in 
projektet i ett större sammanhang och ge det en helhetsbild. Jag vill också 
försöka identifiera faktorer som har en påverkan på Kulturarw³ och vad det får 
för konsekvenser, framförallt vad gäller valet av teknik. Teknikvalet är särskilt 
intressant eftersom en närmare studie av projektet tydligt visar en röd tråd och 
dominans för teknikstandarder som bygger på öppen källkod och öppen 
programvara, s.k. open source. Det blir därför naturligt att uppsatsen orienterar 
sig mot dessa faktorer även vad gäller syftet och frågeställningar. Till sist är 
min målsättning också att uppsatsen förhoppningsvis kan ge uppslag för 
fortsatta diskussioner i ämnet. 

Frågeställning 
För att få reda på ovanstående måste jag först undersöka i detalj hur projektet 
fungerar och utifrån det urskilja bakomliggande faktorer och teoretiska 
tankegångar som ligger till grund för projektets uppbyggnad. Mina frågor är 
följande:     

 
 
1. Vilka bakomliggande mekanismer ligger till grund för Kulturarw³? 

 
2. Är det tillräckligt med relativt enkla och standardiserade lösningar eller 

krävs mer specialanpassade för att få ett fungerande arkiv av det här 
slaget? Open source kontra kommersiella lösningar? 

 
3. Kan någon medveten strategi skönjas vad gäller valet av teknik till 

projektet? 
 

Teori  
Den här uppsatsen är tvärvetenskaplig och har beröringspunkter med en mängd 
ämnesdicipliner och företeelser i samhället. I grunden finns ändå en gemensam 
nämnare i teknologin. Det är ju den som gjort Internet möjlig och därmed 
indirekt borgar för Kulturarw³:s existens. Därför anser jag det lämpligt att 
anlägga ett allmänt förhållningssätt till samhället och informationstekniken 
som kan appliceras både på makro- och mikronivå. Denna grundtanke är att 
tekniken inte driver utvecklingen, den bara möjliggör förändringar. Tekniken 
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skapar möjligheter och alternativ men det är individer och samhällen som 
avgör hur och vad vi utnyttjar tekniken till och inte. Förändringar drivs alltså 
av vårt kulturella gensvar på tekniken. Överhuvudtaget inom media- 
kommunikations- samt informationsvetenskapen är dessa tankegångar inget 
ovanligt. T.ex. så har den kände mediaprofessorn Neil Postman liknande 
teorier. Manuel Castells, professor i samhällsplanering och sociologi vid 
University of California, Berkely är möjligen den som mest ingående studerat 
förhållandet och samspelet mellan teknologin, samhället och kulturen. Castells 
och Postmans ideér presenteras mer ingående senare i uppsatsen. För att citera 
Linus Torvalds, teknologie doktor och skaparen av operativsystemet Linux i 
sin biografi: 

Men jag som teknolog vet att teknologi i sig inte driver någonting. Det är samhället som 
förändrar teknologin, inte tvärtom. Teknologin stakar bara ut gränserna för vad vi kan 
göra och hur billigt vi kan göra det.4 

   Dessa rader sammnfattar väl också mina tankegångar om än ur en samhälls-
vetenskaplig strukturalistisk synvinkel där samhället kan ses som en helhet 
bestående av många delar (där teknologi är en del) vilka ständigt interagerar 
med varandra och skapar samhällsförändring.  
 

Metod och källmaterial 
Som ett ”skelett” i denna uppsats finns den intervju med 18 frågor som 
genomförts med de två ansvariga för Kulturarw³. Dessa frågor finns utspridda i 
ett flertal kapitel och dess inbördes ordning bestäms av ämne och övrig 
innehållsmässig relevans. För mer information om själva intervjun, se s.9. 
Frågorna redovisas också separat i bilaga 2 s.92. Utifrån svaren på dessa frågor 
har sedan teori och faktainhämtande vävts in. Den här uppsatsen är därför till 
stor del även uppbyggd av litteratur- text- och dokument studier. Även 
faktainhämtande från Internet har till stor del använts som metod. För att kunna 
belysa Kulturarw³ och open source begreppet ur olika aspekter och dess 
relationer till varandra måste litteraturstudier i ett antal olika ämnen och 
dicipliner genomföras.  

                                                 
4 Torvalds, Linus, 2001, Just for fun – mannen bakom Linux  s. 249. 
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För att få klarhet i open source begreppet har boken Katedralen och 
basaren av Eric S. Raymond till stor del använts. Raymond räknas som en av 
ideologins föregångsgestalter. För juridiska aspekter står bl.a. juridik 
professorn Lawrence Lessig för. För att kunna sätta in open source i svenska 
förhållande använder jag texter från Magnus Bergqvist, doktor. i etnologi och 
Jan Ljungberg, doktor. i informatik vid instutionerna för Etnologi resp. 
Informatik, Viktoriainstitutet samt Nicklas Lundblad, doktorand i Informatik 
vid Stockholms Universitet samt VD för Stockholms E-handelskammare. Här 
skall också nämnas Statskontorets rapport Grönt Ljus för öppen källkod. För 
perspektiv och kritisk granskning av open source har ett par amerikanska 
forskare tjänat, Ashif kalhak, Steven Weber samt David Lancashire. 

Bakgrundsmaterialet vad gäller Internet har till stor del hämtats från några 
rapporter från TELDOK och Victoria Institute samt SOU 1999:85, IT-
kommissionen, Bredband för tillväxt i hela landet samt första volymen i 
Manuel Castells Informationsåldern: ekonomi, samhälle, kultur, vol.1: 
Nätverksamhällets framväxt. Vad gäller begrepp som kulturarv, juridiska 
aspekter odyl. som är nödvändiga för att förstå bakgrunden till Kulturarw³ är 
de till övervägande del hämtade från Arkivlag 1990:782, Pliktleveranslagen 
1993:1392, SOU 1995:84, Kulturpolitikens inriktning samt Jonas Grundbergs 
magisteruppsats i Biblioteks- och Informationsvetenskap, Uppsala Universitet 
från år 2002: Kulturförvaltningens samhällsuppdrag. 

 SOU rapporten, f1998:111 E-plikt – att säkra det elektroniska kulturarvet 
ligger till grund för de delar av uppsatsen som främst behandlar projektet 
Kulturarw³. Slutsatser från denna SOU rapport har haft stor inverkan på 
projektets utformning fram till idag.  

 Tekniska begrepp, funktioner, standarder samt markeringsspråk som är 
relevanta för Kulturarw³ och open source förklaras framförallt utifrån studier 
av följande litteratur: Anders Möller, SGML – en introduktion till Standard 
Generalize Markup Language, Frank Boumphrey, Börja med XHTML. Till 
avsnittet om metadata har Thomas Hedmans välkända, Metadata - en bok om 
hur webbdokument kan katalogiseras och göras sökbara används. Aspekter om 
användargränsnitt och dess utformning hämtades från Jan Gulliksen och Bengt 
Göransson, Användarcentrerad systemdesign.  

Som teoretiskt bakgrundmaterial, källa till intressanta vinklingar och 
allmän inspirationskälla har Marshall McLuhans Media, Neil Postmans 
Underhållning till döds , Linus Torvalds Just for fun samt Alexander Bards 
och Jan Söderqvists Nätokraterna tjänat. Genomgående i uppsatsen har mycket 
information hämtats från Internet. Framförallt gäller det KBs webbplats men 
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även från andra instutioner, statliga myndigheter och organisationer både 
nationellt och internationellt. Alla webbadresser har datum för det aktuella 
besökstillfället vid noten och i möjligaste mån kommer den kompletta adressen 
att vara utskriven. Tyvärr gäller detta inte den vanligt förekommande 
webbadressen till Kungliga Biblioteket, www.kb.se eftersom den har s.k. 
frames vilket i praktiken gör det omöjligt att identifiera undersidor till 
adressen. 

  

Intervju 
Den här uppsatsen bygger som sagts till stor del på en intervju som genomförts 
med två informanter. Jag anser att en intervju är det enda sättet att få fram 
detaljerad aktuell information om verksamheten eftersom så lite skrivits och 
forkats kring Kulturarw³. Därför föll det sig naturligt att intervjua de två 
personer som är de enda som arbetar heltid med projektet på Kungliga 
Biblitoteket och dessutom har full inblick i projektets alla delar. Allan 
Arvidsson är officiellt ansvarig för projektet. Han är teknologie doktor med ett 
förflutet inom det kända forkningsinstitutet för kärnfysik, CERN i schweiz. 
Allan har arbetat med projektet sedan starten 1996. Krister Persson som är 
civilingenjör och började arbeta med projektet 1998. Båda har med tiden 
utvecklat ett starkt intresse för data och IT, ett intresse som till sist ledde dem 
till Kungliga Biblioteket och Kulturarw³. 

Intervjun har gått till på så sätt att Allan och Krister delgetts frågor från 
uppsatsförfattaren. Frågor som de sedan svarat spontant och fritt på vid ett och 
samma tilllfälle. Frågorna står redovisade så som de presenterades till Allan 
och Krister vid intervjutillfället, vilket förövrigt ägde rum 030123. Syftet med 
intervjun är att försöka förstå hur projektet fungerar och skapa en helhetsbild. 
Kan något mönster skönjas vad gäller projektets metodik, handlingar och 
beslut? Genom att ställa relativt korta och enkla frågor ville jag få innehållsrika 
och komplexa svar då informanterna föhoppningsvis själva utvecklar sina 
kunskaper och erfarenheter i svaren vilket också kom att ske. Ett försök till 
kategorisering skulle kunna vara en kvalitativ intervju med låg grad av 
standardisering vilket i det här fallet innebär att frågorna presenteras i den 
ordningsföljd de passar och språkbruket till viss mån är anpassat efter de 
intervjuades yrken och fackspråk. Svaren är invävda med den övriga texten och 
presenteras alltså inte åtskilt. Detta för att få en bättre läsförståelse och närvaro 
samt för att omedelbart kunna knyta ihop teori med praktik. Svaren är ej heller 
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direkta citat men speglar naturligtvis vad informanten sade och vilken som 
sade det. En informativ, öppen intervju är också en passande beskrivning av 
intervjumetodiken.5 

Eftersom den som är mest insatt i den aktuella frågan också spontant svarar 
på den märks en viss naturlig uppdelning av svaren. Båda är väl insatta och har 
djupa kunskaper om projektet, men de har till viss del olika specialiseringar 
och därmed arbetsfördelning. Allan är mer inriktad på hårdvaran och det rent 
tekniska medan Krister till största delen koncentrerar sig på programmering 
och mjukvaruutvecklingen. Man bör vara medveten om att Kulturarw³ är ett 
litet, specialinriktat projekt som till stor del kräver specialistkunskaper där de 
två projektmedlemmarna under längre tid arbetat intimt tillsammans. Därför är 
det inte förvånande att det inte förekommer några större skillnader i deras 
uppfattning av projektet och dess metod och genomförande. I den mån 
skillnader eller tendenser till sådana uppfattats uppmärksammas de i texten. 

Till sist kan tilläggas att jag upplevde Allan och Krister som tillmötes-
gående och genuint glada över att någon utomstående intresserade sig för 
projektet. Under intervjun gav de intrycket av öppenhet och engagemang samt 
att de försökte svara så utförligt de kunde på frågorna.  

Centrala begrepp 
I uppsatsen återkommer ett par termer som är viktiga att definiera. Elektroniska 
dokument är en sådan term. I SOU 1998:111 görs en uppdelning och distinkt 
skillnad mellan två olika typer av elektroniska dokument. Elektroniska 
dokument kan vara framställda i fixerad form som t.ex. CD-rom skiva eller 
DVD. Dessa kan vara  framställda i en mängd identiska kopior för allmänhet 
eller speciell målgrupp och kan köpas, lånas osv. Den andra formen av 
elektroniska dokument finns tillgänglig via online förbindelse via t.ex. Internet. 
Online informationen behöver bara ha framställts i ett enda exemplar men kan 
ändå överföras till mängder av användare. De förstnämda dokumenten har i sin 
fysiska form mer gemensamt med traditionella papperspublikationer både vad 
gäller katalogisering, tillgängliggörande och bevarande än den elektroniska 
information som finns online konstaterar utredaren Allerstrand6. Med 
elektroniska dokument avses här online information om inget annat anges.  

                                                 
5 Trost, Jan, 1993, Kvalitativa intervjuer, Kap.1 – 2. 
6 SOU 1998:111, 1998,  E-plikt, att säkra det elektroniska kulturarvet  s.72. 
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Internet kontra webben är två andra begrepp med i stort sett samma 
betydelse som behöver definieras i uppsatsen. Internet är namnet på det globala 
nät av TCP-IP nätverk och benämningen  används här som ett allmänt referat 
till detta nätverk. Webben är ett populärt sammanfattande uttryck för innehållet 
på Internet. Det är en försvenskad benämning av engelskans The World Wide 
Web eller kort och gott The Web. I uppsatsen förekommer webben med olika 
ordalydelser vilket jag valt att definiera konsekvent som en mer enskild 
detaljerad del, ibland av teknisk karaktär av Internet som t.ex. en webbadress, 
webbplats odyl. Detta istället för olika mer eller mindre lämpliga begrepp som 
hemsida och html dokument. Observera att en webbplats inte syftar till endast 
en specifik sida utan kan innehålla ett stort antal sidor i html format för t.ex. en 
organisation eller företag ofta med en gemensam domänadress.7 

Slutligen måste även open source, öppen programvara samt öppen källkod 
förklaras. Open source är namnet på den mest välkända organisationen som 
förespråkar fri programvara men kan också ses som ett sammanhållande 
övergripande begrepp vari de ideologiska och teoretiska tankegångarna om 
öppen källkod ryms. I uppsatsen syftar open source på det sistnämda större 
perspektivet om inget annat anges. Open source är den engelska översättningen 
till öppen källkod vilket i sin tur är liktydigt med öppen programvara eller fri 
programvara, alltså benämningen på de produkter och standarder som med 
olika tekniker och licensieringsformer framställs inom ramen för open source 
ideologin8. Anledningen till att jag väljer engelskans open source som 
sammanfattande huvudbenämning är pga. dess almänna och flexibla betydelse. 
Dessutom är open source numera en vedertagen benämning både i Sverige och 
internationellt.  

Förutom ovanstående förekommer en rad olika termer och begrepp som 
förklaras där de först dyker upp i texten. Språket strävar efter att vara 
lättförståeligt och enkelt men det är ofrånkomligt att viss teknisk beskrivning 
och tekniska facktermer förekommer. Mycket av datorrelaterade begrepp och 
namn brukar dessutom vanligtvis benämnas med förkortningar vars 
fullständiga benämning anges där de först dyker upp.  
 

                                                 
7 Lingärde, Ulf,  2000, Stora dataordboken s. 201 samt 424. 
8 Eric S. Raymond 2001, Katedralen och basaren kap. 2. 
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Disposition 
Efter inledningskapitlet kommer en bakgrund om open source. Det är viktigt 
för läsaren att tidigt få en inblick och förståelse inför detta för uppsatsen så 
centrala begrepp eftersom jag misstänker att många ännu inte stiftat bekantskap 
med ideologin och dess bakgrund.  

Nästa kapitel handlar om projektets grundförutsättningar och bakom-
liggande faktorer. Här beskrivs Internets historia och utveckling i stora drag 
samt dess roll i dagens samhälle. Jag tittar också närmare på begreppet 
kulturarv, vad det betyder och innebär utifrån ett samhälleligt och historiskt 
perpektiv eftersom kriterierna för vad som skall anses vara kulturarv i stort 
påverkar vad som blir insamlat och bevarat. Kulturarvsprojektets rättsliga och 
juridiska grundvalar tas även upp såsom  pliktleveranslagen.  

Med det tredje kapitlet börjar uppsatsens undersökningsdel och handlar om 
den för projektet så centrala frågan om vad som skall definieras som svenskt 
material på webben och därmed bli insamlat och bevarat. Det är först fr.o.m. 
detta kapitel som frågorna och informanternas svar från intervjun börjar 
presenteras i den ordningsföljd och efter den ämnes-relevans som jag finner 
lämpligt. 

Sedan följer ett par kapitel om projektets funktionaliteter och metoder. Här 
tas först tekniska aspekter av insamling och lagring upp samt statistik över 
detta. Sedan belyses standarder, markeringsspråk och metadata. Alltså faktorer 
som har stor betydelse för projektets utveckling, utformning och uppsatsens 
frågeställningar. Till sist fokuseras på den tekniska konstruktionen av den 
kommande databasen samt även sökfunktioner och användarstöd till denna. 

Slutligen i kapitlet samarbete och utvecklingtendenser ges en internationell 
genomgång och jämförelse mellan liknande projekt samt även vilka 
samarbetspartner som finns att tillgå för Kulturarw³. Här berörs även allmänna 
utvecklingstendenser för Internet och projektet i stort de närmaste åren. 

I analysen diskuterar och analyserar jag fritt utifrån de resultat 
undersökningsdelen givit.  

 

Forskningsläge 
Projektet Kulturarw³ är ett praktiskt inriktat projekt med vetenskapliga och 
teoretiska grunder som dessutom till stor del fortfarande är på 
utvecklingsstadiet. Utifrån detta skulle man kunna hävda att projektet som 
sådant är grundforskning, speciellt med tankte på att man tidvis berör områden 
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inom data- och informationstekniken som inte är så väl dokumenterade. Studier 
av Kulturarw³ är inte vanligt förekommande. Från 1998 finns en 
magisteruppsats från Bibliotekshögskolan i Borås som jämför det svenska 
projektet med det amerikanska The Internet Archive: 1998:66, Annika Ivarson, 
Anna Lundén: ”Kiss that 404 goodbye” – beskrivning av Kulturarw³ & 
Internet Archive : två försök att bevara Internet för eftervärlden. När det gäller 
open source och dess teoribildning anses av många Eric S. Raymonds bok 
Katedralen och basaren som något av ett referensverk. Raymond har en egen 
webbplats på www.tuxedo.org  som är väl värt ett besök för att få djupare 
inblick i denna ideologi. Open source relaterade och närbesläktade ämnen t.ex 
inom informationsvetenskap, sociologi och juridik har Magnus Bergqvist, 
doktor. i etnologi och Jan Ljungberg, doktor. i informatik vid instutionerna för 
Etnologi resp. Informatik, Viktoriainstitutet samt Nicklas Lundblad, doktorand 
i Informatik vid Stockholms Universitet forskat i. Samtliga behandlas längre 
fram i uppsatsen. I sammanhanget kan även nämnas Statskontorets 
undersökning, rapport Grönt Ljus för öppen källkod (2001:312). Förhållandet 
mellan juridiken och Internet har också Lawrence Lessig, författare och 
professor i juridik på Stanford Law School intresserat sig för. Han har bl.a. 
skrivit Code and Other Laws in Cyberspace (1999) och otaliga artiklar i 
erkända stora tidningar som Washington Post och Wall Street Journal. Lessig 
är en av de mest kända akademiska auktoriteter som propagerar för open 
source. Steven Weber och David Lancashire, båda professorer vid The 
Department of Political Science i Berkely University of California är aktiva 
kritiker mot ekonomiska open source modeller. En annan som intresserats sig 
för ekonomiska modeller med flitig publicering är Asif Khalak forskare 
verksam på Department of Mechanical Engineering vid Massachusetts Institute 
of Technology. En bra ingångs- och länksida till deras och andras publikationer 
i ämnet finns på: http://www.libr.org/rory/libre.html. Överhuvudtaget verkar 
den mesta av forskning som berör open source ske i USA, där finns många 
motsvarande C och D uppsatser som behandlar ämnet och då främst med 
inriktning mot ekonomi. När det gäller allmän informations- och 
kommunikationsvetenskap med inriktning mot Internet finns mycket att hämta 
från forskare som Neil Postman Professor i mediavetenskap vid New York 
University med en lång rad utgivna verk och publikationer. Några kända 
böcker är Underhållning till döds (1986) samt Technopoly (1996). Postman 



14 

intar en kritisk hållning till dagens teknik- och mediautveckling vilket han 
menar ger en negativ påverkan på samhället.9 Manuel Castells är professor i 
samhällsplanering och sociologi vid University of California, Berkeley. Han 
ägnar IT utvecklingen stor uppmärksamhet.Castells genomgripande verk i flera 
volymer om Informationsåldern: The Information Age: Economy, Society, and 
Culture, utgivna mellan 1996 till 1998 räknas redan som klassiker inom ämnet. 

Den kanadensiske kommunikationsforskaren och litteraturprofessorn 
Marshall McLuhan (1911-1980) ska inte heller glömmas bort. Länge har hans 
arbete ansetts kontroversiellt men han har på senare tid fått en viss upprättelse 
då utvecklingen hunnit i kapp McLuhans visioner trettifem år senare. Hans 
kanske mest kända bok media utkom första gången 1964. En annan amerikan,³ 
framtidsforskaren och informationsteoretikern Paul Saffo är också intressant i 
sammanhanget, han inriktar sig på informationsteknikens påverkan på 
människor och samhälle och publicerar regelbundet artiklar i vetenskapliga 
tidskrifter och tidningar som Newsweek, New York Times etc. Han har en 
egen webbsida: www.saffo.com/index.html.  

 

Internationell översikt 
Det finns ett flertal liknande projekt och arbeten med att hitta metoder för att 
bevara de elektroniska publikationerna.runt om i världen. I USA har 
Commission on Preservation and Access (CPA) och Research Libraries Group 
(RLG) bildat en s.k. Task Force om arkivering av digitalinformation. I Kanada, 
Australien och i samtliga nordiska länder driver man bevarandeprojekt. De här 
projekten har en grundläggande skillnad gentemot Kulturarw³. Man prioriterar 
nämligen från början och väljer ut ofta ganska små och specifika områden som 
skall sparas åt eftervärlden. Det rör sig ofta om vissa tidskrifter och statliga 
publikationer som väljs ut. Kulturarw³ har ett helt annat angreppsätt. En modell 
som kan sägas vara den motsatta. Det svenska projektet går som bekant ut på 
att försöka spara allt med svensk anknytning på Internet vilket är en stor 
skillnad. Undantaget internationellt är den privata ideella stiftelsen Internet 
Archive i San Francisco som också använder sig av samma modell. Den stora 
skillnaden mellan Kulturarv3 och The Internet Archive ligger i att den 
sistnämda samlar in hela webben. Alltså samtliga elektroniska dokument som 

                                                 
9 Det finns en bra ingångsida på Internet om Postman och hans arbete med adressen: 
www.preservenet.com-/theory/Postman.html. 030520. 
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publiceras på Internet. Härav följer att den amerikanska motsvarigheten har 
betydligt större resurser att röra sig med. En mer ingående beskrivning av de 
internationella projekten återfinns i ett separat kapitel längre fram i uppsatsen. 
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Open source 

 

Open source ideologin  
Det finns ett par tongivande förgrundsgestalter för open source rörelsen. Dessa 
är ivriga förespråkare för öppen källkod och öppen programvara. Den ena är 
Richard M. Stallman, amerikansk programmerare som grundat organi-
sationerna Free Software Foundation, (FSF) samt GNU-projektet som båda 
arbetar aktivt med information om, spridning och utveckling av fri 
programvara. FSF fungerar mer som en ”tankesmedja” och är särskilt inriktad 
på juridiska frågeställningar.10 ”Gnu is Not Unix” är det något skämtsamma 
namnet på organisationen som specialiserat sig på att ge ut kvalificerade icke-
kommersiella programvaror av UNIX typ. Enligt Stallman skall en användare 
ha följande friheter för att en programvara ska få kallas fri. Programvaran ska 
vara fri att använda. Programvaran skall också vara fri att kopiera, ändra och 
undersöka för valfritt ändamål lyder en starkt komprimerad sammanfattning.11 
General Public License, (GPL) är ett juridiskt avtal som styr användningen av 
fri porgramvara ursprungligen tänkt endast för produkter från GNU-projektet. 
Programvara licensierat enligt GPL får spridas fritt, antingen gratis eller mot 
betalning. Huvudsaken är att mottagaren måste få tillgång till källkoden. Om 
programmet krånglar ska användaren kunna rätta till felet själv eller med hjälp 
av programmerare, detsamma gäller om användaren vill göra justeringar för att 
anpassa programmet till den egna verksamheten är tankegången. Linux är idag 
s.k. GPL-ware.12  

 En annan liknande förgrundsgestalt är Eric S. Raymond som var en av 
grundarna för rörelsen för öppen källkod, The Open Source Initiative och tidigt 

                                                 
10 http://www.fsfeurope.org/documents/gnuproject.en.html  030420. 
11 http://www.fsfeurope.org/documents/freesoftware.en.html  030420. 
12 Lingärde, Ulf, 2000, Stora dataordboken  s. 174. 
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en av de ivrigaste förespråkarna av Linux.13 Raymonds ideer finns utvecklade i 
boken The Cathedral and the Bazaar som fått stor spridning utanför den egna 
rörelsen. Boken finns även översatt till svenska.  

Ursprunget till open source ideologin står att finna i den s.k hackerkultur 
som frodades under 60- och 70-talen på amerikanska universitet. En kultur som 
i sig är influerad av hippierörelsen ideér om frihet och ickekommersialism. 
Hippierörelsen verkade ofta  i samma miljöer och hade sin blomstringsperiod 
under den här tiden. Med hacker menar Raymond en entusiastisk 
programmerare, inte sällan en ingenjör eller fysiker som arbetade och 
exprimenterade med den tidens stordatorer och  det framväxande ARPANET. 
Den ursprungliga innebörden av ”hacker” är entusiast, konstnär, problemlösare 
och expert snarare än den av media numera vedertagna men felaktiga 
betydelsen databrottsling.14 

I denna kreativa universitetsmiljö verkade dessa hackers i en form av 
pionjär eller ”nybyggar” anda där ingen ”uppifrån” kunde eller ville styra 
verksamheten. Resultatet blev en spontant framväxande kultur med egna seder 
som bl.a. reglerade äganderätten och kontrollen över den mjukvara som 
skapades. Eftersom den skapade ”egendomen” är föränderlig och dessutom går 
att kopiera i all oändlighet i en kultur som inte har en maktstruktur bör frågor 
om äganderätt bli problematiska. Svaret är att den person som i kulturens ögon 
har rätt att distrubuera ändrade versioner av mjukvaran också har äganderätten 
till den.15 

Raymond gör en liknelse med de äganderättsprinciper som under 1800-
talet utvecklades av nybyggare i den amerikanska västern. Dessa brukar 
allmänt beskrivas som den angloamerikanska common-law 
äganderättsprincipen och har sin förhistoria långt tillbaks i tiden ur nordiska 
och germanska stamlagar. Principerna kallas ofta också för den Lockeanska 
äganderätts- och/eller sedvaneteorin efter den engelske filosofen John Locke 
(1632 – 1704) som först systematiserade den.16 

Likheten ligger i att Lockes äganderättsprinciper liksom hackerkulturens 
dito spontant vuxit fram i en miljö av svag eller obefintlig centralmakt som inte 
förmått eller saknat vilja till inflytande för att fördela tillgångarna.17 

 

                                                 
13 http://www.opensource.org/ 030420. 
14 Raymond, Eric, S. 2001, Katedralen och basaren  s. 9 samt 14 – 15. 
15 Raymond, Eric, S. 2001, s. 65. 
16 Raymond, Eric, S. 2001, s. 66. 
17 Raymond, Eric, S. 2001, s. 67. 
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Enligt Raymond finns det tre sätt att bli ägare till ett open source projekt:18 

1. Den som grundar projektet. 

2. Den tidigare ägaren skänker projektet till någon annan eftersom denne 
inte vill, kan eller har tid att driva det vidare. Ägaren kan också välja att 
göra projektet tillgängligt för många att utveckla som i fallet Linux. 

3. Slutligen kan någon ta över ett projekt om man anser att det behöver 
förbättras och ägaren är försvunnen eller har tappat intresset. 

 
Vari ligger då avkastningen i ett open source projekt? Bör det finnas någon 
ytterligare faktor eller drivkraft för äganderätten till den öppna källkoden mer 
än endast ett användbart program som slutprodukt. Förklaringen ligger i att 
hackerkulturen är en gåvokultur menar Raymond.19 Gåvokulturer är inte 
anpassningar efter bristproblem utan snarare överflödsproblem. De uppstår i 
populationer utan betydande brist på varor som är nödvändiga för överlevnad. 
Exempel på gåvokulturer återfinns bland ursprungsbefolkning i milda 
klimatzoner med riklig tillgång till mat. Även i den västerländska kulturen 
finns den representerad i vissa skikt, t.ex. inom nöjesindustrin och bland de 
riktigt förmögna. Överflödet gör det svårt att vidmakthålla beslutrelationer och 
gör bytesrelationer poänglösa. I en gåvokultur bestäms den sociala statusen 
inte av vad man har makt över utan av vad man ger bort. Ur denna synvinkel 
passar hackerkulturen bra in på en gåvokultur. Där råder ingen brist på 
nödvändiga varor som i det här fallet kan vara hårddiskutryme, 
nätverksbandbredd och datorkraft. Program delas ut vitt och brett. Överflödet 
skapar en situation där det enda måttet på framgång är ens goda rykte. Enligt 
Magnus Bergqvist, Dr. i etnologi och Jan Ljungberg, Dr. i informatik vid 
instutionerna för Etnologi resp. Informatik, Viktoriainstitutet definierar 
hackern sin kultur utifrån den inbördes konkurrensen. Ju mer man ger bort, 
desto högre symbolisk status får man. De anser också att hackerkulturen är en 
form av gåvokultur men ser också likheter med den akademiska världen där 
graden av originalitet och nytta värdesätts, liksom effektiva metoder för kritisk 
kvalitetssäkring och normöverträdelser. Slutligen anser Bergqvist och 
Ljungberg att open source modellen vars kärna är den effektiva 
nätverksbaserade samarbetsformen kan passa som organisationsmodell för det 

                                                 
18 Raymond, Eric, S. 2001, s. 65 f. 
19 Raymond, Eric, S. 2001, s. 70. 
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framväxande informations- /kunskapssamhället.20 Här nedan följer ett citat av 
Linus Torvalds, som i sin biografi berättar om tillkomsten drivkrafterna bakom 
Linux på ett målande sätt. Det han säger stämmer väl överens med Raymonds, 
Bergqvists och Ljungbergs teorier:  

När jag först lade ut Linux kände jag att jag följde i fotspåren på vetenskapsmän och 
akademiker från flera hundra år tillbaka – jag stod på jättars axlar, som Isaac Newton 
uttryckte det. Inte bara delade jag med mig av mitt arbete så att andra skulle kunna 
använda det, jag ville ha respons också – nåja, och beröm. Det verkade inte vettigt att 
kräva betalning av folk som eventuellt kunde hjälpa mig att förbättra det jag hade gjort.21 

Hur har då dessa principer och seder som från början praktiserades av en 
relativt begränsat och svårtillgänglig subkultur lyckats få sån genomslagskraft 
och sprida sig till allt större kretsar världen över? Linux barndom sammanföll 
med allmänhetens uppvaknande intresse för Internet i början av 1990-talet. 
Populariseringen av Internet och utvecklingen av Linux innebar att 
hackerkulturens ideologi spreds till den dator och IT intresserade allmänheten. 
Rörelsen började även få politiskt inflytande genom kampanjer på Internet. 
Clipperförslaget 1994, (som hade inneburit att krypteringsteknik kom under 
amerikanska statens kontroll) och Communications Decency Act 1996, (som 
syftade till att införa cencur på Internet) förhindrades bl.a. genom 
namninsamlingar och andra påtryckningar via Internet.22 

  Nicklas Lundblad, doktorand i Informatik vid Stockholms Universitet och 
VD för Stockholms E-handelskammare argumenterar i sin essäsamling 
Teknotopier – den nya tekniken och rättens framtid, för en reformering av 
upphovsrätten och belyser de svårigheter och problem den förnärvarande 
utsätts för genom den digitala tekniken.23 Ett framtidscenario han skissar på är 
att själva regleringen blir ett open source projekt där lagstiftaren står för 
regeluppsättningen och open source samfundet för teknikutvecklingen. 
Lagarna och reglerna skulle då bli ett ständigt pågående projekt i takt med den 
tekniska utveckling och i samförstånd med de som driver den utvecklingen.24 
En av Lundblads teser är människans behov driver teknikutvecklingen och 
lagstiftningen får anpassa sig därefter:25  

                                                 
20http://www.viktoria.informatik.gu.se/groups/KnowledgeManagement/Presentations/HGU/ 
030502. 
21 Torvalds, Linus, 2001,  s. 100. 
22 Raymond, Eric, S. 2001, Katedralen och basaren  s. 24.  
23 Lundblad, Nicklas, 2000, Teknotopier – den nya tekniken och rättens framtid, s. 131 ff. 
24 Lundblad, Nicklas, , s. 120. 
25 Lundblad, Nicklas, , s. 15. 
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 De flesta tekniska innovationer som är att hänföra till kategorin ”ny informations- och 

kommunikationsteknik har utvecklats och spridits spontant och nästan helt utan någon 

beslutande organisation sanktionerat användningen. Införandet av teknik i samhällen sker 

nästan aldrig genom att staten eller någon annan beslutande organisation godkänner den.  

 
Open source blir en allt mer intressant marknadsmodell och har stor 

affärspotential vilket leder till att den även börjar tjäna som modell inom 
juridiken.Vid amerikanska Harvard Universitetet har juridikprofessorerna 
Lawrence Lessig (vars idéer presenteras senare i detta kapitel) samt Charles 
Nesson startat Open Law-projektet som bygger på att frivilliga jurister och och 
juridikstuderande skickar åsikter och forskningsresultat som utmanar den 
amerikanska lagen om upphovsrätt (Copyright Extension Act). En massa 
information för eller emot samlas genom bidragen på projektets webbplats. Där 
sammanfattas den kompromiss som open source innebär jämfört med 
traditionell mjukvarubusiness, ”Det vi förlorar i sekretess vinner vi på att vi får 
så många källor och grundlig bevisföring” eller i ett annat sammanhang ”har 
man en miljon ögon till sitt förfogande elimineras misstag och buggar vilket 
ger bättre kvalite på produkten”.26 Detta får kritik från David Lancashire, 
forskare vid Department of Political Science, Berkely University, USA. Han 
menar att standarder inom open source tenderar att bli diffusa, ”erodera” och 
förlora i kvalitet med tiden efter devisen ”ju fler kockar, desto sämre soppa” 
och anger webbläsaren Netscape Navigator som ett exempel. Den var en gång 
den marknadsledande mjukvaran för att surfa på nätet men efter beslut att 
släppa källkoden fri i projekt Mozilla är den marginaliserad. Överhuvudtaget 
anser Lancashire att open source har sina flesta anhängare bland personer och 
grupper som är politiskt och ekonomiskt relativt marginaliserade. Detta skulle 
även gälla på makronivå då länder som Kanada, Finland och Nederländerna 
har största andelen utvecklare för open source. Dessa länder är enligt honom 
närmast att betrakta gentemot sina grannländer som satellitekonomier.27  

Genom utvecklingen av Linux och Internet kom allt fler att betrakta 
digitalt material som något fritt och gratis. När tekniken var mogen och 
Napster 1999 lanserade sin filbytartjänst var grunden redan lagd till det som 
kom att kallas Napstereffekten. Tjänsten blev en succé med miljontals 

                                                 
26 Torvalds, Linus, 2001, Just for fun , s. 230 ff. 
27 http://firstmonday.org/issues/issue6_12/lancashire 031010 Lancashire, David, 2001, The Fading 
Altruism of Open Source Development. 
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användare världen över som fritt laddade hem musik i mp3 format. Napster 
finns inte kvar i sitt original utförande efter flera stämningar från skivindustrin 
men en uppsjö av napsterkloner med förfinad teknik har tagit över dess roll. 
Dessa är uppbyggda som ett finförgrenat nätverk utan central styrning och 
ansvar av användare som kommunicerar och utbyter fritt i stort sett vilka 
digitala filer som helst, musik, film, mjukvara med varandra, inte helt olikt ett 
open source projekt.28 Programvaran till dessa s.k. peer2peer nätverk är fri och 
ofta uppmanar utvecklaren användarna att nyttja och vidareutveckla dem som 
open source programvara. En av de mer kända är Gnutella vars namn sannolikt 
inte av en slump associerar till organisationen GNU skriver i sin presentation:29 

  
Since its inception, the entire premise of the Internet centered on file sharing. Many 

people don’t realize that fact, but if you think about it you realize that the Internet has always 

existed to promote the sharing of information. Gnutella arms the Internet community with a 

tool that goes back to the basics of the Internet  
 
samt några rader längre ner: 
 
it creates a revamped atmosphere on the Internet, enabling users to share information like 

never before. To put it simply, Gnutella puts the personal interaction back into the Internet. 

When you run Gnutella software and connect to the Gnutella Network, you bring with you the 

information you wanted to make public. And you choose what information to share.    
 
Raymond ser en sammanblandning av begreppen som starkt bidragit till 

fenomen som t.ex peer2peer nätverk samt den utspridda uppfattningen att 
digital information ska vara fri att kopiera utan moraliska betänkligheter om 
upphovsrätt. ”All information skall vara fri” eller ”all information strävar efter 
frihet” är en klassisk devis inom hackerkretsar. Detta syftade ursprungligen 
framförallt på information som kan ge upphov till kunskap skall vara fri av 
demokratiska och moraliska skäl. De ekonomiska argumenten som många idag 
tar som intäkt för att fritt kopiera kommersiell programvara är bl.a. att eftersom 
marginalkostnaden för att kopiera digital information är noll, så borde dess 
marknadspris också vara noll. Enligt Raymond är detta en vanföreställning som 
lät kan skjutas i sank men som tyvärr ofta blandas ihop med open source 
konceptet. För det första tas uppenbart inga hänsyn till kostnader rörande 
                                                 
28 Lundblad, Nicklas, , s. 52 ff. 
29 http://www.gnutella.com/news/4210  030505. 
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utveckling, informationsbärande medier och nyttovärde. Vissa former av 
information strävar verkligen efter frihet menar Raymond, men bara i den 
bemärkelse att dess värde stiger ju fler människor som har tillgång till den. 
Teknisk dokumentation för en programvara är ett bra exempel. Mycket av 
informationen har dock ett indirekt värde där de mest renodlade exemplen kan 
representeras av värdet på kontonummer eller lösenord. Värdet av denna 
information för att komma åt andra resurser bestäms helt av den 
bakomliggande informationens värde trots att kostnaden för att kopiera ett 
lösenord är lika med noll. Raymond menar att myten om informationens frihet 
inte har något att göra med de ekonomiska argumenten för öppen 
programvara30 utan snarare är en överliggande ideologisk diskussion. 

Den amerikanske juridikprofessorn Lawrence Lessig verksam vid Stanford 
University of Law school är inne på samma linje men hårdrar resonemanget 
ytterligare. En vanlig föreställning är att Internet inte kan regleras och 
kontrolleras av myndigheter, att det skulle finnas något inbyggt i själva 
systemet Internet som gör det fritt. Lessig menar att det inte ligger i Internets 
natur att vara frittt. Internet har ingen natur, endast kod, (programmeringskod) 
av den hård- och mjukvara som bygger upp det ofantliga nätverket. Under 
inflytande av kommersiella krafter håller Internet på att bli en miljö där våra 
beteenden är mer kontrollerade än i den fysiska världen.31 Vi kan fortfarande 
välja vilket Internet vi vill ha. Valet står mellan olika arkitekturer, vilken kod 
som gynnar respektive missgynnar kontroll på Internet. Det är koden som kan 
göra Internet till en plats av frihet eller tvärtom. Därför att kod är den mest 
renodlade formen av lag enligt Lessig.32 Det är upp till jurister, opinionsbildare 
och i förlängningen varje enskild medborgare att ta ställning till vilken kod 
(lag) som ska gälla på nätet. Lessig förespråkar öppen kod vilket är mer 
transparant och flexiblare och därför skulle vara svårare att kontrollera. Öppen 
kod ger inte avsaknad av kontrollmekanismer men den ger en öppen kontroll 
där användaren är medveten om kontrollen och kan påverka den vilket är 
skillnad.33 Myndigheterna kan fortfarande implementera standarder m.m. men 
de kan inte tvinga på restriktioner som användarna inte vill ha och tar det 
misslyckade försöket av myndigheterna 1996 att tvinga på Internetanvändarna 
The Communications Decency Act som ett bra exempel. Han ger en intressant 

                                                 
30 Raymond, Eric, S. 2001,  s. 100. 
31 Lessig, Lawrence, 1999, Code and others laws of cyberspace  s. 6 - 8 samt s. 24. 
32 Lessig, Lawrence, s. 183 ff. 
33 Lessig, Lawrence, s. 207 – 208 samt s. 224. 



23 

jämförelse mellan open source mjukvara och böcker. Böcker är i själva verket 
open source produkter, de döljer inget, avslöjar sin kod – är kod. Läsaren väljer 
hur mycket, i vilken ordning och när hon ska läsa boken. Öppen kod är 
grunden för ett öppet samhälle.34 På senare år har Lessig blivit en allt mer 
hängiven open source anhängare och han har tagit initiativet till organisationen 
The Lessig Challenge dit folk bl.a. kan skänka pengar till rättshjälp för open 
source programmerare- och utvecklare som hamnat i juridiksa tvister om t.ex. 
upphovsrätt samt verka för allmän kamp mot monopol inom media och IT.35   

Kommer då open source att växa och rentav möjligen ta över de 
kommersiella programvarornas dominans på marknaden i framtiden? Sannolikt 
är det för tidigt för att definitivt kunna säga vilka som avgår med segern. För 
att bättre kunna belysa frågan bör open source ideologins roll och plats i 
samhället bättre identifieras. Inom sociologin talar man om trend respektive 
kontratrend där trenden står för den förhärskande rörelsen i samhället, t.ex den 
allt mer tilltagande globaliseringen medans kontratrenden då är en motreaktion 
mot den dominerande trenden, t.ex antiglobaliseringrörelser. Gårdagens 
radikala trender som t.ex nationalismen under 1800-talet är ofta dagens 
kontratrender enligt detta synsätt. Historiskt tenderar trender att vinna över 
kontratrender eftersom de sistnämnda förutsätter en begränsning i tillgången 
och flödet av information36. Vilket av dessa begrepp passar då in på open 
source? Som kontratrend om man betraktar den kommersiella multinationella 
programvaruindustrin som en allt igenom dominerande kraft. Men open source 
kan lika gärna vara en trend i sin linda som vi bara har sett början av eftersom 
den saknar de begränsningar som kommersiella alternativ uppvisar vad gäller 
t.ex. spridning och användning. Historien får utvisa resultatet.  

Det finns tecken som tyder på att många inom open source rörelsen antog 
att det skulle gå fortare för t.ex Linux att växa och mogna. En viss 
överoptimism rådde för ett par år sedan, man underskattade trögheten hos 
marknadsaktörerna och användarna samt glömde bort att många på olika nivåer 
i samhället har ett stort ekonomiskt intresse av att Microsofts plattform också i 
fortsättningen förblir marknadsledande37. Steven Weber, Professor i 
Statskunskap vid Berkely University ser också problem för open source. Han 
är kritisk, inte så mycket mot själva ideologin som mot dess organisation och 

                                                 
34 Lessig, Lawrence, s. 107 f. 
35 http://luke.francl.org/lessig-challenge/  031005. 
36 Bard, Alexander & Söderqvist, Jan,  2000, Nätokraterna  s. 254. 
37 Raymond, 2001,  s.149 f.  
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uppbyggnad som han anser främjar elitism och vänskapskorruption. Ett fåtal 
invigda bestämmer merparten av ett projekt som de flesta knappast aldrig har 
chansen att påverka. Open source är fortfarande för teknokratiskt och nischat 
för att attrahera bredare användargrupper som i grunden är ointresserade av 
teknik. Inte desto mindre ser han i open source en möjlig utvecklingspotential 
för fattiga länder att datoriseras.38 

Ett utvecklingsdrag som under de senaste åren blir allt tydligare är iallafall 
att öppen- programvara och källkod, överhuvudtaget hela konceptet open 
source börjar betraktas som ett ”rumsrent”, intressant och seriöst alternativ till 
kommersiella produkter av myndigheter och företag. Statskontoret 
presenterade 030207 en förstudie kallad Grönt Ljus för öppen källkod  där stat 
och myndigheter rekommenderas använda fri programvara som Linux främst 
för att spara pengar men också för att få en större frihet och flexibilitet att 
själva kunna vidareutveckla programvaran efter sina speciella behov. Studien 
konstaterade också ett stort och växande missnöje bland myndigheternas IT-
ansvariga över Microsoft och andra programvarujättars hårda licencieringskrav 
som bl.a. binder upp kunden över en lång tidsperiod.39 Att ämnet är ”hett” idag 
märks inte minst inom konsult- och utbildningsbranschen. Svenska 
Dataföreningen t.ex anordnade en utbildning 7 -8 maj 2003 kallad ”Linux och 
öppen källkod i IT-strategin” vilket är ett exempel i mängden på intresset för 
ämnet just nu.40 Under en kurs som författaren deltog i för att bli certifierad 
testledare för ECDL, (på svenska ofta benämt Europeiska Datakörkortet) 
framkom att dataföreningen ämnar släppa nya s.k. testmoduler inom kort för 
Linux samt det av SUN Microsystems utvecklade StarOffice vilket är det ”fria” 
alternativet gentemot Microsofts Officepaket som länge dominerat marknaden 
för s.k. kontorsprogram. Detta införande har skett efter påtryckningar från 
arbetsgivare inom stat och kommun som planerar en övergång till dessa 
programvaror framförallt av ekonomiska skäl. De anställda bör därför ges 
möjlighet till en formell utbildning på dessa program.41 För den som vill veta 
mer om ECDL rekommenderas Svenska Dataföreningens webbplats 
www.dfs.se.  

                                                 
38 Weber, Steven, 2000,  Brie Working Paper 140 - The Political Economy of Open Source Software   
s. 39 ff. 
39 www.statskontoret.se 050510. 
40 www.dfs.se/nyheter/nyheter_mer.asp 030510. 
41 Källa: Författarens egna anteckningar under föreläsning av Joacim Nieminen, Svenska Dataföreningen. 
Maximalen, Stockholm 030523. 
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Nu är det inte bara Linux som är öppen programvara vilket är viktigt att 
komma ihåg i sammanhanget. En stor del av de språk och program som 
används dagligen av miljontals användare är fria. Eftersom den enda möjlighet 
en programmerare av öppen källkod har att bevisa sin skicklighet är först och 
främst att göra ett högkvalitativt program men också att göra det brett och 
kompatibelt så att så många som möjligt kan ta del av hans eller hennes 
skapelse. Open source kan också ses som ett självreglerande system där sånt 
som inte håller måttet automatiskt sållas bort på ett tidigt stadium. Det finns 
därför en naturlig drivkraft menar Raymond att inom open source sträva mot 
breda standarder.42 Det är därför inte förvånande fortsätter han att många av de 
mest spridda, välkända och långlivade standardena som TCP/IP, UNIX, 
LINUX samt språk som SGML, HTML, XML, SQL och Perl samtliga 
tillkommit inom ramen för open source ideologin.   

 

                                                 
42 Raymond, Eric, S.2001,  s. 65. 
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Bakgrund och förutsättningar 

Internet 
Knappast någon har kunnat undgå att höra talas om Internet. Detta 
världsomspännande datornätverk som får en allt större betydelse för samhället 
och individen. Internet såg dagens ljus 1969 och kallades till en början för 
ARPANET. Den har sitt ursprung i samarbetet mellan amerikanska försvaret 
och ett antal universitet som t.ex. Massachusett´s Institute of Technology, mer 
känd under förkortningen MIT och Stanford som en direkt följd av det kalla 
krigets ständigt närvarande krigshot. Målet var att skapa ett nätverk av datorer 
som även efter ett nukleärt krig skulle kunna kommunicera med varandra.43 
Under lång tid kom sedan Internet att i stort bli en intern angelägenhet för 
forskare akademiker, och datorentusiaster. Anledningen var bl.a. att nätet var 
långsamt, svårtillgängligt, kostsamt och krävde specialkunskaper att använda. 

I början på 1990-talet hände något. 1994 var det år som Internet på allvar 
slog igenom i Sverige.44 Plötsligt blev det intressant för privatpersoner och 
företag att komma ut på Internet. Förklaringen låg till stor del i introduktionen 
av de s.k. webbläsarna ett par år tidigare. Lägg därtill att priserna på hård- och 
mjukvara samt för uppkopplingen till nätet drastiskt började sjunka vid den här 
tiden samtidigt som fenomenet Internet fick en rejäl mediaexponering.  

I början ansågs Internet allmänt som en marginell företeelse med i 
huvudsak oseriös och opålitlig information men i mitten av 1990-talet insåg 
myndigheterna att Internet inte var någon modefluga utan var här för att stanna, 
vilket fick till följd att en allt större del av samhällsinformationen publicerade 
elektroniskt.45 Ungdomsgrupper och olika subkulturer hade tidigt insett 
Internets fördelar och var något av pionjärer på nätet vid sidan av de redan 

                                                 
43 Lundberg, Lars, Eriksson, Magnus, 1996,  Grunderna i IT.  Utbildningsradion 1996 s. 12 ff.  
44 Red. Vedin, Bengt-Arne, Informationstekniken nu, då, sedan. Teldok rapport 25 1995 s. 7 ff. 
45 Segerlund, Carl-Öije, IT för samhällsservice, demokrati och folkbildning i Sverige. Teldok rapport 113 
1997 s. 1. 
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etablerade akademiker/forskarkollektiven. Massmedia och näringslivet i stort 
insåg också vid den här tiden marknadspotentialen av att vara närvarande på 
Internet och det dröjde inte länge innan privata intressen gjorde sitt intåg och 
drev på en snabb kommersialisering. Internet blev ett effektivt och slagkraftigt 
kommunikationsmedium som påverkade samhället. Den kände amerikanske 
medieforskaren och debattören Neil Postman hävdar liksom sin kollega 
Marschall McLuhan gjorde något decennium tidigare att ”mediet är 
budskapet”.46 Det bästa sättet att studera en kultur är att uppmärksamma de 
verktyg den har för sin kommunikation. Postman ger i sin bok Underhållning 
till döds ett enkelt men intressant exempel; det primitiva kommunikations-
medium som röksingnaler utgör räcker inte till för att t.ex förmedla snabba 
dagsnyheter. Dagsnyheter är ett resultat av tekniska framsteg menar han. Först 
telegrafen, sedan radio och television och slutligen Internet, vilka samtliga ger 
blixtsnabb kommunikation över långa avstånd. En kultur med röksignaler som 
främsta kommunikationsmedium för att besegra avstånd har inget som heter 
dagsnyheter. Mediumet skapar formen för kommunikationen.47 Neil Postman 
menar också att information finns överallt i stora mängder runt omkring oss 
men att den måste sovras, organiseras och tolkas mot bakgrund av en 
sammanhängande kontext eller världsbild för att kunna bli en källa till 
kunskap. Postmans tankegångar kan med fördel enligt min mening appliceras 
på dagens diskussion om Internets roll och påverkan på samhället och han 
menar sammanfattningsvis att: 

De kommunikationsmedia som en kultur har tillgång till utövar ett mycket starkt 
inflytande på hur kulturens intellektuella och sociala intressen och aktiviteter utformas.48 

 

Samtidigt som Internets genomslagskraft ekonomiskt, politiskt, kulturellt och 
socialt ökade växte tankegångar också fram om att Internet var en del i ett 
större sammanhang.49 Att detta komplexa nätverk för informationsutbyte 
utgjorde en del av en ny infrastruktur i det samhälle som brukar benämnas 
informations – kunskaps – eller det postindustriella samhället. På liknande sätt 
som den industriella revolutionen förändrade det gamla jordbrukssamhället för 
100 år sedan, påverkar IT-revolutionen våra liv och vårt samhälle på ett 

                                                 
46 Postman, Neil, 1986, Underhållning till döds s. 18. 
47 Postman, Neil, 1986, s. 15 f.  
48 Postman, Neil, 1986, s. 17. 
49 Kai A. Simon, Victoria Institute 1999 – Infrastruktur i Sverige – kriterier på tillgänglighet s. 1. 
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genom-gripande sätt. Den industriella utvecklingen hade inte varit möjlig utan 
tillgång till ett välutvecklat transportnät som gjorde det möjligt för människor 
och produkter att snabbt kunna förflytta sig över stora avstånd samt 
möjligheten att via elnät föra elkraft oavsett avstånd till industrier och bostäder. 
Precis som byggandet av Göta Kanal under 1820-talet eller järnvägens 
utveckling kring sekelskiftet gav upphov till stark ekonomisk tillväxt och ökad 
dynamik i samhället kan paralleler dras till Internets explosiva tillväxt och 
Sveriges framskjutna position inom sektorerna informationsteknik och telekom 
under det sena 1990-talet.50 Internet kan med detta synsätt sättas in i ett 
historiskt sammanhang och blir inte enbart en gigantisk källa till information 
utan även en del av den informations-teknologiska infrastruktur som 
omvandlar samhället.51 

Manuel Castells ser uppkomsten av Internet som en stor teknisk förändring 
vars påverkan på samhället och kulturen är av samma betydelse som 
uppkomsten av alfabetet för ca. 2700 år sedan. Olika kommunikationsformer 
integreras till ett interaktivt nätverk. En supertext eller metaspråk skapas som, 
för första gången i historien, sammanför den mänskliga kommunikationens 
skriftliga, muntliga och audiovisuella former till ett enda system. Trots all 
science fiction ideologi och kommersiell entusiasm som omger den 
framväxande ”elektroniska motorvägen” kan dess betydelse inte överskattas. 
Den potentiella integrationen i samma system av text, bilder och ljud som 
interagerar från många håll, i vald tid (real eller fördröjd) inom ett globalt 
nätverk med enkelt och billigt tillträde, förändrar kommunikationens karaktär 
fundamentalt. Och kommunikationen formar i avgörande grad kulturen. 
Eftersom kultur förmedlas och spelas upp genom kommunikation, omvandlas 
redan nu själva kulturerna - det vill säga våra historiskt producerade system av 
föreställningar och koder - av det nya tekniska systemet. Utvecklingen kommer 
under de närmaste åren att ske med ojämn takt och geografi. Ändå kommer det 
säkert att utvecklas och omfatta åtminstone de dominerande aktiviteterna och 
centrala befolkningssegmenten över hela jorden menar Castells. Det globala 
interaktiva nätverket existerar redan i det nya mediesystemet, i de snabbt 
förändrade systemen för telekommunikation, i de interaktiva nätverk som 
redan bildats kring Internet, i människors föreställningar, i regeringarnas 
åtgärder och på företagens ritkontor. Uppkomsten av ett nytt elektroniskt 
kommunikations-system som kännetecknas av global räckvidd, integration av 
                                                 
50 Kai A. Simon, Victoria Institute 1999 – Infrastruktur i Sverige – kriterier på tillgänglighet  s. 1. 
51 SOU 1999:85, IT-kommissionen, Bredband för tillväxt i hela landet  kap. 2.4 samt s. 44.  
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alla kommunikationsmedier och potentiell interaktivitet förändrar vår kultur för 
alltid.52 

Sammanfattningsvis kan vi se att Internet började från mitten av 1990-talet 
inte bara allt mer bli en del av det befintliga samhället utan också en spegelbild 
av samtiden. Ett möjligt framtida svenskt kulturarv. Ett kulturarv som var stadd 
i ständig förändring. Vilken instution eller myndighet var lämpad att ta hand 
om detta komplexa kulturarv?  

Kulturarv 
Kulturarv är ett begrepp som länge varit en del av den svenska 
samhällsdebatten. Men inte förrän under 1990-talet tog den steget in i 
juridikens värld. I Arkivlagen från 1991, 3§ kan man läsa att myndigheternas 
arkiv skall vara en del av det svenska kulturarvet.53 I Kulturutredningen från 
1995 definieras kulturarv utifrån två begreppsgrupper: imateriella och 
materiella. Den förstnämda gruppen innehåller begrepp som religion, språk, 
historia, traditioner, livsformer, ideér och samhällstrukturer. Den materiella 
delen av kulturarv kan vara konstverk, litteratur, film, foto, föremål, 
byggnader, fornlämningar, anläggningar och kulturlandskap.54 Utifrån detta 
synsätt faller det mesta med tiden inom ramen för begreppet kulturarv. Detta 
arv är ständigt utsatt för politiska, ekonomiska och sociala intressens 
påtryckningar och konkurrerande uppfattningar och endast det som offentligt 
pekas ut som kulturarv blir till sist ett kulturarv. Tanken att kulturarvspolitiken 
definerar sitt eget objekt utvecklar Jonas grundberg i sin uppsats 
Kulturförvaltningens samhällsuppdrag.55 Från projekt Kultuarw3s horisont kan 
iallfall konstateras att ett flertal av de imateriella och materiella kulturarven 
återfinns på nätet i någon elektronisk form. 

Det är viktigt att också vara medveten om att det inte bara finns ett enda 
kulturarv. Det tillhör alltid någon grupp eller kategori av människor i samhället 
och det är svårt att definiera exakt vad som är ditt eller mitt kulturarv men ser 
man det i ett större perpektiv och över en längre tidshorisont blir ett visst 

                                                 
52 Castells, Manuel, 1999, Informationsåldern: Ekonomi, samhälle och kultur, vol 1: Nätverkssamhällets 
framväxt, s. 333 f. 
53 Arkivlag 1990:782. 
54 SOU 1995:84, Kulturpolitikens inriktning, s. 295. 
55Grundberg, Jonas, 2000, Kulturförvaltningens samhällsuppdrag, En introduktion till kulturför-
valtningens teori och praktik. s.43. 
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kulturarv med tiden hela svenska folkets och i förlängningen även hela 
mänsklighetens kulturarv.56  

Kulturarv kan vara mer eller mindre organiserat. Ett exempel på mindre 
organiserat kan vara en hembygdförening som lokalt arbetar aktivt med 
bevarandefrågor. Ett starkt organiserat kulturarv har en statlig förvaltning som 
reglerar och bevarar kulturarven genom att detta sätts under statlig lagstiftning 
som t.ex. Pliktleveranslagen. 
 

Pliktleverans 
Varje nation har ett publicerat kulturarv att ta hand om. För att det insamlade 
materialet ska bli så omfattande som möjligt samt för att underlätta inkrävandet 
lagstiftar många länder om pliktleverans till nationalbibliotek eller annan 
lämplig instution. I pliktleveransutredningen från 1992 tas fyra punkter upp 
vad gäller syftet med den svenska pliktleveranslagen. 

 

• Bevara och tillhandahålla yttringar av svenskt liv, svenskt samhälle och 
svensk kultur för eftervärlden. 

• Materialet ska så vitt möjligt kunna utnyttjas av alla medborgare. 

• Målen ska ges lagform under hänsynstagande till tidigare svensk och 
internationell lagstiftning och erfarenheter. 

• Lösningarna ska ta hänsyn till den senaste tekniska utvecklingen och 
finna tillfredställande organisatoriska former.57 

 
Det här är starka och tydliga riktlinjer för syftet med en pliktleveranslag 

och bevarandet av det svenska kulturarvet. Ur kulturarw³:s synvinkel är 
speciellt den sista punkten intressant då den visar medvetenhet om vikten att 
utnyttja, implementera och i övrigt vara allmänt uppdaterad på de senaste 
tekniska landvinningarna. E-pliktsutredningen från 1998 är sannolikt färgad av 
dessa tankegångar och utredningen i sig kan sägas vara resultatet av den 
alltmer ökande insikten och viljan av att bevara det elektroniska kulturarvet. 
Vad gäller de övriga punkterna ges klara besked om Kulturarw³:s syfte och 
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mål. Själva pliktleveranslagen som kortfattat beskrivs nedan ger allmänt ett 
starkt stöd för ett insamlande och tillgängliggörande av elektroniska dokument. 

Att lämna pliktexemplar har gamla anor i sverige. Redan 1661 kom den 
första propån om att landets sju tryckerier skulle lämna ett exemplar till 
Kungliga Biblioteket.58 Sannolikt fanns ingen tanke om att bevara för 
eftervärlden utan detta förfarande tillkom mer för att tillfredställa statliga 
kontroll- och censursträvanden. I den nutida pliktleveranslagen 1993:1392 ges 
föreskrifter om skyldigheter att till vissa utvalda bibliotek samt till Statens 
Ljud och Bild Arkiv, (SLBA) lämna exemplar av dokument, s.k. 
pliktexemplar. Dokument definieras inte bara som skrift utan även som film, 
fonogram, videogram m.m. (5-18§). Pliktexemplaren skall lämnas av 
framställaren eller ansvarig utgivare/förläggare, (19-21§). För att ett dokument 
skall komma ifråga för pliktleverans måste det röra svenska förhållanden 
och/eller ha svensk anknytning, vara s.k. suecana enligt 4§. Dokumentet måste 
också ha gjorts tillgängligt för allmänheten och/eller mångfaldigats i någon 
form, (3§), för att pliktexemplar skall kunna krävas in. Dessa pliktexemplar av 
skrift eller kombinerat material skall i minst ett exemplar lämnas till Kungliga 
Biblioteket samt till universitetsbiblioteken i Stockholm, Uppsala, Linköping, 
Lund, Göteborg och Umeå. Statens Ljud och Bild Arkiv, SLBA tar hand om all 
film, videogram, fonogram och övriga dokument för elektronisk återgivning, 
t.ex. multimedia på CD-rom.59 Alla bibliotek utom Kungliga Biblioteket och 
universitetsbiblioteket i Lund har rätt till viss gallring genom speciella 
urvalskriterier av inkommande material.  

Kungliga Biblioteket 
Kungliga Biblioteket i Stockholm, Sveriges nationalbibliotek som populärt 
brukar förkortas KB, en benämning som hädanefter gäller också i uppsatsen 
har lång erfarenhet av att samla in tryckt material för att bevara och 
tillgängligöra. Redan under 1660-talet började denna instution att samla in och 
bevara tryckta publikationer. Huvuduppgiften är att samla, beskriva, bevara 
och tillhandahålla allt svenskt tryck. KB ansvarar också för driften och 
förvaltningen av det nationella biblioteksdatabassystemet LIBRIS samt även 

                                                 
58 www.kb.se 030518. 
59 SOU 1998:111,  E-plikt, att säkra det elektroniska kulturarvet  s.37. 
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för BIBSAM som bl.a. utvecklar och samordnar landets forskningsbibliotek. 
KB mottar ungefär 1100 hyllmeter svenskt tryck årligen.60 

E-pliktsutredningen och juridiska frågetecken 
1997 påbörjades den s.k e-pliktsutredningen på initiativ av regeringen. Som 
Särskild Utredare utsågs Sven Allerstrand som är Verkställande Byrådirektör 
för SLBA. Uppdraget bestod i att göra en översyn av lag 1993:1392, 
(pliktexemplarslagen) samt undersöka behovet av förändringar i denna lag 
angående utökad leveransplikt för elektroniska dokument.61 SOU 1998:111 ger 
en detaljerad bild från många synvinklar av hur läget såg ut i slutet av 90-talet 
för de aktuella områdena. Även om KB påbörjat projekt Kulturarw³ ett par år 
före är det i och med denna utrednings slutsatser som projektet kan sägas få 
officiell legitimitet och erkännande från myndigheter och staten. Utredningens 
rekommendation blev bl.a. att förorda en ändring i lagen så att även alla typer 
av elektroniska dokument innefattades av den. Detta kom också att ske 1 juli 
2002 genom förordning 2002:287. Se medföljande bilaga över det 
pressmeddelande som KB skickade ut kort efter att beslutet om 
tilläggsförordningen togs. Pressmeddelandet tycker jag beskriver den lättnad 
som de ansvariga på KB måste ha känt då alla juridiska frågetecken äntligen 
rätats ut.62 Innan förordningen befanns sig projektet nämligen i en slags juridisk 
gråzon där det var tveksamt om verksamheten överhuvudtaget var laglig. KB 
blev polisanmäld av en privatperson sommaren 2001 för att projektet ansågs 
bryta mot upphovsrättslagen, (1960:729) och person-uppgiftslagen (1998:204). 
Datainspektionen gav personen rätt men KB överklagade. En ohållbar situation 
i längden som alltså fått ett lyckligt slut. 

 

 

                                                 
60 SOU 1998:111, s.46. 
61 SOU 1998:111, s.13. 
62 www.kb.se  030510. 



33 

Projektet 

Fråga 1: Hur går insamlandet av webbsidorna till? 
 

Att definiera det svenska på webben 
”Det första vi måste göra är att definiera vad som är svenskt på webben och det 
naturliga är att börja med toppdomänen” menar Allan. Det är en viktig och stor 
del av vårat arbete att definiera och leta rätt på svenskt material.  

Toppdomän eller landsdomän är den sista delen i URL:en som anger vilket 
land den är registrerad hos. URL står för Uniform Resource Locator och är den 
syntax som anger det man i dagligt tal kallar webbadressen som t.ex. 
http://www.aftonbladet.se. I detta fall blir aftonbladet den s.k. underdomänen. 
Varje land har sin egen toppdomän, exempelvis .it för italien och dessa delas ut 
och administreras av organisationen Internet Assigned Numbers Authorithy, 
(IANA). Det finns också ett antal icke nationsspecefika toppdomäner, s.k. 
generiska toppdomäner som från början var tänkta för USA men idag är 
populära överallt. Dessa toppdomäner är bl.a. välkända .com,(företag) .org, 
(organisationer) .edu, (utbildning) och .net, (Internet). Det finns också en rad 
nya topdomäner av samma typ exempelvis .biz, .web och .info för att möta det 
ökande behovet av URL:er. 

”Det är självklart att URL:er som nås via toppdomänen .se betraktas som 
svenska liksom allt material som ligger på en webbserver i sverige” menar 
Allan. Tyvärr räcker inte det som definition. Network Information Centre 
Sweden (NIC-SE) som administrerar alla underdomäner till .se domänen ställer 
relativt hårda krav för att få registrera en .se domän, (även om vissa av dessa 
krav ej längre gäller sedan halvårsskiftet 2003). Därför söker sig många till 
framförallt toppdomänerna .com, .org och .net vilka har betydligt mildare krav 
för registrering av underdomäner fortsätter han, där är det oftast ”först till 
kvarn” som gäller. Ett annat skäl för ett företag att exempelvis välja en .com 
adress kan vara att företagets verksamhet är internationell och man vill enkelt 
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bli hittad på Internet och inte vara förknippad till ett särskilt land.63 Det blir 
också allt vanligare att svenskar väljer andra nationers toppdomäner som ger 
slagkraftiga och mer eller mindre fyndiga namn. Bland de vanligaste märks .nu 
vilket tillhör den lilla söderhavsön Niue. ”I dagsläget har .nu cirka 75 000 
svenska underdomäner registrerade och .se har ca 100 000” säger Allan.  

”Vi får begära in listor över svenskägda domän namn samt över vilka som 
har en svensk postadress eller svenskt telefonnummer från organisationerna 
som administrerar respektive toppdomän som .nu. Detta är inte alltid så 
populärt eftersom många betraktar dessa listor som sitt kundregister, speciellt 
gäller detta för de generiska toppdomänerna som .com. Med .nu har vi bra 
kontakt med dem som driver domänen men vi ser ett ökande problem med att 
begära in adressregister rent allmänt” menar Krister. ”Vi löser problemet 
genom att använda oss av Network Solutions tjänst WHOIS?” Network 
Solution är ett webbserviceföretag där man kan registrera domännamn under 
generiska toppdomäner, de tillhandahåller även webbutrymme med 
kringtjänster och en av dessa är alltså WHOIS? Den fungerar som en sökmotor 
för alla generiska toppdomäner där man kan söka på domännamn och/eller 
nyckelord, förslagsvis då specefikt svenska ord.64 På detta sättet hittar man 
URL:er att släppa lös roboten på för insamling.  

”Tips av olika slag har också lett till upptäckter och det är alltid 
välkommet” säger Allan. Tips gäller ofta s.k. suecana, alltså material med 
svensk anknytning. Överhuvudtaget gäller det också att hålla sig väl och ha en 
bra kontakt med de som administrerar webbservrarna, med den s.k. 
webbmastern eftersom servern kan gå ner i upp till 10 sekunder vid 
insamlandet. Även om servern inte skulle drabbas av avbrott syns det att någon 
varit inne i deras system så därför hör det till god ton att ringa och förvarna om 
kommande insamling. 

Arbetsgången eller prioriteringordningen för att definiera vad som är 
svenskt på webben kan sammanfattas som följer:65 

 
1. Allt material som nås via URL:er under toppdomänen .se 
2. Allt material på webbservrar som rent fysiskt befinner sig i sverige. 
3. Allt material inom domäner registrerade med svensk postadress 

eller svenskt telefonnummer. 

                                                 
63 SOU 1998:111 s.229. 
64 http://www.networksolutions.com/cgi-bin/whois/whois  030320. 
65 SOU 1998:111 s. 229. 
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4. Allt material som riktar sig till, eller är intressant för svenskar. 
 
Överlappningen är uppenbar liksom vissa motsägelser, toppdomänen .se kan 
mycket väl ligga på en webbserver utanför sverige men anses ändå som svensk 
konstateras det i SOU 1998:111, och vidare konstateras att punkt 4 är helt 
öppen för individuell tolkning från fall till fall. Icke desto mindre ger de 
riktlinjer för vad som ska definieras som svenskt material. Allan och Krister 
följer också ovanstående prioriteringordning.  

 

Vad som inte blir insamlat 
Det finns naturligtvis även material som av någon anledning inte blir insamlat 
fast det tillhör rätt kategori. Dit hör det mesta som är interaktivt på webben. 
”Vi har svårigheter med interaktivt material” säger Krister. Fler och fler 
webbsidor blir delvis definierade med programkod som Javascript eller 
insticksprogram, s.k. plug-ins som exempelvis Flash, Shockwave och 
RealPlayer. Dessa fyller olika interaktiva funktioner på webbsidan som bl.a. 
rörlig grafik,  uppspelning av musik och strömmande video. Dessa exekveras 
när sidan visas upp och i arkivet kommer exekverbara filer inte att fungera. 
Krister nämner tidningarnas webbupplagor som exempel på intressanta 
webbsidor som inte kan visas så som den såg ut i original på webben. 
Nyhetsportaler och tidningarnas webbupplagor tillhör den kategorin som blir 
allt mer interaktiva och som vi därmed inte kan visa på det sätt som det 
ursprungligen var tänkt. Detta förhållande är olyckligt speciellt med tanke på 
att dagstidningar tillhör en prioriterat mål för insamlandet fortsätter han. 
”Tyvärr med tanke på vår verksamhet blir sådant material på webben allt 
vanligare för alla kategorier av webbsidor” suckar Allan. Överhuvudtaget 
missas idag mycket material som har hög ändringsfrekvens, dvs. webbsidor 
som uppdateras och ändras ofta som t.ex. dagstidningar webbupplagor men 
även annan periodica och innehåll på portaler som Spray. Ett sätt att komma åt 
detta problem är att identifiera denna typ av webbplatser och samla in 
materialet därifrån oftare vilket sannolikt kommer att ske i framtiden.  

En typ av interaktivitet som inte är prioriterad men som är vanligt 
förekommande och ett växande fenomen på webben är de många 
chatkanalerna, men också s.k. muds, newsgroups, usenet, epostlistor, samt 
tjänster för kollektivt skrivande och spelande på webben. Dessa tekniker för 
interaktiv direktkommunikation online kommer i stort att att inte finnas med i 
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arkivet konstaterar Krister. Denna interaktiva elektroniska kommunikation, 
ofta i realtid är nya kanaler för mänsklig kommunikation. Dessa aktiviteter 
utgör en allt större och viktigare del av Internet som inte kommer att bevaras i 
Kulturarw³ p.g.a. den nuvarande teknikens begränsningar konstaterar 
Allerstrand.66 Krister menar dock att newsgroups kommer med ibland beroende 
på den tekniska konfigurationen för den aktuella webbplatsen. 
Informationsteoretiker som Marshall McLuhan (1911 – 1980) ser ett samband 
mellan kultur, kommunikation och teknologi. Han menar att människans 
drivkraft och vilja att kommunicera med varandra historisk drivit på 
teknologiutvecklingen. McLuhan har givit upphov till begrepp som ”The 
Global Village”(sv.”Den Globala Byn”), där människorna via elektronik 
snabbt kan kommunicera med varandra oavsett fysiskt avstånd och datorn kan 
sägas ha blivit en sorts förlängning av människans nervsystem.67 McLuhans 
ideér var kontroversiella då de presenterades för drygt trettiofem år sedan, men 
mycket av det han förutspådde är verklighet idag. McLuhan har kommit att 
kallas för ”den elektroniska kulturens odödliga helgon”.68 Filosofen och 
kulturgeografen Alexander Bard och skribenten Jan Söderqvist presenterar 
liknande tankegångar om Internets särställning vad gäller kommunikation i sin 
bok Nätokraterna. Internet skiljer sig på en avgörande punkt från andra 
massmedier som dagspress, radio och TV  genom att kommunikationen kan 
ske i minst två, oftast flera riktningar istället för att endast vara enkelriktad. 
Förut var det mediet som var budskapet, på Internet är det användaren. Genom 
interaktiv kommunikation skapar användaren sitt eget innehåll.69 

Även Linus Torvalds är inne på samma linje. Med några tänkvärda rader 
sammanfattar han signifikanta tecken i tiden:70 

Vi lever i en tid då teknologi används till kommunikation och till att vidarebefodra 
informationen – mycket socialt beteende med andra ord – snarare än till att överleva 
snyggare. Internet och det faktum att så mycket av vår teknologi är inriktad på Internet 
kännetecknar vår tid. Det betyder att folk i industriländerna börjar se överlevnad som 
något självklart och då blir plötsligt nästa steg i teknologin det som är stort och intressant, 
nämligen den sociala aspekten av kommunikationsteknologin, att använda teknik inte till 
att skapa sig ett bättre liv utan som en integrerad del av ens sociala liv.    

                                                 
66 SOU 1998:111 kap. 6. 
67 McLuhan, Marschall, 2001, Media  kap. 3 – 7. 
68 McLuhan, Marschall, 2001, Media  Förord. 
69 Bard, Alexander & Söderqvist, Jan,  2000, Nätokraterna  s. 236. 
70 Torvalds, Linus, 2001, s. 254. 
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Även databaser kan ge problem beroende på dess gränssnitt. Har databasen 
URL gränsnitt, dvs. parametrarna till databasfrågan ingår i URL:en, kommer 
roboten att uppfatta databasen som en vanlig webbsida och då är det fritt fram 
för roboten att arkivera den som vanligt. Om databasen däremot har ett 
frågegränsnitt, där parametrarna anges av användaren, uppstår problem 
eftersom roboten inte kan gissa frågor för att komma åt innehållet i databasen. I 
SOU 1998:111 diskuteras vad som egentligen ska anses vara publicerat på 
webben. En definition som föreslås är att databaser med URL gränssnitt skall 
anses publicerad till skillnad från den andra typen av databas som endast är 
”tillgängligjord”. Frågegränsnittet kan då ses som webbens kikhål in i 
databasen som i sig inte ligger på webben och därmed behöver den inte samlas 
in. Men det konstateras att denna typ av databas inte är mindre intressant bara 
för att den inte enkelt kan samlas in och därför är inte definitionen 
tillfreställande. Ett sätt att lösa problemet är att ålägga den som publicerar 
databasen att regelbundet tillhandahålla den inom ramen för pliktleverans.71 En 
databas kan existera i tre grundläggande former, dels online databas, fixerat 
elektroniskt dokument, vanligtvis en CD-rom samt slutligen i papperform. De 
två sistnämda omfattas av pliktleveranslagen. Offentliga handlingar som 
tillgängligörs av statliga och kommunala myndigheter faller automatiskt in 
under tryckfrihetsförordningen och arkivlagen. Exempel på sådana databaser 
som även finns online är Rixlex, Libris, Spar och Bilregistret. Kvar blir då 
dessa online databaser med frågegränsnitt som inte omfattas av 
pliktleveranslagen.. I sammanhanget kan det vara intressant att i Norge 
omfattas både samtliga online databaser och norska delen av usenet i 
pliktleveranslagen.72 Allerstrand förordar att usenet news och e-postbaserade 
sändlistor inte ska anses vara publicerade utan snarare ses som en slags allmän 
kommunikation.73 

”Man skall vara på det klara med att svenska sidors länkar till URL:er med 
utländska toppdomäner inte kommer med. Dessa länkar blir brytna”, fortsätter 
Allan. Detsamma gäller för länkar till enbart bilder. Enbart bilder som ligger 
inline, alltså i en webbsida insamlas. Imagemaps, alltså en bild med flera 
klickbara länkar i sig brukar inte heller vålla något problem så länge länken 
med dess URL finns med i HTML kodningen och inte ligger på en server.74 

                                                 
71 SOU 1998:111 s. 134. 
72 Lov om avlevereringsplikt for allment tilgjengelige dokument av 9. juni 1989 nr.32. 
73 SOU 1998:111 s. 91. 
74 SOU 1998.111 s. 237. 
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Allan säger också att det är mycket svårt att samla in allt svenskt material som 
ligger på andra landsdomäner och ger ett exempel: ”en svensk i förskingringen, 
som bor i Argentina och publicerar en webbsida under argentinas landsdomän 
upptäcker vi inte i nuläget”. ”Då skulle vi behöva fritextsöka med specifikt 
svenska ord i de vanligaste sökmotorerna och på det sättet beta av 
landsdomänerna en efter en, ett arbete som kräver mycket tid” säger Krister 
och tillägger att han i framtiden hoppas på kraftfullare verktyg för 
språkanalys.” Då skulle problemet vara löst, tillsvidare får vi till stor del förlita 
oss på tips rörande den här typen av material”. ”Man ska ju inte glömma bort i 
sammanhanget att även detta material blir bevarat eftersom Internet Archive 
samlar in hela webben” inflikar Allan.   

Lösenord är en annan företeelse som skapar problem. Bedömer vi mate-
rialet som tillräckligt intressant får vi be om tillåtelse från webbmastern för att 
få acess till det lösenordsskyddade materialet. I annat fall låter vi det vara, 
roboten kan inte på egen hand ta sig igenom sidor blockerade med lösenord. 
Det går även att konfigurera en webbserver så att den inte släpper igenom 
robotar. I sådana fall är personlig kontakt med den ansvarige och allmän 
information om Kulturarw³ projektet den enda lösningen.75 

Det finns även material som mer eller mindre oönskat finner sin väg in i 
arkivet. Det finns med hög sannolikhet en del virus i våra samlingar. En del 
lägger ut filer av den typen på webben för nedladdning. Det händer också 
ibland att vi får ett företags intranet insamlat. Detta beror på dåligt 
säkerhetstänkande eller slarvigt konfigurerade brandväggar hos företaget. 
Dubbletter kan också förekomma i arkivet främst beroende på att samma 
webbsida kan återfinnas på olika URL:er.  

 

Globalisering 
Kulturarw³ fokuserar på svenskt material men Internet är som bekant en starkt 
global företeelse. McLuhan talar om den ”Globala byn” sammanhållen av 
blixtsnabb elektronisk kommunikation. Internet är skapat för kommunikation 
utan rumsliga begränsningar. Tekniken känner inga gränser eller språkbarriärer 
utan dess inneboende möjligheter kommer allt mer att utnyttjas som ett enormt 
socialt projekt för kontakter mellan människor oberoende av tid och rum. 

                                                 
75 SOU 1998:111 s. 236 f. 
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Internets globala natur förstärks av den allt snabbare globaliseringen av 
ekonomi och politik. Folkomflyttningar mixar kulturer och skapar det som 
brukar kallas det mångkulturella samhället. Världen krymper även fysiskt 
skulle man kunna säga då resandet blir billigare och lättare. Internet speglar 
samhället.76 Är då tanken om nationella urvalskriterier förlegad eller rentav 
irrelevant i sammanhanget? En svår men nödvändig fråga för Kulturarw³ att ta 
sig an i framtiden. Ett exempel på detta är det svenska företaget Jens of 
Sweden:s webbplats. Företaget tillverkar bärbara mp3 spelare, produktionen 
sker i sverige för både en inhemsk och internationell marknad. Företagets 
namn vittnar om att man vill marknadsföra sig genom nationella identitets 
symboler som att svenska tekniska produkter är bra och håller hög kvalitet. 
Icke desto mindre är webbplatsen helt på engelska och förutom namnet samt 
ett telefonnummer för support finns ingen svensk anknytning. Dessutom 
återfinns sidan under toppdomänen .com.77 Då uppkommer snabbt reflexionen, 
blir denna sida insamlad och om så är fallet, är den relevant som svenskt 
kulturarv?     

                                                 
76 Bard, Alexander & Söderqvist, Jan,  2000  kap. 6. 
77 www.jensofsweden.com  030910. 
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Insamling, statistik och lagring 

Webbroboten 
En webbrobot är en slags programvara som systematiskt arbetar sig igenom 
webben genom att ta sig från webbplats till webbplats, från webbsida till 
webbsida och bearbeta den information den finner. Webbrobotar är ingen 
ovanlig företeelse på webben. De flesta är knutna till någon söktjänst och 
kallas för indexeringsrobotar.  En sådan samlar information om vad som finns 
på webbsidorna i syfte att presentera länkar till sidor som innehåller de sökord 
användaren angivit. Kulturarw³:s robot har ett annat syfte. Den kopierar hela 
innehållet på varje webbsida den hittar och lagrar den i ett arkiv. Denna typ 
kallas för arkiveringsrobot.  

Oavsett syftet arbetar robotarna efter i stort sätt likartade principer. En 
robot måste vara flexibelt konfigurerbar för att underlätta för ändrade 
förusättningar. För roboten som används av Kulturarw³ är det centralt att 
definitionen om vad som ska anses som svenskt material måste gå att reglera 
genom parametrar i robotens konfiguration.78 Roboten börjar med att fastställa 
version och typ av dokument, information som står högst upp i dokumentet och 
kan se ut på följande sätt: <!DOCTYPE HTML PUBLIC ”-//W3C//DTD HTML 4.0 

Final//EN”>. I dokumentets huvud, alltså inom <HEAD> taggen hämtar den 
information om dokumentets titel och andra element som återfinns där, 
exempelvis metadata. I HTML-dokumentets ”BODY” finns element som 
roboten intresserar sig för, bl.a. A – Anchor elements för att definiera länkar, 
IMG – Inline images för att inkludera bilder samt OBJECT vilket talar om för 
roboten om Java Applets odyl. inkluderats i HTML-dokumentet. Roboten går 
systematiskt igenom dokumentet och beroende på typ av robot indexeras eller 
arkiveras sedan dokumentet.79 

                                                 
78 SOU 1998:111 s. 230 f. 
79 SOU 1998:111 s. 233. 
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Roboten är utvecklad av NetLab vilket är Lunds Universitetsbiblioteks 
utvecklingsavdelning som bedriver forskning kring digitala bibliotekstjänster 
och nätbaserad informationsförsörjning huvudsakligen i övergripande natio-
nella och internationella projekt.80 Roboten är ursprungligen framtagen för 
Nordic Web Index (NWI) indexeringstjänster. NWI är ett samnordiskt projekt 
som startade 1996 i syfte att bygga upp ett index över nordiska webbsidor. För 
att åstadkomma detta index användes en robot som samlade sidor genom att 
följa länkar på webben. NWI fungerade i praktiken som övriga söktjänster på 
Internet och i takt med den snabba tekniska utvecklingen har dess betydelse 
succesivt minskat.81 NWI roboten skrevs om för att passa Kulturarw³. Den 
ursprungliga indexeringsroboten blev en arkiveringsrobot. Bland de viktigare 
ändringarna märks bl.a. funktion för att spara bilder, ljud och fulltext samt 
möjlighet att mer i detalj kunna konfigurera vilka domäner som ska avsökas 
och insamlas.82  

Insamlingsfrekvensen 
Insamlingen genomförs förnärvarande 2 ggr./år. På KB brukar man kalla en 
insamlingssejour för ett svep. ”För att få ett jämt fördelat och kontrollerat 
tidssnitt sker dessa två svep höst och vår” berättar Krister. ”Ett svep tar ca. 3 – 
5 månader att genomföra och tiden för insamlandet har succesivt ökat från 
1997 då det tog ca 1 månad att genomföra ett svep. Detta beror på den ökande 
mängden svenskt material på webben samt på att det svenska materialet 
förekommer på fler toppdomäner än tidigare” fortsätter han. 1998 gjordes 3 
svep/år, och antalet har sedan pendlat mellan 1–2 svep, se tabell 1 s.xx. 1-2 
svep är vad vi anser oss klara av med nuvarande personella och ekonomiska 
resurser är de båda överens om. Det långsiktiga målet såsom beskrivs i SOU 
1998:111 är ca. 3–4 svep/år, och där varje svep tar ca 1 vecka att genomföra. 
För att ett svep endast ska ta en vecka bör tilläggas att Allerstrand då räknar 
med en betydligt effektivare robotteknik än vad som finns tillgänglig för 
projektet idag.83 Problemet med många webbsidors höga ändringsfrekvens 
kvarstår även vid en så relativt kort insamlingperiod som en månad eller till 
och med 1 vecka. Många dagstidningar som t.ex DN uppdaterar sin webbsida 
flera gånger per dygn. Manuella och riktade insamlingar av utvalda 
                                                 
80 http://www.lub.lu.se/netlab/netlab.html  030415. 
81 SOU 1998:111 s. 109. 
82 SOU 1998:111 s. 243. 
83 SOU 1998:111 s. 107 samt 244. 
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webbplatser skulle kunna vara ett sätt att lösa problemet men till detta krävs 
stora personella resurser.84 Det finns andra sätt att angripa problemet med höga 
ändringsfrekvenser vilka dock i samtliga fall utom punkt 4 kräver flera 
och/eller modifierade robotar: 

 
1. Identifiera webbplatser med hög ändringsfrekvens och göra 

automatiska riktade insamlingar valfritt per dygn, vecka eller 
månad.  

2. Distrubuerad robot som finns ute vid den aktuella webbservern. 
3. En robot som kan känna av ändringsfrekvensen genom att utgå från 

tidsintervallen mellan tidigare hämtningar. 
4. Automatisk leverans av ändringsinformation skickas till KB från 

publicisten. 
  

Samtliga föreslagna lösningar klarar uppgiften i skiftande grad men ger 
problem främst med ökat antal dubletter då det oftast är få sidor som ändras på 
webbplatsen.85 Diskussionen fortgår på KB om denna problematik. 

Insamlingsstatistik 
Här nedan följer senaste insamlingsstatistik för projektet. Den är uppdaterad 
2003–02–13. All statistik i detta stycke är hämtad från KB:s webbplats.86 
Hitills har åtta kompletta svep genomförts. Ett svep har avbrutits pga. av 
datainspektionens yttrande om verksamheten. Ett svep pågår just nu. Varje fil 
motsvarar en insamlad URL som i sin tur kan innehålla t.ex bild, ljud och text. 
Antalet webbsidor kan grovt uppskattas till hälften av antalet filer. Under det 
första svepet samlades uteslutande material som ligger under toppdomänen .se 
in. Detta visades snart vara otillräckligt. Observera att det totala antalet 
webbplatser inte fås genom summering av de individuella siffrorna eftersom en 
webbplats ofta förekommer i mer än ett svep. Se tabell 2, statistik över antalet 
webbplatser.  Senaste helt genomförda svep var nr 8 vilket gav 125 595 
webbplatser om man inte räknar med kategorin övrigt. Fördelning procentuellt 
per kategori är som följer: .se – 45%, .com – 33%, .nu – 12%, ip-adresser – 
12%, .org – 5,2, .net – 4,2%, suecana – 0,064% samt .edu – 0,042%. Kategorin 

                                                 
84 SOU 1998:111 s. 107.  
85 SOU 1998:111 s. 240 ff. 
86 http://www.kb.se/  030310. 
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övrigt räknas egentligen inte till samlingen. Det kan t.ex vara platsen för en 
logotype till ett multinationellt företag. Logotypen ligger under annan 
toppdomän men länkas in som bild i en svensk hemsida.  
 

Tabell 1: De olika svepen  

miljoner 
  start stopp 

filer 
Gbytes robots.txt kommentar 

1 
1997-03-24 1997-08-26 6,80  161  saknas 

många 
dubletter 

2 1997-09-25 1998-01-12 10,80  191  696    
3 1998-04-02 1998-06-15 11,61  196  saknas   
4 1998-08-25 1998-10-31 11,77  199  1 159    
5 1998-12-22 1999-03-25 14,58  258  1 584    
6 1999-07-09 1999-12-13 17,67  556  3 477    
7 2000-03-23 2000-11-24 30,80  773  saknas   
8 2001-05-02 2001-10-18 29,98  1 132  saknas   
9 2001-11-28 2002-01-22 12,87  496  5 752  avbrutet 

10 2002-08-07   48,93  1 809  4 369  pågående 
totalt     195,81  5 571      

 

 

Tabell 2: Statistik över antalet webbplatser 

 
 
I arkivet finns drygt 400 olika filformat noterade. Text och bildfiler utgör 

en majoritet av det insamlade materialet. Framförallt text i html är överlägset 
vanligast. För bildfiler är .gif och .jpeg de vanligast förekommande formaten. 

varv totalt se com org net edu nu suecana ip-adr övr 

1 15 675  15 675                    109   97  
2 26 411  21 947  3 576  400  476        10  96  645  
3 33 596  26 342  5 464  618  720  3  506  16  141  5 692  
4 49 650  28 747  7 902  837  1 043  8  11 069  44  222  3 663  
5 52 514  32 325  11 290  1 024  1 450  14  6 857  54  241  5 822  
6 67 106  38 061  12 474  1 152  1 681  21  13 615  102  263  7 081  
7 87 600  48 528  19 700  1 908  2 535  38  14 811  80  275  8 932  
8 125 595  56 598  41 949  6 484  5 279  53  15 152  80  324  7 206  
9 100 736  60 928  23 626  5 045  2 889  39  8 148  61  194  3 497  

10 133 840  68 944  38 731  3 657  4 805  36  17 576  91  270  11 154  

totalt 189 315  90 364  52 294  7 680  6 979  61  31 812  125  1 349  14 327  
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Notera den markanta ökningen under de senare svepen av framförallt bild, 
audio och video filer, se tabell 3. Tabell 4. visar att de fem vanligaste 
filformaten utgör hela 96% av det totala antalet insamlade filer. I siffror räknat 
blir det ca 188 av 196 miljoner filer. 

  

Tabell 3: Antalet filer sorterade efter typ (i tusental där ej annat anges) 

 

 

Tabell 4: De fem vanligaste filformaten (angivet i miljoner st. filer)  

varv 
antal 

filtyper text/html image/gif image/jpeg text/plain appl/pdf 

1 295  4,261  44,094  34 521  0,550  0,012  
2 357  5,884  1,191  1 141  0,708  0,037  
3 323  6,114  2,512  1 300  1,162  0,052  
4 344  6,448  2,445  1 616  0,478  0,073  
5 351  6,831  2,709  2 869  0,326  0,085  
6 371  8,498  4,023  2 564  0,632  0,178  
7 438  16,141  4,552  6 198  0,814  0,316  
8 424  14,830  6,211  5 707  0,965  0,422  
9 347  6,264  5,678  2 787  0,151  0,323  

10 462  25,336  2,845  2,787  0,948  0,833  

totalt   100,608  44,094  34,641  6,735  2,331  

 
                                                 
87 Kolumnrubriken ”X” står för ”experimental”. Vissa filformat anses vara på utvecklingsstadiet och har 
därför fått benämningen på formatet application/x-<någonting>. Vi kallar samtliga dessa typer av 
filformat för x som i ”X-files” förklarar Krister.   

text image typ 
varv 

(milj) (milj) 
audio application video multipart message x87 Övrigt 

saknas 

1 4,81  1,75  44,6  170,6  2,74  0,352    1,51  1,71  8,70  
2 6,60  3,76  99,1  312,2  5,34  0,668    2,82  2,89  15,20  
3 7,28  3,83  91,6  370,1  5,25  0,372    1,53  1,73  3,28  
4 6,92  4,38  89,1  349,6  6,68  0,470  0,007  2,51  3,86  1,76  
5 7,16  6,91  134,6  335,5  14,69  0,285    2,94  5,19  1,30  
6 9,14  7,83  118,1  561,1  10,52  0,582  0,011  1,48  2,50  2,73  
7 17,00  12,47  223,8  952,4  19,76  14,68  0,144  6,25  13,88  4,90  
8 15,94  12,66  195,8  1 019,0  20,36  24,56  0,166  5,70  15,64  4,94  
9 6,47  5.65  58,2  572,4  10,93  17,26  0,050  0,105  2,67  27,78  

10 26,70  20,09  278,9  1 730,0  33,08  21,48  1,064  0,668  9,17  72,21  
tot. 108,0  79,32  1 334  6 373  129,4  80,70  1,442  25,51  59,25  283,4  
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Hårdvara 
 

Fråga 2: Vilken hårdvara används? 
 

Våra datorer är av märket SUN. De är driftsäkra och kraftfulla och är något av 
en standard när det gäller hårdvara för servrerlösningar för företag och 
myndigheter” säger Allan. Sun Microsystems är ett amerikanskt datorföretag 
som är världsledande på arbetsstationer. Ordet SUN kommer från Stanford 
University Network och företaget har tillverkat datorer sedan början av 1980-
talet. Även programmeringspråket Java och operativsystemet Solaris har SUN 
utvecklat. En arbetsstation körs alltid under någon variant av operativsystemet 
UNIX och är betydligt kraftfullare än en vanlig pc. Det finns tre stora 
tillverkare av arbetsstationer, SUN, Hewlett Packard och Silicon Graphic.88 
Värt att notera är det stora arbetsminnet (RAM minne) som ska tjäna som 
buffert vid hög belastning t.ex. när många söker samtidigt i arkivet och flera 
olika band med filer efterfrågas samtidigt.89 Hårdiskarna är av SCSI (Small 
Computer System Interface) typ, vilket är ett standardiserat gränssnitt för 
snabb kommunikation mellan datorns hårdvara som t.ex mellan hårddiskar och 
processorn samt arbetsminnet. 

 
Här en typisk konfigurering av hårdvaran som används:  
 Dator: Sun Enterprise 3500 med 4 x 356 Mhz CPU:er och  
  och 4 Gb RAM minne 
 Disk: Sun StorEdge sammanlagt 254.8 Gb SCSI 
 
 

                                                 
88 Lingärde, Ulf, 2000, Stora dataordboken  s. 31 och 374. 
89 SOU 1998:111 s. 246. 
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Operativsystem 
 

Fråga 3: Vilket operativsystem används? 
 

”Vi använder operativsystemet Sun Solaris” säger Allan. Det är ett OS som är 
utvecklat av Sun och  särskilt anpassat för deras arbetsstationer.  

Solaris är en vanlig s.k UNIX dialekt, det finns ett antal mer eller mindre 
kända UNIX dialekter för de flesta operativsystem och datorer. Solaris finns 
även för PC. Denna mångfald har uppkommit pga. att UNIX är ett s.k. öppet 
system, vilket innebär att det inte är knutet till en viss datorleverantör utan det 
är fritt för ett företag eller privatperson att utveckla en egen variant på 
operativsystemet som passar den egna verksamheten. För att få kalla "sitt" OS 
för UNIX måste man dock certifiera det hos the OpenGroup (http://www. 
opengroup.org/), annars är det bara ett ”UNIX likt operativ system”. På 
arbetsstationer och servrar, t.ex för webbplatser på Internet har UNIX en 
dominerande ställning.  

UNIX utvecklades redan 1961 av Bell Laboratories och bygger helt på 
programeringspråket C. Det som framför allt skiljer UNIX från andra vanliga 
operativsystem som Microsoft Windows och Apples MacOS är att flera 
personer kan använda samma dator samtidigt genom s.k. tidsdelning. 
Tidsdelning innebär att processorn kan delas av flera program som körs 
samtidigt och detta administreras av operativsystemet. En annan stor skillnad 
är att det grafiska fönstersystemet, vanligen ett s.k. X Window System körs 
som ett program i mängden och det går utmärkt att köra UNIX utan 
fönstersystem. 

 ”Sannolikt kommer vi att gå över till Linux i framtiden” fortsätter Allan. 
”Linux växer starkt som serverplattform nu och det är ett billigt och flexibelt 
operativsystem.Dessutom tilltalar open source rörelsen oss båda. För våran 
verksamhet är det viktigt med öppna standarder”.  

Linux är en variant av UNIX som finns till en mängd olika datorsystem, 
inklusive PC. 1991 skapades Linux av Linus Torvalds, då en student vid 
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Helsingfors Universitet nu teknologie doktor. Linux vidareutvecklades av 
tusentals frivilliga programmerare världen över som kommunicerade över 
Internet. Idag finns miljontals användare och marknadsanalytiker tror att Linux 
kommer att växa ytterligare, inte minst på serversidan eftersom det är ett stabilt 
och relativt säkert system. Systemet bygger helt på fri programvara och öppen 
källkod.90 I en artikel kallad Linux får ett uppsving om korten sköts rätt 
publicerad på IDG:s svenska webbplats 031017 anser skribenten Mats Lovgren 
att ett genombrott för användningen av Linux kan vara nära förestående. Ett 
par problem måste lösas innan Linux på allvar kan ta upp kampen gentemot 
t.ex. Windows både för privat bruk och för företag. Det första gäller supporten 
för programvaran som fortfarande är något bristfällig och det är något som är 
viktigt inte minst för företag. Den andra gäller farhågor om att Linux 
fortfarande är ett omoget operativsystem. De flesta barnsjukdomar är borta 
men Linux bör ha en ännu stramare och högre standardiseringsgrad än vad som 
är fallet idag och drar paraleller till hårdvara i PC datorer där man i stort sett 
kan använda och kombinera vilka leverantörer och komponenter som helst och 
ändå få ett system som fungerar. För det tredje ser skribenten brister på 
applikationsprogram som det största hotet. Ännu finns inte program från stora 
mjukvaruleverantörer som Adobe att tillgå för Linux vilket begränsar 
attraktionen och användbarheten av operativsystemet. Kommer man till rätta 
med dessa problem, vilket det på olika sätt arbetas med förnärvarande kan 
Linux bli riktigt stort.91 

 

       

Lagring och åtkomst 
 

Fråga 4: Beskriv tekniken bakom lagring och åtkomst? 
 

”Lagringen sker med bandrobot på magnetband och förnärvarande har vi ca. 20 
Tb lagrat” berättar Allan. För att få en effektiv och automatisk hantering av det 
ständigt växande antal banden används ett s.k. bandbibliotek med bandrobot 
                                                 
90 Raymond, Eric, S. 2001  s. 148 f. 
91 www.idg.se 031021  International Data Group. Lovgren, Mats, 031017 Linux får ett uppsving om 
korten sköts rätt. 
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som hämtar aktuellt band som sedan hanterar läsning eller skrivning av denna. 
DLT, Digital Linear Tape heter dessa magnetband eller om man så vill 
kasetter. Banden finns i flera olika storlekar med upp till 100 Gb 
okomprimerad data och har en överföringskapacitet på ca. 3 Mb/s. Denna 
standard för datalagring på band ägs av företaget Quantum.92 

Bandtypen anses av branschen vara driftsäker, besitta en hög läs- och 
skrivhastighet samt överföringskapacitet. All data skrivs på längden. Banden 
matas förbi ett antal fasta läs- och skrivhuvuden ungefär som hos en 
videobandspelare. Fördelarna med denna s.k. linjära teknik är ett minimum av 
slitage då antalet rörliga delar bandet måste passera är litet.93  

Detta system rekommenderades också i SOU 1998:111 pga ovanstående 
fördelar, inte minst betonades ekonomiska aspekter då dessa band beräknas ha 
en lång livstid och vara relativt billiga i inköp. Ett band kostar idag ca.1000:- i 
inköp och finns tillgänglig av en lång rad återförsäljare av datakomponenter. 
Flexibiliteten är en annan positiv faktor som framhålls, systemet kan lätt 
byggas ut med nya bandbibliotek i takt med att samlingen växer, men även 
migreringen, alltså överförandet av data till ett annat lagringsmedium förväntas 
gå smidigt.94 

Programvaran som används för att administrera arkivet heter Hierarchical 
Storage Management (HSM) och är baserad på UNIX kommandon. Denna 
programvara är vanlig i större databaser och back-upsystem och den stora 
fördelen är att HSM betraktar hela databasen som ett gigantiskt filsystem 
oavsett om den finns uppsplittrad på flera olika typer av lagringsmedia menar 
han. HSM känner av om filen ligger på band eller disk men katalogstrukturen 
över hela databasen visas alltid på lokal hårddisk Där kan vi också snabbt se 
nödvändig information om de enskilda filerna tack vare en praktisk funktion i 
UNIX som kallas för inods. Inod är den datastruktur i UNIX som visar 
information om filer eller filkatalog. Det är tänkt att även data som begärs ofta 
kommer att ligga på hårddisk för att få riktigt snabb åtkomsttid. All data finns 
fortfarande på bandet men packas upp och kopieras till disken vid anrop och 
det sköter HSM om utan att användaren märker av det. En allt större del av 
arkivet kommer att ligga på hårddisk just för snabbhetens skull, det strävar vi 
efter. När den ”riktiga” databasen blir klar kommer den att ligga uteslutande på 
vanlig hårddisk men själva insamlandet på band och bandrobot kommer att 

                                                 
92 Lingärde, Ulf, 2000,  s. 116. 
93 http://www.aies.se/backup/dlt.html 030205. 
94 Sou 1998:111 s. 245 f. 
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fortsätta som förr, så i själva verket får vi då två databaser, en på band med 
insamlad ”rådata” och en grafisk webbbaserad databas för användarna. 
Priserna på hårdiskar sjunker stadigt med tiden samtidigt som de blir större och 
snabbare så det finns ingen anledning att inte migrera datan i framtiden är de 
båda överens om.  

Filsystemet i HSM har en svaghet och det är begränsningar i antal tillåtna 
filer.95 Visserligen tillåts många tusen men det förslår inte långt med 
Kulturarw³:s miljontals filer. ”Lösning är att använda s.k. tar-filer” säger 
Krister. Tar är ett UNIX kommando som lagrar en mängd filer och filkataloger 
i en och samma fil med bibehållen struktur och information om 
ursprungsfilerna. Tar står för Tape ARchive och var från början tänkt att 
uteslutande användas för just band arkiv, men är idag en ofta använd funktion i 
UNIX världen för att t.ex. packa ett programs olika filer i en fil, ett s.k. paket. 
Filen får då ändelsen .tar , jämförbart med t.ex.WinZip för Windows.96 
Allan och Krister har även funderat på optisk datalagring som alternativ. 
Främst inom den snabbt växande DVD standarden, där priset på hårdvaran och 
DVD media sjunker i rask takt. Optisk datalagring diskuterades som ett 
alternativ för back-up eller användarmedium även av Allerstrand som tidigt 
förutsåg DVD mediets snabba framväxt.97 

    

                                                 
95 SOU 1998:111 s. 246. 
96:www.math.chalmers.se/~hallgren/Eda/lab_09.pdf+tar  030506. 
97 SOU 1998:111 s. 108. 
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Standarder, markeringspråk samt metadata 

Fråga 5: Är det viktigt att utforma Kulturarw³ så långt möjligt efter erkända 
standarder? 

Internationella standarder 
 
Standarder är nödvändiga för att det moderna samhället ska fungera. De finns 
överallt i våran vardag, i stort som smått. Det kan gälla allt från våra 
måttenheter som meter och kilogram till hur elnätet är utformat men också 
storleken och vikten på golfbollar bestäms av erkända standarder. Här i 
uppsatsen ligger fokus naturligtvis på standarder rörande mjukvara, tekniker 
och programmeringspråk inom data- och IT branschen..  

För att kunna tillhandahålla rätt information på rätt sätt och vid rätt tillfälle 
krävs någon form av bakomliggande strukturell standard. Det kan vara på sin 
plats att först titta lite närmare på begreppet. Det finns flera olika sorters 
standarder:98 

 
• De facto eller industristandard 
• Företags eller koncernstandard 
• Nationell standard 
• Internationell standard 

 
De tre förstnämda typerna av standard passar till information som inte skall 

ha alltför lång livslängd och som inte behöver utbytas utanför den egna 
organisationen, språkområdet etc. Dessa standarder kommer och går beroende 
på bl.a. den tekniska, ekonomiska och politiska utvecklingen. En erkänd 
internationell standard skall vara utformad på sådant sätt att den skall gå att 
använda oberoende var man bor, vilket språk eller alfabet som används. 
                                                 
98 Möller, Anders, 1994, SGML – en introduktion till Standard Generalized Markup Language  s. 14. 
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Standarden skall alltså vara lika över hela världen och inga regionala skillnader 
tillåts. Föga överraskande är det också här vi finner alla de standarder och 
tekniker som rymms inom begreppen open source och öppen källkod. De 
strävar naturligt efter en stor spridning oberoende av yttre faktorer som språk 
och ekonomi.99 

Först och främst är det viktigt att vara medveten om att standarder inom 
datorvärlden kan se mycket olika ut och återfinns på olika nivåer. Vi har 
grundläggande standarder för hur datorn presenterar information, t.ex ASCII 
och Unicode men också markeringspråk som HTML och programmeringspråk 
som C++ är exempel på standarder. Ett programmeringspråk skapar en 
produkt, en mjukvara som fyller en funktion. Denna mjukvara kan vara ett 
operativsystem som Linux eller ett applikationsprogram som Adobe Photoshop 
vilket också båda kan sägas vara olika standarder eftersom utvecklare och 
användare måste anpassa sig till programmets specifikationer för att kunna 
använda eller utveckla i dess miljö. Slutligen finns mängder av standarder som 
bestämmer funktion, utformning och egenskaper för hårdvaran, t.ex hur ett 
modem är konstruerat, tangentbordets utformning och hur mycket bildskärmen 
tillåts stråla.  

För att röra till det ytterligare är det också skillnad på icke kommersiella 
repektive kommersiella programvaror och mjukvaruprodukter. Kommersiella 
standarder är ju upphovsrättskyddade och man får inte fritt sprida eller ändra i 
dess funktion och utseende men behöver inte kosta pengar. open source 
relaterade produkter däremot kan oftast fritt spridas och har en öppen källkod 
som tillåter förändring och behöver nödvändigtvis inte för den skull vara gratis. 
Det är också viktigt att i sammanhanget vara medveten om den komplexitet 
och de ömsesidiga beroendeförhållanden som uppstår mellan icke 
kommersiella och kommersiella standarder inom databranschen. Här nedan 
följer ett par exempel: 

Raymond menar att utan operativsystemet Windows dominans på 
marknaden skulle inte Linux ha fått den spridning och blivit den succé det är 
idag. Linux uppstod bl.a. som en motreaktion över monopol och oligopol. 
Omvänt har också open source fått draghjälp av t.ex. Microsofts Windows och 
Apples Mac OS som i stort banade väg för massanvändning av datorer under 
1990-talet. Samtidigt menar Raymond att ett kommersiellt system som 
Windows har mängder av applikationer som ursprungligen utvecklades med fri 

                                                 
99 Raymond Eric, S.  2001, s. 146. 
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källkod. Dessa applikationer förbättrar helheten vilket får till följd att Windows 
blir ännu populärare. Men å andra sidan är Windows tvungen att implementera 
och följa vissa standarder för att få en välfungerande kommersiellt gångbar 
produkt. Ett mer frivilligt samarbete kan exemplet Adobe Photoshop vara, 
vilket är en kommersiell programvara för bildbehandling, helt marknads-
dominerande på sitt ormåde. Till Photoshop utvecklas många s.k. 
insticksprogram eller plug-ins som ger extra funktioner av oberoende 
programmerare som fritt lägger ut dessa på Internet. Programmerarna kommer 
ut med sina alster och Photoshop blir bättre och får fler funktioner vilket 
gynnar företaget Adobe. Inom mjukvarubranschen i stort är detta och liknande 
förfaringssätt inte ovanliga och mer eller mindre officiellt sanktionerade.100  

Enbart kostnaden för en produkt behöver inte säga något om produkten har 
ett  kommersiellt ursprung eller inte inom datavärlden. Webbläsaren Microsoft 
Internet Explorer är t.ex helt gratis för användare fast den är en starkt 
upphovsrättsskyddad produkt. Denna strategi har varit lyckad då denna 
webbläsare idag är den mest spridda och använda. Som motsats finns det 
nishade och smala Unixvarianter som kostar en del att införskaffa.101  

Beroendeförhållanden, interaktion och samarbete finns även mellan 
kommersiell hårdvara och open source utvecklad mjukvara. Filformatet mp3, 
(mpeg layer three) är en fri formatstandard för att lyssna och lagra musik 
digitalt. Mp3 blev snabbt populärt bland datoranvändarna och snart dök 
kommersiella produkter som bärbara s.k. mp3 spelare upp på marknaden. 
Företagen kan tjäna pengar på en i grunden fri standard samtidigt som detta 
sannolikt hjälper standarden attt bli ännu mer spridd102. Ibland kan tillverkare 
av ekonomiska-, marknads- och/eller kvalitetsmässiga skäl välja open source 
som en integrerad del av sina produkter som handdatortillverkaren Palm 
Computing103. Andra gånger kan open source förbättra en befintlig kommersiell 
produkt som i fallet Creative Jukebox Nomad Zen vilket är en populär mp3 
spelare på marknaden. Den uppskattas för sitt stora lagringsutrymme och lilla 
format. Däremot tycker många att mjukvaran för att lagra och spela upp mp3 
filerna, (givetvis upphovsskyddad av företaget Creative) var dålig. Lösningen 
blev att några skrev ett program inom ramen för open source som gav ett 
snyggare och mer funktionellt gränsnitt som ägarna till Creatives mp3 spelare 

                                                 
100 Raymond, Eric S.  s. 104 – 108 samt 119 ff. 
101 Raymond, Eric S.  s. 21 – 23 samt 109. 
102 Torvalds, Linus,  s. 220 ff. 
103 Torvalds, Linus,  s. 224. 
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kan ladda ned och använda.104 Att sprida sina mjukvaruprodukter genom 
hårdvara är en välkänd strategi inom branschen. Microsofts enorma 
framgångar förklaras delvis med att man tidigt licencierade ut sitt 
operativsystem till alla datortillverkare som var intresserade. Apple gjorde 
tvärtom, höll hårt på sitt operativsystem och vägrade licenciera det till någon 
annans hårdvara än sin egen.105 Som synes är standarder inom data- och IT 
branschen ett komplext, raffinerat och svåröverskådligt system där vad som är 
vad inte alltid är så lätt att se. Även själva standardbegreppet är mångtydigt och 
brett. Mjukvaruprodukternas användning regleras genom upphovs-
rättlagstiftning och olika former av användarlicenciering. Programmerings- och 
markeringsspråk odyl. dvs. det som man först kommer att tänka på i diskussion 
om standarder kontrolleras och regleras genom olika organisationer. Den 
organisation som ansvarar för och godkänner status som internationell standard 
heter International Organization of Standardizion, allmänt kallad ISO.106 Andra 
tongivande standardiseringsorganisationer är bl.a World Wide Web 
Consortium, (W3C) som implementerar protokoll, specifikationer och 
standarder för webbens utveckling, samt Unicode konsortiet för utveckling av 
teckenstandarder.107  

Ashif Khalak, forskare vid MIT i USA har intresserat sig för olika 
ekonomiska modeller för spridning av open source utvecklad mjukvara. Enligt 
honom råder samma ekonomiska incitament som för övrig kommersiell 
mjukvara. För att konkurrera, slå igenom på en marknad och verkligen utgöra 
ett intressant alternativ för de flesta användare krävs att mjukvaran har minst 
lika hög kvalitet som den kommersiella. Dessutom krävs en ”kritisk massa” av 
antalet användare för produkten att slå igenom på marknaden. En infrastruktur 
för support  och utbildning är också nödvändig. Bland de användargrupper som 
kunde och var villiga att betala mer för sin mjukvara har fria alternativ svårare 
att slå igenom.108  

Både Allan och Krister betonar vikten av att så långt som möjligt följa 
internationella standarder för största möjliga flexibilitet och användbarhet. Allt 
som görs ska vara så öppet och standardiserat som möjligt menar de, och 
framhåller universitetsvärlden som något av ett föredöme när det gäller öppna 
standarder. Deras strävan efter att följa stora öppna standarder genomsyrar 

                                                 
104 www.redchairsoftware.com  031004. 
105 Raymond, Eric S.  s.  21 ff. 
106 http://www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.frontpage 030120. 
107 Se www.w3.org respektive www.unicode.org  030225. 
108 Khalak, Ashif, 2000 Economic model of impact of Open Source Software s. 14. 
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arbetet med Kulturarw³ inte minst därför att det är mest resurssparande, både i 
tid och pengar vilket är viktigt för en liten resursfattig organisation berättar de 
vidare. Även i de fall då egenutvecklade särskilt anpassade lösningar måste till 
försöker man i något led behålla eller använda standardapplikationer. Detta 
förfarande brukar i litteraturen kallas för ”kärnstandard”, en grund som 
behöver extra tillämpningar för att fungera i den egna verksamheten.109 
Motsatsen är en s.k. ”melonstandard” som är så omfattande och komplett så att 
vissa delar måste tas bort för att den ska vara användbar. Ett bra exempel på 
det är SGML som tas upp senare i detta kapitel.  

 

Fråga 6: Kommer databasen att implementera något markeringspråk som 
SGML eller XML? 

Unicode 
För att representera tecken och text i datorn krävs en "kodning" av tecknen. 
Kodningarna är inget annat än konventioner, och alltså finns flera olika som 
inte stämmer överens med varandra. I grunden arbetar datorer endast med tal 
(nummer). Bokstäver och andra tecken lagras genom att olika talsträngar 
representerar ett visst tecken. Teckenkodningarna som datorerna använder gör 
det möjligt att skicka bokstäver och andra tecken med hjälp av bara "ettor och 
nollor", så länge alla inblandade parter är överens om kodningen.110 

Av de äldre teckenkoderna blev ASCII mest tongivande. ASCII är en 
förkortning av American Standard Code for Information Interchange och 
publicerades första gången 1963, och 1968 blev den ANSI-standard (ANSI = 
American National Standards Institute). Denna s.k. "7-bitarskodning" (128 
tecken) har med alla tecken på ett vanligt amerikanskt tangentbord och därför 
finns t.ex Å,Ä,och Ö inte med.  

ASCII använder bara 7 bitar, men i en byte finns det 8 bitar. Genom att 
använda den återstående biten kan man utöka ASCII med 128 tecken till 256. 
Denna utökade ASCII kod användes i en mängd olika persondatorer för att 
kunna stödja andra språk än engelska. Det blev dock ingen standardisering, 
utan olika tillverkare hittade på olika varianter, vilket innebar problem när man 
skulle föra över data från ett system till ett annat. En rad ISO-standarder 
                                                 
109 Möller, Anders, 1994 ,  s.76. 
110 http://stp.ling.uu.se/educa/kurssidor/gd01/gdf6.html 030120. 
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byggde på denna utökade 8 bitars ASCII kod. Den vanligaste är ISO 8859-1: 
Latin-1: västeuropeiska språk.111 

Unicode är lösningen på konverteringsproblemen. Den ger varje tecken ett 
unikt nummer, oavsett plattform, program eller språk. Genom samarbete 
mellan ett antal stora amerikanska datorföretag och ISO antogs 1992 Unicode 
som officiell teckenstandard.112 Grundutförandet har 16 bitar och det räcker till 
65536 tecken, tillräckligt för att täcka bl.a japanska, kinesiska, esperanto, 
matematiska tecken och vissa utdöda språk som runor och gotiska. Den 
utökade Unicode använder hela 32 bitar och kan därmed visa över 2 miljarder 
tecken, långt mer än vad det finns tecken i världen. Som ett tecken på Unicodes 
resurser och överkapacitet har faktiskt seriösa diskussioner förts om huruvida 
man skall inkludera påhittade språk som Klingoolska från TV-serien Star Trek 
och språk från J.R.R. Tolkiens sagovärld.113 Unicodekonsortiet där de flesta 
ledande företag inom IT branschen är medlemmar arbetar för att främja och 
utveckla standarden. Unicode används alltså till dokumentpresentation.114 Man 
skiljer på icke formaterad och formaterad dokumentpresentation. Exempel på 
den förstnämda förekommer i enkla textfiler som README filer, licensfiler 
som följer med program och ofta är också texten i ett mail oformaterad. Ett 
formaterat textdokument kan representeras på olika sätt: 

  
• Binära filformat för dokumentbeskrivning (t.ex. MS Word). 
• Textbaserade beskrivningar av sidor (Postscript). 
• Textbaserade filformat för dokumentbeskrivning (t.ex. XML). 

De flesta ordbehandlare använder sig av något binärt format och för att kunna 
redigera texten krävs ett program som kan hantera det aktuella formatet. 
Vanliga bokstäver och tecken representeras av någon teckenuppsättning som 
ASCII eller Unicode medan däremot layouten (tilläggsinformationen) ligger 
som programspecifika koder. 

Postscript är egentligen ett programmeringspråk som bygger på mate-
matiska formler för kommunikation mellan dator och skrivare och lämpar sig 
inte särskilt väl att läsa. Postscript försöker inte beskriva ett dokument utan en 
sida för utskrift. Det populära filformatet .PDF bygger på Postscript. 

                                                 
111 http://stp.ling.uu.se/educa/kurssidor/gd01/gdf6.html 030120. 
112 http://www.inicode.org/unicode/standard/translation/swedish.html 030120. 
113 http://www.susning.nu/unicode 030120. 
114 http://stp.ling.uu.se/educa/kurssidor/gd01/gdf6.html 030120. 
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De s.k. markeringsspråken bygger helt på någon teckenstandard. XML, 
(Xstensible Markup Language) stöder fullt ut Unicode standarden115. Den nära 
besläktade och mer välkända HTML, (Hyper Text Markup Language) har 
byggt på ASCII 8 bitars, (ISO Latin 1) fram tills nyaste versionen HTML 4.0 
då man introducerade en ny teckentabell, Universal Character Set, (UCS) som 
är motsvarigheten till Unicode och som innehåller tusentals tecken tillgängliga 
för användare världen över.116   

SGML 
Tanken på att kunna märka upp och lagra informationen i ett dokument så att 
den blir oberoende av framtida programvaror och operativsystem går tillbaka 
till 60-talet. På den tiden kodades informationen enbart med typografiska 
kommandon som var till nytta för t.ex sätterimaskiner. I takt med att datorerna 
utvecklades och floran av olika hård- och mjukvarutillverkares standarder och 
styrkoder ökade växte också behovet av en standardiserad generell 
uppmärkning av innehållet i ett dokument för att på så sätt kunna beskriva dess 
struktur oavsett hårdvara eller operativsystem. Det skulle komma att dröja ända 
fram till 1986 innan ISO godkände SGML, Standard Generalize Markup 
Language som internationell standard med betäckning ISO 8879-1986.117 

Syftet med denna standard är att göra det möjligt att flytta elektroniska 
dokument helt maskinoberoende och samtidigt kunna hålla isär dess innehåll, 
struktur och layout. Exempel på användningsområden kan vara elektroniskt 
datautbyte, lagring och/eller publicering direkt från en databas. Trots sin 
flexibilitet vad gäller informationshantering och utbyte kom aldrig SGML att 
få en vidare spridning, detta pga. att språket är för komplext och omfattande.118 
Istället ligger dess storhet mer i att vara ”modersspråket”, alltså ursprunget till 
en rad andra markeringsspråk där HTML och XML hör till de mest kända.119 
Dessa är båda s.k. applikationer av SGML.120 

De tongivande egenskaperna för SGML som för övrigt med vissa 
avgörande skillnader också gäller för HTML och XML kan praktiskt beskrivas 
utifrån begynnelse bokstäverna i forkortningen: 

                                                 
115 http://www.unicode.org/onlinedat/products.html 030120. 
116 http://www.algonet.se/~eva/ref/html/tecken.html 030120. 
117 Möller, Anders, 1994,  s.12 f. 
118 Boumphrey, Frank, m.fl  2000,. Börja med XHTML, s.28 f. 
119 http://www.algonet.se/~eva/ref/sgml/intro.sgml Introduktion till markeringsspråk - SGML  030308. 
120 http://www.algonet.se/~eva/ref/xml/intro.html Introduktion till markeringsspråk - XML  030308. 
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Standard: För att fungera som internationell standard krävs ett system-
oberoende, omfattande och strikt regelverk för hur olika dokumenttyper ska 
behandlas.121 Även alla nationella teckenuppsättningar och specialtecken måste 
kunna beskrivas av SGML. Detta sker med hjälp av s.k. entiteter, (eng. 
entities). Entiteter är ”textsträngar” av standardiserade tecken ur ASCII –
tabellen. Varje specialtecken eller specefikt nationellt tecken får sin egen 
notation. Dollartecknet ($) beskrivs ”&para” och bokstaven Å som ”&ring” för 
att ta något exempel. På detta sätt kan SGML beskriva ett par tusen olika 
tecken. Entiteter representerar också information som ligger utanför doku-
mentet genom att fungera som länkar till texter, bilder och hela dokument.122 
 
Generalized: Generella märkord begränsar inte bearbetningen av ett dokument 
till ett särskilt program, system eller hårdvara. Märkningen behöver endast 
göras en gång och skall sedan klara olika framtida bearbetningar.123  
 
Markup: Märkorden beskriver dokumentets struktur och elementens attribut 
istället för att beskriva vad som ska utföras med dem vilket är fallet i ett 
programmeringspråk. Text- och ordbehandlingsystem såväl som olika typer av 
publiceringsystem, kräver någon form av tilläggsinformation som bakas in i 
den text som är dokumentets egentliga innehåll. Denna extra information kallas 
för märkord. Dessa separerar elementen i dokumentet och talar om vilken 
bearbetning som ska utföras, t.ex. lägga fetstil på text.124 Varje element avskiljs 
av ett märkord i början respektive slutet. Elementet börjar med en s.k. start-tag 
som består av märkordets identifierare omgivet av < >. När elementet är slut 
kommer motsvarande s.k. slut-tag som består av märkordets identifierare 
omgivet av </>. Texten mellan märkorden eller ”taggarna” är det faktiska 
innehållet, det s.k. informationselementet. Tecknen < och > samt </ kallas för 
avgränsningstecken efter engelskans delimiter och används för att separera 
märkorden från innehållet. 
 
Language: SGML är inte ett programmeringsspråk. SGML är ett beskrivande, 
ej verkställande språk vilket innebär att det bygger på en logisk och hierarkisk 

                                                 
121 Möller, Anders, 1994,  s.24. 
122 Möller, Anders, 1994,  s.33 f. 
123 Möller, Anders, 1994,  s.30. 
124 Möller, Anders, 1994,  s.28. 
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uppbyggnad av ett dokument, dvs. text. Ett beskrivande språk identifierar 
element, definierar deras hierarkiska ordning och fastställer hur elementen ska 
markeras. Egentligen är inte SGML ett språk i ordets rätta bemärkelse. Ett 
språk har både ett sätt att foga ihop ord, (syntax) och en betydelse av orden, 
(semantik). SGML har syntax men saknar semantik och kan därför sägas vara 
ett metaspråk som beskriver andra markeringsspråk.125 Denna syntax har 
naturligtvis ett omfattande regelverk  kring sig men det som gör SGML unikt, 
men också riktigt generellt och applikationsoberoende är möjligheten att själv 
kunna omdefiniera märkord odyl. så att de anpassas till standarden i den egna 
verksamheten. Avvikelserna ska deklareras i en SGML deklaration, en s.k. 
document type declaration, DTD. Definitionen skall ses som en formell 
grammatik vilket innehåller en specefikation över vilka element och attribut 
som får förekomma samt i vilken ordning  dessa får uppträda.126 

HTML 
Hyper Text Markup Language är en typ av SGML dokument med för-
definierade element. Språket skapades för att strukturera forsknings –och 
tekniska dokument i en plattformsoberoende miljö. HTMLs skapare Tim 
Berners Lee kunde knappast ana att hans markeringspråk skulle få en sån 
avgörande betydelse för webbens utveckling. Hemligheten låg i de s.k. 
webbläsarna som utvecklades under tidigt 90-tal. En webbläsare är det 
samlande kommunikationsprogrammet mot world wide web, den grafiska 
informationsdatabasen som vanligtvis förkortas www. Dessa applikationer 
skapade ett enhetligt och standardiserat användargränsnitt med hjälp av 
HTML.127 Webbläsaren Mosaic var först ut 1991 och fick snart sällskap av 
välkända Netscape Navigator och något år senare även av Microsoft Internet 
Explorer, som idag har störst spridning. Webbläsarna gav möjligheten att visa 
layout med bilder och färg tillsammans med styrkan av hypertextens 
funktionalitet i ett standardiserat, systemoberoende och intuitivt gränssnitt. 
 

                                                 
125 Möller, Anders, 1994, s.26 f. 
126 Möller, Anders, 1994, s.35 f. 
127 Ulf, Lingärde, 2000,  s. 189 och 434. 
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XML 
XML betyder Extensible Markup Language vilket kan översättas till 
utbyggbart markeringsspråk. Som framgått är detta markeringsspråk ”släkt” 
med SGML. Det är i själva verket en delmängd, en applikation som förenar 
enkelheten och användbarheten hos HTML samt flexibiliteten och styrkan hos 
SGML. Ett SGML ”light” om man så vill. Det finns ett par avgörande 
skillnader gentemot HTML.128 

För det första är XML ett s.k. tänjbart eller utbyggbart markeringsspråk. 
Med detta menas att det inte finns en fast uppsättning taggar utan dessa kan 
skapas allt efter behov. Det går att skapa och definiera egna taggar och namnge 
dessa, utan att man nödvändigtvis behöver lägga till s.k. DTDer som i SGML. 
Ända kravet är att följa vissa minimiregler samt ha en webbläsare och/eller 
programvara som är konfigurerade för XML.129 PÅ detta sättet kan var och en  
skapa sin egen variant av markeringsspråket, ett markeringsspråk som blir 
optimerat för just den textmassa som ska struktureras.130 

En annan viktig skillnad är att XML inte är låst till webbens gränssnitt utan 
kan användas till helt andra saker, t.ex. databaser. Denna möjlighet ger ett 
redskap att strukturera databaser eller annan information.131 Då språket är 
plattformsoberoende kan den strukturerade datan med fördel överföras via 
webb till databas eller användas för att uppdatera och möjligöra snabbt 
informationsutbyte mellan olika typer av databaser. XML blir på detta sätt en 
kommunikationskanal mellan olika plattformar och gränssnitt. För att byta 
dokument mellan olika databaser skall man helst utarbeta DTDer, dvs man 
skapar ett gemensamt regelverk anpassat för det specifika användnings-
området. Ett annat användningsområde kan helt enkelt vara lagring av data på 
ett strukturerat sätt. Med den relativt korta livslängden hos dagens disketter 
och CD-skivor har man med hjälp av XML en möjlighet att säkra framtiden av 
nutiden så att säga.132 

Uppdelningen av layout och innehåll är ytterligare en egenskap som skiljer 
XML från andra markeringsspråk. HTML var från början endast tänkt att skapa 
struktur i en datamängd och låta formgivningen vara helt upp till webbläsaren. 
Hur t.ex. taggen <H1> som avser största storlek på text, vanligtvis avsedd för 
rubrik ska se ut avgörs helt av webbläsaren. Utseendet blir då likriktat då 
                                                 
128 Boumphrey, Frank, m.fl. 2000,  s. 30. 
129 Boumphrey, Frank, m.fl. 2000,  s. 30. 
130 http://www.algonet.se/~eva/ref/xml/intro.html 030128. 
131 Boumphrey, Frank, m.fl. 2000,  s. 30. 
132 http://www.algonet.se/~eva/ref/xml/intro.html 030128. 
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informationen <H1> i webbläsaren endast står för större text på egen rad. I 
samspelet mellan företagen som utvecklade webbläsare, främst Microsoft och 
Netscape, andra programvaruföretag och webbutvecklare skapades tämligen 
omgående nya taggar som påverkade sidans utseende för att möta den ökande 
efterfrågan på grafisk kontroll. Ett exempel på en sådan ”ny” tagg är <FONT> 
som ger möjlighet att välja typsnitt. För att återknyta till exemplet ovan ger 
denna tagg större möjlighet och valfrihet i kombination med den ursprungliga 
<H1>. Resultatet har blivit en blandning mellan ursprungliga taggar för att 
skapa struktur och de senare avpassade för layout. Man brukar tala om att slapp 
HTML kod. Denna sammanblandning kan skapa problem då man strävar efter 
en enhetlig webbsida. XML löser detta genom att separera innehåll från 
presentationen. I en fil sparas informationen om hur webbsidan skall 
presenteras. I en annan sparas informationen om det formaterade innhållet. på 
detta sätt kan en webbsida snabbt få ett helt nytt utseende genom att man inte 
behöver ändra i innehållet utan bara en gång i filen som talar om hur datan 
presenteras. Denna uppdelning ger stor valfrihet och flexibilitet att ge en eller i 
princip hur många webbplatser som helst exakt samma layout. Ändringar och 
anpassningar till olika behov sker omdelbart då endast den fil som har hand om 
layouten behöver ändras. Separerade filer efter detta koncept ger också helt nya 
möjligheter att presentera data i databaser och andra applikationer.133  

Just XML är det markeringsspråk som tydligast uppvisar renodlade drag av 
open source ideologin även om både SGML och HTML samt dess grund i 
ASCII koden samtliga naturligtvis är fria och öppna standarder. XML är det 
markeringsspråk som förväntas ta över efter HTML . Intresset ökar i samma 
takt som intresset för open source i allmänhet vilket sannolikt inte är en slump. 
Den kommande version av ordbehandlingsprogrammet  Microsoft Word skall 
ha stöd för XML liksom dess ”fria” motsvarighet Staroffice framgår av en 
rapport från statskontoret: Interoperability Test and XML Evaluation of  
Staroffice Writer 6.0 and Office Word 2003 Beta (2003:116), utgiven 030716. 
Statskontoret har även tidigare gett ut en förstudie för att bedöma och utvärdera 
nyttan och användningsområden för XML hos svenska myndigheter kallad 
Standarder inom XML-världen (2001:312) där man på sikt förordar en ökad 
användning pga. av de fördelaktiga egenskaper standarden besitter.134   

För att återknyta till Kulturarws projektet anser både Allan och Krister att 
det är önskvärt att implementera XML i den kommande databasen. Ingenting 
                                                 
133 Boumphrey, Frank, m.fl. 2000,  s. 28 ff. 
134 www.statskontoret.se 030920. 
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är säkert i dagsläget fortsätter de. Om så sker kommer de inte att utveckla en 
egen variant av XML pga. tidsbrist utan det får bli en lämplig befintlig 
objekmodell (DTD) istället. ”SGML är för komplicerat men XML är intressant 
p.g.a. sin enkelhet och flexibilitet” sammanfattar Krister.  

 
 

Fråga 7: Kommer webbsidorna i databasen att katalogiseras och därmed bli 
sökbara genom metadata, typ Dublin Core? 
 

Data om data 
Att söka information på webben kan ofta vara både svårt och tidsödande. 
Naturligtvis beror det till stor del på den enorma mängden webbsidor som 
måste genomsökas men även på dessa webbsidors skiftande karaktär. Text, 
ljud, bilder, tabeller och pdf filer osv. för många olika målgrupper i en stor 
ostrukturerad blandning. Inom biblioteksvärlden har man sedan länge 
katalogiserat sina samlingar. Med katalogisering beskriver man t.ex. en bok 
genom att redogöra för dess titel, författare, förlag, sidantal osv., allt för att 
underlätta för den som vill söka upp den aktuella boken. Finessen ligger bl.a. i 
att den som söker inte behöver känna till alla uppgifter om boken utan kan söka 
på lämplig kategori av de som finns upptagna i den s.k. katalogposten. Dessa 
uppgifter som definierar och beskriver andra data, alltså data om data brukar 
kallas för metadata. När man diskuterar metadata är det oftast katalogisering av 
webbsidor som avses.135  

Dublin Core 
De svenska biblioteken har sedan 70-talet katalogiserat enligt MARC formatet, 
(Machine Readable Catalogues). Detta har skett med utförliga regler om hur 
dokumenten ska katalogiseras enligt MARC136. Även metadata avsedda för 
webbsidor behöver en regelsamling, en standard för att informationen skall 
kunna registreras på ett enhetligt sätt. Det behövs en enhetlig och 
internationellt gångbar standard som hanterar den inbördes ordningen och 
presentationen av en rad grundläggande uppgifter som t.ex. titel, datum, 

                                                 
135 Hedman, Thomas, 2000,   s.5 f. 
136 Hedman, Thomas, 2000,   s.44. 
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upphov. Dublin Core är en relativt ny regelsamling för registrering av metadata 
för webbsidor som snabbt blivit en internationellt spridd standard. Även denna 
standard kan betraktas och rymmas inom open source ideologin eftersom den 
är fri att använda och anpassa.137 Dublin Core kommer hädanefter i uppsatsen 
att förkortas DC. 1995 anordnades ett seminarium i Dublin, Ohio som 
resulterade i denna formatstandard på initiativ av organisationerna OCLC 
(Online Computer Library Center) och NCSA (National Center for 
Supercomputing Applications). Målet var att definiera en minipost utifrån 
följande kriterier:138  

 
• Informationen skall vara tillräcklig för återsökning och identifikation. 
• Katalogposten ska kunna skapas av webbsidans upphovsman utan 

medverkan av bibliotekarie och med teknik som stämmer överens med 
upphovsmannens eget arbetsflöde. 

• Så långt möjligt överenstämmelse med bibliotekskatalogisering.  
 

Dublin Core Metadata Initiative har en egen ingångsida för den som vill 
fördjupa sig. Det finns även en svensk diskussionsgrupp.139 Grundtanken med 
DC. är att den ska vara enkel att använda. Det har funnits oenighet om hur 
mycket information som skall inkluderas i en standardpost, men man har 
kunnat enats om en kärna, (eng. core). Denna kärna ska sedan kunna byggas ut 
efter  behov och kärnans olika element ska också kunna tolkas olika efter 
användningsområde vilket ligger helt i linje med tanken bakom open source.140  

Strukturen 
Det finns 15 olika fält för kataloginformation som vart och ett är inriktade på 
olika egenskaper och aspekter. Dessa 15 fält kan delas in i tre kategorier efter 
informationsinnehåll. Här nedan listas fälten i DC. med den officiella engelska 
betäckningen samt svensk beskrivning.141 
       
 

                                                 
137 Statskontorets rapport 2001:312 Standarder inom XML-världen s.22. 
138 http://www.hb.se/bhs/ith/4-99/sh.htm 030128. 
139 http://purl.org/DC samt http://www.lub.lu.se/svenskmetadata 030128. 
140 Hedman, Thomas, 2000,  s.45. 
141 http://www.hb.se/bhs/ith/4-99/sh.htm 030128. 
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 Innehåll:  

          DC.Title: huvudtitel, undertitel 
 DC.Subject: ämnesuppgifter, som nyckelord eller kodform 
 DC:Description: en fri beskrivning av resursen 
 DC.Source: uppgifter om tidigare utgivning i annan form 
 DC.Language: uppgifter om resursen språk 
 DC.Relation: uppgifter om förhållande till andra resurser 
 DC.Coverage: geografiska eller kronologiska täckning 
Upphov:  
          DC.Creator: namn på huvudansvarige upphovsman, ”författare” 
 DC.Publisher: uppgift om utgivare, förlag 
 DC.Contributor: namn på medarbetare 
 DC.Rights: beskrivning av copyright villkoren kring resursen 
 
Identifikation, tid och teknik: 
 DC.Date: uppgift om tidpunkt för utgivning odyl. 
 DC.Type: uppgift om kategori av publikation, ”typ webbsida” 
 DC.Format: uppgift om tekniskt format för resursen 
 DC.Identifier: resursen URL för fullständig visning 
 

Ju högre upp i listan, desto viktigare anses fälten vara. Alla fält är alltså inte 
likvärdiga och det kan vara värt att notera att det heller inte är nödvändigt att 
ange informationen för de flesta av fälten, det är valfritt vilka man väljer. För 
en privatperson kan det oftast räcka långt att formulera en bra titel, redovisa 
upphovsman och vem som är ansvarig för sidan samt ange ett par lämpliga 
ämnesord och kortfattad beskrivning. En webbsida för t.ex. en myndighet 
måste naturligtvis vara mer detaljerad samtidigt som det gäller att vara 
medveten om att metadata ska ange vad något i huvudsak är, dess allmänna 
karaktär. Därför är det inte önskvärt att fastna alltför djupt i detaljer när 
informationen för elementen skall anges.142 På webben cirkulerar ett antal s.k. 
metadatageneratorer där man fyller i sina uppgifter i formulär och snabbt och 
smidigt får en färdigkodad text redo att klistra in i dokumentet. Man ska vara 
medveten om att DC troligen inte kommer att vara det enda regelverket för 

                                                 
142 Hedman, Thomas, 2000,  s. 47 f. 
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metadata. Det finns ett par andra där RDF, Resource Description Format kan 
nämnas men de är alla komplicerade jämfört med DC143.  

För den som vill fördjupa sig i de olika fältens innebörd och syntax 
rekommenderas DC koncortiets webbplats. Meningen med DC. är ju att en 
lekman ska kunna katalogisera sin resurs utan större problem, men ett fält kan 
vara värt att titta lite närmare på, nämligen DC.Subject: ämnesord. Dessa ord 
som ska ange vad sidan handlar om kräver en viss omsorg att välja ut då man 
oftast söker på ämnesord när dokumentet är okänt. Ämnesordet bör därför 
representera en kategori som antingen kan vara en individ, föremål eller 
företeelse144, alltså något man intuitivt kan tänkas söka på.. Det finns två 
grupper av ämnesord, fria samt kontrollerade/systematiska ämnesord. Fria 
ämnesord formuleras efter individuella önskemål. Kontrollerade däremot 
hämtas från klassifikationssystem och ämnesordslistor, s.k. tesaurusar. 
Generellt för svenska förhållanden faller det sig naturligt att använda sig av 
KRS och SAB systemet för de rätta kontrollerade ämnesorden. För rätt namn-
form på t.ex. personnamn bör man använda lämpligt s.k. auktoritetsregister.145  
Det är viktigt att välja rätt eftersom sökmotorer på webben ofta till stor del går 
efter ämnesord. Att ”kalibrera” sina ämnesord så att de passar det 
klassifikationssystem som tillämpas av den sökmotor man tänkt anmäla 
resursen till kan vara en god idé. Detta gäller framför allt sökmotorer som 
Yahoo och SUNET som är s.k. mänskligt genererade s.k. katalog databaser där 
någon anmält sin sida för registrering och för de ämnesområden som den ska 
vara registrerad under. Den vanligaste sortens sökmotorer idag använder en 
”robot”, ofta också kallad ”spindel”, som är ett kraftfullt datorprogram för att 
genomsöka webben. De flesta av denna typ av sökmotorer gör endast partiella 
textsökningar, dvs. de tittar bara på vad som finns i <head> taggen och de 
första raderna i dokumentet. Några få gör fullständiga text sökningar.146 Andra 
använder inte metadata alls.147 Den som vill fördjupa sig i sökmotorernas teknik 
bör besöka ”Search Engine Watch” på http://www.searchenginewatch.com.  

För att DC. ska kunna fungera på webben och uppfattas som metadata av 
en sökmotor måste den kodas i något markeringsspråk och då faller det sig 
naturligt att standarden är anpassad för att kodas i HTML. Även filer som inte 
är HTML, t.ex. .jpeg eller .pdf kan katalogiseras med DC. Då får man skapa  

                                                 
143 Hedman, Thomas, 2000,  s. 45. 
144 Hedman, Thomas, 2000,  s. 31. 
145 Hedman, Thomas, 2000,  s. 34. 
146 Boumphrey, Frank, m.fl. 2000,  s.222 f. 
147 Hedman, Thomas, 2000,  s. 103. 
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en HTML sida som enbart är värd för metadatan och sedan länka den till det 
önskade dokumentet. Mellan taggarna <HEAD> och </HEAD> skall DC. 
implementeras såsom visas i figuren nedan för att bli så fördelaktig för 
sökmotorernas rangorningskriterier som möjligt.  

”Inom KB finns ett stort intresse för metadata och många förespråkar 
Dublin Core i huset” menar Krister och tillägger att DC i övervägande är ett 
projekt inom biblioteksvärlden. ”Sökmotorerna bryr sig inte längre om 
metadata i någon större utsträckning eftersom metoden inte fått någon större 
genomslagskraft bland allmänheten” fortsätter Krister. ”Visst vore det önskvärt 
att katalogisera metadata om webbsidorna” säger Allan ”men det är samtidigt 
mycket besvärligt, en registrering skulle främst gälla teknisk metadata eftersom 
resten som t.ex TITLE, AUTHOR och ABSTRACT skulle bli alltför osäkert 
att ge sig på att registrera och då får man allvarligt fundera över om det är värt 
mödan, särskilt med tanke på att det kan bli en form av dubbel registrering 
eftersom både de ursprungliga webbsidorna och roboten automatiskt genererar 
viss teknisk metadata” fortsätter han.  

Om metadata någon gång i framtiden ska implementeras måste det ske helt 
automatiskt och ge en vattentät katalogisering och där är vi inte ännu är båda 
helt överens om. Det skulle behövas ett kraftfullt språkigenkänningsverktyg, 
och ett sådant håller på att utvecklas i ett projekt inom SICS, swedish Institute 
of Computer Science, ett arbete de båda välkomnar och intresserar sig för. 
Sammanfattningsvis säger de sig vara öppna för att exprimentera med metadata 
i den kommande databasen men inget beslut om detta är taget ännu. 
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Konstruktion 

Fråga 8: Kommer databasen att bygga på något programmeringsspråk som 
Javaskript eller Perl? 

Programmeringsspråk 
Det är skillnad på ett skriptspråk och ett programmeringsspråk. Skriptspråk är 
designade för att utföra en funktion på webben endast då en handling utförs, 
exempelvis när en användare går till en viss URL eller skickar ett 
webbformulär. Med programmeringsspråk som JAVA och C skrivs fristående 
program som inte behöver involvera webben. Man kan också säga att 
scriptspråk är tolkande språk och programmeringsspråk är kompilerande språk 
som utför egna funktioner. 

Javaskript är det mest kända exemplet på skriptspråk. Det utvecklades 
ursprungligen av Netscape och är en klientbaserad teknologi, dvs. den hanterar 
händelser som huvudsakligen sker i användarens dator, oftast i webbläsaren till 
skillnad från ett serverbaserat skriptspråk där allt händer på servern. Javaskript 
ger alltså inga självständiga program utan programkoden läggs in direkt i 
HTML koden och utifrån det skapas effekter som gör webbsidan mer dynamisk 
och interaktiv. Det kan handla om att skapa pop-up fönster, bildmanipulering, 
dynamiska knappar, layoutstyrning och validering av formulärsvar. Man ska 
inte förväxla programmeringsspråket JAVA med Javaskript. Dessa har 
ingenting gemensamt mer än de fyra första bokstäverna.148 Ett annat namn på 
Javascript som förekommer i dag är ECMA-script vilket står för European 
Computer Manufactures Organization, vilket är den organisation som ansvarar 
för denna standard.149 CGI står för Common Gateway Interface och är ett 
protokoll, en uppsättning regler för hur externa program ska kommunicera med 
en webbserver. Program som följer dessa regler kallas CGI-skript och kan 

                                                 
148 Rasmusson, Bengt, 1999, Att göra en hemsida, s. 125. 
149 http://www.ecma-international.org  030514. 
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användas för allt från enkla besöksräknare och bannerannonsering till 
avancerade sök- och shopping-system. I princip kan man använda vilket 
programerings- eller skriptspråk som helst för att skapa CGI-skript men det 
överlägset vanligaste heter PERL som är en förkortning av Practical Extraction 
and Report Language. Dess styrka ligger i att manipulera, behandla och finna 
information i textfiler vilket passar till CGI-skript som i stort handlar om att 
läsa, analysera och vidarebefodra text i någon form. PERL är serverbaserat och 
kräver alltså en s.k. PERL-tolk installerad på servern för att fungera. Den är 
plattformsoberoende och relativt enkel att använda, snabb och stabil så länge 
servern är kraftfull ska tilläggas. PERL är liksom alla CGI-skript 
resurskrävande för webbservrar. Varje gång ett program körs startas en ny 
process hos servern, något som kan bli betungande för servern på en välbesökt 
webbplats. Det är huvudanledningen till att många webbhotell inte tillåter sina 
gäster att installera egna CGI-skript.150 

”Insamlingsroboten är skriven i PERL och lite C+. Javaskript kommer att 
användas till databasens gränssnitt, särskilt dess klientsida där det är viktigt att 
ha kontroll över tillstånden, exempelvis hur många användare som är inne 
samtidigt” menar Krister som också påpekar att HTML är helt minneslöst och 
inte kan ge sån information. Med stor sannolikhet använder vi SQL som den 
kommande databasens sökspråk samt PHP och PERL till dess gränsnitt 
fortsätter han. SQL och PHP är lätta att intregera med varandra samt med andra 
program och effektivt i en relationsdatabas, vilken är den typ av databas som 
blir aktuell.  

SQL är en förkortning av Structured Query Language (sv. strukturerat 
frågespråk), och utvecklat för att kommunicera med relationsdatabaser. SQL 
har en enkel terminologi som består endast av ett fåtal beskrivande ord på 
engelska men är trots sin enkla uppbyggnad ett kraftfullt verktyg som klarar 
komplexa databaser vilket gjort den till något av en standard vid 
databaskonstruktioner.151 PHP152 är ett serverbaserat och plattformsoberoende 
s.k. ”webbskriptspråk” vars uppgift är att skapa dynamiska webbsidor och 
hantera webbgränsnittet till t.ex. databaser, epost och filer på ett sätt som ej 
vore möjligt endast med HTML. PHP är liksom SQL relativt enkel att använda 

                                                 
150 Rasmusson, Bengt, 1999, s. 113. 
151 Forta, Ben, 2000, SQL på 10 min. s.6 f. 
152 Vad förkortningen PHP står för är något oklart, den ursprungliga betydelsen var Personal HomePage 
enligt upphovsmannen Rasmus Lerdorf men idag är Hypertext Processor en vanligare benämning. 
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och skriva vilket gjort den populär till olika webbgränsnitt, inte minst mot 
databaser under de senaste åren.153 

SQL, PHP samt PERL har det gemensamt att de är öppna standarder och 
tillhör ”open source familjen”. Detta resulterar i ett omfattande stöd bland 
databashanterare, andra programmerings- och skriptspråk, webbläsare odyl. 
Det är också gratis och fria att utveckla så att de passar den egna 
verksamheten.154 

 
 

Fråga 9: Utvecklas någon programvara eller applikation särskilt för projektet? 
 

Det är arkiveringssroboten som är utvecklad för Kulturarw³. Den är som sagt 
skriven i PERL och C+ och omgjord för arkivering av Netlab, Lunds 
Universitet. Grunden är densamma som när roboten tjänstgjorde hos Nordic 
Web Index, det är framförallt robotens gränsnitt mot arkivet som är 
egenutvecklat samt att den numera är modifierad för arkivering. En användare 
ska ju kunna surfa runt i arkivet precis som om den vore ute på nätet, då gäller 
att länkarna styrs om till arkivet, destinationen måste alltså ändras så att inte 
länkarna leder ut på webben. Till det används en s.k. åtkomst API fortsätter 
han. En API vars akronym står för Application Programming Interface är en 
uppsättning regler för hur program ska vara konstruerade för att kunna 
samverka med andra program som har samma API. Exempelvis hur ett 
databasprogram ska samverka med ett kommunikationsprogram.155     

 
 

Fråga 10: Kommer någon speciell metod eller standard för systemdesign och 
konstruktion att användas vid utvecklingen av databasen? 

Gränssnitt 
 
För att hålla nere utvecklingskostnaderna, minimera störningar och misstag i 
samband med genomförande av IT-projekt, system- och mjukvaruutveckling 

                                                 
153 Ullman, Larry, PHP, 2002,  s. IX – XIX. 
154 http://www.opensource.org/  030426. 
155 Lingärde, Ulf, 2000, s. 30. 
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samt för att få en välfungerande slutprodukt med hög kvalitet genom hela dess 
livscykel används idag ofta olika modeller och standarder som genomsyrar 
utvecklingsarbetet. Inte sällan tar dessa avstamp ur ett användarperspektiv. 
Under 90-talet har forskningen kring människa – datorinteraktion allmänt 
kallad MDI intensifieras och får genomslagskraft även i företagens och 
myndigheternas IT- och utvecklingsavdelningar.156 Inom Kulturarws projektet 
förekommer dock inget sådant. Både Allan och Krister är överens om att 
projektet är så pass litet att det inte behövs, att implementera passande 
modeller och analysmetoder skulle dessutom stjäla värdefull tid och resurser. 
”Det är bättre att ”tänka till” innan vi gör något så vi båda har samma ideér och 
mål om hur och vad som skall utföras och sedan stämma av regelbundet med 
varandra under arbetets gång” menar Allan. Båda håller med om att för större 
projekt och kommersiell mjukvaruutveckling krävs en annan organisatorisk 
struktur där någon form av metoder för systemdesign och användarutveckling 
närmast är ett måste.  

 

Fråga 11: Hur kommer användargränssnittet att se ut? 
 
”Man måste vara på det klara med att det egentligen rör sig om två 

databaser för samlingarna så att det går lättare att hålla isär dem” börjar 
Krister. Först är det den befintliga enkla och primitiva databasen med URLer 
för samlingarna i arkivet vilken användarna aldrig ser. Över denna som ett 
”skal” kommer sedan användarnas databas med sökfunktioner och grafiskt 
gränsnitt. Det blir en relationsdatabas utvecklad i SQL och Perl för att basen 
skall bli så flexibel och lätt att implementera i andra program som möjligt 
fortsätter han. Målsättningen är att skapa en användardatabas fokuserad på 
tillgänglighet och identifikation.  

”Databasen bör vara tillgänglig genom en eller flera enskilda datorer här på 
KB och i ett senare skede även genom en gemensam webbplats för alla 
nordiska arkiv i NWAs regi. Det är nödvändigt att användarna först görs 
medvetna om att de inte surfar på nätet utan i en databas” anser Krister. ”Det är 
inte helt uppenbart då vi använder den vanliga standardwebbläsaren Netscape 
som gränsnitt i databasen” fyller Allan i. Därför bör en användare först mötas 
av en välkomstsida med nödvändig information som länkar vidare till en 

                                                 
156 Gulliksen, Jan, Göransson, Bengt, 2002, Användarcentrerad systemdesign, s. 9 samt kap. 2 – 3. 
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inloggningssida för användarnamn och lösenord. I början kommer det att vara 
nödvändigt att begränsa antalet användare som samtidigt är inne i databasen 
pga. kapacitetsproblem då roboten ska hämta och läsa över informationen från 
de långsammare banden till hårddisk då en användare gör en sökning. När 
användaren loggat in syns en ”google liknande” sida i välkänt Netscape 
webbläsargränmsnitt där denne kan söka på URL och får då fram samtliga 
insamlade versioner av den aktuella URLen i kronologisk ordning. Utifrån de 
länkade sökresultaten kan användaren surfa fritt. Sökresultaten öppnas i 
separata fönster så att sökindexsidan alltid finns tillgänglig i bakgrunden. I 
fönsterna kan det bli aktuellt med javaapplets med länkar till söksidan och 
surfhistorik. Båda medger att gränsnittet kommer att starkt likna The Internet 
Archives. Detta beror inte på att vi kopierat deras sida utan på att det helt 
enkelt inte finns så många valmöjligheter till utformning av ett användarvänligt 
grafisktgränsnitt för det här speciella ändamålet. 

 ”Genom användandet av Netscape vinner vi mycket. Användaren känner 
igen sig och får ett beprövat och välutvecklat gränssnitt med många inbyggda 
funktioner som vi slipper lägga resurser på att utveckla själva” säger Krister. 
”Att det går att privat utveckla nya funktioner i en webbläsare på det här sättet 
beror på att Netscape valde att släppa sin källkod fri. Ett bra exempel på hur vi 
drar nytta av öppen källkod i projektet” menar Allan.  
 

Fråga 12: Beskriv de planerade sökfunktionerna för databasen? 

Sökfunktioner 
”Gränssnittet kommer att likna den kända sökmotorn Google. Det blir vanlig 
fritextsökning där man även kan söka på olika filformat. Den extra finessen är 
att användaren också kan söka via en tidsaxel” säger Krister. Sökresultaten 
visas i en tidslinje för varje enskild URL där datum för insamlandet är länk till 
motsvarande webbsida i arkivet. Skript i PHP och PERL kommer att användas 
för kontakten melllan databasen och användargränsnittet. Databasen kommer 
att bli kopplad till NWA och förhoppningsvis kan vi gemensamt utveckla ett 
standardiserat gränssnitt för alla nordiska arkiven. 
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Fråga 13: Får databasen något användarstöd/hjälpfunktioner utöver 
sökfunktioner? 

 
Exempel på hjälpfunktioner för ett grafiskt gränssnitt kan vara möjligheten 

att på ett enkelt sätt kunna visualisera navigationsstrukturen. Det kan också 
röra sig om olika typer av användarguider och informationspalett som 
användaren kan ta fram efter önskemål men även möjligheter att kunna 
påverka textstorlek odyl. vilket är viktigt inte minst för synskadade och äldre.157 
Några sådana funktioner finns ej planerade men Krister menar att mycket av 
dessa frågor är lösta då gränsnittet bygger på webbläsare som Netscape eller 
Explorer där många hjälpmedelsfunktioner redan finns inbyggda. Möjligen kan 
de två java applets som är tänkta att ständigt visas för användaren, nämligen 
paletten som visar datum då URL:en insamlades liksom en ”hem” knapp till 
sökmotorns förstasida ingå i den här kategorin. ”Databasen får vara igång och 
användas en tid så får vi se behovet” avslutar Krister.  

Databasen utlagd och i funktion 
Arkivet har sedan 16 juni 2003 varit tillgängligt för KB:s besökare via två 
terminaler vid lånedisken. Detta är den första versionen av den framtagna 
programvaran och det går inte att fritextsöka. Arkivmaterialet är ännu så länge 
inte indexerat utan man måste veta adressen till den sida man vill se på. 
Tidigast om ett år kan indexeringsfunktioner vara aktuella. Det går i allafall att 
söka och surfa bland äldre svenska webbsidor vilket är väldigt positivt. Man 
får dock räkna med väntetider på minst ett par minuter eftersom den allra 
största delen av arkivet ligger på relativt långsamma magnetband som måste 
genomsökas för varje gång. Arkivet är inte tillgängligt från någon annan 
ingång än dessa två terminaler och man får endast titta på materialet, inte ta 
kopior allt enligt den tilläggsförordning som trädde i kraft 1 juli 2002.158  

 
 

                                                 
157 Gulliksen, Jan, Göransson, Bengt, 2002, s. 88 samt 161 ff. 
158 www.kb.se samt författarens anmärkningar vid söktest 031007. 
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Samarbeten och utvecklingstendenser 

Fråga 14: Har ni några internationella samarbetspartners och/eller förebilder. 
Hur står sig projektet i en internationell jämförelse? 

Internationella samarbeten och jämförelser 
Vi har ett intimt samarbete med de övriga nordiska länderna genom Nordic 
Web Archive, NWA säger Krister. NWA är ett forum för koordinering och 
utbyte av erfarenheter rörande insamling och arkivering av webdokument 
grundat av samtliga nordiska nationalbibliotek i samarbete med Nordunet2 som 
är ett forskningsprogram för Internet utveckling instiftat av Nordiska rådet. 
NWA har utvecklat programvarulösningar för sökning och navigation i 
arkiverade webbarkiv. Denna mjukvara som kallas NWA toolset är fritt 
tillgänglig och utvecklad med PHP och Perl och har fullt stöd för kommande 
stora öppna standarder för webben som XML. NWA toolset kan användas via 
en vanlig webbläsare och inga speciella insticksprogram sägs behövas. 
Programvaran kommer att släppas under GNU organisationen med en General 
Public License någongång under första halvan av 2003.159 Kulturarw³ ska 
använda denna programvara för sitt kommande arkiv liksom de övriga 
nordiska länderna, och i framtiden är det tänkt att alla nordiska webbarkiv ska 
kunna nås genom en gemensam webbplats hoppas Krister och Allan.  

Vi förhandlar om samarbete med British Library och franska Bibliothèque 
Nationale.”Dessa nationalbibliotek är på god väg att starta egna projekt 
liknande Kulturarw³ och är intresserade av att ta del av våra erfarenheter och 
säkerligen har dessa tunga instutioner kunskap som vi kan vara intresserade 
av” menar Krister. Möjligen kan även ett samarbete med Library of Congress, 
USA:s nationalbibliotek bli aktuellt framöver, informella kontakter är tagna. 
Allan menar att det ur rent teknisk synvinkel inte finns så många lösningar att 
välja på för projekt av den här typen vare sig de genomförs med eller utan 
                                                 
159 www.nwa.nb.no 030325. 
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urvalsprinciper. Man måste ha en arkiveringsrobot för insamlandet, gott om 
lagringsutrymme samt någon sorts programvara för arkivering och 
presentation. Det som främst skiljer är hur roboten och annan programvara är 
skriven och utformad. Det är sånt man främst utbyter erfarenheter om, liksom 
diskussion om urvalskriterier, långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av 
arkiven. 

Båda anser annars att The Internet Archive är störst och något av en 
spjutspets inom området. Projektet har samma målsättning som det svenska 
projektet, nämligen att samla in ett fullständigt material, skillnaden ligger i att 
Internet Archive samlar in hela webben och tillgängliggör den via sin 
webbplats. De har betydligt större resurser än vad vi har, bl.a. utvecklar och 
bygger de sina egna datorer med den senaste tekniken specialanpassade för 
verksamheten. Allt material lagras i slutändan på snabba hårddiskar för 
ögonblicklig åtkomst. Vi har vissa informella kontakter med Internet Archive 
och kanske kan vi i framtiden tillsammans ta fram effektiv programvara för 
arkiveringsrobotar odyl. hoppas Allan och Krister. 

The Internet Archive är en privat stiftelse med säte i San Francisco, 
Kalifornien, USA. Den grundades 1996 och tog till en början emot donationer 
av digitala samlingar från organisationer och företag. Från 1999 började den 
mer omfattande egna insamlingen som kännetecknar organisationen idag. 
Syftet och målet med verksamheten är att bevara det digitala materialet för 
eftervärlden. Ett material som man anser kommer att bli ett viktigt kulturarv för 
enskilda länder och historiskt värdefullt för hela mänskligheten. Man drar 
paraleller till och likställer det digitala materialet med littteratur och 
publikationer som ju också bevaras och göres fritt  tillgängligt för allmänheten 
i ett öppet och demokratiskt samhälle. Vidare ser man webben som en spegel 
av det nutida samhället som framtida historiker, sociologer och journalister ska 
ha möjlighet att forska i. Webbens evolution gör det också möjligt att se 
förändringar i t.ex. språkbruk och kulturella värderingar över tiden men även 
möjligheten att kunna följa den ekonomiska och teknologiska utvecklingen. 
The Internet Archive har en informativ och omfattande webbplats där 
verksamheten beskrivs. En besökare kan få detaljerad, ofta dagsfärsk statistik 
över bl.a. insamlandet och arkivet rörande domäner, länder men även kring- 
information som t.ex. statistik över vilka operativsystem webbservrar använder 
och vilka webbläsare dess besökare nyttjar.160  

                                                 
160 www.archive.org/about  030324. 
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Verksamheten finansieras till stor del av medel från stiftelsen men även av 
privata donationer. Länder och organisationer ska även kunna köpa valfria 
samlingar från arkivet. Vidare tillhandahåller man delar av arkivet för ett antal 
internettjänster som Digital Library Projekt, Online Computer Library Center 
samt Alexa Internet. Dessa tjänster fungerar som sökmotorer men 
tillgängliggör bl.a. webbsidor som blivit borttagna och alltså inte finns online. 
Istället för en död länk med felmeddelandet: ”404-page not found” kan 
användaren söka och finna en version av en webbsida som inte längre finns ute 
på nätet.161 

Under de första åren av Kulturarw³ genomfördes ett par svep som syftade 
till att samla in webbsidor från länder i Centralamerika som Belize, Costa Rica 
och Nicaragua. Detta var ej sanktionerat av SIDA såsom det ibland framställs 
utan var resultatet av en f.d. medarbetares personliga intresse av spansktalande 
länder. Responsen blev inte särskilt stor från något håll och insamlingen 
avslutades efter ett par svep. ”Resultatet är att det i arkivet finns ett par band 
med insamlat material från dessa länder” enligt Krister. 

Australien med sitt Pandora projekt ligger långt framme tekniskt och deras 
webbplats fungerar bra som utgångspunkt för dem som vill veta mer om 
webbarkiv.162 Även Kanada och Danmark har genom sina nationalbibliotek 
projekt för insamlande och bevarande av webbsidor. Samtliga projekt samlar in 
med ett starkt begränsat urval, t.ex. vissa periodiska publikationer och 
myndigheters webbplatser. Inget särskilt samarbete finns planerat i nuläget.163 
Förutom nationella projekt och The Internet Archive finns en mängd mindre 
webbarkiv i skiftande storlek och kvalitet runt om i världen. Ofta rör det sig om 
intresseorganisationer eller företag som samlar webbplatser inom ett specefikt 
ämne och för ett särskilt syfte. The Internet Archive har länkar på sin 
webbplats till en del av de större och mer seriösa arkiven. 

 

Fråga 15: Motivera ställningstagandet och strategien över att samla in hela    
den svenska delen av webben? 

 
”Vi har helt enkelt inte råd med en selektion” menar Krister. Tväremot vad 

många tror är det mer resurskrävande, både vad gäller arbetsinsats och 

                                                 
161 www.archive.org  Se länkar  från The Internet Archives webbplats 030506. 
162 www.nla.gov.au  031005. 
163 www.kb.se  031005. 
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tidsåtgång att selektera materialet. Allan betonar mer värdet av ett fullständigt 
insamlat material bevarat för framtiden. Han menar att vi idag inte kan bedöma 
vad som kommer att anses värdefullt om exempelvis 100 år. Båda är överens 
om att också traditioner och praxis vad gäller svensk pliktleverans har spelat en 
inte helt oviktig roll i ställningstagandet. Allerstrand var inne på samma linje 
då han 1998 framhåller det framtida värdet av ett komplett insamlande i SOU 
rapporten. Vidare menar Allerstrand att Sveriges starka och gamla traditioner 
med en fullständig pliktleverans skall vara vägledande för Kulturarw³:s 
målsättning. Allan har en vision om en framtida databas för samlingen öppen 
för allmänheten för t.ex släktforskning så att barnbarnet kan se vad farfar skrev 
på sin webbsida på 1990-talet. Det förs en kontinuerlig diskussion på KB om 
kvalitetssäkring och urval. ”Vad är ett värdefullt material? Samlar vi in för 
mycket? Är exempel på frågor som diskuteras” avslutar Krister. 

 

Fråga 16: Hur ser er långsiktiga strategi ut beträffande bevarande   
problematiken? 

Långsiktigt bevarande 
”Tyvärr har vi ingen strategi i nuläget och det beror främst på personalbrist” 
menar krister. ”Vårat mål är att bevara alla filer såsom de såg ut vid tidpunkten 
för insamlandet. Vi får lösa problemen vartefter de uppstår i framtiden. Vi 
måste också acceptera att alla filformat inte kommer att kunna öppnas, det 
gäller framförallt format för äldre och udda programvara speciellt för mac, men 
man får ju inte glömma bort att de ändå finns kvar i arkivet. Även vanliga word 
filer har redan problem med bakåtkompabiliteten och det är tyvärr skapat som 
en medveten marknadsstrategi av tillverkaren Microsoft. Men wordformaten 
kommer att kunna öppnas, överhuvudtaget alla idag vanliga filformat kan 
migreras i framtiden” menar Krister. ”Som tur är går utvecklingen mot färre 
och mer enhetliga standarder, speciellt för musik och bild” fortsätter han, i 
början av 90-talet fanns en uppsjö olika filformat för dessa typer av media. Han 
nämner PDF som ett positivt exempel på överbryggande och standardiserade 
filformat. Just detta filformat är förövrigt särskilt prioriterat ur 
bevarandesynpunkt eftersom mycket av det material som anses extra värdefullt 
på webben såsom avhandlingar och rapporter av olika slag just är publicerat i 
.PDF format.   
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Det finns även problem med äldre HTML kodning där allt inte kommer att 
presenteras som det ursprungligen var tänkt. Anledningen är att webbläsarna 
inte följer den ursprungliga HTML standarden utan anpassas till bl.a. de 
designkrav som ställs på dagens avancerade webbplatser. Detta välkända 
fenomen anses vara en starkt bidragande orsak till att HTML:s dagar är 
räknade och blir ersatt av XML.164 

Det är inte bara mjukvaran, filformaten som har en begränsad livslängd. 
Även lagringsmedium som magnetband, optisk lagring typ CD-rom eller DVD 
samt hårddiskar har en jämfört med filformat visserligen relativt lång men 
ändock begränsad livslängd. Allerstrand tar upp ett antal strategier vad gäller 
migrering av både hård och mjukvara. Dessa följer en amerikansk rapport som 
presenterades av en arbetsgrupp tillsatt av The Commission of Preservation 
and Access samt The Research Libraries Group 1996:165 

 
1. Kopiering till nytt medium av samma slag. Gammal hårdisk till ny 

hårdisk. 
 
2. Kopiering till nytt medium av annat slag. Magnetband till hårddisk. 

 
 
3. Formatkonvertering. I syfte att begränsa antalet filformat och att 

många av dessa i framtiden riskerar att bli oläsliga sker kon-
vertering till ett standardiserat format. Frågan är då om filen 
bibehåller sina ursprungliga egenskaper såsom det var tänkt utifrån 
originalet?  

 
4. Migrering av den tekniska miljön. Fullständig konvertering av 

hård- och mjukvarumiljön. En svår och kostsam process. 
 

 
5. Emulering. Program skrivna för att efterlikna andra datormiljöer. 

Emulering gör det möjligt att läsa filer och använda program från 
idag föråldrade och sedan länge från marknaden försvunna 
datormiljöer. Beskrivs som en kostnadseffektiv men något osäker 

                                                 
164 Boumphrey, Frank, m.fl. 2000, s. 28 ff. 
165 SOU 1998:111 s. 89. 
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metod eftersom man idag inte kan veta vad emuleringprogram i 
framtiden inriktar sig på. 

 
Rapporten skiljer på kort- och långsiktig migrering, där den kortsiktiga har en 
tidslimit på ca 5 år och innefattar främst de två förstnämnda aktiviteterna. Den 
långsiktiga görs inom en period på mellan 10 till 25 år efter mottagandet. 
Avslutningsvis slås fast att för att kunna garantera den digitala informationens 
funktionalitet över tiden krävs nogrann planering samt registrering av lämplig 
information såsom format och systemkrav, historik över gjorda migreringar 
och förväntad tidpunkt för nästa migrering.166 

Bevarandet av den elektroniska informationen är ett stort och växande 
problem för alla samhällssektorer i dag och erfarenheterna av att bevara sådant 
material är fortfarande begränsad. Vanlig text kommer sannolikt att överleva 
länge men hur går det med multimedia dokument. Kommer de att gå att spela 
upp såsom upphovsmannen tänkt sig efter 50 eller 100 år?167 

 

Fråga 17: Tycker ni att responsen och resurserna från berörda organisationer, 
myndigheter och beslutfattare är tillräckliga? 

Tendenser 
Intresset för projektet är stort inte minst bland KB:s egen personal. 

Utbildningsdepartementet har förståelse för och insikt om våran verksamhet. 
Tyvärr behövs mer resurser. Mer personal som arbetar med projektet står högst 
på önskelistan. ”Det börjar bli svårt att hinna med allt då vi bara är två 
heltidsanställda” menar både Allan och Krister. Pengar behövs också till ny 
teknik, bl.a. till nya snabba processorer och ökad bandvidd. Budgeten för 
projektet är ca 2.2 Mkr per år för driften. Investerings-budgeten varierar mellan 
åren. År 2003 ligger den på ca 500 000 kr. Den kan variera allteftersom vi 
behöver göra nya datorinköp etc. 

 Fråga 18: Vad ser ni för utvecklingstendenser vad gäller Kulturarw³ i synner-
het och webben i allmänhet under den närmaste femårsperioden? 

 

                                                 
166 SOU 1998:111 s. 89. 
167 SOU 1998:111 s. 169 samt 196. 
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”Allt mer blir dynamiskt och interaktivt på webben och det är negativt för 
oss eftersom våran nuvarande insamlingsrobot inte klarar eller har stora 
svårigheter med den typen av material” suckar Allan. Javaskript är ett sådant 
exempel på klientbaserad teknologi som kommer starkt nu även till privata 
webbsidor. ”Tyvärr kommer inte presentationen av webbsidorna i en framtida 
databas att överenstämma med det ursprungliga originalet och det får vi leva 
med och klart och tydligt deklarera till användarna” betonar Krister. Antalet 
sidor på den svenska delen av webben kommer att fortsätta öka om än inte i 
samma snabba takt som under slutet av 90-talet tror båda och är angelägna om 
att betona att det redan i dagsläget tar bortåt ett halvår för att genomföra ett 
svep, under förutsättning att allt flyter.  
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Sammanfattande analys 

Diskussion 
Vid en analys av Kulturarw³ märker man snabbt att detta projekt verkar inom 
ett större sammanhang än dess organisation KB eller dess fysiska företräden, 
som två heltidsanställda, ett par datorer och en massa magnetband gör 
gällande. Här finns kontaktytor och beroendeförhållanden till starka krafter i 
samhället som den globala IT teknologiska utvecklingen men även politiska, 
ekonomiska samt juridiska förhållanden både i Sverige och omvärlden 
påverkar starkt detta lilla projekt. I bakgrunden som bagage finns 
kulturarvsdefinitioner, starka svenska traditioner vad gäller pliktleveranser och 
allmänna demokratiska värderingar. Allt detta sätter sin prägel på, och gör 
Kulturarw³ till vad det är idag. Ett projekt som Kulturarw³ har naturligtvis inte 
uppstått isolerad från sin omgivning och projektets utformning, dess 
urvalsprinciper och teknikval har inte implementerats av en slump. I följande 
kapitel kommer jag att analysera och sammanfatta de tankar, reflexioner och 
slutsatser som undersökningen gett mig.  

 
Ett par faktorer har starkt bidragit till att Sverige tidigt började samla in 

sina elektroniska publikationer.  
 
• Man kan se projekt Kulturarw³ som en naturlig fortsättning på Sveriges 

långa och framgångsrika tradition att samla in och bevara sitt kulturarv.  
 
• Under senare delen av 1900-talet har sverige haft en framskjuten 

position inom IT sektorn och en total datorisering av samhällets alla 
funktioner. Den ökande mängden elektroniska publikationer som blev 
följden fick oanad betydelse och påverkan på samhället vilket 
sammantaget ger en bra grogrund för tankarna på ett elektroniskt 
kulturarv. 
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• Sverige började också tidigt att samla in annat än tryckta publikationer 
och 1979 startades Statens Ljud och Bild Arkiv som ett av de första i 
sitt slag i världen. I början av 1990-talet var man återigen bland de 
första med att samla in elektroniska publikationer på media som CD-
rom. Därifrån är inte steget så långt till Kulturarw³ verksamhet. Att 
kompetens och erfarenhet finns samlad i KB och SLBA har sannolikt 
underlättat beslutet. 

 

Kulturarw³ är på många sätt ett tudelat projekt vilket inte minst framgår av 
citaten i första kapitlet. Man har å ena sidan en välfungerande, välbeprövad och 
intrimmad teknik för insamling, bevarandet och visningen av arkivet däremot 
är fortfarande till stora delar vad gäller teknik och genomförande är omgärdat 
av frågetecken. Projektet är fortfarande på utvecklingsstadiet. Vad gäller 
databasen för visning kan det även vara relevant att tala om 
experimentstadium. Det är viktigt att ha detta i minnet då man debatterar 
arkivet, dess nuvarande form och funktion. Lika viktigt är att vara medveten 
om att den snabba teknikutvecklingen på bara något år på ett genomgripande 
sätt kan ändra projektets förutsättningar och funktionalitet. Den här 
tudelningen och osäkerheten är naturlig för ett så pass nytt verksamhetsområde 
och är i grund och botten positiv anser jag eftersom det visar på dynamik och 
flexibilitet. Glöm ej heller att alla erfarenheter i slutändan ger värdefull 
kompetens inom KBs väggar.  

Kontraster märks också på andra sätt. Projektet är resursmässigt på alla sätt 
litet samt för den bredare allmänheten relativt okänt men syftar till att samla in 
ett gigantiskt informationsmaterial som möjligen en dag kan bli ett ytterst 
värdefullt kulturarv som förhoppningsvis kan hjälpa vetenskapen bl.a. förklara 
den turbulenta övergången vi idag befinner oss i mellan industrisamhället och 
det vi kallar informationssamhället. Materialet som samlas in är i stort 
uppbyggda av sedan länge standardiserade och relativt enkla tekniker som 
HTML. Ändå ställer insamlingen stora krav på den tekniska utrustningen och 
kapaciteten och framtvingar inte sällan speciallösningar av olika slag eftersom 
det är sådana enorma informationsmängder som samlas in och lagras. Dessa 
kontraster av stort och smått, allmänt kontra speciellt är intressant och bör 
rimligen ställa stora krav på planering, kompetens och anpassningsförmåga. 

Juridiken har länge fungerat som en hämsko för projektet. Det är samtidigt 
förståeligt och nödvändigt att värna den personliga integriteten och 
upphovsrätten. I horisonten ser vi sannolikt mer flexibla och specialanpassade 
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juridiska lösningar framtvingade av den snabba tekniska utvecklingen. 
Förordningen 2002:287 som möjliggör visning inom KBs väggar är ett 
exempel på det. Forskare som Niclas Lundblad anser att förändringar och 
nytänkande inom juridiken är en nödvändighet. Vi ser tecken från framförallt 
USA att nya ideér inspirerade från open source ideologin tar form inom 
juridiken och näringslivet såsom open-law projektet och dess förespråkare som 
Lessig. Den omfattande piratkopiering som sker idag via Internet kommer 
sannolikt också att tvinga mjukvaru- och skiv- samt filmindustrin till reaktioner 
i någon riktning. Antingen öppnar man sig mot omvärlden och släpper fram 
alternativa lösningar eller så blir resultatet mer restriktioner och 
kopieringsskydd vilka snart blir hackade i en allt mer upptrappad och tröstlös 
spiral som inte gagnar någon. Kopieringen går enligt min mening inte att 
stoppa eftersom idén eller myten om man så vill om friheten på Internet är så 
pass djupt rotad bland vanliga användare och har så många intressenter med 
både ideologiska, tekniska och ekonomiska skäl som ser till att den lever. Det 
man kan göra för att lindra dess skadeverkningar är att införa alternativa 
juridiska och ekonomiska lösningar.  

Idagsläget får materialet enbart visas inom husets väggar. På längre sikt är 
denna begränsning otillfredställande. Jag ser gärna att allmänheten på något 
sätt får bättre tillgång till samlingarna. Idealet vore en databas tillgänglig för 
allmänheten på länsbiblioteken eller t.o.m. på Internet. Det ligger något 
sympatiskt lockande i att ett barn i slutet av detta århundrade kan få se den 
webbplats dennes farfar gjorde år 2001. I dagsläget känns denna vision 
avlägsen p.g.a. juridiska och tekniska frågetecken men det kan ändras snabbt. 
Samtidigt ska man inte glömma bort att det finns ett välfungerande fritt arkiv 
där samtliga svenska webbdokument som publicerats endast är ett par musklick 
bort på Internet, nämligen i The Internet Archive.   

Vad gäller urvalet kan två frågeställningar urskiljas, dels rörande vad som 
ska anses som svenskt material och dels vad som i detta svenska material ska 
anses värt att spara åt eftervärlden. Den första delen är tämligen oproblematisk 
i dagsläget. Man har en klar och logisk avgränsning som fungerar tekniskt och 
praktiskt. Det svenska material som av olika skäl inte blir insamlat utgör en 
mycket liten del av den totala mängden insamlat material och jakten på det står 
inte i proportion till det merarbete som skulle erfodras. Naturligtvis kan man 
fråga sig vad som är svenskt i en allt mer globaliserad värld där allt hänger 
samman på ett aldrig tidigare skådat sätt? Frågan lär inte bli lättare att besvara i 
framtiden. Men för dem som vill se ett större samanhang finns den möjligheten 
redan idag, återigen får man inte glömma The Internet Archive där hela 
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Internet samlas in. Frågetecknen finns däremot kring vilket material som 
samlas in. Jag förordar starkt den fullständiga insamlingen som nu sker och 
ligger i linje med Sveriges politiska ambitioner och på det sätt kulturarv 
historiskt samlats in och bevarats i övrigt här i landet. Inom historieforskningen 
och arkeologin hörs ofta sägas att det är den vanliga människans levnadsvillkor 
som lär oss mest om historien. Bokstavligt talat skulle man kunna säga att 
några flintskärvor kan vara intressantare än en guldskatt. Detsamma kan 
komma att gälla det digitala kulturarvet. Det är fullt möjligt att framtidens 
forskare inte kommer att betrakta myndigheternas webbpublikationer som det 
mest intressanta materialet. Därför ska vi inte bestämma urvalet på förhand.  

Visst finns mycket som vi tycker är skräp på nätet. T.ex. kan porr och 
extrema politiska åsikter på Internet upplevas som otrevligt och onödigt att 
samla in. Detta material ger ändå en bild av hur samhället såg ut vid det 
aktuella insamlingstillfället. Att nynazismen växte i mitten av 1990-talet och 
därmed antalet sidor med sådant material är ingen isolerad företeelse utan det 
kan naturligtvis sättas in i ett större sammanhang, historiskt, socioekonomiskt 
och politiskt vilket framtida forskare kan vara intresserade av. Jag betraktar 
Internet som ett enormt bibliotek där allt som finns i den fysiska världen har 
sin motsvarighet och spegling digitalt. Utifrån det synsättet tycker jag det är  
positivt att man arkiverar så stora delar av innehållet på Internet som möjligt 
och inte ägnar sig åt censur. 

Den interaktivitet som är vanlig på Internet idag går till stor del förlorad 
vilket kan tyckas vara synd. Visserligen blir det mesta av det rent 
innehållsmässiga materialet kvar men det går inte att komma ifrån att en stor 
del av den obestämbara känslan att surfa går förlorad. Det blir lite grand som 
att läsa dagstidning utan bilder och layout, eller en stencilhög istället för en 
inbunden bok. Det är bara att konstatera att i dagsläget finns inte tekniken hos 
kulturarw³ att spara ner dokumenten med bibehållen interaktivitet vilket jag har 
full förståelse för. I framtiden skulle det dessutom kunna vara intressant ur en 
teknik- och designhistorisk synvinkel om inteaktiviteten kunde bevaras men 
man kan även hävda att detta i sammanhanget är ett ”lyxproblem” som kan 
bortprioriteras.  Material från t.ex usenet och andra s.k. newsgroups kommer 
inte heller med i insamlingen. Informationen här är extremt flyktigt och 
föränderlig vilket gör den jobbigt att samla in. Exempel finns där detta material 
sparas som t.ex i Norge där norsk relaterade delar av Usenet samlas in 
regelbundet så tekniken finns. Möjligheten till kommunikation är en av 
grunderna för Internets framväxt och popularitet, därför vore det önskvärt om 
detta avspeglades i framtida samlingar. 
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Som framkommit i uppsatsen används medvetet och konsekvent tekniska 

lösningar som grundar sig på open source. Ibland mer tydligt, ibland mindre. 
Allan och Krister säger sig vilja ha fria och öppna tekniklösningar där man kan 
modifiera för att anpassa till den egna verksamheten och då ligger open source 
nära till hands. Att dessa lösningar oftast kostar en bråkdel av vad motsvarande 
kommersiella produkter skulle kosta gör inte alternativet mindre lockande för 
ett hårt ekonomiskt trängt projekt. Längre fram i texten diskuteras Kulturarw³:s 
förhållande till open source mer ingående men först en del allmänna 
synpunkter. 

Standarder och tekniker som bygger på denna ideologi är på frammarsh i 
samhället. Vi ser ett ökande intresse från företag och myndigheter att använda 
open source produkter främst på grund av dess lägre kostnader och större 
valmöjligheter. Operativsystemet Linux banade vägen för ett ”rumsrent” fritt 
alternativ. Ett resultat av att open source slår igenom kan bli att etablerade 
kommersiella företag anpassar och/eller släpper sina standarder och tekniker 
fria för att möta den ökande konkurrensen. Å andra sidan kan en motreaktion 
inte uteslutas där företag som Microsoft tar strid om standarder och 
upphovsrätt och försöker kontrollera och ”binda upp” användarna effektivare 
än vad som är falet idag. Ett slags teknikstandarnas krig kan utbryta inom IT 
världen. Idag går det att se exempel på båda utvecklingslinjerna inom 
datavärlden, vilken som blir förhärskande är svårt att sia om, än mindre om 
open source står som segrare inom ett decennium. Jag anser att det ännu är för 
tidigt att säkert fastställa huruvida open source i stort bara är en motreaktion 
mot t.ex. Microsofts totala marknadsdominans eller ett seriöst alternativ för 
varje datoranvändare. 

 Utvecklingen går mot färre bredare och öppnare standarder i stort men 
sannolikt måste det finnas en viss mångfald och konkurrens för att bibehålla 
flexibiliteten och kvaliteten. Överhuvudtaget är standarder ett flytande och 
relativt luddigt begrepp inom datorbranschen. Här rymms allt från 
grundläggande programmeringsspråk till komplicerade, välutvecklade samt 
övergripande system som operativsystem och program.  

Det ligger en motsättning mellan open source utvecklade standarder och 
övriga standarder då den sistnämda typen ofta är mer stramare och kontrollerad 
av t.ex standardiseringsorganisationer som ISO. En open source standard 
speciellt i inledningen av dess livslängd har en tendens att både på gott och ont 
splittras upp i olika versioner utvecklade för olika ändamål som t.ex olika Unix 
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varianter vilket kan verka förvirrande och komplicerar ett genomslag hos 
bredare användargrupper. Efter ett tag utkristalliseras några versioner efter vad 
som kan kallas självsanering och dessa ”mognar” i takt med att de blir erkända, 
mer spridda och använda. Till slut kan dessa komma under någon 
standardiseringorganisation eller företags kontroll och beskydd som t.ex 
företaget Red Hat som nu har det organisatoriska ansvaret för utvecklingen av 
Linux eller open source baserade programvaruorganisationen GNU. Dettta är 
ett erkänt dilemma bland open source förespråkare som Raymond och Torvalds 
och bidrar sannolikt till att penetreringen av dessa produkter på marknaden går 
långsammmare än beräknat. Samtidigt menar de finns en fördel då användare 
kan fostras in i open source tänkande och förhoppningsvis börja utveckla egna 
open source produkter. Jag håller med Weber om att mycket av open source 
relaterade produkter kan upplevas som teknokratiska och komplicerade och det 
finns sannolikt fortfarande en hög tröskel för vanliga användare att t.ex gå över 
till operativsystemet Linux, än mindre börja utveckla på egen hand.  

Nu är det så att öppna standarder använder vi dagligen vid datorarbete ofta 
inbäddade i annan mjukvara och funktioner som t.ex. HTML, nätverks-
protokollet TCP-IP samt SQL i databaser, det är bara det att vi inte tänker på 
det som open source, det blir inte lika påtagligt som ett helt operativsystem 
som Linux men egentligen skulle man kunna hävda att open source redan 
lyckats. Av enskilda personers behov uppstod världsomspännande och 
långlivade standarder med kraft att omskapa samhället som Unix, Linux och 
HTML m.fl. För vem kunde ana att nätverksprotokollet TCP-IP och 
markeringsspråket HTML skulle kombineras och ge upphov till dagens 
Internet.  

Samtidigt ser vi också hur dessa ideér sprids till andra sektorer i samhället 
som t.ex juridiken. Möjligen måste open source som idé först sanktioneras 
”uppifrån” för att få den riktiga stora genomslagskraften bland allmänheten så 
att öppenhet vad gäller standarder inte är liktydligt och förknippas med 
piratkopiering och gratis nedladdning av mp3 filer på Internet vilket fallet till 
viss del är idag. Hur än utvecklingen går och vilka alternativ som blir resultatet 
utgör det inget direkt hot mot Kulturarw³, tvärtom gynnas sannolikt projektet 
av ökad prispress, valfrihet och teknikutveckling.  

Jag identifierar tre incitament eller motiv som kan ligga tillgrund för att 
välja open source. Faktorer eller om man så vill drivkrafter som under vissa 
förhållanden talar för open source i t.ex ett projekt. Dessa tre huvudmotiv 
återkommer i litteraturen men jag tycker de framkommer även under intervjun. 
Dessa motiv är sannolikt allmänna och applicerbara på de flesta projekt och 
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förhållanden där open source utnyttjas i mer eller mindre omfattning. Det finns 
inga vattentäta skott dem emellan.  

Den första faktorn jag identifierar är av ekonomisk art. Kulturarw³ är ett 
litet projekt med relativt små resurser som verkar inom ett område med snabb 
teknisk utveckling och som samtidigt kräver hög teknisk nivå på utrustning och 
kompetens och detta förhållande ansätter färdriktningen direkt. Har man små 
resurser att röra sig med blir det naturligt att inrikta sig på den billigaste 
mjukvarulösningen som dessutom skall vara så bred och flexibel som möjligt 
för att maximera nyttan vilket är fallet i projektet. Istället för att köpa dyra 
färdiga speciallösningar väljer man att satsa på allmänna i många fall 
kostnadsfria breda öppna standarder som får modifieras efter eget behag, en 
open source strategi som passar Kulturarw³ bra. Projektet slipper också i stort 
dyra licensieringsavtal som dessutom tenderar att binda upp kunden ett antal år 
framåt vilket skapar dålig berdskap inför förändringar i framtiden då det många 
gånger kan vara både dyrt och tekniskt svårt att byta system. Idag är det inte 
bara små projekt som är intresserade av open source lösningar utan även 
företag, organisationer och myndigheter med betydligt större resurser ser både 
tekniska och ekonomiska fördelar.  

Nu är det ju inte bara ekonomin som får vara avgörande i ett professionellt 
projekt. Det spelar ju ingen roll om lösningarna är gratis om de är 
kvalitetsmässiga undermåliga och underlägsna kommersiella alternativ eller 
om det inte går att arbeta effektivt i dessa miljöer. Här kommer tekniska/ 
praktiska argument in i bilden. Ekonomiska skäl är naturligtvis viktiga i 
sammanhanget men den främsta anledningen till att open source baserad teknik 
används så flitigt i projektet anser jag nog ändå hög kvalitet i kombination med 
flexibla och anpassningasbara tekniska lösningar vara. Det behöver inte råda 
motsattsförhållanden mellan kvalite och öppna standarder, tvärtom många av 
de mest spridda och långlivade standarderna i datavärlden hör till denna 
kategori. Man kan se open source som en stor verktygslåda där man valfritt 
väljer de verktyg som passar bäst för den egna organisationen, verksamheten 
och/eller tekniska förhållanden.. Verktyg som dessutom sedan kan modifieras 
vidare allt efter egna önskemål. Praktiskt, effektivt och ändamålsenligt.  

Allan och Krister får möjligen ett visst merarbete då man själva får skapa 
och utveckla på egen hand och därav följer att även mer arbetstid går åt för 
detta ändamål men man har istället en valfrihet som är vida överlägsen 
kommersiellt utvecklade mjukvarumiljöer. Dessutom utvecklar man sin egen 
kompetens på ett helt annat sätt än om man skulle köpa färdiga 
packetlösningar. Man får värdefull kompetens och erfarenheter som ett slags 
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mervärde som kan nyttjas i andra sammanhang inom KB eller andra projekt. 
Genom att slippa binda upp sig med dyra licensieringsavtal har man också en 
större frihet att anpassa sig till ny teknik och ändrade förhållanden. Projektet 
blir mindre känsligt för utomstående faktorer och teknikutvecklingen i stort. 
Teknikutvecklingen för publicering på Internet går fort och ett projekt som 
Kulturarw³ är helt beroende av vad som händer inom detta område. När det 
gäller standarder så är det vid första anblicken mest fördelaktiga ur 
Kulturarw³:s synvinkel  med ett fåtal breda öppna globala standarder och det 
gäller överlag speciellt ur bevarande synpunkt men alla upptänkliga funktioner 
kan sannolikt inte heller i framtiden täckas av en eller några få standarder och 
egenutvecklade lösningar kommer säkerligen att vara en realitet för en 
verksamhet av det här slaget under lång tid.  

Jag har tidigare skrivit att bristen på ekonomiska resurser tvingar fram 
”egna” lösningar men samma förhållanden råder också vad gäller tekniken. 
Den speciella verksamhet projektet bedriver ger många gånger heller inga 
valmöjligheter, det finns helt enkelt inga kommersiella produkter som passar. 
Slutligen kan konstateras att materialet som samlas in är till största delen fritt 
publicerade HTML dokument som bekant är en öppen standard och resultatet 
blir att både det insamlade materialet liksom de tekniska lösningarna att samla 
in och bevara detta material präglas av open source.  

Slutligen finns de ideologiska/teoretiska argumenten för open source. Den 
kanske svåraste av de tre faktorerna att identifiera. Här rör vi oss ofta med 
känslomässiga och personliga argument men jag tycker mig kunna se en del 
likheter mellan Kulturarw³ och open source vad gäller den ideologiska och 
teoretiska överbyggnaden. Utan att veta Allan och Kristers exakta ålder kan jag 
uppskatta att de bör ha kommit i kontakt med datorer och Internet för första 
gången i slutet av 70-talet eller början av 80-talet. Under den tid som open 
source ideérna utvecklades och började spridas till datorintresserade. Detta var 
också Unix blomstringstid innan Internet kommersialiserades, innan person- 
och hemdatorernas intåg. Det här var en pionjärtid för datoranvändning och 
datorer var fortfarande för dyra, komplicerade och otillgängliga för de allra 
flesta. Här gällde det att kunna ”trixa” och ”meka” med datorn och själv lösa 
problem och de behov man hade. Naturligtvis delade man med sig av sina 
kunskaper. Inte helt olik dagens situation i projekt Kulturarw³ eller för den 
delen ett open source projekt. Överhuvudtaget liknar Kulturarw³ ett klassiskt 
open source projekt på många sätt. Visserligen har man stränga budgetramar 
att hålla sig inom och verksamheten är reglerad genom lagar och förordningar. 
Ändå har Allan och Krister en relativt stor handlingsfrihet och helt operativ 
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kontroll över det dagliga arbetet. Man har även stor frihet och 
manöverutrymme vad gäller val av tekniska lösningar. Detta blir en naturlig 
följd av bl.a. att dessa två sitter inne med merparten av de kunskaper och 
erfarenheter som behövs för att driva projektet vilket i sin tur ger en ”slappare” 
central styrning vilket jag tycker är positivt i detta fall. Liksom många open 
source projekt arbetar man ibland på outforskad mark vilket kan ge oväntade 
resultat och Allan och Krister besitter även lite av den ”pionjäranda”, samt 
nyfikenhet och experimentlusta som också är så typiskt. De här egenskaperna 
hos projektet framahålls till viss del också på KBs webbplats och ses sannolikt 
som något positivt. Dessa egenskaper är säkerligen nödvändiga för att driva ett 
projekt som Kulturarw³ skulle jag vilja tillägga.  

Jag kan även se likheter mellan en av open source ideologins mest centrala 
ståndpunkter, nämligen att information ska vara fri och tillgänglig utan någon 
form av censur och urvalskriterier samt det kompletta insamlandet av svenskt 
material. Även om teorierna bakom beslutet att samla in allt material grundar 
sig på andra ställningstaganden som pliktleveranstraditioner och osäkerheten 
om vad som kan tänkas bli värdefullt kulturarv i framtiden blir det praktiska 
resultatet ändock detsamma. 

Till sist kan konstateras att open source spelar en viktig roll för projektets 
utformning både teoretiskt och praktiskt och kommer sannolikt även i 
framtiden att fortsätta vara en hörnsten i arkivets vidare utveckling. Sannolikt 
kan inte projektet fungera med endast kommersiell mjukvara, man är beroende 
av öppna breda standarder och av den flexibilitet och det oberoende som open 
source ger. Kan man gå så långt som att hävda att Kulturarw³ är ett open source 
projekt? Nej om man med det menar att en medveten planering och strategi för 
att profilera sig som ett open source projekt skulle föreligga men däremot om 
man utgår från ett större helhetsperspektiv kan man konstatera att stora likheter 
förekommer och man märker en ”röd tråd” i valet av teknik och utformning 
anser jag. 

Avslutningsvis bör också sägas något om framtiden och de utmaningar 
projektet står inför. Det verkligt stora hotet mot projektet som jag ser i 
dagsläget är resursrelaterade. Eftersom mängden elektroniska publikationer 
som ska samlas in hela tiden ökar krävs större resurser vad gäller personal och 
utrustning. Insamlingsfrekvensen har konstant sjunkit sedan starten 1998 
eftersom ett svep tar allt längre tid. Idag tar ett svep ett halvår, i praktiken ett 
konstant insamlande. Egentligen är det inget konstigt att man inte håller jämn 
takt med utvecklingen på Internet utan hela tiden ligger steget efter frontlinjen. 
I rättvisans namn ska påpekas att projektet verkar inom en bransch som de 
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senaste årtiondet haft en makalös utveckling vad gäller teknik och antalet 
användare. Utifrån detta perspektiv är det närmast naturligt att projektet lider 
av ett ständigt resursunderskott men ökade anslag är i längden nödvändiga. Till 
slut kommer den dagen då man inte mäktar med att bibehålla kvaliteten och det 
kompletta insamlandet längre och denna dag närmar sig snabbt. Det är 
sannolikt avgörande för Kulturarw³:s fortsatta framtid att man får markant 
ökade resurser inom en femårsperiod.  

Mycket kan säkerligen göras för projektet endast med hjälp av bättre 
marknadsföring och information om verksamheten. Kulturarw³ presenteras bra 
på KBs webbplats men det skulle vara positivt för projektet om det var mer 
känt för allmänheten. Jag tror att Kulturarw³ kan uppfattas bland den bredare 
allmänheten, (långt utanför biblioteks- och IT världen) som ett intressant, 
angeläget och faktiskt rätt så kul projekt. Det verkar som ett öppnande mot 
allmänheten är på gång. Nu finns det ju någonting handfast att visa upp i och 
med arkivets öppnande 16:e juni i år. Detta borde gynna chanserna till bättre 
ökad resurstilldelning. En annan viktig faktor som kan spela en avgörande roll 
för projektets fortsatta utveckling är i vilken grad samarbete förekommer. Det 
finns positva tendenser till ökat samarbete mellan olika projekt i olika länder 
och det tror jag är viktig på sikt. Inte alls så mycket vad gäller tekniskt utbyte 
som diskussioner om urval, långsiktigt bevarande samt juridiska och 
pedagogiska aspekter på hur materialet ska visas. 

Sannolikt finns det ingen enskild slutgiltig lösning utan den bör bli flexibel 
och anpassas till de egenskaper man vill att arkivet ska ha vid vart tillfälle. 
Även behoven kommer sannolikt att vara föränderliga och anpassas efter en 
rad utomstående faktorer med tiden. Dessa behov skiftar och utvecklas allt 
eftersom arkivet kommer att användas är det rimligt att anta. I nuläget kan man 
omöjligt veta exakt vilka behov arkivet kommer att fylla och ej heller exakt hur 
arkivet kommer att användas i framtiden.   

Till sist är det berättigat att ta upp frågan om projektets vara eller icke 
vara. Utifrån ett krasst ekonomiskt perspektiv är det ett stort dubbelarbete som 
pågår. The Internet Archive i USA med betydligt större resurser samlar in 
samtliga elektroniska publikationer från hela Internet, alltså från i stort sett alla 
världens länder med landsdomäner och representation på Internet. Detta 
material kan vem som helst nå via Internet helt gratis och fritt med lyckat 
resultat. Frågan om Kulturarw³:s existenberättigande måste istället ses utifrån 
ett större perpektiv vilket även Allerstrand har som huvudargument för ett 
enskilt svenskt insamlande. Motiven ligger på ett högre plan helt enkelt där 
nationella, känslomässiga och demokratiska värden samsas. Det är frågor som 
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nationellt självbestämmande över det svenska kulturarvet. Att bibehålla och 
utveckla kompetens inom ämnesområdet. Att svenska folkets kulturarv också 
finns tillgängligt för varje medborgare inom landet odyl. Ingen skulle komma 
på tanken att flytta svenska boksamlingar från t.ex. Carolina Redeviva för 
förvaring utomlands och detsamma borde gälla elektroniska publikationer då 
jag är övertygad om att det digitala kulturarvet en dag kommer att värderas lika 
högt som det tryckta. Tvärtom, med ökande resurser, ett effektivt utnyttjande 
av de tekniska möjligheter som står till buds, (vilket man hitills lyckats bra 
med) samt ett öppnande mot allmänheten anser jag att Kulturarw³ kan gå en 
ljus framtid till mötes. 
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Sammanfattning 

Sedan urminnes tider har människan strävat efter att samla in, arkivera och 
systematisera det hon intellektuellt och konstnärligt producerat. Sverige har en 
lång tradition av att bevara sitt kulturarv. Den snabba datoriseringen och 
Internets ökande betydelse för det svenska samhället i slutet av 1900-talet 
skapade en ny typ av kulturarv, nämligen det elektroniska. 

1998 började projekt Kulturarw³ i Kungliga Bibliotekets regi som ett av de 
första i sitt slag att samla in elektroniska dokument med svensk anknytning 
från Internet. Kulturarw³ är ett utvecklingsprojekt med flera obesvarade frågor, 
bl.a. vad gäller det långsiktiga bevarandet, urvalskriterier samt tekniska- och 
juridiska för-hållanden som berör det framtida användandet av arkivet.  
Syftet med uppsatsen är att sätta in projektet i ett större sammanhang och ge 
det en helhetsbild. Jag vill också försöka identifiera faktorer som har en 
påverkan på Kulturarw³ och vad det får för konsekvenser, framförallt vad 
gäller valet av teknik. Teknikvalet är särskilt intressant eftersom en närmare 
studie av projektet tydligt visar en röd tråd och dominans för teknikstandarder 
som bygger på öppen källkod och öppen programvara, s.k. open source. Det 
blir därför naturligt att uppsatsen orienterar sig mot dessa faktorer även vad 
gäller syftet och frågeställningar. Mina frågor tre är följande: Vilka 
bakomliggande mekanismer ligger till grund för Kulturarw³? Är det tillräckligt 
med relativt enkla och standardiserade lösningar eller krävs mer 
specialanpassade för att få ett fungerande arkiv av det här slaget? Open source 
kontra kommersiella lösningar? Kan någon medveten strategi skönjas vad 
gäller valet av teknik till projektet? 

För att ta reda på hur Kulturarw³ fungerar har en kvalitativ intervju med 18 
frågor genomförts med Allan Arvidsson och Krister Persson som är de två 
personer som arbetar med projektet på heltid. Dessa frågor finns utspridda i ett 
flertal kapitel och dess inbördes ordning bestäms av ämne och övrig 
innehållsmässig relevans. Utifrån svaren på dessa frågor har sedan teori och 
faktainhämtande vävts in. Den här uppsatsen är därför till stor del även 
uppbyggd av litteratur- text- och dokument studier. Även faktainhämtande från 
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Internet har till stor del använts. En grundtanke och teori bakom uppsatsen är 
att teknologin inte driver utvecklingen, den bara möjliggör förändringar. 
Tekniken skapar möjligheter och alternativ men det är individer och samhällen 
som avgör hur och vad vi utnyttjar tekniken till och inte. Förändringar drivs 
alltså av vårt kulturella gensvar på tekniken.  

Projektet kräver till stor del speciella tekniska lösningar och praktiska 
tillämpningar. Därför används till övervägande del tekniska lösningar som 
bygger på öppna standarder och öppen källkod, s.k. open source som kan sägas 
vara projektets röda tråd vad gäller teknikval samt strategi. Dessa standarder är 
ofta breda, billiga, och ger användaren möjligheten att själv anpassa och 
utveckla standarden för att få den optimala lösningen till den egna 
verksamheten. Förhållanden som passar Kulturarw³ bra. Framförallt Internets 
framväxt och operativsystemet Linux har banat väg för open source som ett 
seriöst alternativ för myndigheter och företag. Ideologin som har sina rötter i 
60-talets amerikanska hippierörelse och gryende hackerkultur sprider sig idag 
långt utanför ”datorvärlden” och influerar ekonomi och juridik. 
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Bilaga 1 

 

 

 

Pressmeddelande  

2002-06-05 

Ny förordning för Kulturarvsprojektet 

 
Den 8 maj 2002 beslöt regeringen om en särskild förordning som 
kommer att gälla för Kungl. bibliotekets arbete med att samla in, 
bevara och tillhandahålla den svenska webben. Därmed är en fråga löst 
som ända sedan projektstarten 1996 hängt i luften: har KB tillåtelse att 
bedriva en verksamhet av denna karaktär som bara indirekt har stöd i 
myndighetens instruktion? KB:s tolkning av lagstiftningen initialt var 
att det inte fanns något som hindrade en insamling av materialet men 
biblioteket har hela tiden hållit sig avvaktande till tillhandahållandet och 
avvisat alla förfrågningar om att få tillgång till informationen. Förra 
sommaren (2001) ställdes frågan på sin spets av en enskild person 
som ansåg hela projektet olagligt. Tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen gav personen rätt med viss tvekan. KB protesterade 
såväl offentligt som i PM gentemot bibliotekets uppdragsgivare. 
Utbildningsminster Thomas Östros och hans medarbetare på 
utbildningsdepartementet engagerade sig i frågan och gav KB fullt 
stöd. Efter en kort remissrunda tog regeringen den nya förordningen 
Förordning (2002:287) om behandling av personuppgifter i Kungl. 
bibliotekets digitala kulturarvsprojekt den 8 maj som inte bara tillåter 
KB att samla in materialet utan också att visa det inom huset. Med stor 
glädje kan konstateras att det en gång så framsynta projektet, som 
också fått stor internationell uppmärksamhet, nu fått sitt slutgiltiga 
erkännande. 

Tomas Lidman 
Riksbibliotekarie 
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