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Forord 

Det har varit roligt att skriva denna rnagisteruppsats. Jag har !art rnig rnycket om bade IT 
och om min hemstad Tranas. Jag vill harmed framfora ett tack till min handledare Staf
fan Loof och till alla andra som stallt upp pa intervjuer eller sorn hjalpt mig fa frarn ma
terial och sist men inte minst till min familj. Tack ska ni ha. 

Tranas, januari 1997 
Britt Forssmed 
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1. Inledning 

Bakgrund 

Informationsteknik (IT) ar ett intressant omrade darfor att utvecklingen gar mycket 
snabbt. Det fi nns mycket skrivet om informationsteknik, informationsteknologi och 
datorisering i allmanhet. 

Det verkar vara populart att skriva om stora nationella eller internationella satsningar 
liksom om mindre, enskilda satsningar, exempelvis inom delar av kommuner eller 
foretag samt om diverse pagaende eller avslutade projekt. Dessa projekt kan vara allt 
fran sma miniprojekt till stora overgripande projekt som omfattar exempelvis 
skolsatsningar, biblioteksutnyttjande eller annat. Det finns daremot inte mycket om 
enskilda kommuners IT-satsningar sett ur ett overgripande helhetsperspektiv. 

IT forandrar bade samhallet och manniskorna i det. Inte ens den som ar helt ointresserad 
av datorisering eller annan informationsteknik kan undga dess verkningar. Alla 
paverkas, direkt eller indirekt, av IT-utvecklingen som forutom i skolan och pa 
arbetsplatser dyker upp nastan overallt i samhallet, till och med i hemmen. Allt mer 
information publiceras pa elektronisk vag, det galler bade offentliga publikationer fran 
stat och kommuner men aven rnindre, mer intern, information, ofta i form av intranet 
eller andra lokala natverk. Tranas maste inse nodvandigheten av att satsa pa 
informationstekniken och dra nytta av den snabba utvecklingen. 

For att fa en overblick over informationsteknikens utveckling i en mindre kommun sett 
ur ett helhetsperspektiv Ji gger tonvikten i uppsatsen pa att studera olika verksamheter i 
Tranas. Att uppsatsen koncentreras pa IT-satsningar i Tranas beror dels pa att staden ar 
min hemort och dels pa att en del av intressenterna i Tranas verkar vara framsynta nar 
det galler att utnyttja den nya tekniken. Det som har fangat mitt intresse for att skriva 
om detta amne ar hur olika intressenter satsar pa IT, vad de gjort och vi lka planer de har 
for framtiden. 
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Syfte och Problemformulering 

Hur har olika aktorer satsat pa IT i Tranas? Vilka IT-satsningar har gjorts, vilka planer 
pa framtida IT-satsningar har olika aktorer i Tranas och hur satsar de pa utbildning, med 
tonvikt pa IT, inom kommunen, skolvasendet och pa foretagen. 

A vgransningar 

Alla foretag och myndigheter i Tranas kommer inte att tas upp. I uppsatsen beskrivs de 
som verkar ha varit mest aktiva inom IT-omradet och stravan ar att fa en helhetsbild av 
intressentema i Tranas ur ett IT-perspektiv. Forutom Tranas kommun Jigger en viss 
tonvikt pa SommenForum som ar en stor samverkanssatsning i Tranas som skall fungera 
som en motesplats for kunskap och IT. 

Metod- och materialbeskrivning 

Materialet bestar till stor de] av uppgifter hamtade fran handlingsprogram, strategier, 
verksamhets- och malbeskrivningar fran Tranas kommun och foretag, broschyrer och 
annal informationsmaterial. Anledningen till detta ar att fa sa korrekta och aktuella 
uppgifter som mojligt om det som ror kommunen och andra foretag. 

Studier av litteratur och material inom det informationsteknologiska omradet, 
monografier, elektroniska kallor, tidskrifter, dagstidningar och olika typer av 
informationsmaterial har varit ytterligare en inspirationskalla. Anledningen till att en de] 
material ar hamtat fran elektroniska kallor ar att dessa kallor manga ganger uppdateras 
pa ett helt annat satt an tryckta kallor och darfor ar mycket mer aktuella, inte minst inom 
IT-omradet. 

Eftersom uppsatsen handlar om IT ar det viktigt att ge en kort bakgrund till dess 
utveckling och anvandningsomraden. 

A vsikten med att till storsta delen anvanda kvalitativa metoder har varit att detta visar 
pa helheten men ocksa pa det som ar unikt eller avviker fran det vanliga. I stallet for att 
gora en kvantitativ enkatundersokning dar resultatet bygger pa ett storre antal kortare 
intervjuer eller enkater ar denna undersokning mer koncentrerad pa helheten och att ga 
in pa djupet. Det innebar att alla foretag i kommunen som pa ett eller annat satt utnyttjar 
IT inte tas upp har. Det ar Tranas kommun, SommenForum och ett urval av de mindre 
foretagen som ar medtagna. Urvalet har skett pa sa satt att bade renodlade IT-foretag och 
foretag som enbart utnyttjar IT ar representerade. 

Tranas kommun som star for en stor del av IT-satsningama, bade genom egna satsningar 
och genom att stodja kommunens foretag med bade ekonomiska resurser, lokal- och 
personalfragor liksom kunskap, har fatt ett eget kapitel. 
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Aven utbildning, med tonvikt pa IT, har fatt ett eget kapitel, trots att en stor de! av 
utbildningen egentligen ryms inom Tranas kommun. Detta beror pa att en he! del av IT
satsningarna ar beroende av utbildning eller till och med bestar av IT-satsningar. 
Detsamma galler bibliotek som blir allt mer beroende av IT. Projekt i Tranas ar ett annat 
omrade som i manga fall ar relaterade till IT och darfor har aven dessa fatt ett eget 
kapitel. 

A vsikten med att komplettera uppsatsen med intervjuer och studiebesok har varit att pa 
sa satt fa ett mer informellt och personligt perspektiv an vad fallet blir om enbart 
skriftliga kallor anvands. Speciellt intervjun med kommunens naringslivssekretarere gav 
en hel del tips och nya uppslag. Studiebesoken pa exempelvis Tranas kommuns 
forvaltningar och SommenForum har, trots att dessa inte varit nagra direkta intervjuer, 
resulterat i en del diskussioner med personalen som har lett till nya infallsvinklar och 
uppslag. 
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2. Inf ormationsteknik (IT) 

Anledningen till att ett avsnitt om IT armed ar att uppsatsen visserligen handlar om 
Tranas men aven om IT som foreteelse. For att fa en bild av Tranas i IT-sammanhang ar 
det en fordel att forst skapa sig en bild av IT och <less utveckling och 
anvandningsomraden. I bilaga 1 finns en beskrivning av vad data, information och 
databaser ar. Dar finns aven en liten genomgang av internet, World Wide Web, 
informationssokning, elektronisk handel, elektronisk post, elektroniska anslagstavlor, 
usenet, IRC, telnet, FTP och intranet. 

IT-utveckling ar inte att det finns manga datorer eller mycket hardvara. Det som menas 
med IT-utveckling i den har uppsatsen ar nar IT utnyttjas pa ett genomtankt satt. Att 
vara forst ar inte detsamma som att vara bast. 

Vad ar IT? 

Vagen fran den kinesiska kulramen till vara kraftfulla datorer ar kantad av namn pa manniskor som trodde 
pa matematiken som den nya tidens disciplin, som filosofins hojdpunkt. I en foriinderlig varld stod siffror 

och matematiska satser for nagonting evigt och orubbligt. 
(Multimedia nu ... 1995, s 13) 

Begreppet informationsteknik ar enligt Janlert (1995, s 10) ett samlingsbegrepp for 
apparater och annan hardvara. Ordet teknik associeras med funktioner och industriella 
skickligheter medan ordet teknologi associeras ti11 konstutovning, det viii saga med 
estetik och yrkessk.icklighet. 

Forkortningen IT (i betydelsen Information Technology), star enligt Janlert (1995, s 12), 
for vetenskapen om informationsteknologi. Olika manniskor Jagger olika innebord i 
begreppet. Det kan tydas som informationsteknik men aven som informationsteknologi. 
Inte heller begreppet informationsteknologi kan definieras eftersom olika manniskor 
Jagger in olika begrepp aven i det ordet. Till och med 
Informationsteknologikommissionens slutrapport avstar fran att narmare precisera eller 
beskriva begreppen, och i Carl Bildts forord konstateras bara: att termen 
informationsteknologi ... har svagheter som en beniimning pa hela det omfattande 
omrade vi behandlar. 

Enligt NE (1992:9, s 455) kan informationsteknik vara antingen en teknik for insamling, 
lagring och bearbetning samt kommunikation och presentation av data i olika former 
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eller en hogskoleutbildning inriktad pa massmedier och informationsverksamhet men de 
fiesta hogskolor och universitet har numera andrat utbildningens namn till "medie- och 
kommunikationsvetenskap". 

Ett satt att anvanda begreppet IT ar i meningen att samla in, lagra, bearbeta, aterfinna, 
kommunicera och presentera olika data, text, bild och tal. Telekommunikationerna 
tillhor ocksa informationstekniken liksom produkter, utrustning och tjanster inom data
och telebranschen (Forseback 1992, s 31 ). Detta ar den definition som kommer att 
anvandas i fortsattningen darfor att det ar den definition som bast beskriver det det satt 
som begreppet anvands i denna uppsats. 

Nagra anvandningsomraden for IT 

Informationsteknik ar, enligt SOU ( 1994: 118), ett redskap eller ett medel nar det galler 
att forverkliga individuella varden av mer samhalleligt slag. Informationsteknik ar inget 
mal i sig och SOU framhaller att det viktigaste med IT ar att: 

• oka manniskors formaga att kommunicera och samarbeta med varandra 
• oka manniskors moj ligheter att tillagna sig, utnyttja och bearbeta existerande 

information 
• och kunskap 
• oka manniskors mojligheter till problemlosning och formaga att utveckla ny 

kunskap 

Det ar speciellt inom tre omraden IT kommer att bli anvandbart. Det forsta ar inom 
datakommunikation dar kommunikationen bade i nationella och globala nat kommer att 
oka och ge battre till gang till information och blittre kommunikation mellan personer via 
elektronisk post och elektroniska konferenser. Det andra ar for informationslagring pa 
CD-ROM eller pa liknande minnesmedia hos bland annal myndigheter. Elektroniska 
arkiv kommer att anvandas i storre utstrackning, framfor allt for att underlatta 
informationssokningen. For att bygga upp dessa elektroniska arkiv kravs en effektiv 
registrering av informationen. Det tredje omradet ar myndighetemas 
informationsservice till medborgarna. Medborgarkontor och elektroniska anslagstavlor 
kommer att bl i allt vanligare. (IT och lagstiftningen ... 1995, s 54) 

Den tid datortekniken har existerat har forandringarna kommit mycket snabbt. Till en 
borjan var datorerna exklusiva forskningsinstrument som bara anvandes for 
vetenskapliga och matematiska berakningar. Nu masstillverkas de och anvands till 
manga varierade uppgifter i manga olika sammanhang, bland annat i arbetet, vid 
vardagsbestyr, vid utbildn ing och pa fritiden . (Janlert 1995, s 33) 

I dagens !age har varje organisation med sjalvaktning en egen "IT-strategi". Det anses 
viktigt att ha en egen internet-adress och att anvanda sig av de nya 
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informationsmotorvagarna1 ute i cyberspace2
. I platsannonser fragas det allt oftare efter 

"IT-tekniker" och "IT-samordnare". (ibid, s 9) 

Vissa manniskor tar till sig den moderna datatekniken som ett sjalvklart arbetsredskap 
medan andra tycker att den ar ett nytt sprak som de inte forstar. Det finns de som anser 
att detta skapar en ny analfabetism och att informationstekniken darfor kan vara pa bade 
gott och ont. Narings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) har i sin utredning 
Teletjiinster och IT-anvdndning i Sverige, som utfordes 1995, konstaterat att den 
moderna informationstekniken ar nadvandig for Sverige. Det ar nadvandigt att bygga ut 
infrastrukturen och satsa pa kompetens for att informationstekniken ska komma ut pa 
grasrotsniva. I NUTEKs rapport sags att om fler anvander sig av IT i samhallet kan stora 
positiva ekonomiska, regionala och miljamassiga effekter uppnas. NUTEK har fatt i 
uppdrag av regeringen att undersaka vad som bar garas. Kompetensen behaver 
kompletteras med IT-radgivare inte minst inom den kommunala sektorn. Resultatet av 
en enkat som NUTEK skickat ut till Jandets alla kommuner har visat att manga 
kommuner, forutom svag ekonomi, aven har brist pa kompetens, vilket utgjort ett hinder 
for tillampning av tekniken. (IT - ett maste for .. . 1996-03-06, 11 :49) 

Integrated Services Digital Network (ISDN)3 ar ett digitalt telefonnat som ar uppbyggt 
pa samma satt som det vanliga telefonnatet. Den som vill anvanda ISDN skall skaff a ett 
ISDN abonnemang och sedan betala kvartalsavgift och samtalstaxa, som for ett vanligt 
telefonsamtal. Det gar att koppla telefoner, faxar, telefonsvarare och modem till ISDN. 
Uppkopplingen gars sa snabbt att det knappt marks att det ar en uppringd koppling. 
Telia introducerade majligheten att kunna koppla upp sig mot Internet med hjalp av 
ISDN under varen 1994. (PC for ALLA, 1995:2, s 39-40) 

Nar det galler AXE-vaxlar, mobilkommunikation och datakommunikation Jigger 
Sverige, internationellt sett Jangt framme i utvecklingen. Enligt artikeln IT - ett maste 
for hela land et ( 1996-03-06, 11 :49) skulle en ytterligare utbyggnad av ISDN-tekniken 
tacka det behov som forfattarna i artikeln anser att anvandarna ute i landet har. 

Inom dokumenthantering ar IT mycket anvandbart nar det galler att skapa publik 
atkomst och anvandning av exempelvis protokoll. I Ronneby pagar ett projekt som 
innebar att kommunfullmaktiges protokoll lyfts fram och gars tillgangliga med hjalp av 
IT (Ronneby 2003 ... 96-03-18, 16:09). Detta ar en utveckling som planeras aven i 
Tranas. 

Ett anvandbart ornrade for datorn ar som handikapphjalpmedel. Ett exempel pa hur detta 
kan utnyttjas ar Projekt IT@ i Ronneby dar malsattningen ar att gara 
informationsfladena tillgangliga for alla. De vander sig speciellt till manniskor med 
synnedsattningar eller andra funktionshinder. Pa biblioteket finns en multimediadator 
som ar utrustad med talsyntes, forstoringsprogram och scanner. (IT for alla ... 96-10-24, 
21: 10) 

Det finns manga som anser att den starsta vinsten med IT Jigger i att den personliga 
Jivskvaliteten hajs for den enskilda individen och att manniskor far en akad frihet nar 

1informationsmotorvagar ar i datorsammanhang den infrastruktur som finns mellan olika datorer. 
2med cyberspace menas den "rymd" som finns mellan datorerna i ett natverk, ordet myntades av 
forfattaren William Gibson nar han skrev sin roman Neuromancer. 
3ISDN ar ett satt att skicka data mellan datorer via digital telefoni . 
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det galler tid och plats och pa sa satt far mojlighet att sjalva disponera bade arbetstid och 
fritid. Nackdelen med IT, speciellt nar det galler di stansarbete, kan vara svarigheten att 
koppla av fran arbetet och att bristen pa kontakt med arbetskamrater kan bidra till 
isolering. 

Utlokalisering av foretag 

Om staderna inte fanns skulle det pa salt och vis inte vara nodvandigt alt uppfinna dem nu. 
(Naisbitt, se Forseback 1992, s 92). 

Sveriges glesbygder har godaforutsiittningar att med hjiilp av tele- och 
datakommunikation ga i spetsen f or utveckling av privat service- och tjansteproduktion, 
enligt Mariann Sta/berg, generaldirektor pa Glesbygdsmyndigheten (Nilsson 1995, s 
76). 

En tendens ar att bade medarbetare och foretag saker sig fran storstadsregionerna till 
mindre stader och samhallen som kan erbjuda lagre kostnader, battre miljo och 
livskvalitet. Den data- och telekommunikation som finns idag gor att foretagen far en 
battre rackvidd samtidigt som kostnaderna for utrustning och tjanster sjunker. 
A vstanden mellan foretagen har minskat, inte i kilometer raknat, men det gar, bildligt 
talat, att ta sig runt jorden pa nagon sekund genom elektronisk post eller fax . Detta 
gynnar sma och medelstora orter eftersom det ar lattare att rekrytera kompetent personal 
om dessa kan erbjudas en bra och trevlig boendemiljo. 

Allt fler storforetag har valt att utlokali sera vissa funktioner fran storstaderna till 
glesbygderna. Exempel pa detta ar SAS bokningscentral som finns i Kalix och SJ:s 
bokningscentraler som finns i Sveg och Tranas. Foretagens motiv till detta ar enligt 
artikeln Hur paverkar IT ditt arbete (Tranas Tidning, 199610-23, s 16) att de far 
billigare lokaler, battre effektivitet, lagre franvaro och att de anstallda ofta far kortare 
vag till arbetet och battre miljo. Pa de mindre eller medelstora orter som har 
valmotiverade medarbetare med bra yrkeserfarenheter ar det lattare att fa dem att stanna 
kvar om orten kan erbjuda en god livskvalitet. For de fiesta manniskor ar det viktigt med· 
fin natur, val utbyggd skola, bamomsorg, kultur, fritidsmoj ligheter och annan 
komrnunal service. Det leder till lagre personalomsattning som i sin tur leder till lagre 
kostnader och storre mojligheter att hoja produktivitet och kvalitet i de tjanster som 
produceras. Foretag behover inte lagga ner sa mycket tid, arbete och kostnader pa att 
soka nytt folk som sedan maste laras upp. 
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Pa 70-talet var det overvagande arbetskraften som sokte sig till orter dar det fanns lediga 
arbeten. Flera studier i Sverige, liksom intemationellt, bar visat att trenden nu ar den 
motsatta. Foretagen Jagger sin verksamhet pa orter eller regioner dar det finns 
kvalificerad arbetskraft med ratt utbildning. Valutbildad, bogkvalificerad arbetskraft bar 
i sin tur boga krav pa boendemiljo och livskvalitet. Trenden ar langsiktig och kommer 
sannol ikt att vara bestaende (Forseback 1992, s 63). Den ort som vill locka till sig nya 
foretag maste se till att det forutom valutbildad personal aven finns mojligheter till 
vidareutbildning som ar tillrackligt flexibel for att klara av snabba forandringar av 
foretagens utbildningsbehov. For Tranas del ar Tranas Utbildningscentrum (TUC) ett 
steg i ratt riktning, mer om TUC tas upp i kapitel 6. 

Lokala attityder till foretagande spelar en betydelsefull roll nar ett foretag bestammer 
vilken ort det skall etablera sig pa. Bra stadsplanering och attraktiva bostadsornraden ar 
en nodvandighet. Det racker inte att satsa enbart pa infrastruktur och utbildning. Manga 
nya, framgangsrika foretag behaver tillgang till saval kvalificerad personal som 
avancerade IT-tjanster. 

Om data- och telekommunikationema jamfors med tjanstesamhallets motorvagar blir 
databasema motsvarigheten till korsningar eller knutpunkter. Databasema har, enligt 
Forseback ( 1992, s 29), mojlighet att bli en stor de! av 90-talets bibliotek. De har inga 
geografiska begransningar och har oppet dygnet runt. Har har de mindre ortema en stor 
chans att etablera sig eftersom databaser inte har nagot behov att placeras i 
storstadsregionema. Ett exempel pa en sadan satsning ar projekt Rehabline pa 
SommenForum i Tranas, som gar ut pa att plocka fram all tillganglig information om 
rehabilitering ut befintliga databaser for att skapa en ny , mer om detta tas upp i kapitel 
I 0. Arbetskraftsforflyttningen har vant mot landsbygden med hjalp av de modema data
och telekommunikationerna jamsides med manniskors krav pa en hog livskvalitet (ibid, 
s 92). 

IT pa arbetet 

Utvecklingen verkar leda till att praktiskt taget alla foretag kommer att anvanda IT, 
antingen i sin administration, sin produktion eller i sin produktutveckling. Manga 
foretag anvander datorbaserade bokforingsprogram, program for lagerforing och mycket 
annat. I Tranas arbetar en del av foretagen pa SommenForum med produktutveckling 
med hjalp av CAD eller annan IT. Ett annat exempel pa hur IT kan utnyttjas ar inom 
produktionen dar en vanlig svarv kan ersattas av en numeriskt styrd svarv. Denna kan 
forprogrammeras sa att den star och arbetar i stort sett dygnet runt. Den kan arbeta i 
marker, kyla och i andra for manniskor ogynnsarnrna forhallanden. Det som kravs ar att 
nagon ser till att arbetsstycken tillhandahalles. 
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Undersokningar om vilket som ar basta sattet att hoja effektiviteten pa ett kontor har 
gjorts flera ganger. Inkop av datorer har inte hojt produktiviteten sarskilt mycket och ar 
dessutom dyrt om dessa inte kompletteras med bra programvaror pa ett rationellt satt. 
Att kopa en bra programvara ar forhallandevis billigt och okar produktiviteten om den 
anvands, speciellt pa sikt. Det som daremot visade sig chockhoja effektiviteten pa 
kontoren var utbildningsinsatser trots att dessa ofta kostade betydligt mindre an de 
tekniska investeringama for foretaget. Det racker alltsa inte med att kopa in maskinvaror 
och program. Det ar nar utbildningsinsatsema satts in i full skala som de stora vinstema 
med informationstekniken kommer. (Lingarde 1993, s 123) 

De barbara datorer som finns idag gor det moj ligt att ta med sig kontoret pa resan. Med 
hjalp av mobiltelefon och en mobil fax gar det att genomfora en forhandling samtidigt 
som man ar pa vag till en annan (Ibid, s 65). Foretagen behaver inte heller lika stora 
Jokalytor som tidigare. Kontoren overgar allt mer till att bli motesplatser och 
koncentreras till utrymmen som ar lite mer informella, ofta kafferum eller andra 
personal utrymmen. 

IT far en allt storre betydelse i arbetslivet och paverkar allt fler. Den nya tekniken borjar 
komma till anvandning aven bland yrkesgrupper som sjukvardspersonal, lantbrukare, 
bilmekaniker, poliser och tagkonduktorer (Hur IT paverkar ... 1996-10-23, s 16). IT 
finns med andra ord, i stort sett undantagslost, inom alla foretag. IT-satsningar kan vara 
rena IT-fbretag men det kan ocksa vara IT-satsningar inom andrafbretag . 

IT i skolan 

Enligt bilaga 21 i IT-Guiden (1996-02-20, 18:41) har det visat sig att inforandet av IT i 
skol an ger vinster i undervisningen. Elevema far okad formaga att soka efter kunskap 
samt okade moj ligheter ti ll variation i och av undervisningen. Det blir en forstarkning av 
elevmotivationen och inlamingen. Anvandandet av IT ger ett okat sjalvfortroende som i 
sin tur Jeder till mer aktiva och engagerade elever. Utgangslaget for elever med 
inlamings- och koncentrationssvarigheter forbattras och mojlighetema till okad 
individualisering, samarbete och amnesintegration okar. Elever och Jarare far en 
omedelbar aterkoppling och ett resultat, se exempel under rubriken skolbibliotek. Det 
blir en kumulativ kunskapsuppbyggnad genom sparad och foradlad information och 
dessutom "globala" kontaktytor utanfor de traditionella klassrummen. 
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Av de fyra central a punkterna som finns nar det galler att utveckla en sammanhallen IT
strategi for skolan ar den forsta att det maste finnas en politisk forankring och ett brett 
stod i den lokala verksamheten redan nar strategiarbetet satts igang. Den andra ar att 
skolledningen initierar processen och skapar tekniska och andra mojligheter fran borjan 
till slut. Den tredje punkten ar att det finns ett naturligt samspel mellan kommunen 
centralt och den enskilda skolan. Den sista punkten ar att handlingsplanerna ska 
utformas av rektor, Jarare och elever inom ramen for lokala arbetsplanen eller 
motsvarande (IT-Guiden 1995). Det ar viktigt att skolans IT-strategi ar en de! av hela 
kommunens samlade IT-strategi. 

I skollagen star det att utbildningen i Jandets samtliga skolor skall vara likvardig. 
Ansvaret overlats trots detta helt pa landets kommuner och laroplanens anvisningar ar i 
stort sett obefintliga. Detta innebar att vissa kommuner har en mycket bra utbildning 
inom IT-omradet medan andra inte har nagon alls. Om samrna regel gallt nar det galler 
exempelvis engelska och en skola havdar att vi har inga liirare som cir sarskilt bra pa 
engelska, sa vi struntar i undervisningen i engelska pa den heir skolan, sa skulle det 
komma reaktioner omedelbart. Om Jaroplanen for Jararhogskolan skrevs om sa att Jarare 
Jar sig grundligt vad IT ar och hur det anvands skulle mycket underlattas. (Sturmark 
1996-03-20, 16:47) 

Manga anser att det ar ett dystert faktum att vetenskapen inte vet hur inlarning gar till 
och att vi inte har en aning om hur sjalva inlamingsprocessen sker i den manskliga 
hjarnan. Hur informationen lagras i vart minne och hur vart minne ar uppbyggt eller 
avsoks ar ocksa en gata. Det anses att det bara ar kanslomassigt fargad information som 
lyckas ta sig fran narminnet till fjarrminnet. Om detta stammer borde det ga att gora 
olika typer av information kanslomassigt fargad genom att formedla den via en dator 
med hjalp av CD-ROM (Compact Disc Read-Only-Memory) eller med nagon annan typ 
av informationsteknik for exempelvis personer med lassvarigheter. 

Informationstekniken erbjuder stora mojligheter genom tillgangen till onlinedatabaser 
over hela varlden med aktuellt innehall, BBS:er (Bulletin Board System)4 och CD
ROM-tekniken med bland annat uppslagsverk och andra referenskallor. Lararna kan 
anvanda sig av virtuell5 verklighet pa datorerna for att simulera en handelse eller bygga 
upp tankta miljoer utan att behova bygga upp verkliga modeller eller besoka riktiga 
platser. Det viktigaste nar IT skall inforas i undervisning ar att fa in tekniken som ett 
naturligt pedagogiskt hjalpmedel. Detta leder forhoppningsvis till att den syn som larare 
och elever har om kunskap och inlarning forandras . 

4en BBS ar en dator som gar att ringa upp med hjalp av modem for all deltaga i konferenssystem eller for 
att hamta file r. De ar en form av elektroniska anslagstavlo r som ofta drivs ideelt. 
5virtuell = skenbar, ej verklig, betyder helt enkelt att de t som visas inte existerar i verkligheten. 
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Mediatek 

Anledningen till att mediatek tas upp ar att detta ar en relativt ny form av 
biblioteksverksamhet. Denna biblioteksform finns for narvarande inte i Tranas men det 
vore ett utmarkt satt att locka tonaringar till biblioteket. Dessa har ofta svart att veta var 
de hor hemma, de ar for gamla for barnavdelningen, for unga for vuxenavdelningen och 
pa de fiesta bibliotek finns ingen egen avdelning for tonaringar. 

Ett mediatek ar inte detsamma som ett datortek dar verksamheten enbart riktar sig till 
arbetslosa och da mest med ordbehandling. Ett mediatek ar ett elektroniskt bibliotek 
som skall fungera som ett informations- och kulturcentrum dar kultur och 
informationsteknik forenas. I Tranas finns som ovan namnts inte den har typen av 
bibliotek och darfor har jag besokt Mediateket i Umea, som tas upp som ett exempel pa 
hur ett mediatek kan fungera. Uppgifterna ar hamtade fran en intervju med Anna Crone 
den 4 :e september 1996, fran Mediatekets projektbeskrivning och fran Mediatekets 
hemsida6 pa Internet. 

Aven Brinellgymnasiet i Nassjo (som ar en grannkommun till Tranas) har nu ett nytt 
modernt mediatek i stallet for det gamla skolbiblioteket. Dar har eleverna direktkontakt 
med Nassjo stadsbibliotek via datorerna dar de kan soka i stadsbibliotekets katalog. I 
datarummet kan eleverna boka datorerna for att surf a pa Internet, !eta information pa 
CD-ROM-skivor eller andra arbeten. (Modernt mediatek ... Tranas Tidning 1996-05-03, 
s 14) 

I Umea finns ett mediatek som drivs som ett trearigt biblioteksprojekt fram till den 31 
augusti 1997. Umea kulturforvaltning har fatten halv rniljon per ar under en 
trearsperiod for sitt ungdomsprojekt av Stiftelsen framtidens kultur. Mediateket i Umea 
skapades i samarbete med Stadsbiblioteket i Umea, Lansbiblioteket i Vasterbotten, 
Skolkontoret i Umea kommun, Institutionen for Information vid Umea universitet 
liksom med Filmstudions bibliotek och arkiv. Mediateket har aven en sponsor i 
foretaget Datadesign och Multimedia AB. Personalen pa Mediateket ar for narvarande 
en bibliotekarie pa heltid och en tekniker pa halvtid. Mediateket i Umea har for 
narvarande sina lokaler i Tullkammaren som ar ett kulturhus dar bland annat 
kulturforvaltningens allmankulturella enheter har sina lokaler. Mediateket kommer att 
flytta fran Tullkammaren in till stadsbibliotekets ungdomsavdelning i slutet av 1996. 
Det kommer att bli lattare att komma i kontakt med de ungdomar som av olika 
anledningar inte kommer till Tullkammaren samtidigt som Stadsbiblioteket tack vare 
integreringen av Mediateket kommer i kontakt med de ungdomar som inte intresserar 
sig sa mycket for backer eller andra traditionella medier som finns pa bibliotek. 

6Mediatekets hemsida aterfinns pa URL: http://www.uk.umea.se/mediateket. 



17 

Ungdomsavdelningen/Mediateket kommer att fa en egen informationsdisk for enbart 
ungdomar. De som tycker att de blivit for stora for barnavdelningen men anda inte 
passar in pa vuxenavdelningen far en "egen" informationsdisk. Mediateket har en 
projektanstalld bibliotekarie som foljer med till stadsbiblioteket. Detta gor att fordelarna 
for bade Mediateket och stadsbiblioteket bor bli stora. Mediateket har mojlighet att fa 
langre oppettider och stadsbiblioteket kan utnyttja bibliotekarien fran Mediateket i 
informationsdisken och dessutom ett stort utbud av CD-ROM-skivor liksom fler datorer 
med Internetanslutning. 

Ett mediatek specialiserar sig pa informationsteknik, nya medier, trender, nyskapande 
kulturyttringar inom ornraden som ord, ton, seen, bild och form. De intresserar sig ocksa 
for fragestallningar och samhallsfenomen som kan vara intressanta ur ungdomars 
perspektiv. Ungdomar far mojlighet att Jara sig metoder for effektiv 
informationssokning. De Jar sig handskas med datorbaserade informationskallor, att veta 
var de ska soka, hur de ska soka och inte minst att sovra bland det material de far fram. 
Nar ungdomarna blir "medlemmar" i Mediateket far de ett lanekort/korkort som ger dem 
tillgang till Internet, en personlig e-postadress och mojlighet att gora en egen hemsida. 
Mediateket anordnar aven kurser om Internet och annan datorbaserad 
informationssokning for bade elever, larare och bibliotekarier. Ett mediatek skall inrikta 
sig pa utveckling av metoder for utnyttjande av elektroniska dokument i bibliotekens 
referensarbete. Ungdomar behover Iara sig hur det gar till att soka information med 
hjalp av den nya informationstekniken. Mediateket skall vara den plats dar ny 
informationsteknik meter moderna och nyskapande kulturyttringar. Siktet ska vara 
installt pa framtidens vuxna, pa arbetsmarknad, pa kulturformer liksom pa media och 
trender. Att som i Umea integrera verksamheten i stadsbibliotekets lokaler ger 
fortjanster bade for bibliotek och mediatek. 

Mediateket skall tillhandahalla material som kan hjalpa unga manniskor i deras 
identitetsutveckling och ungdomarna skall ges ett reellt inflytande over verksamheten 
och aven uppmuntras att publicera sig pa exempelvis Internet. Det skall ha ett 
gransoverskridande synsatt och knyta nya kontakter med naringsliv och forvaltningar. 
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IT och kulturen 

Databranschen kommer allt mer att anvandas som kulturbarare i den forsta betydelsen. 
Det tar bara ett ogonblick att hamta hem olika typer av kultur till sin egen dator genom 
att anvanda elektroniska natverk (Lingarde 1993, s 83). De nationella granserna byts 
gradvis ut mot kulturgranser. Med informationsteknikens hjalp blir det Iattare, snabbare 
och billigare att ta de! av andras kultur. 

Nya konstformer tillkommer med hjalp av exempelvis videoteknik och multimedia7
• I 

och med detta kan tillgangligheten oka liksom mojligheten att offentliggora nagot pa ett 
snabbt och billigt satt. Nackdelen med den nya tillgangligheten kan vara att kvaliteten pa 
det som offentliggors manga ganger blir eftersatt. En annan nackdel kan bli att andra 
redan etablerade konstformer blir eftersatta eller att vanlig skonlitterar Iasning minskar i 
takt med att de elektroniska medierna tar allt mer plats i manniskors kulturella 
verksamheter. Pa den ekonomiska sidan finns problemen med ersattning till 
upphovsmannen till ett konstnarligt verk. Problemen kan uppsta oavsett om det ar 
videokonst, musik eller litterar text. Hur skall upphovsmannen ersattas for en bild, en 
text, eller musik som tillgangliggors pa Internet? Problemet med copyright maste losas. 

Det verkar som om till och med sa skilda begrepp som information och kultur kan 
narma sig varandra pa grund av IT-utvecklingen. Kultur behaver inte nodvandigtvis 
betyda noje eftersom bade utbildning och upplysning manga ganger ar inkluderat i 
kulturen och information ar inte alltid till nagon nytta. Kultur ar med andra ord inte 
alltid detsamma som noje. Det gar att ha noje av en skonlitterar roman samtidigt som 
denna kan innehalla anvandbar och nyttig fakta. Tillgangligheten, inte minst for "smal" 
Iitteratur blir storre nar de kan publiceras elektroniskt da kostnaderna for forfattaren kan 
minskas kraftigt samtidigt som det litterara verket kan publiceras omgaende efter att det 
skrivs (eller till och med under tiden det skrivs). Nyhetsprogram pa TV stravar ofta 
efter att vara underhallande, i vissa fall kan det till och med overskugga nyhetsvardet i 
inslagen. Information inom utbildningen kan ocksa vara mycket kulturinspirerad inte 
minst med hjalp av multimedier. 

I Kulturnat Sverige ( 1996-11-06, 18: 17) som ar en IT-utredning foresprakas att kulturen 
kan goras tillganglig for fler med datorns hjalp och detta till en mycket lag kostnad. 
Utredningen foreslar att det skall vara staten som har ansvaret for framjandet av 
medborgarnas informationsinhamtning. Den papekar sarskilt att det ar biblioteken och 
skolorna som i forsta hand skall astadkomma detta. I samband med den fortsatta IT
uppbyggnaden ar det viktigt att de olika aktorema inom kultursektorn samordnar sig sa 
att systemen Iatt kan goras kompatibla. Kulturnat Sverige far inte bara bli en 
informationskanal utan maste aven innefatta kommunikation. Exempel pa detta kan vara 
diskussionsgrupper, biljettforsaljning, deltagande i olika kulturaktiviteter med mera. 
Staten ansvarar for att IT inte skapar ett A-lag och ett B-lag nar det galler kultur och 

information. 

7jag anvander multimedia i betydelsen att anvanda text, bild, ljud, film, video och animationer i 

datorsammanhang. 
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Allt mer offentlig information meddelas genom elektroniska kallor och de som inte har 
tillgang till dessa kommer, om inget gors, att tillhora ett B-lag, darfor ar tillgangligheten 
till IT en fraga om demokrati. 

Multimedia oppnar inte bara nya mojligheter for fakta och som pedagogiskt hjalpmedel 
utan aven for formedling av underhallning. Mediet skulle kunna utnyttjas for att oka 
tillgangligheten av kulturinstitutionernas foremal och samlingar for allmanheten och 
inom utbildningsvasendet. (Multimedia nu ... 1995, s 9) 

Informationstekniken kan utnyttjas inom saval teater som i olika typer av museum. 
Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm ar ett exempel pa detta. De har utnyttjat 
informationstekniken mer an vid vanliga filmvisningar nar de utformat Cosmonova som 
ar en omnimaxbiograf och Sveriges modernaste planetarium. Omnimaxsystemet 
formedlar en stark narvarokansla och ger en unik upplevelse. Filmerna visas pa en 760 
kvadratmeter stor duk. Denna typ av utveckling gor att manniskor som tidigare inte haft 
tillgang till , eller varit intresserade av IT trots detta kommer i kontakt med den.Aveni 
Tranas har denna teknik, i mindre skala, utnyttjats, se avsnittet om Hylands Homa. 

Ett exempel pa hur IT kan utnyttjas for att gora kulturen tillgangligare ar den Nationella 
Arkivdatabasen (NAD) som ryms pa en CD-skiva. Den innehaller arkivregister med 
sokingangar till mer an 130 000 arki v, arkivforteckningar med redovisningar av 
innehallet i arkiv och ett register over mikrofilmade arkivalier fran Svensk 
Arkivinformation (SY AR). NAD innehaller tre referensdatabaser: 

• Topografidatabas med information om administrativa granser fran 1600-talet 
fram till idag. 

• Administrationshistorisk databas som innehaller information om statliga och 
kommunala myndigheter och deras arkiv. 

• Adressregister med adresser till arkivforvarande institutioner i Sverige. 
(NAD ... ( 1996) 

Ett annat exempel ar det planerade multimediaarkivet pa Hamletmuseet i Tranas. Den 
nuvarande verksamheten bestar av ett museum med ett flertal arkiverade objekt som 
bestar av bland annat bilder, texter, textilier och dokument som redovisar bade nationell 
och internationell teaterhistorik. Det planerade multimediaarkivet skall enligt 
funktionsbeskrivningen (Hamletmuseet i ... 1996) dels inforas for att bevara de 
hi storiska kulturvarden som finns och dels for att sprida den insamlade informationen. 
Databasen kommer att bli en central nationell databasbank som blir tillganglig med 
hjalp av speciella arkivprogram for exempelvis bibliotek, museum och andra 
intresserade. Texter och andra former av dokument som nu ar placerade i parmar 
kommer att Jasas in i digital form med hjalp av scanners. Objekt som dockor, bilder och 
textilier fotograferas och overfors till digital form. Filmer och ljud som finns i bland 
annat Sveriges Radios och Sveriges Televisions arkiv kommer att inventeras, redigeras 
och inlasas i arkivet. Det planerade arkivsystemet kommer att besta av tre olika arkiv: 

• Totalarkivet som ar placerat i Tranas och som innehaller all information som ar 
inlast. Detta arkiv ar i forsta hand avsett for bibliotekspersonal m fl. 

• Allmanarkivet skall placeras i bland annat bibliotek och museum dar varje 
bibliotek och museum sjalva kan valja ur totalarkivet vad deras arkiv skall 
innehalla. 
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• Forsaljningsarkivet som kommer att besta av delar av de delar av totalarkivet 
som kan brannas pa CD och darefter saljas till kunder. Aven specialbestallningar 
med unika sammansattningar (exempelvis en teater) kan levereras pa CD. 

IT och miljon 

Den forsta miljomarkningen for bildskarmar var TC0'92 som aven har slagit igenom 
internationellt. Den staller krav pa god energieffektivitet och laga varden pa elektriska 
och magnetiska falt. Fem villkor maste uppfyllas for att en bildskarm ska fa 
miljomarkas med TC092: 

• Skarmen far inte overstiga TCO:s riktvarden for reduktion av elektriska och 
• magnetiska falt. 
• Skarmen maste ha en inbyggd automatisk avstangningsfunktion som innebar att 

skarmen stangs av automatiskt nar den inte anvands. 
• Leverantoren maste bifoga en energideklaration som ska visa skarmens 

energiforbrukning och beskriva hur anvandaren kan stalla in 
energisparfunktionen. 

• Skarmen maste klara europeiska brand- och elsakerhetskrav. 
• Leverantoren ska ha slutit ett certifieringsavtal med TCO. 

(TC0'92 : Fragor och Svar kring ... I 992) 

Varen 1995 lanserades TC0'95 som ar varldens forsta heltackande miljokriterier for 
persondatorer. Det ar Tjanstemannens centralorganisation (TCO), Narings- och 
teknikutvecklingsverket (NUTEC), Naturskyddsforeningen och SEMK08 som star 
bakom miljomarkningen. Den nya markningen galler hela datorn och staller fler krav an 
vad den tidigare gjorde. Den kraver god ekonomi och harda krav pa produkter som inte 
far innehalla bly eller kadmium och det far inte vara bromerade9 flamskyddsmedel i 
plastkaporna. Det stalls ocksa harda krav pa tillverkningen som ska ske utan freoner och 
klorerade losningsmedel. Datorn ska forberedas for atervinning och slutligen stalls aven 
krav pa synergonomi och anvandarvanlighet. (Gron pa jobbet I 995, s I 1) 

Den storsta skillnaden mellan TC092 och TC095 ar att forutom det som ingar i TC092 
omfattar TC095 liven systemenhet och tangentbord liksom ergonomiska egenskaper och 
emissioner (som till exempel kan vara elektriska och magnetiska falt, huller och varme). 
Den innefattar aven krav pa miljoanpassning hos bade produkten och 
produktionsprocesserna dar den tillverkas. Det betyder med andra ord att hela datorn 
omfattas (TC0'95 : Fragor och Svar kring ... 1995). De nya datorer Tranas koper in har 
miljomarkning TC0'92. (ADB-strategi ... 1995-03-13, s 13) 

8SEMKO ar ell foretag som arbetar med produktsakerhet, se URL: http://www.semko.se/. 
9bromering ar en teknisk, kemisk reaktion dar flera bromatomer forenas. 
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Data- och telekommunikationerna kan enligt Forseback (1992, s 63) skona miljon 
eftersom den kan ersatta resor. Foretag och samhalle kan gora kostnadsbesparingar 
genom att spara tid och hoja produktiviteten. Bade manniska och miljo slits hart av det 
transport- och resandemonster vi har idag. Detar for narvarande vid de transporter som 
utgors av persontransporter som de storsta vinsterna kan goras genom att utnyttja IT
utvecklingen. 

I den overgripande policyn for Tranas ekokommun, som antogs av kommunfullmaktige 
1996-09-16, star det att Tranas kommun, som sedan 1990 ar en ekokommun, skall 
arbeta for att uppfylla de fyra systemvillkoren enligt Det naturliga steget och strava efter 
att skapa ett uthalligt kretsloppssamhalle. De fyra systemvillkoren bestar av: 

• Anvandningen av jungfruliga ravaror fran andliga lagerresurser far ej vara storre 
an nybildningen, dvs i praktiken en omsattning nara noll. 

• Naturen klarar inte av att ta hand om langlivade naturframmande amnen, det 
innebar att vi skall minska utslappen av dessa frammande amnen. 

• Naturen far inte systematiskt skadas e11er undantrangas. Vilket betyder att vi 
maste ge aven vaxter och djur mojlighet att existera sjalvstandigt eller i 
samverkan med manniskan. 

• Omsattningen av resurser maste anpassas till vad de naturliga kretsloppen klarar 
av. 

Kommunens forvaltningar skall enligt ovanstaende policy vid inkop strava efter ett kopa 
de produkter och tjanster som ar bast miljomassigt. Detta galler aven datorer och annan 
elektronisk utrustning. Enligt samma policy skall allt miljofarligt avfall i kommunen 
samlas in och destrueras pa vederborligt satt. I Tranas kommun ateranvands utrangerade 
datorer till storsta delen, de lamnas till kommunens dataavdelning som avgor 
utrustningens lamplighet till omplacering, forsaljning eller destruktion. Det mesta 
ateranvands inom kommunen. Det som inte anvands saljs eller lagras i avvaktan pa 
beslut om vilket foretag kommunen skall anlita for omhandertagande av uttjant 
elektronikutrustning. 

Tranas var en av de nitton svenska kommuner som deltog i Ekokommunprojektet som 
startades av Boverket och Glesbygdsverksamheten. Projektet pagick fran och med 1992 
fram till 30 juni 1995 och hade till syfte "att fordjupa kunskaperna om de ekologiska 
kretsloppen, och om en langsiktig barkraftig utveckling". Alla kommunala bolag och 
forvaltningar i Tranas skulle gora arliga redovisningar av vad de gjort eller tankte gora 
for miljon. Utbildning i ekologiska fragor skulle ocksa ges till all personal for att det 
allmanna miljomedvetandet i kommunen skulle hojas och en "naturskola", som ar oppen 
for alla fran sex ar och uppat, placeras i ett naturreservat (I kretslopp .. . 1992, s 2). 
Agenda 21 som ar ett handlingsprogram for nasta arhundrade antogs vid FN:s 
miljokonferens i Rio 1992. Meningen ar att i alla lander skall skapas lokala Agenda 21-
processer. For Tranas del innebar <let ett samarbete mellan kommunen och alla som bor 
eller verkar i den . Det efterstravas ett utvecklingsprogram for helhetssyn och 
kretsloppstankande. I egenskap av ekokommun ligger Tranas redan bra till eftersom det 
redan gjorts en he! del. Det pagar kallsortering av hushallsavfall, det ar manga som 
sjalva komposterar sitt matavfall och miljomedvetandet har blivit mycket battre pa bade 
daghem och skolor. Elektronikskrot (datorer mm) tas om hand och sorteras bort fran 
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annat avfall. Varuhusen har infort miljoinformation och manga foretag , inklusive 
kommunens egna verksamheter, stravar medvetet efter att minska miljopaverkan. 

Det har havdats att det papperslosa kontoret som skulle upptrada nar datorerna gjorde 
sin intag skulle medverka till att spara pa miljon. Det som hander idag ar att vi troligtvis 
producerar mer papper an nagonsin. Sa snart det visar sig ett dokument vi vill lasa pa 
skarmen skriver vi ut det. Det som haller pa att handa ar enligt Skalin (IT-Nyhetema ... 
I 995: 1, s 35) att i stiillet for papperslosa kontor far vi kontorslosa papper. Ett satt som 
pappershanteringen kan minska (i stallet for att okas) ar, enligt mitt satt att se det, 
genom att infora ett intranet vid sidan av Internet och ett lokalt natverk. Inom Tranas 
kommun skulle den intema informationen till storsta delen kunna distribueras pa detta 
satt. Om ett intranet infors medfor detta bade minskad pappersatgang och minskad 
pappershantering. 

Detar inte bara informationstekniken som paverkar miljon utan miljon kan ocksa vara 
viktig for tekniken. Varken datorer eller manniskor mar bra om luften ar for torr. 
Fuktigheten bor hallas pa en behaglig niva genom exempelvis krukvaxter och 
vadringsmojligheter. Det bor dessutom inte finnas heltackningsmattor i rum dar datorer 
finn s. Datorer och manniskor harmed andra ord vissa saker gemensamt! 

1.t 
Hotbilder for IT 

IT ar mycket sarbart med tanke pa att den blir helt utslagen om elektriciteten forsvinner. 
Tekniska fel eller sabotage far storre konsekvenser i och med att beroendet av data- och 
telekommunikationerna okar. 

Den utrustning som finns idag kan relativt snabbt ersattas av modemare utrustning. 
Detta kan innebara att framtidens datorer inte kommer att klara av att lasa det som lagras. 
pa dagens lagringmedier. Mycket av det som sparades pa 60-talet ar svart att anvanda 
idag eftersom det kravs den tidens hardvaror for att klara av att lasa dessa dokument. 
Nagon maste, enligt Mats G. Lindquist (1995), ta pa sig ansvaret for att de elektroniska 
dokumenten lagras pa ett arkivbestandigt satt. 

Att informationstekniken har gjort det mojligt att framstalla perfekta kopior innebar i 
realiteten att det framstalls nya original. Som Cardholm papekar i sin artikel "Det 
papperslosa samhallet" (IT-Nyheterna 1996:9, s 8) ar detta inte bara till godo eftersom 
det, bland annat inom juridiken, finns principer som sager att ett original i vissa fall 
endast far upprattas i ett begransat antal, allt annat skall raknas som kopior. Vern avgor 
vad som ar ett original nar det handlar om elektroniska dokument? Nar nagon gor en 
utskrift av nagot som inte skrivits ut tidigare borde det bli originalet. Om nagon daremot 
skriver ut hundra exemplar samtidigt, vilket blir da originalet? Eller ar det sa att inget av 
dessa blir originalet, det kanske ar den elektroniska varianten som syns pa skarmen som 
egentligen ar originalet och alla utskrifter blir kopior? 

Upphovsratt och lagstiftning ar svarlosta fragor. Mats G. Lindquist (1995, s 60) sager i 
sin rapport om bevarande av elektroniska dokument att E-dokument iir sa olika de 
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traditionella bdrarna att etablerade verksamhetsformer och lagstiftning maste 
omvdrderas i grunden. Ett elektroniskt dokument kan innehalla text, bild, ljud, video 
och animationer. Varje de! kan ha sin egen rattighetsinnehavare med olika 
ersattningsregler. Svarigheten att skilja pa om ett dokument visas, mangfaldigas eller 
kopieras nar det sprids via Internet gor att ersattningsreglema blir annu svarare. En 
elektronisk publikation kan utnyttjas utan att ett enda exemplar skrivs ut. Hur skall 
forfattaren i ett sadant fall ersattas? Hur skall ersattningen ske nar bibliotek lanar ut eller 
tillhandahaller elektroniska dokument eller andra elektroniska publikationer? Det 
faktum att en databas for det mesta innehaller flera individuella elektroniska dokument 
samt att det allt mer utbredda utnyttjandet av elektronisk post och telefax via datorer gor 
det allt mer komplicerat. 

Ett dokument som trycks i mindre exemplar an 50 faller inte under lagen om 
pliktleverans och kan darfor ga forlorade for framtiden aven om de finns i tryckt form 
och har haft en stor spridning (Lindquist 1995, s 37). IT-lagrad information ar inte 
skyddad gen om lag pa samma satt som det som ar pappersbaserat och de elektroniska 
signaturema'0 behaver utvecklas och bli sakrare for att tillgodose juridikens krav. 

Ett fenomen som kallas information overload kan orsaka problem. De fiesta manniskor 
samlar pa sig sa mycket information de kan nar de star infor ett beslut. Risken finns att 
besluten blir inkonsekventa och att betydelsefull information inte uppmarksammas om 
informationsmangden ar for stor. (Brus over landet 1993, s 120) 

Ett problem med elektronisk publicering ar svarigheten med paginering. Anvandarens 
utrustning ar det som avgor hur sidlayouten ser ut. Utgivningsorten kan dessutom vara 
svar att faststalla, ett dokument kan ha flera utgivningsorter. Det kan uppsta problem 
med att identifiera och hantera materialet biblioteksmassigt. I biblioteksvarlden har 
katalogisering av Internet resources debatterats. Asiktema varierar om hur det skall 
goras och till och med om det skall goras. (ibid 1995, s 53-54) 

I lagom dos kan datorer och Internet vara roligt och uppiggande men det galler att se 
upp. Det borjar komma allt fler rapporter om "missbrukare" nar det galler Internet. 
Enligt manga ar det mest unga man som inte klarar av att komma i kontakt med andra 
ungdomar. I vissa lander talas det till och med om "Internetsjukan" dar de overvagande 
symtomen ar overvikt, somnrubbningar, irriterade ogon och problem med ryggen. 
Resultatet av manga, langa timmar framfor datorn medfor for manga att middagen oftast 
bestar av snabbmat och att livet begransas till kompisar pa skarmen. Internet blir liitt ett 
substitut for det verkliga livet. Halsofragor kan vara en hotbild for 
informationstekniken. De halsofragor som Bjorkman (1989, s 156-157) diskuterar ar 
stressreaktioner, psykiska och psykosomatiska besvar liksom besvar fran skelett, 
muskier och leder. Det som uppmarksammats har ar att de som sysslar med rutinbetonad 
datainmatning har mer besvar an den grupp som upplever datorn som ett kraftfullt 
hjalpmedel. Ogonbesvar med otydligt seende, flimmer, dubbelseende, sveda, klada, 
rodogdhet, torrhet och huvudvark ar andra vanliga besvar i samband med 
bildskarmsarbete. Det finns olika hypoteser om att det kan vara elektrostatiska falt i 
kombination med vissa luftfororeningar som kan orsaka dessa besvar. Ytterligare en 
grupp som uppmarksammats ar gravida kvinnor, det rader delade meningar om hur 
farligt det ar. Vad som an orsakar oron maste den motas med respekt. 

10en elektronisk signatur ar ett satt for avsandaren all visa mottagaren att han ar den han utger sig vara. 
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Den personliga integriteten kan paverkas i och med att det blir lattare att overvaka och 
registrera hur manniskor beter sig och det finns risk for okad social segregering for dem 
som inte kan, viii eller orkar anpassa sig till IT-samhallet. 

Slutligen (men inte minst) ar det ett stort problem att 90 procent av de program som 
anvands idag, och som anvander datumrelationer, kommer att sluta fungera 
tillfredsstallande ar 2000. Antingen kommer programmen bara att stanna eller sa orsakar 
de en mangd felaktiga berakningar. Alla foretag bor se over sina program och 
kontrollera vad som behaver sparas, vad som maste goras om eller om det ar mest 
lonsamt att investera i nya program. IBM har, enligt Ehn-Notrica (IT-Nyhetema 1996:9, 
s 79), forsakrat att de program som kops hos dem fran och med 1997 kommer att vara 
2000-sakrade men de lamnar inga garantier for de program som ar aldre . Ar 2000 
narmar sig snabbt och det ar viktigt for bade Tranas kommun och foretag i kommunen 
att kontrollera att alla viktiga program ar 2000-sakrade fore dess . 
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3. Presentation av Tranas 

Samhallet Lofstad, uppkallat efter soldattorpet Lofstad, borjade kallas Tranas ungefiir i 
slutet av 1875. Den aldsta urkund dar namnet Tranas finns namnt ar i ett testamente om 
Tranas gard 1345 med konung Magnus som sigillvittne. Tranas blev koping 1882 och 
fick stadsrattigheter 1919 (Fundin 1993, s 14- I 5). Kommunen Jigger i Jonkopings Ian i 
norra Smaland, pa gransen till bstergotJand och har drygt 18 000 invanare. Tranas Jigger 
vid sjon Sommen som ar en av Sveriges storsta kJarvattensjoar. 

Kommunen har ett centraJt lage i sodra Sverige med sju mil bilvagen bade till 
Linkoping och Jonkoping. Fran Uitorten som Jigger vid Sodra stambanan tar det 3,5 
timme att ta sig till Stockholm eller Malmo. GotaJandsbanan har dessutom forvantad 
byggstart ar 2005. 

Kommunen har ett stort utbud nar det galler handeJ, fritids- och kulurutbud. 1994 fick 
Tranas for tredje gangen utmarkelsen som Are ts Musikkommun och firade samtidigt 75-
arsjubileum. Fem museer i Tranas arrangerar tillsammans med Musik- och 
kulturforvaltningen Kulturbussen med resor varje onsdag under juli manad Men den 
kulturplats som, utan att vara en anhalt for kulturbussen, drar till sig flest besokare i 
Tranas ar Hylands Homa som ar en kombination av museum och mediacenter (se 
kapitel I 0). 

Nar det galler AXE-vaxlar, mobiJkommunikation och datakommunikation Jigger 
Sverige, som tidigare namnts, Jangt framme i utvecklingen internationellt sett. Att satsa 
pa en ytterligare utbyggnad av ISDN-tekniken skulle enligt forfattarna till artikeln IT -
ett maste for hela lander ( 1996-03-06, 11 :49) kunna tacka det behov som anvandarna 
ute i landet har. Malet ar enligt Lindvall (TranasPosten, 1996-07-10) att all a i Tranas 
skall ha AXE fore slutet av 1997. 

Naringslivsstruktur 

De forsta naringarna i Tranas uppstod av naturliga skal kring de naturtillgangar som var 
tillgangliga. Skogen gav virke till mobelfabriker som snabbt vaxte upp och 
pinnstolstiJJverkningen var en av branschens forsta riktigt rationella industrier. 
Mobelindustrin utvecklades och idag ar Tranas ett centrum for modern mobel- och 
inredningstillverkning. Tillgangen till vatten och vattenkraft var andra forutsattningar 
for industriell tillverkning och detta bidrog till att garverier tidigt startades i Tranas. Sa 
smaningom utvecklades dessa garverier till skinnberederier och grunden for 
palstillverkningen var darmed lagd. Tranas har genom aren utvecklats till landets 
palscentrum. 
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Tranas av idag ar en modern industristad med ett mycket differentierat naringsliv. 
Forutom de foretag som borjar komma fram inom IT-branschen finns aven traindustri, 
verkstadsindustri, plastindustri, livsmedelsindustri och som tidigare namnts 
palsbranschen. Den senare som har varit en av Tranas viktigaste branscher ar numera av 
begransad betydelse. Det finns aven flera foretag med kunskaper inom hydralik 11

• Under 
senare ar har aven antalet nya tjansteforetag okat liksom antalet underleverantorsforetag. 
I Tranas finns det gott om foretag som handlar med datorer, datatillbehor, programvaror 
samt datakonsulttjanster. Utmarkande for Tranas ar att manga foretag tillverkar och 
saljer fardiga produkter till konsumenter och foretag. Kommunens storre foretag ar 
enligt Nciringslivet i Tranas (1995, s 2): 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Cirrus AB - polyeter 
EFG-koncernen - mobler for kontor och annan offentlig miljo 
Euroform AB - mobler och plast 
OEM-koncernen - ett agenturforetag i automation och elektronik 
Pastejkoket - livsmedel 
SJ Bokningscentral - biljettforsaljningar 
Stiga AB - tradgardsmaskiner, kalkar, bordtennisbord, spel mm 
Tranas Skolmobler AB - skolmobler 
Tranaslist AB - ramlister och ramar 
AB Oscar Wigen - huvudbonader 

Tranasbygdens naringslivsforening, som har ungefar 220 - 230 Tranasforetag som 
medlemmar12

, samarbetar med Naringslivskontoret och Tranas Utbildningscentrum for 
att starka kommunens foretag. Foreningen anordnar kontinuerligt temakvallar i aktuella 
amnen och <less medlemmar mots regelbundet i olika arbetsgrupper som handlar om 
kompetensutveckling, kvalitetsutveckling, marknadsutveckling, teknikspridning och 
ledarskap. 

Tranasbygdens Naringslivsforenings verksamhetside ar att medverka till att Tranas pa 
alla satt ar en fin kommun att bo och arbeta i, attjobben cir attraktiva och ger 
utvecklingsmojligheter. Utbildnings- ochfritidsmojligheter cir ett plus i kanten. 
Foreningen ar uppdelad i fem grupper varav en ar teknikgruppen som skall stimulera 
teknikutbytet mellan foretag med hjalp av utbildningar och projektarbeten. En annan ar 
personal- och rekryteringsgruppen som hjalper till att utveckla foretagens kompetens i 
aktuella personalfragor. Det kan rora sig om personalekonomi, rehabilitering, attityder, 
motivation eller forhallningssatt vid forandringsprocesser och omorganisationer inom 
foretag. Den tredje gruppen har hand om handel och besoksnaring. Den erbjuder 
utbildning och skall starka kompetens, samverkan och produktutveckling. Dess motto 
ar: Varje besok i Tranas skall bli en upplevelse att atervcinda till. Den fjarde gruppen 
som har hand om marknadsforing och data skall sprida kunskap och medvetenhet om 
detta till fore.tag och dess medarbetare. Den femte och sista gruppen ar ekonomigruppen 
som hjalper till med den ekonomiska kompetensen till Tranas naringsliv . 

Pa fragan om IT-utvecklingen skapar nya arbetstillfallen eller om det tar bort 
arbetstillfallen svarar naringslivssekreteraren i Tranas kommun att han anser att det bade 

11 hydralik = vattenkraftslara 
12uppgift fran niiringslivssekreteraren pa Tranas Kommun i april 1996. 



27 

kommer att skapas och tas bort arbetstillfi:illen pa grund av IT-utvecklingen. Det finns IT 
inom all automatiserad verksamhet. En IT-baserad process kan exempelvis ta bort 
manga manniskor inom tillverkningsindustrin eller i en administrativ rutin. Samtidigt 
kommer det nya mojligheter genom IT. Det kommer nya industrier och nya mjukvaror. I 
Tranas ar SJ:s bokningscentral och Biljett-Direkt ett exempel pa detta. Det innebar att 
arbetstillfallen bade skapas och tas bort. 
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4. Tranas kommun 

Detta kapitel beskriver Tranas kommun, <less naringslivs- och IT-utveckling samt 
kommunala forvaltningar ur IT-perspektiv. Faktauppgifterna i detta kapitel ar, dar inget 
annat anges, hamtade ur Tranas kommuns arsredovisningar for aren 1989 till 1995 samt 
ur ADB-strategi Tranas kommun: samspel och mal, 1995-03-13. 

Stod till naringslivet 

Tranas kommun arbetar aktivt med att utveckla naringslivet och skapa attraktiva miljoer 
for foretag att verka i. For detta andamal inrattade kommunen 1984 ett speciellt 
naringslivskontor som organiseras under kommunstyrelsen och som nu har tva personer 
anstallda. 

En vasentlig del av naringslivsarbetet i Tranas bestar av Tranas Utbildningscentrums 
utbildnings- och utvecklingsprogram som innehaller bade kompetensutveckling genom 
utbildning och direkta program for marknadsutveckling, kvalitetsutveckling och 
Iedarutveckling. 

Ett omfattande samarbetsprojekt under namnet Tranas AB, som har ett nara samarbete 
med Naringslivskontoret, paborjades 1992. Projektets vision ar att skapa 500 nya 
arbeten inom fem ar och 20 000 invanare ar 2000. Samarbetet bestar av fem 
projektgrupper varav de tre forsta grupperna startade 1992: 

• Basservice 
• Kommunikationer 
• Foretagsstrategier och sysselsattning 
• Attityd - Tranas 
• Boende - Fritid 

Ett IT-projekt som fick namnet Kunskapens Motesplats (sedemera SommenForum) 
startade i borjan av 1994 och har utvecklats till en stor satsning for Tranas (se kapitel 8). 
Tranas som har hogst arbetsloshet i Jonkopings Ian maste ge sysselsattnings- och 
naringslivsfragor en mycket hog prioritering de narmaste aren. 
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Att SommenForum har skapats innebar att foretag med IT- e11er innovatorsprofil 
etablerats i lokalerna vid smabatshamnen. Dar finns aven Tranas EU-kontor som ar ett 
samverkansprojekt mellan kommunen och naringslivet. Andra "hornstenar" ar ett 
valutvecklat natverk mellan utbildning och yrkesliv samt att IT integreras i 
utvecklingsarbetet. 

I januari 1995 beslutade Kommunstyrelsen att en betydande framtidssatsning skall 
genomforas med ma.let att Tranas skall vara en sund kommun i balans, ekonomiskt och 
med manniskan och miljon. Arbetstillfallen skall etableras Iangsiktigt liksom att 
valutvecklat natverk med en samordning mellan utbildning och yrkesliv och en satsning 
pa IT sa att detta integreras i utvecklingsarbetet. I denna ingar bland annat den ovan 
namnda etableringen av SommenForum med foretag framst med IT- eller 
innovatorsprofil. 

Kommunal IT-utveckling 

Under 1989 arbetade kommunens ledningsgrupp for datoruppbyggnad med planering av 
ett lokalt persondatornatverk over hela kommunen. Detta var klart for driftstart i april 
1990 da aven <let forsta programmet, som var Framework, installerades. Malet vid 
inforandet av datorstod vid Tranas kommun, vjlket enligt den dataplatsundersokning 
som genomfordes 1993 har uppnatts, var: 

• att minska tiden for rutinarbetsuppgifter 
• att kanslister och assistenter skulle ges mer kvalificerande arbetsuppgifter 
• att handlaggare sjalva skulle kunna gora allt mer skrivarbete pa egen hand. 

Forvaltningarnas arbete med datoriseringen har skett i samarbete med dratselkontorets 
Jedningsgrupp for datafragor. Den citrixserver13 som anvands i kommunen ar en erkand 
snabb och saker kommunikationsserver. Tranas kommun utrustat sina egna interna 
kontorsarbetsplatser med datorutrustning. Det har skett efter principen dar det Jinns 
behov av en skrivmaskin skall den bytas ut mot en PC. 1991 utrustades lonekontoret 
med egna PC-arbetsplatser och telefonvaxeln utrustades med en hanvisningsdator. 
Dratselkontoret, som ar kommunens ekonomiavdelning, skoter driften och servicen av 
kommunens LAN och samtliga PC-datorer inom kommunen. En tjanst som serviceman 
for datorer utokades 1992 fran halvtid till heltid. All datormateriel som kops in 
stoldmarks enligt TBS-systemet14 som ar integrerat med Stoldskyddsforeningen och 
registreras vid dataavdelningen. 

Kommunens LAN utvidgades 1992 till forvaltningslokaler utanfor stadshuset och 
implementeringen 15 har sedan skett i etapper. Pa Tranas stadsbibliotek finns forutom 
kommunens LAN 16 terminaler som ar sammankopplade med BTJ (Bibliotekstjanst) i 
Lund. I borjan av 1993 byggdes det optiska natet ut kraftigt. Det drogs en ledning fran 

1.
1
en server ar en dator som ofta skoter till exempel fildelning och skrivardelning i ett natverk. 

1
~TBS ar e tt system som anvands for att s toldmarka bland annal datormaterie l. 

15implementera = forverkliga, genomfora. 
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stadshuset till servicehuset Ostana, Junkaremalsskolan, Centralkoket, Holavedskolan, 
Raddningstjansten och servicehuset Berget. Antalet anvandare i NoveJlnatet var i borjan 
av 1995 ungefar 200 personer. 

For att komplettera Framework III, som inte har de basta layout-mojlighetema, 
installerade dataavdelningen 1993 ClarisWorks som ar ett integrerat program med 
kraftigare delprogram nar det galler text, kalkyl, databas, registerhantering samt rit- och 
layoutmojligheter. Malsattningen var att erbjuda forvaltningarna Windowsbaserade 
applikationer till en sa minimal investeringskostnad som mojligt och ClarisWorks ar 
helt Windowsbaserad. Tran as kommun har blivit utsedd ti11 BET A 16-testare av nya 
versioner/utgavor. Kommunen har av distributoren fatt erkannande som datamogen och 
kunnig anvandarrepresentant. 

Arbetsplatsundersokningar pa kommunens dataarbetsplatser har skett tva ganger under 
1993. Dessa resulterade i rapporten Dataarbetsplatser Tranas kommun i april 1993. 
Resultatet i rapporten kan sammanfattas i foljande fyra punkter: 

• den fysiska arbetsmiljon uppfyller i stort sett de krav som kan staJlas 
• anvandarna ar i allmanhet nojda med de program de har tillgang ti11, aven om vissa 

ar kritiska mot daliga layoutmojligheter i det DOS-baserade programmet Framework 
III (detta ar dock redan atgardat genom inforandet av det windowsbaserade 
programmet ClarisWorks) 

• driftstorningar forekommer ytterst sallan 
• anvandarna ar nojda med dataavdelningens verksamhet och genomforande. 

I borjan av 1995 startade arbetet med att infora baskontoplan och byta ekonomisystem, 
S-Data skall fram till slutet av 1997 skota den lopande datadriften av systemet. 
Utbildning om kommunal baskontoplan startades i april 1995. Devis (ett 
ekonomiprogram) installerades under september och uppbyggnaden av kommunens 
ekonomisystem gjordes hosten 1995. Driftstart i januari 1996. Uppstart av delsystemen 
Kundreskontra/Fakturering samt Anlaggningsreskontra kommer att ske under 1996. 

1995-09-01 bildades en dataavdelning inom dratselkontoret och en ADB-driftchef 
till sattes. Under 1995 och 1996 har datanatverket forandrats en hel de] for att klara att 
meta kraven pa drift-, underhalls- atkomst och intrangssakerhet. Ny fiberkabel har 
dragits fram till Lovstagarden, Junkaremalsskolan, Angarydsskolan, Malet, 
Varmeverket, Reningsverket, Nackstrom, SJ-station, S-Data, Tranas Energi AB och 
SommenForum varefter dessa har anslutits till kommunens optokabelnat. For att en 
framtida utbyggnad med bibehallen sakerhet och snabbhet ska mojliggoras har natverket 
forsetts med routrar17, switch och overvakningsbara chassi. Tre nya servrar har 
tillkommit varav en kommer att bli kommunens nya huvudserver. Tranas kommuns 
servrar ar 2000-sakrade. Den fortsatta ADB-verksamhetens mal ar: 

• att effektivisera verksamheten ytterligare genom att minimera rutinarbetsuppgifter 

16Ett BETA-test ar den process som en programtillverkare anvander for att prova ut program. Nagon eller 
nagra kunder eller samarbetspartners kontrollerar och kor programmet som ett sista steg innan det 
marknadsfors pa den oppna marknaden. 
17en router ar en kommunikationsdator som kopplar ihop flera natverk och ser till att optimera datafl odet 
sa att datapaket endast skickas vidare till det natverk det ska till och inte belastar andra i onodan. 
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• att fa de ansvariga pa samtliga forvaltningar och avdelningar att utnyttja datoms 
mojlighet till samordning och effektivitetshojande rutiner. 

• att ge beslutfattama inom kommunen mojlighet till den utbildning som behovs for 
att kunna anvanda ADB-stodet fullt ut. 

• att leva upp till den effektivitet och serviceniva som invanare, foretag, stat och 
forordningar kraver eller forvantar sig. 

• att serva beslutsfattare med snabba, lattillgangliga och lattforandrade 
beslutsunderlag for deras verksamhet. 

Konununstyrelsen 

ataavdelninge 

DB-driftchef 

DB-tekniker 

Ordfi:irande 
S ekreterare 
Ledami:iter 
Extern konsult (vid behov) 

Sanunansattningen av kommunens ADE-organisation 

• ADB-verksamhetens ledningsgrupp som utses av kommunstyrelsen och som 
ansvarar for overgripande administrativa regler, policy, utveckling och kontroll. 

• Dataavdelningen, en ADB-driftchef och en ADB-tekniker, bestar av fyra 
overgripande funktioner: ADB-administration, ADB-drift, ADB-underhall och 
ADB-utbildning. 

• Sakerhetsansvarig som ar huvudansvarig for verksamhetens sakerhet, sarbarhet och 
avbrottsplaner centralt och lokalt. 

• Sekreterare ADB-verksamhetens ledningsgrupp som fungerar som sekreterare vid 
Jedningsgruppen, handhar registerhantering och ar sammanhallande for 
an v andarrepresentan tern a. 

• Ledamoter i ADB-verksamhetens ledningsgrupp som ar till for att ledningsgruppen 
skall erhalla en bred kompetensbas vid beslut av utvecklings- och policykaraktar. 

• ADB-utbildning med grundutbildning i gemensamma programvaror, 
inloggningsforfarande och ADB-sakerhet. 

Inriktningen med kommunens ADB-verksamhet ar att hoja servicenivan inom 
informationsteknologin gentemot foretag och foreningar. Med tanke pa den expansion 
som sker i samhallet inom datakommunikationssidan kommer detta troligen att bli ett 
krav. Detta kan aven anvandas som ett konkurrensmedel nar det galler att varva foretag 
till orten samt att framja utvecklingen av redan befintliga foretag i Tranas. 
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Utbildning 

Tranas kommun utbildar sin personal med intern grundutbildning i programvaroma 
Framework III, Windows, ClarisWorks och Word. Utbildning sker aven i Notework 
som ar kommunens interna e-postsystem samt inloggningsforfarande och ADB-sakerhet 
for nya anvandare. Fortbildning utover grundutbildningen inom dataomradet ges till den 
som behaver det. Forvaltningama har utsett anvandarrepresentanter som far regelbunden 
utbildning om regler for hantering och kopiering av programvaror samt lagar och regler 
fran datainspektionen. 

Ovanstaende grundutbildning i gemensamma programvaror, inloggningsforfarande och 
ADB-sakerhet genomfors av kommunens ADB-utbildare. Berard personal inom Tranas 
kommun blir kallade till en halv dags internutbildning med en eller tva manaders 
mellanrum, detta pagar sedan kontinuerligt under flera ar. Utbildningen sker i en 
specialgjord utbildningslokal i stadshuset dar man har datorer som ar anslutna till 
kommunens natverk. lnternutbildningen startade 1991 med utbildning i programvaran 
Framework och Notework. Detta foljdes sedan av internutbildning i Windows och 
ClarisWorks som anordnades internt pa samma satt. Under 1996 har aven 
internutbildning i Word 6.0 paborjats. I forvaltningsspecifika programvaror genomfors 
utbildningen genom respektive forvaltnings forsorg. 

Matningskontoret 

Digitalisering18 av Tranas kommuns primarkarta och uppbyggnaden av kommunens 
kartdatabas paborjades 1991 och fortsatter programenligt. 

Digitali sering av Nyckelkodsomradena (NYKO) har slutforts under 1992. All revidering. 
sker nu via datamedia direkt hos Centralnamnden for FastighetsData (CFD) i Gavle. 
Med hjalp av nyckelkodsomradena och centrumkoordinaterna for alla fastigheter fran 
CFD kan nu adressregister, planregister mm foras in i ett lokalt 
FastighetslnformationsRegister (FIR). 

Byggnadsnamnden (Matningskontoret) tecknade 1992 ett avtal med Tranas Energi AB 
for produktion av en digital lageskarta, med fem delomraden, over el-distributionen 
inom Tranas tatort. Produktionen av lageskartor till Tranas Energi AB paborjades under 
1992 och avslutades under 1994. Hanteringen av lageskartor till Tranas Energi AB gick 
1995 genom avtal over till lopande ajourforing. 

18digitalisering innebar att foremal , dokument eller nagot annal registreras digitall, dvs med hjalp av 
datorer. 
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1993 installerades den digitala lanskartbasen i kommunens natverk inom samtliga 
forvaltningar. Da paborjades upplaggningen av databaserna och register for 
belagenhetsadresser19

• Uppbyggnaden av databasen for Geografiska Informationssystem 
(GIS) fortsatter. Mjukvara for GIS-tillampningar, Arc-Info och Arc-View, installerades 
under varen 1993 och utbildning till anvandarna kommer att ske i matningskontorets 
regi. Exempel pa tankbara anvandningsomraden for GIS ar att lokalisera 
hemtjanstkontor inom socialtjansten, primarvardsinsatser inom sjukvarden eller for att 
planera skogsbruk inom den privata sektorn. 

Riksdagen beslutade i mars 1993 att fastighetsdatasystemet skall "kompletteras med 
unika identiteter for landets byggnader". A vtal tecknades darfor mellan Centralnamnden 
for fastighetsdata och Tranas kommun (Matningskontoret) om upplaggning av ett 
byggnadsregister for utnyttjande vid 1996 ars fastighetstaxering. 

Tranas kommun har medverkat till uppforandet av plan-, byggnads- och adressregister i 
Fastighetsdatasystemet. Kommunernas medverkan bekostas av staten och ersattningen 
till Tranas kommun beraknades till 40 000 kronor. Upplaggningen av register i 
fastighetsdatasystemet, upplaggning av adressregister, byggnadsregister och 
skyddsrumsregister slutfordes 1995 enligt avtal med CFD (Centralnamnden for 
Fastighetsdata), nuvarande Metria. Avtal har tecknats med Metria om forande av forslag 
till detaljplaner i fastighetsdatasystemet. Kommunens arbete overgick 1995 enligt avtal 
till ajourhallning av plan-, byggnads-, skyddsrums- och adressregister och ersatts av 
Metria. 

Exempel pa uppdrag under 1994 ar digitalisering av radonomraden at Miljo- och 
Halsoskyddskontoret samt upplaggning av adressregister och digitalisering av vagar och 
cykelvagar som slutfordes under 1995 for att svara upp till behoven hos SOS
alarmering, Raddningstjansten och Rikspolisstyrelsen. 

Ovriga kommunala forvaltningar 

De fiesta av Tranas kommuns forvaltningar har pa nagot satt paverkats av IT
implementeringen. Har finns upp exempel pa hur nagra av kommunens ovriga 
forvaltningar har utnyttjat IT, skola och bibliotek tas dock upp pa ett separat stalle i 
uppsatsen. 

Barn- och utbildningskontoret anslots till kommunens LAN under 1993 och en del nya 
datorer inforskaffades for att meta kravet pa utrustning for kommande forbattrade 
barnomsorgs- och skolprogram i Windowsmiljo. Ett nytt gemensamt dataprogram for 
barnomsorg och skolan har anskaffats men inte tagits i bruk for barnomsorgen, da det 
visade sig att Windows-versionen inte var fardigutvecklad. Dataprogrammen for 
administrationen ar darfor under oversyn. Battre dataprogram ar en forutsattning for den 
trimning som begars av administrationen. En insats har aven gjorts bland personalen i 
forskolorna for att hoja kompetensen och paborja ett utvecklingsarbete med datorer pa 
forskolan. 

19belagenhetsadress ar en slags fas t punkt som anvands vid kartritning. 
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Va.rd- och omsorgsforvaltningen servar servicehusen Berget, Lovstagarden och Ostana 
samt ovrig iildreomsorg inom kommunen. Beslut togs 1992 om att datorisera 
iirendehantering, avgifter, schemaliiggning mm inom hela aldreomsorgen. Nastan 
samtliga hemtjanstassistenet och assistenter har tillgang till datasystemet som Jigger 
inom kommunens natverk och ger direkt atkomst till den ekonomiska redovisningen 
och mojlighet att sanda e-post. Forvaltningen har inkopt ett datasystem for att forbiittra 
handlaggningen av iirenden, personal och debitering och under 1993 lades all 
arendehantering betraffande vardtagare in, vilket ocksa underliittar uppfoljning och 
planering av verksamheten. Striivan mot en mer decentraliserad verksamhet underlattas 
av forvaltningens dataprogram och den ekonomiska redovisningen fran S-Data. 
Mojligheten att pa forvaltningsniva kunna gora uppfoljningar genom S-Data och en 
ekonomikompetens Jangre ut i organisationen ger battre uppfoljningsmojligheter pa 
underkontoniva. Samtidigt ges det enkla medel for uppfoljning fran centralt hall. Fran 
och med april 1994 sker debiteringen av avgifter via forvaltningens dataprogram och 
aven personalen inregistreras i programmet. En datagrupp har bildats inom 
forvaltningen som bestar av olika verksamhetsforetradare. Gruppens uppgift ar att varda 
och utveckla forvaltningens administrationsrutiner genom anvandande av datorstod. 
Overforing av administrativa rutiner till data bor prioriteras. 

Aven Miljo- och halsoskyddsforvaltningen kommer att paverkas allt mer av IT
utvecklingen. Inom Miljo- och halsoskyddsomradet sker snabba forandringar bade 
betraffande ny Jagstiftning och nya arbetsuppgifter som medfor ett utokat 
utbildningsbehov. Pa denna forvaltning anvands databehandling framfor allt vid 
arendehantering, tillsynsregister for miljo- och halsoskyddsarenden och registrering av 
provresultat och matvarden. Vidare ges mojligheter till sammanstallningar och 
bearbetning av olika slag som i manga fall medfor forbattring av olika beslutsunderlag. 
Ett langsiktigt handlingsprogram for kommunens miljoarbete i en lokal "Agenda" 
paborjades under 1994. 

Raddningsniimnden anvander ett raddningstjanstprogram i Windows som heter Custos 
och som var ett av de nya natverksprogram och funktioner som installerades i 
kommunen 1993. Detta ar naturligtvis inte de enda forvaltningarna i Tranas som 
anvander IT i sin verksamhet utan IT-satsningar finns pa i stort sett alla forvaltningar. 
Grundskola, gymnasieskola och bibliotek aterfinns under rubriken "Undervisning" 
respektive "Bibl iotek". 
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5. Utbildningar 

Datorer ar nyttiga endast i skolor som liven utan datorer ar bra skolor 
(Joseph Weisenbaum, se lsaksson s 95) 

Enligt Akerlund (1996-04-23, 15;02) ar det en demokratifraga att alla skall ha likvardiga 
mojligheter att Jara sig anvanda datorer. Ursprung, ekonomi eller familjeforhallanden 
ska inte spela nagon roll. Hon anser ocksa att det ar skolans skyldighet att se till att 
eleverna blir rustade infor det nya "kunskapssamhallet". For att uppna detta maste de 
undervisande lararna fa bade utbildning och en positiv installning till anvandning av 
datorer i undervisningen. 

Hur datorer kan anvandas i skolans olika amnen. 

Redan i Lgr80 fanns datalara med som obligatoriskt kunskapsomrade och som 
huvudrnoment i hogstadiets matematikundervisning. Malet var att varje elev under sin 
hogstadietid skulle fa mellan 70 och 80 timmars undervisning i datalara (ibid). Enligt 
SkolIT ( 1996, s 6) bor undervisningen i grundskolorna inriktas pa kunskapssokning i 
stallet for pa katederundervisning. Datorerna skall heist inga naturligt i skolans olika 
amnen och inom alla amnen kan IT utnyttjas vid specialarbeten. I de 
sarnhallsorienterande amnena ar det nastan en sjalvklarhet att den storsta tillgangen till 
IT bor aterfinnas eftersom det sorn star i hocker snabbt forandras i just dessa amnen och 
liven i teknik kornmer datorerna naturligt in i sjalva amnet. 

I biologi kan IT anvandas som ett kunskapssokningsverktyg och i fysik ibland som 
ersattning for Jarobocker och genomgangar, inte rninst inom astronorni dar speciellt 
NASA:s bas ar viktig. I kemin kan den utnyttjas for att visa demonstrationer. 

I dag gors de fiesta rnaternatiska utrakningar med datorer eller maskiner och kan darfor 
kornbineras med de vanliga bockema. Datorn kan liven anvandas sorn ett hjalpmedel till 
att Iara sig regler i maternatiken. I de Iagre stadierna liven vid inlarning av addition, 
subtraktion, rnultiplikation och division. 

I svenskan kan IT forutorn till renskrivning liven anvandas som en kunskapskalla, 
genom utnyttjande av exernpelvis Internet eller uppslagsverk pa CD-ROM samt for att 
gora fina layouter. Pa hogstadiet kan den anvandas till ordkunskap samt for 
gramrnatikovningar. Den ersatter naturligtvis liven skrivmaskinen sorn forr fanns pa 
skolorna. Datorn ar ett bra hjalpmedel for dyslektiker som kan anvanda den till att 
analysera och trana bort las- och skrivfelen effektivt, det finns manga bra exernpel pa 
detta. 

Inom spraktraning ar IT ett hjalprnedel. Speciellt i amnet engelska dar inte rninst 
kornrnunikation med andra engelsktalande, via Internet eller liknande, ar rnycket nyttigt. 
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Genom att "surfa" pa Internet Jar eleverna sig mer engelska liksom vid mojligheten att 
"chatta" med andra. Datorna kan aven anvandas till att ersatta stenciler, for glostraning, 
ordkunskap och som ordbocker. Aven inom andra sprak, exempelvis tyska eller franska 
kan Internet utnyttjas for att exempelvis "chatta". 

I musiken ar datorn ett bra hjalpmedel vid framtagning av musik och redigering av 
musik. Det ar ett praktiskt verktyg for den som komponerar egen musik. Den kan liven 
anvandas for viss teori . Inom amnet bild kan den anvandas ti11 multimedia och 
bildredigering. Mycket konst kan skapas med hjalp av datorns layoutmojligheter. A.ven 
det kritiska tankandet infor alJa de manipulerade bilder som finns inom media kan fa en 
hjalp pa traven. 

Att utnyttja IT ar inte lika sjalvklart inom exempelvis hemkunskapen men aven dar kan 
den utnyttjas till viss del, det gar att arbeta med exempelvis recept, naringslara och 
utrakningar av kaloriintag. I slojden kan den anvandas till monster och ritningar. Inom 
idrotten ar det inte sa anvandbart utom mojligen vid utrakning av hur manga kalorier 
som forbranns vid traning eller vid konditionstester. 

I de Jagre stadierna far inte datorerna ta overhanden dar maste de anvandas genom lek
och larspel. I hogstadiet ar det enligt SkolIT (1996,s 15) lagom med fyra datorer per 
klassrum samt vidioutrustningar, multimedia, Internet, undervisningsprogram, OH-platt, 
skrivare och heist aven en scanner. Det viktigaste av allt ar dock att lararna kan och ar 
motiverade till att anvanda IT i sin dagliga undervisning. Datasalar ar ingen bra form 
utan det ar battre med datorer i klassrummen, risken ar annars att datorerna aldrig blir en 
naturlig del i undervisningen. Om datorerna ar Internetanslutna kan de anvandas till: 

• att ta kontakt med andra elever, klasser eller skolor 
• att delta i konferenser 
• att utbyta erfarenheter 
• att soka i databaser efter information och fakta , att lasa nyheter 
• att hamta hem sharewareprogram 
• att kommunicera med hela varlden 
• att hitta absolut farska fakta fran exempelvis forskare 

(SkoJIT, 1996, s 15) 
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Tranas grundskolor 

Arbetet med att utveckla IT inom bade skola och barnomsorg i Tranas har paborjats. 
1994 inleddes med en stor satsning pa IT-utvecklingen. Alla larare kommer att fa en 
sarskild fortbildningsinsats nar det galler datorstod i undervisningen. 

Av KK-stiftelsen20 far Tranas kommun 149 000 kronor i ekonomiskt stod till 
fortbildning av larare inom grund- och gymnasieskolan. For att bidraget skall utbetalas 
kravs att varje skola upprattar en IT-plan. Barn- och utbildningsnamnden har gett 
grundskolans ADB-samordnare i uppdrag att uppratta en IT-plan for Tranas grundskola. 
KK-stiftelsen forutsatter att den kommunala fortbildningsbudgeten bidrar med samma 
belopp och Barn- och utbildningsnamnden har gett klartecken for detta. 

Datautvecklingen i skola och forskola sker snabbt. Som ett led i satsningen 
projektanstalldes en datorpedagog vid hostterminens slut 1995 for att under tva ar stodja 
och fortbilda personalen inom kommunens forskolor och grundskolor. Datapedagogen 
fordelar sin tid mellan bade skola och forskola. Han arbetar med fortbildning och med 
den strategiska utvecklingen av datorn som hjalpmedel i det pedagogiska arbetet. 
Mycket av hans tid under 1995 gick tyvarr at till tekniskt stod och support pa grund av 
att den centrala datagruppen i kommunen har varit hart anstrangd. Berorda skolor 
kopplas till det lokala natverket och till Internet. Detta beraknas komma igang under 
1996. (Tranas kommun, Arsredovisning 1995, s 46) 

Ett mal ar att alla elever skall fa en grundlaggande kompetens nar det galler data och IT 
och att det skall finnas tillgang till datorer aven i klassrummen. Meningen ar att 
IT'anvandningen skall integreras i den ovriga undervisningen och anvandas inom 
skolans ovriga amnen. Detta kan ske i form av informationssokning, som 
ordbehandling, i sprakundervisningen mm. 

Ho la vedskolan 

Elever ska ha tillgang till datorer, skoltid, eftermiddags- och kvallstid. 
Tillganglighet till datorer ar en nodvandighet for att ge elever likvardiga studiemojligheter. 
En praktisk losning kan vara kombination av fortroenderad for elever och vaktmastartillsyn. 

Skolans utveckling inom dataomradet ska anknyta till kommunens datastrategi, 
dar skolans ADB- samordnare ingar i styrgruppen. 

Ekonomiska aspekter och noggranna avvagningar ar nodvandiga for att undvika felsatsningar 
(Skolplan for de frivilliga skolformerna, Holavedskolan, Tranas 1995-98). 

Holavedskolan ar Tranas gymnasieskola. De overgripande malen ar, enligt 
Holavedskolans IT-strategi ( 1996/97 -- 98/99), att alla elever skall fa tillfredsstallande 
allmanna kunskaper i datoranvandning och att datorer skall anvandas i det dagliga 
arbetet inom skolans olika amnen. Bibliotek och institutioner liksom administration 
skall vara uppkopplade pa nat for basta mojliga informationssokning och 
kommunikation. Skolan presenteras med egna hemsidor pa Internet21 och skolans eget 

2°KK-sti ftelsen = Stiflelsen for kunskap och kompetensutveckling. 
21Holavedskolans hemsida aterfinns pa URL: http://www.ho.tranas.se/ 
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informationsutbud kommer att presenteras via TV-skarmar. De overgripande malen ar 
enligt ovanstaende IT-strategi: 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

Alla elever skall ha tillfredsstallande allmanna kunskaper i datoranvandning nar de 
lamnar Holavedskolan. 
Datorer ska ses som ett naturligt inslag i det dagliga arbetet inom alla program som 
finns pa skolan. 
Datorer ska anvandas som stod till el ever med sarskilda behov . 
Skolan ska ge sin personal god kompetens inom IT-omradet. 
Datortatheten ska oka pa skolan. Malsattningen inom en tvaarsperiod ar en dator per 
fem elever respektive en dator per larare. 
Skolan avsatter resurser for teknisk drift och support. En 1/1 tjanst per 100 datorer. 
Skolans datorer knyts ihop i ett natverk (Tranas SkolNat). Detta nat ar en del av 
kommunens nat. Informationssokning via Internet/CD-torn. 
Pa bibliotek och institutioner ska datorer finnas som ar uppkopplade mot Internet 
och CD-torn for att mojliggora informationssokning. 
Datorerna pa skolans SYO-expeditioner utrustas med Internet. 
Skolan utvecklar sin egen WWW for presentation av skolan och utbildningsvagarna 
och som en plattform for vidare informationssokning pa natet. 
Skolan inrattar ett "Provningslaboratorium" for att kunna experimentera och prova 
nyheter. 
Skolan upprattar en plan for kontinuerligt utbyte av datorer (3-ars intervall) . 
Administrationens datorer ska kunna utbyta information med varandra . 
Samtliga larare och elever pa skolan tilldelas en personlig e-postadress . 

En av atgarderna for Holavedskolans intemationalisering ar att elevemas kontakter med 
andra lander bor uppmuntras genom bland annat datakommunikation och utbyten med 
skol or i andra lander. (Skol plan for de frivilliga skolformerna 1995-98, s 11) 

En "Datakunskap-grundkurs" skall samtliga gymnasieelever fa. Elever som gar det 
Samhallsvetenskapliga programmet liksom de som gar Handels- och 
administrationsprogrammet far dessutom en "Standardprogram-grundkurs", som ar av 
en hogre niva an den tidigare. Denna kurs erbjuds aven elever fran ovriga program i 
form av individuellt val liksom ytterligare pabyggnadskurser i datakunskap. Avancerade 
kurser i kommunikation, programmering mm skall aven ges av skolans datorforening. 
Skolan har program dar vissa grenar kraver en stor datoranvandning. Exempelvis 
samhallsvetenskapsprogrammet dar mediagren och ekonomisk gren finns , samt aven 
kommunikationsprofilen pa den samhallsvetenskapliga grenen. Handels- och 
administrationsprogrammet har ocksa manga kurser som kraver datorstod liksom det 
yrkestekniska programmet och det naturvetenskapliga programmets tekniska gren som 
behaver det i samband med CAD/CAM22

• For att atgarda detta behovs storre mojligheter 
till informationssokning och kommunikation samt datorer och programvara till bland 
annat CAD/CAM. 

A ven det pedagogiska behovet maste enligt Holavedskolans IT-strategi ( 1996/96 --
98/99) tillgodoses och for att uppna detta maste arbetssattet bli mer sjalvstandigt, 
eleverna skall sjalva ansvara for arbetet och for sitt sokande efter kunskap. For att uppna 
detta kravs ett valutrustat bibliotek och bra mojligheter till informationssokning. 

22CAD/CAM = Computer Aided Design I Computer Aided Manufacturing 
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Bibliotek, institutioner och salar kopplas darfor upp pa natet och fler datorer och 
programvara for inforrnationssokning kops in. Aven datorer och programvara till elever 
med las- och skrivsvarigheter behovs. 

Samtlig personal skall fa fortbildning som motsvarar "Standardprogram Grundkurs" och 
en fortbildningsplan upprattas for datafortbildning som ges av egen personal inom 
ramen for deras egen tjanst. Nar det galler personal for ovrigt ar malsattningen att ha en 
tjanst, eller tjanster, pa sammanlagt 100 % som arbetar enbart med overgripande 
strategi-, planerings-, samordnings- och inkopsfragor, samt ar systemansvarig och aven 
fungerar som datatekniker. (Utkast till ... 1996-02-28) 

Den 12 maj 1995 skickade Holavedskolan en ansokan om IT-projektmedel till KK
stiftelsen for att genomfora ett projekt dar elever fran olika nationella program inom 
gymnasieskolan skall fa ett bredare kunnande genom tillampning av datorstod och den 
senaste IT-utvecklingen. Holavedskolan har i en nyuppford tillbyggnad en ny ljudstudio 
som ligger i anslutning till musikrum, musiksal och aula, som har stora scenytor, samt 
en ny multimediasal i anslutning till bildsal, videoredigeringsrum, konferenssal och 
bibliotek. Den nya ljudstudion innebar att de kan erbjuda forstklassig utbildning inom 
ljud- och inspelningsteknik och en ljudteknikerutbildning planeras. De program som i 
forsta hand berors ar Samhallsvetenskapsprogrammets lokala gren Media, 
Elprogrammets gren Elektronik och det Estetiska programmets gren Musik. 

Projektet genomfors i tre steg. Forsta steget som startar lasaret 1996/97 ar en ny lokal 
gren, Musik och ljudteknik, inom det Estetiska programmet dar eleverna forutom 
grundlaggande utbildning i musik aven far grundlaggande kunskaper i elektronik och 
utbildning i inspelningsteknik. Andra steget ar att, lasaret 1997 /98, utveckla ljudstudion 
for radioproduktion dar den lokala grenen Media inom Samhalsvetenskapsprogrammet i 
samarbete med eleverna pa Musik och ljudteknik skall sanda program over skolan och 
narradion. I tredje steget, lasaret 1998/99, skall skolan utrustas for 
videoproduktionsteknik dar Mediagrenen arbetar med TV-produktion, Elektronikgrenen 
med videoproduktionsteknik och musikvideoinspelningar gors av Musikgrenen. Skolan 
planerar forutom uppbyggnaden av arbetsstationer for ljud-, radio- och videoproduktion 
att ta fram egna IT-laromedel, nya konkretiserade kursplaner och skraddarsydd 
fortbildning. (Ansokan till ... 1996-05- 12) 

En malsattning och utbyggnadsplan for Holavedskolans bibliotek skall skrivas i 
samarbete med bibliotekarie. Mer om skolbiblioteket finns under rubriken bibliotek. 

Vuxenutbildning och invandrarutbildning 

Vastra Vux ar den del av Gymnasieskolan som har hand om den grundlaggande 
vuxenutbildningen (GRUV), las- och skrivsvarigheter samt undervisning i svenska for 
invandrare. For Vastra Vux galler ett projekt med IT-utveckling inom tva 
specialomraden. Det forsta projektet ar "svenska for invandrare" och det andra ar 
"grundlaggande vuxenutbildning, las- och skrivsvarigheter". 

Det finns ungefar 300 elever pa Vastra Vux, de fiesta ar invandrare som laser "svenska 
for invandrare". Ett projektmal for Vastra Vux ar att gora den till en "larande 
organisation inom IT" (Utkast till ... bilaga: Projekt IT-utvecklingen inom 2 
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specialomraden: I. Svenska for invandrare. 2. Grundlaggande vuxenutbildning, las- och 
skrivsvarigheter I Vastra Vux, Tranas, 1995-05-11 ). Att fa larare och elever att 
tillsammans "vaxa in i den nya tekniken" i stallet for att uppleva den som ett hot. Det 
galler att se pa undervisning, laromedel och lokaler pa ett annat satt an man gjort 
tidigare. 

Personalen erbjuds en dataverkstad 80 minuter i veckan under 40 veckor med en 
datalarare som handledare. IT-anvandningen skall utokas och anvandas till bland annat 
uttalsovningar och horforstaelse. Nar det galler dessa elever ar det sprakutvecklingen 
som ar huvudsyftet medan datorerna bara ar ett medel. Det finns onskemal om 
ytterligare ett minilab for att vuxna invandrare ska fa mojlighet att trana pa ett annat satt 
an vad barn och ungdomar gor. Aven CD-ROM behovs och Invandrarverket stottar 
utvecklingen av sadana nar det galler svenska for invandrare (ibid). En CD-ROM-skiva 
ar ett bra alternativ att anvanda tillsammans med en handledare exempelvis vid en 
baskurs i svenska. 

Vastra Vux lokaler Jigger inte vid de ovriga gymnasielokalerna och har darfor inte 
samma tillgang till bibliotek eftersom dar inte finns nagot eget bibliotek. Av denna 
anledning ar det klokt att utoka satsningarna pa IT samt aven tillgang till Internet med 
fem anslutningar via modem liksom aven deltagande i massor och utstallningar som 
stimulansatgard (ibid). 

Tranas Utbildningscentrum 

Verksamheten pa Tranas Utbildningscentrum (TUC) organiseras under 
kommunstyrelsen och ansvarar for naringslivsutbildning, hogskoleutbildning och lokal 
foretagsutbildning. TUCs affarside "ar att vara en samarbetspartner till Tranasregionens 
chefer i foretag, organisationer och forvaltningar, nar det galler kompetensutveckling" 
(Naringslivet i Tranas, 1995, s 42). De samarbetar bland annat med Hogskolan i 
Jonkoping, universitetet i Linkoping och Holavedskolan i Tranas samt naturligtvis med 
Tranas kommun, Tranas Naringslivsforening och Naringslivskontoret. Lokaler for 
hogskolan anordnas i Holavedskolan samt i RFVs konferenslokaler. 

TUC sysselsatter tva personer och etablerades 1989 (Naringslivet i Tranas, 1995, s 84). 
Hogskolekurser genomfors i Tranas bade som fristaende kurser, hela 
utbildningsprogram (pa upp till I 00 poang) eller som uppdragsutbildning. De 
hogskolekurser som erbjudits ar exempelvis inom omraden som ADB, 
informationskunskap, Internet, handelsratt, beskattningsratt, marknadsforing, 
foretagsekonomi, konsthistoria, miljokunskap, europakunskap, ledarskap, sprak mm. 

Som uppdragsutbildning har bland annat en hel de] behovsanpassade 
foretagsutbildningar genomforts. Den lokala foretagsutbildningen har bland annat 
innehallit arbetsledning/ arbetsorganisation, kvalitetsstyrning - ISO 9000, 
personaladministration, marknadsforing, produktionsteknik, redovisning grundkurs, 
redovisning med datortillampning, presentationsteknik, datakurser Windows, Auto
CAD grundkurs, affarside/ marknadsutveckling, saljtraning inne/ute saljare, saljtraning 
mobelhandeln och kommunal ekonomi grundkurs. 
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I januari 1989 var malsattningen att varje kommun pa Hoglandet, som bestar av Aneby, 
Eksjo, Nassjo, Savsjo, Tranas och Vetlanda, varje ar skall genomfora en hogskolekurs 
pa IO poang med 20 till 30 deltagare per kurs pa hemmaplan. Redan under startaret 
1989 var det over 200 personer som deltog i det utbud som erbjods pa hemmaplan. Av 
de hogskolekurser som aren 1989 till 199 5 genomforts pa Hoglandet har 45 % av 
kurserna genomforts i Tranas och av de sammanlagda deltagarna pa Hoglandet kom 50 
% fran Tranas. 

I Tranas genomfors, i samarbete med hogskolan i Jonkoping och universitetet i 
Linkoping, fristaende 5- och 10-poangskurser samt kurser upptill 40-poangsnivan (bl a 
"Ekonomutbildning" och "Produktutveckling och industriell design" samt 20 
veckorsutbildningar i datakunskap for arbetslosa. 

Dessutom genomfordes i en av Holavedskolans datasalar (forutom introduktion och 
avslutning som var forlagda till universitetet i Linkoping) under 1995 en 5 poangs 
Internetkurs pa distans. Seminarierna sandes kodade pa TV2, fran U-LINK, som ar 
avdelningen for distansutbildning vid Linkopings universitets institution for 
datavetenskap. Under de TV-sanda seminarierna fanns mojlighet att komma i 
direktkontakt med lararen via telefon och telefax for att stalla fragor eller paverka 
innehallet. A ven en introduktionskurs i Internet, som pagatt tva till tre timmar per gang, 
har genomforts sju ganger under varen 1996 med 15 deltagare per gang. 
Naringslivssekreteraren pa Tranas kommun tog initiativ till kursen som startades och 
genomfordes i samarbete med Tranas Utbildningscentrum. 

1997 startar Foretagarprogrammet som ar ett helt hogskoleprogram pa I 00 poang och 
som ger en bred hogskolekompetens med inslag fran bade ekonomi- och 
ingenjorsutbildningen samt praktik i foretag. I programmet ingar 5 poang 
lnformationsteknik/lnforrnatik som avser att ge nodvandiga kunskaper och instrument 
for ett aktivt arbete med IT-utvecklingen inom mindre foretag. Det finns aven mojlighet 
till ett komplement till de befintliga kurserna i exempelvis ord- och textbehandling, 
grafik, kalkylblad samt IT som redskap i produktionsutvecklingen. 
(Foretagarprogrammet ... 1996) 

Datortek 

Pa Datorteket i Tranas finns en programansvarig, fyra handledare och 44 deltagare. 
Datortekets lokaler ar belagna i fore detta Pellyhuset och verksamheten drivs som ett 
samarbete mellan Arbetsforrnedlingen och Tranas kommun. Kommunen betalar hyran 
samt Ion till en projektanstalld person. Arbetsforrnedlingen har bidragit med datorer 
och handledare pa ALU-basis. 

Kurser anordnas for arbetslosa ungdomar i aldern 20 till 24 ar via Arbetsforrnedlingen. 
44 ungdomar far under tolv veckor en grundlaggande datorvana med hjalp av 
officepaketet pa halvtid medan den andra halvtiden bestar av projektarbete med 
projektmetodik, presentationsmetodik, jobbsok och vagledning. 
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Datorteket har elva datorer med ordbehandlingsfunktioner. Datorema ar 
sammankopplade i ett litet intemt natverk med e-postfunktioner. Dar finns inga 
databaser, Intemetanslutning och inte heller nagra multimediaprogram. 

Folkhogskolan 

Den verksamhet som folkhogskolan Marieborg i Tranas bedriver ar folkbildning genom 
utbildning, kulturell fordjupning och social utveckling. Marieborgs folkhogskola blir en 
sjalvstandig folkhogskola fran och med 1 juli 1997 och byter da namn till 
Sommenbygdens folkhogskola. Folkbildningsradet beslutade i november 1996 att ge 
folkhogskolan ett stadsbidrag pa 2,5 miljoner kronor och medel ar sokta liven fran andra 
ha11. 

1995 initierades en folkhogskolekurs for blivande brandman till sammans med 
Raddningsnamnden (Tranas kommun, A.rsredovisning 1995, s 57), nio elever deltog och 
till hasten 1997 raknar folkhogskolan med att utbilda ytterligare 10-15 elever. Det finns 
inga gymnasieprogram som utbildar brandman och raddningsverket har bara fyra egna 
brandskolor i hela Jandet. Dessa ar Sando i Kramfors, Rosenberg Arlanda, Skovde och 
Lund. Detta ar ett unikt samarbete mellan Folkhogskolan och raddningsverket. Det finns 
aven en musiklinje i Tranas som anordnas av Marieborgs folkhogskola tillsammans med 
Linkopings Universitet (Tranas kommun, A.rsredovisning 1994, s 44) och folkhogskolan 
har aven viss datautbildning, bl a i samarbete med olika studieforbund, se nedan. 

Studieforbund 

Tranas har ett antal studieforbund med ett varierande kursutbud varav tre har egna 
lokalkontor i Tranas. 

Medborgarskolan bedriver studiecirklar over ett brett omrade, de har bland annat en 
datakurs som heter "Data-grund" och som ar en kurs i Windows 3.11, Word 6.0, Excel 
5.0 och Power Point. Ett visst samarbete sker med Marieborgs folkhogskola nar det 
galler lokaler och personal och de bedriver studie- , bildnings- och kulturverksamhet, 
vilka cirklar som anordnas styrs av efterfragan. Studieforbundet Vuxenskolan anordnar 
vid behov datautbildningar da lokaler och ibland aven personal hyrs in av Marieborgs 
folkhogskola. Aven ABF har liksom de ovanstaende ett stort utbud av kurser, inte minst 
nar det galler datakurser. De ar det enda studieforbundet i Tranas som har egna 
utbildningslokaler nar det galler datakurser. 
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6. Bibliotek 

Av naturliga skal och gamma] tradition ar bibliotek en plats dar det samlas ett stort 
kunnande nar det galler att soka och vardera information. Bade inom skolan och i det 
ovriga samhallet haller dessa egenskaper pa att bli allt viktigare. Biblioteken paverkas 
av datautvecklingen och i framtiden kommer bade information lagrad pa CD-ROM och i 
databaser att utnyttjas mycket mer for informationsatervinning. 

I Sverige forekommer flera olika elektroniska bibliotekssystem men det ar speciellt tva 
stora katalogtjanster som anvands. Forskningsbiblioteken i Sverige har en gemensam 
katalog som heter LIBRIS23 och som samordnas av Kungliga Biblioteket (KB). 
Folkbiblioteken anvander sig till stor del av Bibliotekstjansts Universella Register for 
Katalogdata (BURK) som ar en katalog som samordnas av foretaget Bibliotekstjanst 
(BTJ). De storre folkbiblioteken overvager allt mer att overga till LIBRIS som haller att 
utvecklas till Sveriges nationella bibliotekssystem. LIBRIS har utvecklats och forbattrats 
kraftigt under de senaste aren och ytterligare utveckling av systemet pagar. 

Regeringen har for avsikt att ge KB i uppdrag att utveckla ett IT-baserat nationellt 
bibliotekssystem. Detta skall ske genom att utveckla LIBRIS, som da blir modemt och 
heltackande. LIBRIS skall sedan utgora karnan i det nationella bibliotekssystemet i 
Sverige. (Reg. prop, 1995/96: 125, s 8-9) 

Bibliotekens forandrade roll 

Biblioteken har enligt Kulturnat Sverige (96-10-29, 18: 17) lange haft en nyckelroll nar 
det galler att formedla information. De har, enligt utredningen, pa senare tid aterfatt 
uppgiften att tillhandahalla de medier som manniskor inte mojlighet att skaffa sig sjalva. 

Enligt regeringens proposition (1995/96: 125) bor fler, inte minst inom 
biblioteksvasendet, anvanda bade Swedish University Computer Network (SUNET) och 
Internet. Lansbibliotek och folkbibliotek bor ges forutsattningar att spela en roll som 
informationscentraler och formedlare av IT-kunskaper. Regeringen overvager att ge 
folkbiblioteken ett sarskilt utvecklingsstod for datorisering och tillgang till natverk och 
databaser. En ny bibliotekslag forbereds och Kulturutredningens forslag till 
bibliotekslag finns tillganglig pa URL: http://sunsite.kth.se/DDS/tv/lund/bbl
lagforslag.html. 

Alla medborgare har ratt att ta del av information via IT. Biblioteken kommer att spela 
en viktig roll nar det galler att se till att inte informationsklyftorna okar bland 

23LIBRIS = Library Information System 
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befolkningen. Detta galler inte bara Jans- och folkbibliotek utan aven skolbibliotek. Det 
ar viktigt att skol- och folkbibliotek samarbetar. Folkbiblioteken har en fordel av att de, 
forutom att personalen har erfarenhet av att soka och vardera information, har en stor 
geografisk spridning samtidigt som de nar en stor del av befolkningen. 

Bibliotekariens uppgifter forandras drastiskt av informationstekniken. Datoriseringen 
forandrar arbetsmiljon och innebar ett helt nytt satt att arbeta. Detta galler inte bara vid 
lanerutiner, kravhantering och sa vidare utan far en allt storre roll aven vid 
informationssokningen. A ven mediabestanden pa dagens bibliotek forandras, det ar inte 
langre sjalvklart att det ar en bok eller en tidskrift en lantagare efterfragar. Manga 
bibliotek koper uppslagsverk och annan referenslitteratur pa CD-ROM och allt fler 
erbjuder sina lantagare mojligheter att soka i olika former av databaser online, via 
Internet eller i nagon annan form av elektroniska kallor. Dessa nya medier medfor att det 
stalls nya krav pa kunskaper och fardigheter hos personalen. 

Datoriseringen av de inre, lokala delama av bibliotekssystemen som bland annat 
innehaller bibliotekets egen lanehantering, forvarv, registrering av periodika, den egna 
bibliotekskatalogen och den egna statistiken kan i basta fall gora att biblioteksarbetet 
blir smidigare, att lantagarna far en battre service och kan ocksa medverka till att 
biblioteket blir battre rustat att klara okade kostnader. I samsta fall kan datoriseringen 
medfora ett okat beroende av tekniken. A ven om datasystemet av nagon anledning blir 
satt ur funktion maste bibliotekets service fungera, om an med vissa inskrankningar. 
Om bibliotekspersonalen inte far erforderlig utbildning och information om det nya 
datasystemet kan spanningar uppsta bland personalen och en motvillig installning till 
systemet som leder till att det inte utnyttjas fullt ut. 

Datoriseringen av de yttre delarna av bibliotekssystemet omfattar framfor allt 
informationssokning i datorbaserade samkataloger, externa databaser, i natverk samt 
text- och bildoverforing. I basta fall innebar detta ett satt att vidga sina granser och bli 
mindre beroende av det egna systemet. Biblioteket kan fa en ny roll i omvarlden som 
informationscentrum. I samsta fall kan datoriseringen innebara okade rutiner och 
kostnader som tar resurser fran annan verksamhet, atminstone initialt, och aven har kan 
det uppsta spanningar bland personalen sa att ett A- och ett B-lag uppstar. 

Tranas stadsbibliotek 

Tranas stadsbibliotek, som fran borjan lag i Centralskolan, grundades 1906 av 
davarande Tranas-Saby forelasningsforening. 1940 flyttade biblioteket till fastigheten 
vid Skolgatan och 1945 overtogs biblioteket av staden som 1956 flyttade det till lokaler 
bredvid Stadshotellet pa Storgatan samt filialer i Sommen och i Gripenberg. En bokbuss 
inkoptes 1978 (Tran as: Var hembygds kulturkatalog 1992, s 326). 

Datoriseringen av mediabestandet pa Tranas stadsbibliotek paborjades hosten 1991 da 
biblioteket holl stangt under oktober for forberedelser infor overgangen till det 
datoriserade bibliotekssystemet BTJ 2000. I samband med att Tranas stadsbibliotek i 
maj 1992 flyttade sina lokaler till markplanet, och fick gemensam entre med 
Stadshotellet togs det nya bibliotekssystemet i bruk. 
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Under 1993 fick stadsbiblioteket anslutning till databaser med Europainformation over 
KornNet24 och nagot som ar aktuellt framover ar mojligheten att ge kommunal 
information per data pa biblioteket i form av infotorg med kommunal information. For 
narvarande finns tva datorer pa vuxenavdelningen for CD-ROM och en dator for CD
ROM pa barnavdelningen. Tranas stadsbibliotek har fatt anslutning till Internet under 
I 996. Huvudbiblioteket har till gang till bland annat BURK-sok och Artikelsok online 
samt ett antal CD-ROM som till att borja med innehaller: 

• Artikelsok 
• Manniskan 
• Svenska Kungar och Drottningar 

I mars 1995 fick bokbussen en mobil dater som gor att servicen blir bade snabbare och 
sakrare. Det blir battre kontroll over det totala mediabestandet. Biblioteket borjade aven 
i mars 1995 med utlaning av CD-skivor. Efter ombyggnad 1995 finns ett rum som 
anvands till slaktforskning och sedan varen 1996 finns en PC for ordbehandling 
tillganglig for lantagarna. Tranas stadsbibliotek har en server, inriktad enbart pa 
bibliotekets andamal, som ar placerad i Stadshusets serverrum tillsammans med 
kommunens ovriga servers. Det ar en dator som star i standig kontakt med BTJ 
(Bibliotekstjanst) i Lund. Automatisk back-up sker varje natt till deras stordator samt 
daglig back-up lokalt. (ADB-strategi ... 1995-03-13, bilaga 1) 

Tranas stadsbibliotek kommer att deltaga i ett par projekt under 1996, varav Projekt 
Livskval!Tet och LLiislust ar ett. Detta ar ett samarbetsprojekt mellan lansbiblioteken 
och FUB (Foreningen for Utvecklingsstorda Barn) i Jonkopings och Skaraborgs Ian och 
ar finansierat med medel fran Statens Kulturrad och LL-stiftelsen. Projektet skall 
anpassa bibliotekets utbud och utveckla servicen till personer med 
utvecklingsstorningar. A vsikten ar att titta pa om IT ar en mojlighet for denna grupp 
samt att utbilda lasombud bland personal och anhoriga (Projekt LivskvalITet och 
LLaslust : Projektbeskrivning). Tranas stadsbibliotek, som framfor allt har tankt satsa 
pa IT-delen av projektet, raknar med att ordna en "datorhoma" i rummet dar talbockerna 
finns. Dar kommer personer med utvecklingsstomingar att ha mojlighet att prova 
enklare dataprogram. Detta ar ett satt att minska "radslan for datorer". 

Ett annat projekt handlar om metodutveckling pa barnbiblioteksomradet och syftar till 
att prova och utvardera nya metoder for att anpassa verksamheten till dagens 
mediesituation och barns och ungdomars kunskapsbehov i ett framtida samba.Ile. 
Projektet, dar Jonkopings Ian (och genom detta Tranas stadsbibliotek) ingar, finansieras 
av Statens kulturrad. (Tranas kommun, Arsredovisning 1995, s 39) 

I Tranas ar stadsbiblioteket den kommunala institution som har det storsta antalet 
besokare, enligt kommunens arsredovisning 1994. Att utnyttja biblioteket bor darfor 
vara det basta alternativet for den som vill na ut med information. 

Om visionerna i Kunskapens Motesplats (1994) forverkligas kravs ytterligare resurser i 
form av lokaler, media och personal. Enligt Tranas kommuns Arsredovisning 1994 
skulle en bibliotekarie utbildad inom informationsteknik kunna vara "spindeln i natet" 
och en resurs for hela kommunen. 

24KomNet ar Dialogs (fd Kommundata) nya rikstackande datanat 
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Allmant om skolbibliotek 

Datorerna och informationstekniken haller pa att revolutionera arbetet i den svenska 
skolan. Flera skolor har pravat sig fram i olika projekt. IT har en formaga att stimulera 
manga elever, inte minst med hjalp av CD-ROM eller olika databaser via Internet. 
Problemet ar att de elever som inte fatt tillfalle att Iara sig anvanda den nya tekniken 
kanner sig osakra. Darfar ar det enligt Andersson (bis, 4/95, s 17). viktigt att alla elever, 
oavsett vilken skola de gar i, skall fa mojlighet att bli fortrogna med tekniken. Detta ar 
en fraga om bade rattvisa och demokrati. 

Inom skolvarlden staller IT nya krav pa lararen nar det galler att utnyttja dess 
majligheter. En av lararens nya roller nar det galler IT blir informationsnavigering. 
Detta innebar att formedla kunskaper om olika kunskapskallor och hur det gar till att 
saka i dem. En annan uppgift blir informationsvardering som innebar insamling, 
sortering och kvalitetsvardering av information samt val och anvandning av 
informationen. Inom detta omrade kommer biblioteken, enligt IT-Guiden ( 1996-02-26, 
18 :41) att fa en allt viktigare roll i den framtida skol an i egenskap av 
informationscentral. Utvecklingen kommer troligtvis att leda till att larare och 
bibliotekariernas roll narmar sig varandras. Samspelet kommer utan tvekan att bli annu 
starkare an vad det ar idag. Det kunnande och den tradition som finns inom biblioteken 
nar det galler att saka och vardera information ar mycket vardefull och anvandbar inom 
skolans varld. 

Mansterasgymnasiet, som startade hasten 1995, har forsett sina 130 elever i arskurs 1 
och deras 22 larare med varsin barbar dator, som skall vara arbetsredskapet. Den 
pedagogiska profilen pa skolan ar problembaserat Iarande. Eleverna skall hamta 
information fran olika dataprogram och Internet. Redan fran barjan planerades ett rejalt 
tilltaget gyrnnasiebibliotek. Parallellt erbjuds bade tryckt och elektroniskt material. Dar 
finns ett val genomtankt bokbestand och ett utval tidskrifter, inte minst inom omraden 
som data och milja. Lararna "levererar" material direkt pa elevernas datorer som sedan 
redovisar pa datorerna direkt till lararen. Biblioteket ar en popular arbetsplats for 
eleverna och uppslagsbacker och annan litteratur anvands flitigt. Eleverna Jar sig vara 
flexibla och blanda tryckta och elektroniska media. (Andersson, bis, 4/95, s 17-18) 

Ett annat gymnasium som ocksa startade hasten 1995 ar Hulebacksgymnasiet, som 
Jigger i Malnlycke strax utanfor Gateborg. Skolan som har ca 300 elever i forsta 
arskursen har en utpraglad IT-profil. Dar finns ingen egen bibliotekslokal utan skolan 
samarbetar med kommunbiblioteket som Jigger alldeles intill. Daremot har tva 
gymnasiebibliotekarier anstallts och dar finns ett studierum med uppslagsbacker, 
handbacker, datorer, arbetsplatser mm. Lararen fungerar i stor utstrackning som 
handledare och behaver darfor tillgang till bade ett fungerande bibliotek liksom till 
bibliotekarie. Eleverna arbetar med olika projekt dar bibliotekarien armed i planeringen 
och sedan fungerar som handledare i biblioteket. Fordelarna med att ha huvudbiblioteket 
som bas ar att eleverna far ett sti:irre urval an i ett eget gymnasiebibliotek samtidigt som 
de anda har tillgang till egna gymnasiebibliotekarier. (ibid, s 18) 

Ovanstaende exempel, med flera, visar att manga nya gymnasieskolor satsar mycket pa 
informationstekniken. Trots att en stor del av den information man behaver i skolorna 
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gar att fa tag pa i stort sett var som helst med hjalp av datorerna behovs biblioteket i 
egenskap av informationscentral. 

Forutom bibliotekariens kompetens nar det galler informationssokning finns det 
fortfarande manga omraden dar de tryckta medierna har ett mycket bredare urval. En hel 
del information gar dessutom bade snabbare och lattare att fa fram utan IT. Att tekniken 
kan ga sonder far inte heller glomrnas bort, om datorema inte fungerar gar det ju inte att 
komma at informationen. De tryckta medierna kommer alltsa att behovas Hinge an. Det 
ar dock viktigt att alla skolbibliotek, speciellt pa gymnasieskolor, atminstone pa nagot 
vis, infor informationstekniken i sin verksarnhet. 

Grundskolornas bibliotek 

I de lagre stadierna bor datorema anvandas genom lek- och larspel medan det i 
hogstadiet ar ett storre behov av dem. Pa skolbiblioteket bor aven multimedia och 
Internet finnas. Datasalar ar ingen bra form utan det ar battre med datorer i klassrum och 
bibliotek, risken ar annars att datorerna aldrig blir en naturlig del i 
informationssokn in gen. 

Skolbiblioteken i Tranas grundskolor ar, eller haller pa att bli, kopplade till natverket 
och till Internet. Fran och med december 1996 ar Junkaremalsskolan (arskurs 1 till 9), 
som ar Tranas storsta grundskola, uppkopplade till Internet (Protokoll ... 96-11-12) och 
aven ovriga grundskolor ar eller haller pa att kopplas in. 

Gymnasieskolans bibliotek 

Holavedskolan som ar Tranas gymnasieskola har ett bibliotek med egna lokaler och en 
bibliotekarie anstalld. Gymnasiebiblioteket har en viktig roll for bade larare och elever 
och skall enligt Holavedskolans IT-strategi (1996/97 -- 98/99) utrustas med moderna 
datorer med mojlighet till informationssokning fran Internet och CD-torn. A ven 
bibliotekets katalog kommer att finnas tillganglig pa datorerna. 

Gymnasiebiblioteket har (slutet av 1996) forutom referensbocker och annan litteratur en 
dator med CD-ROM och tva datorer med Intemetanslutning ute i bibliotekslokalema 
som skall serva en bibliotekarie, samtliga larare och over tusen elever. For 
bibliotekariens interna bruk finns tillgang till kommunens lokala natverk. De CD-ROM
skivor som finns tillgangliga i december 1996 ar: 

• Boksok 
• Encarta 95 
• Eyewittness: Enceclopedia of science 
• Eyewittness: History of the world 
• Focus 96 
• World Reference Atlas 
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7. SommenForum 

De huvudsakliga uppgiftema i detta kapitel ar hamtade fran Kunskapens motesplats: ett 
led i Tranas stravan att mota morgondagen som en sund kommun i balans som ar en 
rapport fran Tranas kommuns naringslivskontor ( 1994) samt fran en intervju med 
naringslivssekreteraren i april 1996. 

SommenForum ar en motesplats som bland annat bestar av ett antal foretag som ar 
hyresgaster i lokalerna. Manga av dessa nya foretag ar sa kallade out-sourcade25 foretag. 
Dessa foretag drivs for det mesta vidare av nagon eller nagra som varit anstallda pa det 
storre foretaget. SommenForum som startade 1994 ar for narvarande den storsta 
framtidssatsningen for Tranas kommun och dess invanare. Forumet som ar en 
motesplats for kunskap och informationsteknik fick arbetsnamnet Kunskapens 
Motesplats. Detar en stor satsning pa helheten och pa miljouppbyggnad i vid 
bemarkelse, dvs att skapa forutsattningar for en framtida utveckling genom hogre 
utbildning, nationella natverk, motesplatser och fordjupat IT-kunnande. 

Pa SommenForum finns tva personer som ar anstallda for att ge service at 
foretagen/hyresgasterna som finns dar. Internservicen som !eds av SommenForum 
centralt ar en tillgang inte minst for famansforetagen. Foretagen erbjuds genom den en 
gemensam vaxel, telefonpassning, sekreterarhjalp, konferensservice, bokforingshjalp 
och andra servicetjanster. IT-utvecklingen folj s intensi vt, nya tillampningar testas och 
dar finn s en hog kompetens nar det galler informationsteknik. Med hjalp av Internet och 
annan teknik har foretagen mojlighet att sprida produkter och tjanster bade nationellt 
och internationellt. De kan genom SommenForum ta del av eller formedla information 
genom uppkoppling till olika databanker. 

Lokalerna pa SommenForum har en oppen planlosning dar foretagen, i ett 
kontorslandskap, kan hyra den yta de behover. Dar finns gemensamma lokaler som kan 
utnyttjas for sammantraden, utbildningar, konferenser eller diverse moten. Dar finns 
ocksa en gemensam fikaplats som ar mycket viktig pa grund av mojligheten att knyta 
informella kontakter mellan de olika foretagen. Anslutningsmojligheter for IT
utrustning och ovrig kontorsutrustning finns, eller kommer att finnas, i samtliga lokaler. 

Av SommenForum Konferensservice kan den som ar intresserad av konferenser fa 
tillgang till forelasare, den internationella tekniken, konferensvardinna, bra lokaler, en 
bra miljo till grupparbeten, hjalp med inbjudningar och utskick av information eller 
annat som behovs i samband med konferenser. 

250ut-sourcade foretag bygger pa en verksamhet som sa att saga "blivit over" nar ett storre foretag har 
plockat bort vissa verksamheter for att mer renodlat koncentrera sig pa sin karnverksamhet, det viii saga 
foretag som "knoppats av" fran sitt moderbolag och nu ar helt fri staende. 
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De fiesta hyresgasterna verkar vara overens om att satsningar pa IT ar helt nodvandiga 
for av overleva i foretagskonkurrensen. Tack vare SommenForum klarar aven de sma 
foretagen av att soka sina kunder bade lokalt, nationellt och internationellt. En del 
uppskattar ocksa mojligheterna till distansarbete. Satsningar pa hogre utbildning ar 
ocksa nagot som prioriteras. De ar overens om att kunskap ar, och kommer att bli annu 
mer, ett konkurrensmedel som ar avgorande i framtidens samhalle. Genom samarbete 
mellan olika foretag och med myndigheter har manga fatt en inblick i hur andra arbetar 
och en forstaelse for andras arbetssituation. En upprakning av de foretag som fanns pa 
SommenForum sommaren 1996 finns i slutet av detta kapitel. 

Malsattning 

Samarbete och service ar nyckelord for SommenForum. Malet ar att samla sa mycket 
kunskap om dagens IT och tillgang till hardvara som mojligt under ett tak. Pa 
hardvarusidan har ett omfattande IT-anlaggningsarbete skett. Dar finns gott om plats, 
uppkoppling till externa databanker, tillgang till Internet mm. Genom samarbetet med 
Riksforsakringsverket (RFV) finns aven tillgang till en videokonferensanlaggning. Ett 
av SommenForums verkliga konkurrensmedel ar servicen, det de skapar ar en 
motesplats for manniskor och foretag. Genom att samla foretag och personer med 
specialkunskaper under "ett tak" kan dessa utnyttja varandras kunskaper. 

En malsattning har varit attskapa en motesplats for den nya informationstekniken och pa 
sa satt gemensamt erovra nya marknader. Man arbetar med att sammanfora olika 
specialkunskaper. Inte bara kunskapen i de foretag som finns under SommenForums tak 
utan aven andra specialisters kunskaper samt den kunskap som finns samlad i olika 
kunskapsbanker. Denna kunskap gors sedan tillganglig i interaktiv26 form. Detta avses 
ske exempelvis genom bildkommunikation till landets forsakringskassor, 
foretagshalsovarder och manga flera. 

En grundide ar att natverk har, och kommer att fa annu storre betydelse for framtidens 
foretag. Darfor har SommenForum satsat pa att bygga upp nagot alldeles extra nar det 
galler kontaktnat. Resultatet blev Sommenakademin dar man samlat manniskor fran 
olika vetenskaper, naringsliv, samhalle och konst. Dessa personer har olika forankringar 
i naringsliv, politik och inom den hogre utbildningen. Detar viktigt att kombinera 
foretag med forskare och uppfinnare. Var for sig blir det oftast inte samma resultat och 
alla som arbetar inom IT-omradet vet att <let inte finns nagon som kan allt. 

Sommenakademin ar en de! av det framgangsrika natverksbyggande som pagar. 
Akademins ordforande Toive Kivikas sager: En av vara uppgifter i akademin iir att 
skapa foredomen for andra. Att peka pa viigval infor morgondagen dar knivskarp 
konkurrens i en granslos, ogonblicklig varld rader. Att bidra med vad vi har av natverk, 
kunnande och eifarenheter ar i det fa/let en sjalvklarhet. (SommenForum, Kunskapens 
Motesplats, informationsbroschyr) 

En av ledamoterna i Sommenakademin ar forra finansministern Allan Larsson som 
genom sitt arbete i EU-kommissionen i Brussel agnar stor uppmarksamhet at IT. Han 

26interaktivit innebar att anvandaren kan paverka handelseforloppet, bl.a i vilken ordning informationen 
ska visas. 
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anser att en avgorande faktor for alt lyckas ar alt det finns elt fungerande samspel mellan 
kommun och naringsliv. 

SommenForum byggs ut i fyra etapper. Etapp 1, som invigdes i oktober 1995, var att 
ansluta ny eller nyutvecklad verksamhet. De fiesta av foretagen i etapp elt ar ocksa nya 
eller nyutvecklingar av gamla, sa kallade out-sourcade foretag. I Etapp tva skall 
foretagen, med hjalp av informationsteknologi, ha mojlighet alt skota sitt arbete pa 
distans. Etappema tre och fyra har med utbildningsverksamhet och serviceverksamhet 
att gora. 

Nar natverket blir klart kommer Stadshuset att vara det centrum som SommenForum 
kommer att hanga ihop med. Detta sker via fiberkablar som har en 
hoghastighetsuppkoppling baserad pa den modemaste utvecklingen inom 
ljusimpulsomradet. Foretagen kopplar upp sig mot en sa kallad router, som ocksa ar en 
viktig de! i sakerhetssystemet. I SommenForum finns ocksa en server dar all information 
kan dumpas, och forvaras sakert, nar arbetet lamnas. Kommunens politiker ar positiva 
till, och eniga om att framtidssatsningen pa SommenForum ska backas upp och detta 
inspirerar till ytterligare satsningar. 

Ledningsmodell 

SommenForum !eds av en tillfallig interimstyrelse dar de ansvariga vet alt man maste ha 
visioner, kunnande och rent av frackhet for alt ha nagon chans. I interimstyrelsen finns 
nagra externa resurspersoner for att forstarka styrelsen. Ordforanden i interimstyrelsen 
ar en av dessa personer. Han ar tekn.lic och har arbetat som larare pa Chalmers. Han ar 
sedan manga ar egen smaforetagare och hans erfarenheter kommer nu hyresgastema pa 
SommenForum till del. Han fungerar som elt bollplank for dem. 

En annan av SommenForums resurspersoner har arbetat pa manga platser i varlden for 
Ericson. Hon sitter med i ST A TTEL-delegationen, ar civilingenjor, fil.kand och talar 
atta sprak. ST A TTEL-delegationen har av den svenska regeringen fatt i uppdrag att 
foresla losningar som kan oka forvaltningamas effektivitet och serviceniva inom 
telekommunikationen (France Telecom och ... 1996-03-06, 11: 12) och ar den 
delegation som ansvarar for statens upphandlingar nar det galler telekommunikationer. 
ST A TTEL-delegationen har spelat en stor roll nar det gallt alt ta vara pa fordelama med 
avregleringen av telemonopolet i landet och detta kan vara en fordel aven for Tranas. 

Det interna samarbetet pa SommenForum sker mest informellt men ocksa genom traffar 
och utbildningar. Pa dessa traffar utbyter foretagen formellt erfarenheter och kunskaper 
om vilka externa resurser som tillfor nytt kunnande. 

Forvarvspolitik 
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Det man ar ute efter att forvarva i SommenForum ar kunskap om dagens IT samt att se 
till att det finns tillgang till mjukvara, hardvara och service under samma tak. De 
riktlinjer man har ar att samJa sa mycket kunnande och service som mojligt pa en och 
samma plats for att dar skapa en motesplats for manniskor och foretag eller andra 
intresserade anvandare. Det ar viktigt att undersoka vilka anvandarna eller nyttjarna ar 
eller kan tankas att bli. Efter att ha gjort detta har man undersokt vilka behov foretagen 
som ar "hyresgaster" har. Darefter har man gatt ut till foretag som inte ar belagna pa 
SommenForum for att ta reda pa vilka tjanster de kan tankas behova for att sedan 
forsoka tillgodose dessa behov. Man har aven tittat pa vad det finns for tillgangar i 
kommunen i stort och pa sa satt fa reda pa vad kommunens invanare kan tankas behova 
forutom de uttalade behoven. 

Ett omfattande IT-anlaggningsarbete har skett pa hardvarusidan. Med hjalp av Tranas 
kommuns dataexpert har man skaffat uppkopplingar till externa databanker, 
videokonferensanlaggningar, gratis tillgang till Internet for foretagen mm. Servicen skall 
byggas ut annu mer och erbjudas till andra foretag i kommunen. Service ar ett av 
SommenForums verkliga konkurrensmedel. 

Marknadsforing 

SommenForum har tagit fram en snygg och representativ presentationsbroschyr 
SommenForum, Kunskapens Motesplats. Den ar lattlast, informativ och har snygga 
fargfotografier over SommenForum. Besokare pa forumet far en specialgjord mapp att 
samla den information i som just den personen eller det foretaget ar intresserad av. 
SommenForum distribuerar ocksa informationsblad over de foretag som ar hyresgaster 
dar. De gav ut ett magasin om SommenForum till samtliga hushall och foretag i Tranas i 
samband med att de hade "oppet hus" i oktober 1995. 

Forutom att ta del av andras utveckling och kunnande ar en stor del av SommenForums 
akti viteter naturligtvis inriktade pa att de foretag som ar hyresgaster dar far mojlighet att 
marknadsfora sina produkter eller tjanster. Internet ar ett smidigt satt for hyresgasterna 
att marknadsfora sina tjanster. Ett effektivt satt att marknadsfora sin verksamhet ar att 
anvanda multimedia, exempelvis genom att ge ut CD-ROM-skivor i reklamsyfte. En 
stor fordel med SommenForum ar mojligheten att fran sin egen arbetsplats snabbt na ut 
over hela varlden. Detta ar den moderna marknadsforarens villkor nar det galler 
annonsering. 
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Foretagen pa SommenForum 

Allt fler foretag etablerar sig pa SommenForum. De som for narvarande (sommaren 
1996) finns dar ar foljande: 

• CACTUS 
• Calypso Internet Service 
• DK Utveckling AB 
• Etherica AB 
• EU-kontoret i Tranas 
• Exergiteknik Agro Nova AB 
• Green Bay Marketing AB 
• lnnpro AB 
• MERX Film - TV - Multimedia AB 
• Preparandum 
• RFV Rehabline 
• S-DATA AB 
• Specialmodeller HB 
• Tranas Maskinkonstruktion 
• TRCAD - Tranas Rit och Cad 
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8. Foretag i Tranas 

Malet med elt foretag ii.r inte alt tjana pengar. 
Malet med elt foretag ar alt tjana kunden. 

Resultatet ii.r pengar. 
(John Fraser-Robinsson, se Jakobsson, 1995, s l28) 

Under denna rubrik finns de foretag som jag valt ut efter att ha forsokt hitta foretag som 
ar aktiva inom IT-omradet och darfor bor vara speciellt intressanta ur IT-perspektiv. 
Bland annat Hylands Homa som ar en ovanlig men mycket intressant satsning dar 
museum kombineras med mediacenter. Att SJ:s bokningscentral och Biljett Direkt 
hamnade i just Tranas ar ocksa intressant. AB Tranas Kuranstalt, med bland annat 
Riksforsakringsverkets sjukhus, ar ytterligare ett stort foretag som sager sig satsa pa IT. 
Ett annat intressant omrade ar hur lokalpressen har valt att satsa eller inte satsa och sist 
men inte minst de foretag som ar lokaliserade till SommenForums lokaler. Foljande 
foretag ar inte upptagna i nagon form av relevansordning ur IT-perspektiv utan komrner 
i alfabetisk ordning. Vissa foretag har endast fatten kort beskrivning och armed for att 
ge en uppfattning om att IT-satsningar kan ha olika utseende, ett foretag kan bygga hela 
sin verksamhet pa IT, exempelvis S-DAT A och MERX, medan andra enbart utnyttjar IT 
till en begransad del av verksamheten. De foretag som drivs i projektform aterfinns 
under rubriken Projekt i Tranas. 

S-DATA AB 

Uppgifterna i detta avsnitt bygger pa uppgifter hamtade fran S-DATAs hemsida27 pa 
Internet. Deras ambition ar att vara sin a kunders dataavdelning. S-DAT A marknadsfor 
och saljer ett brett sortiment av datorer och tillbehor fran de ledande leverantorerna i 
branschen. De erbjuder losningar inom manga olika omraden som distansarbete, 
videokonferens, Internet/intranet, elektronisk handel och IT-Sakerhet, m.m. S-DA TA 
PC-forsaljning ar en av 12 utvalda leverantorer till Statskontoret, men aven 
auktori serade av NOVELL och AutoDesk. De levererar Internet och E-maillosningar 
bade for enanvandare och i natverk och de saljer korbara Internetpaket bade for 
privatanvandare och till foretag. 

S-DA T As multimediaverksamhet, som framstaller olika presentationer som kan 
distribueras pa bland annat CD tillhor en av de snabbast vaxande marknaderna. 
Multimedia kan utnyttjas i manga sammanhang. Ett exempel ar att sitta i Tranas och 
undersoka bostadsmarknaden i Stockholm. Det gar att valja och vraka mellan 
bostaderna och till och med "ga och titta pa bostaderna" med teknikens hjalp. I 

275-DA TAs hemsida aterfinns pa URL: http://s-data.se/ 
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multimedia som ar en kombination av text, bild, ljud, film och animationer ar det 
viktigaste interaktiviteten. 

De producerar hemsidor for Internet. Framstallningen av hemsidor ar en process dar 
arbetet utvecklas tillsammans med kunden och som kraver en bra layout och en 
fungerande design. Hemsidan placeras i S-DAT As server belagen i Tranas eller pa 
kundens egen server. S-DATA erbjuder sina kunder plats pa sin server som ar direkt 
kopplad med en 256 Kbit fast lina ut pa Internet. Dessa sidor ar skyddade bakom en 
Fire Wall (brandvagg) som forhindrar obehoriga att gora intrang. De skoter allt underhall 
och extra arbete samt analyserar besoksfrekvensen pa hemsidorna och visar dessa i 
diagram och siffror, till exempel vilken sida som ar mest besokt och vilka som har 
besokt sidorna. 

S-DAT As systemerare och programmerare hjalper kunden att analysera sitt behov av 
utveckling. De arbetar i bade stordatormiljo med COBOL - programmering och med 
utveckling i PC - miljo med de senaste programmeringsspraken i Windows och Client
Serverlosningar (Oracle, Visual Basic, Access) samt Electronic Data Interchane (EDl)
losningar . De kan hjalper aven till med utarbetning av IT-strategier och med 
outsourcing i Stordatormiljo. De kor sina kunders system i stordatordrift, och anpassar 
sina standardsystem efter kundernas behov. De tar vid behov hand om kundernas Unix 
applikationer och forvaltar och overvakar dessa. De arbetar aven med outsourcing i PC
miljo dar de tar hand om kundernas PC-server och placerar den i sina Jokaler och skoter 
dess underhall. S-DA TAs lokaler ar anpassade for stordatordrift och sakerheten ar 
mycket hog. ldag ( 1996) ar det mellan 300 och 400 personer som kor mot deras central 
varje dag. 

PC-support ar en an nan stor de) av S-DAT As verksamhet. De reparerar, installerar och 
uppgraderar kundens PC. De "bygger" natverk i kundens egna lokaler och tar hand om 
dess server. Transienter28 kan stalla till bade kostsamma och tidsodande problem. Data 
kan plotsligt forsvinna, informationen fastnar pa skarmen och kretskort och 
komponenter kan ta skada. De har utarbetat ett grundlaggande skyddskoncept som 
innebar att de tar hand om uppkomna overspanningar, exempelvis vid asknedslag, redan 
vid byggnadens eller lokalens yttervaggar. 

Dear mycket aktiva inom utbildningssidan. Lararens roll kommer att forandras i takt 
med att de nya medierna kommer att anvandas mer och mer. S-DA TA utbildar i sin 
egen utbildningslokal, eller hos kunden, i allt fran 3D, Studio/AutoCAD till Windows 
95 och de kommer att genomfora kurser inom det stora ornradet Internet. 

28Transienter ar natstorningar pa datorer, modem , skrivare, faxar, televaxlar m.m . 
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MERX Film - TV - Multimedia AB 

MERX Film - TV - Multimedia AB ar ett foretag som hjalper sina kunder att framfora 
sina budskap pa ett tilltalande satt. Nar orden inte racker till kravs det andra grepp for att 
kunna fanga upp, och engagera, sina kunder, eller sin publik. Att traffa manniskor i 
samband med konferenser och utstallningar kraver att man pa ett tilltalande satt maste 
kunna askadliggora komplicerade handelseforlopp for att vacka deras uppmarksamhet. 
Detta gors effektivt med ljud och grafik, musik och rorliga bilder i en film- eller 
multimediaproduktion. 

Tillsammans med S-DA TA har foretaget utvecklat ett unikt satt att dokumentera rum. 
Man kan pa ett realistiskt satt rora sig i en virtuell byggnad. Genom att utnyttja en 
multimediaprodukt gar det att gora ett pedagogiskt verktyg for exempelvis inlaming. 
Med hjalp av virtue]] verklighet pa datorn gar det att fa en kansla av att promenera 
omkring i rum eller utanfor en byggnad. Det ar ett utmarkt satt att fa en forhandstitt pa 
ett resultat. MERX Film - TV - Multimedia AB har specialiserat sig pa projektledarskap 
och videoproduktion. S-DAT A MERX hjalper kunderna med marknadsstrategier med 
allt fran presentationer och marknadsforingskampanjer via Internet till avancerade 
multimediaproduktioner pa CD-ROM. De har sina lokaler pa SommenForum och har 
redan ett nara samarbete med nagra av de andra hyresgasterna dar. 

CALYPSO Internet service 

Calypso Internet service ar en av Sveriges fa rikstackande Internetleverantorer med ett 
heltackande utbud av produkter och tjanster for Internet. Meningen ar att abonnentens 
Internettjanst alltid ska vara tillganglig och fungera till ett formanligt pris. Calypso Help 
Desk ar den de] som sysslar med kundsupport. Huvudkontoret har numera flyttat fran 
Stockholm till Tranas. 

TRCAD -Tranas Rit o Cad 

TRCAD - Tranas Rit o Cad ar ett IT -foretag, som ar systerforetag till farniljeforetaget 
VVS & Miljokonsult. Foretaget bildades i borjan av 1995 och har specialiserat sig pa att 
konvertera pappershandlingar till datoriserad form och lanserar varor och tjanster for 
detta. Dessa varor och tjanster bestar exempelvis av scanning29 av dokument sa att man 
sedan kan anvanda demi datormiljo. Dokumenten arkiveras i en databas. Att samordna 
stora projekt, till exempel ett bygge, ar en annan arbetsuppgift. Kunderna ar framfor allt 
konsumentforeningar, kommuner, landsting med flera. 

29Scanning ar elektronisk inl asning av text eller bild. 
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DK Utveckling AB 

DK-Utveckling ar ett systerbolag till DK-Butiken med fyra personer anstallda. Den som 
behaver hjalp med att valja eller anvanda datorlosningar pa ett enklare och effektivare 
satt kan fa hjalp av DK Utveckling AB med programutveckling eller med att utveckla 
enkla och kostnadseffektiva losningar med hjalp av Microsoft Visual Tools. DK 
Utveckling AB ar specialister pa Microsoft Office. De loser problem, utbildar och 
utvecklar egna applikationer som gor datoranvandandet effektivare, t ex natverk eller 
natverksadministration samt hjalper till att gora en total genomgang av vilka behov som 
finns och ger langsiktiga losningar. 

Biljett-Direkt 

Biljett-Direkt har infort ett satt att salja biljetter som inte funnits tidigare och som heller 
inte varit mojligt eftersom tekniken inte fanns. Biljetterna saljs genom telefonforsaljning 
via telefon och biljetterna hamtas hos valfritt A TG-ombud. De biljetter som saljs ar till 
konserter av alla mojliga slag, teater, musikaler och sportevanemang, de salde bland 
annat biljetter till Olymiska spelen i Lillehammer och till DN-galan. I genomsnitt tar de 
emot ungefar 12 000 samtal per vecka. Biljett-Direkt utfor aven 
marknadsundersokningar och manuella bokningar till Globen i Stockholm och 
Scandinavium i Goteborg 

Bortsett fran att SJ ager 10 procent av Biljett-Direkt ar de tva helt skilda foretag. Trots 
detta har nu ett visst samarbete mellan de bada foretagen skett nar det galler personalen 
mycket tack vare att de bada foretagen Jigger i samma byggnad. Forutom att det ar bra 
for foretaget ar det roligare och mer utvecklande for personalen att kunna gora bada 
jobben. Foretaget har ungefar 15 personer som ar fast anstallda, varav fyra arbetar i en 
ledningsgrupp, och ytterligare ett 30-tal tillfalligt anstallda varav manga arbetar heltid. 

SJ :s bokningscentral 

1990 beslutade SJ om etablering av en telefonforsaljningscentral i Tranas och i mars 
1991 startade de sin nya bokningscentral (Tranas kommun, Arsredovisning 1991). 
Bokningscentralen blev snabbt en av Tranas storsta arbetsplatser. Dar finns 70 
heltidstjanster, vilket innebar omkring 130 till 150 anstallda. Verksamheten bestar av 
biljettbokningar over hela landet (Naringslivet i Tranas 1995, s 77). SJ :s 
bokningscentral ags helt av SJ och har ett eget natverk utan anslutning till Internet. 
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Tranas Maskinkonstruktion 

Tranas Maskinkonstruktion arbetar med anlaggningskonstruktion och produktutveckling 
och in gar i TraNovaGruppen. De jobbar med datorn som arbetsredskap och har under 
manga ar arbetat med mekaniska konstruktioner till flera av regionens storre industrier. 
Ritningarna kan Ievereras pa flera satt, som datafiler pa diskett eller band, pa 
ritningsblanketter eller pa film. 

Specialn1odeller HB 

Specialmodeller HB, ocksa kallat Davidssons Specialmodeller ar ett foretag som 
har en stor kunskap om modellproduktion och produktutveckling med hjalp av bland 
annat IT. Foretaget ingar i TraNovaGruppen och har sina lokaler pa SommenForum. 

Green Bay Marketing AB 

Ariens ar ett foretag som finns i USA. Green Bay Marketing AB i Tranas, som ar 
plaserat pa SommenForum, ar deras Europakontor som skater marknadsforing och 
forsaljning till Ariens distributorer, en i varje land. Ariens som tillverkar 
tradgardsmaskiner haller kontakten med hjalp sina aterforsaljare, i detta fallet Green Bay 
Marketing AB, med hjalp av IT. Detta ar ett exempel pa hur ett foretag kan utnyttja IT 
utan attt vara ett IT-foretag. 

AB Tranas Kuranstalt 

Den del av "Kuran" som har satsat pa IT ar i forsta hand konferensanlaggningen som 
invigdes hasten 1991. Den var da den modernaste konferensanlaggningen i Tranas och 
rymmer upp till 200 personer. Videokonferensanlaggningen utnyttjas i samarbete med 
foretag, kommunen, SommenForum och RFV. Under AB Tranas Kuranstalt finns fyra 
underavdelningar: 

• RFV:s sjukhus (Riksforsakringsverkets sjukhus) som ar ett utrednings- och 
rehabiliteringssjukhus med forskning och metodutveckling. RFV:s sjukhus har 
datoriserat bland annat sina patientjournaler. 

• Utbildningscentrum som genomfor utbildningar inom rehabiliteringsomradet for 
bade offentliga och privata naringslivet. 

• Ett konferenscentrum. 
• Den sista avdelningen ar Badhotellet som har genuin kurortsmiljo. 
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Dagstidningar i Tranas 

Det som ar intressant nar det galler de lokala dagstidningama ar om, och i vilken 
utstrackning, de utnyttjar Internet, CD-ROM, online-databaser eller annan IT. 

Tranas Tidning har, bortsett fran egna PC att arbeta vid, forvanansvart lite IT-resurser 
till sitt forfogande. Detta beror delvis pa att Tranas Tidning tillhor SmT-gruppen som 
bestar av Smalands-Tidningen (Eksjo), Smalands Dagblad (Nassjo), Tranas Tidning och 
VetlandaPosten. Mycket av Tranas Tidnings research och tryckning utfors pa 
Smalandstidningen i Eksjo, dar de liven har tillgang till onlinesokningar i olika 
databaser. 6nskemal finns dock om att Tranas Tidning ska ansluta sig till nagon eller 
nagra databaser och pa sa satt inte vara lika beroende av Smalandstidningen. Tranas 
Posten, som tidigare var en daglig tidning i Tranas kommer numera endast ut en gang i 
veckan och har inte heller nagon storre tillgang till IT. 
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9. Projekt i Tranas 

Foretradarna for Tranas kommun sokte stod och medel hos IT-stiftelsen for en ide till en 
IT-satsning. Efter en innehallsrik ansokan till IT-stiftelsen (som nu bytt namn till KK
stiftelsen) beviljades tva av projekten pa SommenForum ett planeringsanslag pa 100 
000 kronor. 

Ett projekt ar "Rehabiliteringsvinster med hjalp av IT" som ocksa ar det projekt som 
kommit !angst. RFV:s sjukhus i Tranas har experter i form av lakare, psykologer, 
kuratorer, sjukskoterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Deras kunskaper och 
erfarenheter har under aren blivit en unik tillgang. Malet med projektarbetet ar att skapa 
ett datorbaserat kunskapsbibliotek pa SommenForum. Detta kunskapsbibliotek kommer 
att ha direktkontakt med lakare, forsakringskassor, foretagshal sovarder och andra 
intressenter. Genom detta blir det mojligt att spara faktorer och monster, som paverkar 
rehabiliteringsprocessen. Detta projekt, som har fatt namnet Rehabline, har fatten 
miljon for etapp 1 av KK-stiftelsen. 

Rehabline 

Projekt Rehabline handlar om att skapa en databas med medicinska artiklar och annan 
information om rehabilitering i fulltext. Forsakringskassor, fortroendelakare, 
foretagslakare och andra ska latt kunna hitta den information de soker. Projektet skall 
genomforas i tre faser. I forsta fasen ska]) databasen skapas och etableras medan man i 
andra fasen satsar pa integrering och i tredje fasen skall databasen utvecklas ytterligare. 

Det finns mycket kunskap och information om rehabilitering samlade i olika databaser. 
For att hitta informationen ar det forst och framst nodvandigt att kanna till att den finns 
och sedan hur man ska !eta for att fa fram ratt information. 

Det forsta steget i projektet gar ut pa att plocka fram all tillganglig information som 
handlar om rehabilitering ur befintliga databaser for att skapa en ny databas . Denna nya 
databas skall ha ett enkelt soksystem och erbjuda aktualitet nar det galler rehabilitering 
och finnas i ett sarskilt databaserat diskussionstorg. Har skall allt som har publicerats 
om rehabilitering sedan 1985 samlas. SommenForum i Tranas ar forst i Sverige med att 
erbjuda en sadan har selektiv tjanst. Det som hittills funnits ar olika databaser dar man 
kan fa reda pa var artiklarna gar att fa tag pa och i basta fall fa en sammanfattning av 
artikeln. Man bar sedan varit tvungen att vanda sig till nagot av forsknings- eller 
universitetsbiblioteken for att fa hela artikeln, vilket varit bade dyrt och tidskravande. 
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Det andra steget blir att koppla ihop Rehabline med andra databaser som har intressen 
inom samma omrade. Samhall och Svensk Verkstadsindustri har en databas som handlar 
om olika forebyggande atgarder och denna, liksom Medline, ar mycket lampliga liksom 
eventuellt en databas som innehaller alla domar i forsakringsoverdomstolen. 

I steg tre ar det meningen att Rehabline ska fa Artificiell Intelligens (AI). En diagnos pa 
en patient matas in och datorn soker sedan sjalv bland de uppgifter som finns i 
databasen. Datom ger forslag pa rehabiliteringsmetoder liksom vilka metoder som inte 
fungerat pa ett visst sjukdomstillstand. 

RFV kommer att skapa och driva Rehabline fran SommenForum, och en person anstalls 
for att serva kunder, teckna abonnemang och salja PR-platser pa databasen. Den som 
viii kommer att kunna presentera sin verksamhet med multimedia i databasen, dar olika 
behandlingsmojligheter kommer att presenteras. Foretagen i SommenForum kommer 
ocksa att fa goda mojligheter att vara med och utforma presentationema. Man raknar 
med att databasen i framtiden skall utvecklas med ytterligare uppgifter, exempelvis om 
hur man forebygger arbetsskador. Rehabline skall vara en lank nar det galler 
formedlingen av sjukvardstjanster. Behovet av en god samordning bade inom och 
utanfor landet ar stort liksom mojligheten av att marknadsfora sig pa ett effektivare satt. 

Projektet skall starta i mitten av 1996. Man har ansokt om medel hos KK-stiftelsen som 
ar villiga att bidra med en miljon kronor till fas ett och dessutom ar de villiga att bidra 
med kunskaper till projektet. Tva stora forlag i England och USA har beviljat licens till 
ett bra pris vilket mojliggjort etableringen av databasen. Forlagen far i gengald en ny 
mojlighet att na ut med sitt material. 

EU-kontoret i Tranas 

Satsningen pa EU-kontoret bestar av en EU-samordnare som ar anstalld av kommunen. 
Kommunen och naringslivet delar pa kostnaden. Uppgiften bestar bland annat av att 
hjalpa foretag att skriva ihop projekt och ansokningar. Lanet har fatten EU-pott pa 34 
miljoner och vem som far EU-bidrag darifran beror pa de forslag och projekt som 
presenteras. 

IT-office 

IT-office ar ett IT-projekt som drivs pa SommenForum med hjalp av pengar fran 
Lansarbetsnamnden. Avsikten med projektet ar att arbetslosa tjansteman ska komma 
tillbaka till arbetslivet. Under det forsta halvaret 1996 var nio personer sysselsatta med 
projektet. Den ide IT-office arbetar efter ar: 

• att utveckla och marknadsfora tjanster till lokal, regional och nationell marknad 
• att till fora marknaden ett brett sortiment av flexibla tjanster 
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Meningen ar att foretag skall ha mojlighet att minska sina fasta kostnader: 

• De tekniska tjanster som erbjuds ar designlkonstruktion, logistik, 
CAD/maskinritning (med bl a planritning och 3D-ritning) och produktionstekniska 
tjanster. 

• Det gar aven att hyra ekonomichef, forsaljningschef, exportchef, produktionschef 
eller controller. 

• Pa den administrativa sidan erbjuds det ekonomiska tjanster, utbildning, 
kontorsservice och oversattningar (engelska, rumanska). 

• De marknadstjanster som finns tillgangliga ar presentationsmaterial , telemarketing, 
forsaljningsuppdrag, massplaneringar, marknadsundersokningar, marknadsplaner, 
sortimentoversikt och projektledning vid produktutveckling. 

Produktionsfornyelse 

TraNova Gruppen, som Jigger i SommenForum, ar inte ett foretag utan en 
innovatorsgrupp, som fungerar som ett slags "vaxthus", vars malsattning ar att ge 
tillvaxt och nya arbetstillfallen genom att skapa nya produkter och tjanster. Meningen 
med gruppen ar att kvalificerade forskare , uppfinnare, resurspersoner, produktutvecklare 
och foretagare skall ha mojlighet att samarbeta som bestar av flera sma teknikforetag. 
De drivande krafterna inom gruppen anser att Tranas ar ratt stalle att satsa pa om man 
vill lyckas och gruppen backas upp av lansstyrelsen. 

Tillsammans med Tranas kommun har de ett projekt som bland annat bestar av atta 
forelasningsdagar om produktionsfornyelse. Forelasningarna vander sig till uppfinnare 
och produktutvecklare med anknytning till Tranas och den beraknade kostnaden for 
projektet ar 180 000 kronor. lansstyrelsen har avsatt 80 000 kronor for det har 
Tranasprojektet. 

Hylands Horna 

Hylands Homa i Tranas ar ett kombinerat museum och mediacenter som ar ganska nytt. 
Det oppnade den 7 april 1995 och ligger mitt i Tranas vid Storgatan. Att komma in i 
Hylands horna ar som att komma in i en annan tidsalder. Dar finns miljoer fran olika 
artionden, besokarna kan till exempel "ga till 40-talet" och se vilken typ av mobler som 
fanns, hur radioapparaterna sag ut eller hara nagot valkant referat. Lokalen ar dry gt 1000 
m2 stor och Jigger i gatuplanet. Dar finns ett cafe och en souvenirshop. Forutom 
museum for personen Lennart Hyland ar det ett museum for radio- och TV-historia 
liksom for den historiska utvecklingen inom informationstekniken. Nar det galler 
mediabiten ar det speciellt av multimedia, datorer, CD-ROM, Internet mm som Hylands 
Homa vill visa. Det finns en he! de! spannande teknikutrustning av det senaste slaget att 
titta pa. 

Den som ar intresserad av Lennart Hyland kan stiga in i Hylands Homa fran 1962 (den 
ar uppbyggd exakt som studion sag ut da). Dar finns en biograf dar filmen om Lennart 
Hyland visas varje halvtimme. Det finns tillgang till inspelningar med de klassiska 
sportreferaten med Lennart Hyland liksom svensk radio- och TV-historia fran 1925 och 
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fram till vara dagar samt en specialutstallning med prissamlingar fran tva av Tranas 
varldsstjarnor. Owe Fundin som tavlade i speedway och Kjell "Hammaren" Johansson i 
bordtennis. svensk radio- och TV-historia fran 1925 och fram till vara dagar. Sveriges 
Radio och Sveriges Television har bidragit med en hel del av den aldre utrustningen 
som finns dar. Dar finns allt fran en enorm tradbandspelare fran 1939 (det finns bara tva 
kvar i hela Sverige), olika typer av studiokameror och mikrofoner, till framtidens TV, 
som egentligen borde kallas hembio eftersom den visas pa en stor ska.rm eller rent av pa 
vaggen. 

Pa Hologramavdelningen upplever man tredimensionella bilder med Jaserteknik. Pa fyra 
bildskarmar finns digital konst installerad som bestar av utstallningen "Korridor" fran 
Jansmuseet i Jonkoping. Utstallningen som forutom pa de fyra datorema aven finns pa 
CD-ROM (med mojlighet till hemlan) kan aven beskadas visa Internet. I 
multimediaprojektet "Korridor kan manniskor sjalv valja vad de vill se och hur lange de 
vill titta pa varje bild. 

Har finns det senaste inom datautvecklingen vid olika sma stationer med CD-ROM, 
natverksanslutningar och liknande. Den som vill kan kora dataspel pa en jatteskarm som 
ar 2 x 3 meter. Av det som finns pa Hylands Homa ar det tillatet att prova det mesta 
eller titta pa "framtidens TV", koppla upp sig mot nagot natverk, spela dataspel eller ga 
in pa olika CD-ROM och mycket annat. 

Hylands Homa skulle fran borjan bli nagot i ganska liten skala men har nu "vaxt" sa att 
det kommer hela busslaster fran andra orter. Hylands Homa kan jamforas med 
"Projektet som vaxte" (Ahlen 1993, s 61-63) som trots att det handlar om bibliotek har 
vissa Jikheter med Hylands Homa. Dar poangteras att det ar viktigt att se pa biblioteket 
med lantagarens ogon i stallet for att bara inrikta sig pa regler, former och rutiner. 
Risken ar att biblioteket blir en institution som ar till for "sig sjalv" i stallet for att vara 
till for Jantagarna. Utformningen av Hylands Homa gjordes med utgangspunkt fran 
besokarna och det intresse som fanns. Det var valdigt viktigt att fa med nagot for alla 
aldrar, inte minst nar det galler den senaste datatekniken. 

Projektet kom till tack vare att ett natverk bildades av bade privatpersoner, foretag, 
andra institutioner och naturligtvis Tranas kommun. De har alla samarbetat for att fa det 
till vad det ar idag. Arbetet med att bygga ut Hylands Homa ar annu inte avslutat, det 
finns planer pa ytterligare utveckling, speciellt nar det galler mediacenterdelen. 

Hylands Homa har enligt Tranas kommuns arsredovisning 1995 haft over 20 000 besok 
under 1995 och besoksresultatet fortsatter att oka. 



65 

Sommenbygd 

Sommenbygd ar ett projekt som har till mal att utveckla landsbygden. De kommuner 
som ingar ar Tranas, Y dre, Boxholm, Aneby, Kinda och Odeshog. Tranas ar den ort som 
blir projektets huvudort. EU bidrar under en trearsperiod ( 1997 - 1999) med tio miljoner 
kronor till projektet. Detta skall utgora 30 procent av utgiften och resten skall ordnas 
med statlig finansiering. Meningen med projektet ar att allmanheten ska komma med 
forslag som sedan lamnas till respektive kommun. Huvudsyftet ar att sysselsattningen pa 
landsbygden skall tryggas och utvecklas. Projeket har annu inte kommit sa langt men 
har finns mojligheter till bade IT-satsningar och andra satsningar. 
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10. Diskussion och slutsatser 

Tranas kommun arbetar aktivt med att utveckla naringslivet och skapa attraktiva miljoer 
for foretag att verka i. For detta andamal inrattade kommunen 1984 ett speciellt 
naringslivskontor som organiserades under kommunstyrelsen och som nu bar tva 
personer anstallda. I januari 1995 beslutade Kommunstyrelsen att en betydande 
framtidssatsning skall genomforas med malet att Tranas skall vara en sund kommun i 
balans, ekonomiskt och med manniskan och miljon. Det beslots att arbetstillfallen skulle 
etableras langsiktigt liksom ett valutvecklat natverk med en samordning mellan 
utbildning och yrkesliv och en satsning pa IT sa att detta integreras i utvecklingsarbetet. 
I denna ingar bland annat etableringen av SommenForum med foretag framst med !T
eller innovatorsprofil. 

Tranas kommun liksom vissa storre foretag pa orten kan utnyttja Internet och andra 
elektroniska resurser i hogre grad an vad som sker idag. Internet utnyttjas an sa lange 
(slutet av 1996) mycket sporadiskt inom exempelvis Tranas kommun, det som 
merparten av de anstallda har tillgang till idag ar det interna LAN som finns inom 
kommunen. Detta utnyttjas dock mest till intern e-posthantering. Har finns mojligheter 
( och planer pa) att distribuera protokoll och annan intern information pa ett mycket 
smidigt och billigt satt. Kommunens porto och telefonkostnader skulle troligtvis minska 
avsevart om fler personer fick tillgang till extern e-post. 

Genom ett intranet skulle personalen kunna ta del av intern information och liven skicka · 
egna meddelanden var de an befinner sig, inte som nu enbart om de sitter vid nagon av 
de datorer som ar anslutna till kommunens LAN. De fiesta bland personalen far idag i 
allmanhet information under raster. Det kan darfor vara lampligt att, pa de arbetsplatser 
dar personalen inte har till gang till egna datorer, placera en PC (garna med pekskarrn) i 
anslutning till fikarum, reception eller dylikt for att tillgodose samtligas behov av 
information samt for att minska den pappersbaserade informationen. 

Att publicera intern information pa ett intranet som ligger pa samrna server som det 
lokala natet ger mojlighet att utnyttja internets multimediakapacitet samtidigt som aven 
stora filer, tack vare det lokala natet, gar att overfora med rimlig hastighet vilket vore 
omojligt enbart med Internet. Det foretag eller den kommun som infor ett intranet 
maste, precis som vid vanlig informationsformedling, utse en ansvarig som ser till att 
informationen ar aktuell, korrekt och standigt uppdateras. Det ar en bra ide att lata 
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personalklubbar eller personalforeningar Jagga upp en sida. Detta gor att den ovriga 
personalen "vanjer sig" vid att soka intern information dar och nar de gjort det gar det att 
ta bort mycket av den pappersbaserade informationen. Eftersom Tranas kommun redan 
har ett fungerande internt LAN, egen server och tillgang till Internet ar det en mojlig 
utveckling aven har. Pa vissa forvaltningar, exempelvis Miljo- och 
halsoskyddsforvaltningen, kommer det troligtvis att uppsta ett behov av elektroniska 
databaser bade av den typ som exempelvis databasvarden Knight-Ridder marknadsfor 
kommersiellt men aven sadana som finns fritt tillgangliga pa Internet. 

De fiesta av forvaltningarna inom Tranas kommun har pa nagot satt paverkats av IT
implementeringen och en forebild for IT-utvecklingen i Tranas har varit "IT
kommunen" Ronneby. Resurser for att utveckfa och varda datasystem samt utbilda 
personal ar nagot som prioriteras. Da dataavdelningen bildades i september 1995 inom 
dratselkontoret och en ADB-driftchef tillsattes forandrades aven datanatverket en hel del 
for att klara av att mota kraven pa drift-, underhalls- atkomst och intrangssakerhet. Aven 
foretag anslots till Tranas kommuns datanatverk, exempelvis SJ-station, S-Data, Tranas 
Energi AB och SommenForum. 

En mojlighet for Tranas kommun ar att utnyttja Internet for att offentliggora kommunala 
protokoll. De nya, forenklade reglema for offentliggorande av protokoll fran kommuner 
och Jandsting innebar att de som foljer de generella foreskrifterna slipper begara sarskilt 
tillstand hos Datainspektionen for upprattande av dataregister. I Ronneby pa.gar ett 
projekt som innebar att kommunfullmaktiges protokoll lyfts fram och gors tillgangliga 
med hjalp av IT och detta ar en utveckling som vore onskvard aven inom Tranas 
kommun. 

Det ar viktigt att ta stallning till vad som kommer att ske nar allt mer av upphandlingen 
inom stat och kommun kommer att ske med elektronisk handel. Nagon form av 
forberedelse eller utbildning maste ske. Innehallet i de fiesta kontorsyrken kommer att 
paverkas av den elektroniska handeln men trots detta finns det fortfarande 
kontorspersonal som ar omedveten om de kommande forandringama. Det ar mest 
ingenjorer, tekniker och ekonomer som har haft inflytande och kunskap inom omradet. 

Alla foretag bor se over sina program och kontrollera vad som behaver sparas, goras om 
eller om det ar mest lonsamt att investera i nya program eftersom 90 procent av de 
program som anvands idag, som anvander datumrelationer, kommer att sluta fungera ar 
2000. IBM har forsakrat att de program som kops hos dem fran och med 1997 kommer 
att vara 2000-sakrade men de Jamnar inga garantier for de program som ar aldre. Det ar 
viktigt for bade Tranas kommun och foretag i kommunen att kontrollera att alla viktiga 
program ar 2000-sakrade. Ar 2000 narmar sig snabbt och om nagot skall goras maste det 
ske fore dess. Kommunens servrar ar 2000-sakrade men det finns program ute pa 
forvaltningar och naturligtvis aven pa foretag som inte ar kontrollerade och det ar viktigt 
att detta gors sa snart som mojligt. 

Tranas behaver, trots hogskolesatsningar, mer utbildningsinsatser. Manniskor som inte 
har en kvalificerad utbildning och underhaller den har svart att fa arbete i dagens 
samhalle. Hogutbildade som har fel utbildning behaver ofta en komplettering av sin 
gamla utbildning. Detta gor att de orter som, liksom Tranas, satsar pa 
hogskoleutbildningar ar de som utvecklas, en tankbar utveckling av dessa satsningar 
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vore att placera hogskoleutbildningar aven pa SommenForum, garna med inriktning pa 
IT-omradet. 

Detar viktigt att den lokala ungdomen inte far samre forutsattningar an pa andra orter, 
nagot som skulle vara positivt for Tranas vore ett Mediatek av den modell som finns i 
exempelvis Umea. 

Utbildningsinsatser har visat sig hoja effektiviteten kraftigt pa kontoren, trots att dessa 
ofta kostar betydligt rnindre an tekniska investeringar. Detta bor tillhora en av de 
viktigaste ingredienserna i en IT-satsning, eftersom det ar forst nar 
utbildningsinsatserna satts in i full skala som de stora vinstema med IT kommer. Det 
verkar som om bade Tranas kommun och andra foretag i Tranas har tagit 
utbildningsfragan pa all var och planer pa vidare utbildningar finns pa flera hall. Manga 
av dessa utbildningar sker dessutom i samarbete med Tranas Utbildningscentrum i form 
av uppdragsutbildningar eller som hogskolekurser. De senare riktar sig dessutom aven 
till privatpersoner. 

1994 inleddes med en stor satsning pa IT-utvecklingen inom skola och bamomsorg i 
Tranas. Som ett led i satsningen projektanstalldes en datorpedagog vid hostterminens 
slut 1995 for att under tva ar stodja och fortbilda personalen inom kommunens forskolor 
och grundskolor. Han arbetar med fortbildning och med den strategiska utvecklingen av 
datorn som hjalpmedel i det pedagogiska arbetet. Mycket av hans tid under 1995 gick 
tyvarr at till teknisk support pa grund av att den centrala datagruppen i kommunen har 
varit hart anstrangd. Delta visar pa alt ytterligare personalinsatser inom dataomradet 
behovs inom Tranas kommun, saval inom utbildnings- som pa tekniksidan. 

De hogskolekurser som genomfors i Tranas som omfattar exempelvis omraden som 
ADB, informationskunskap, Internet och som uppdragsutbildning i redovisning med 
datortill ampning, presentationsteknik, datakurser Windows, Auto-CAD grundkurs 
medverkar till att hoja den allmanna kunskapsnivan inom IT-relaterade amnen inom 
kommunen. Aven Datorteket bidrar till att hoja den allmanna kunskapsnivan 

Kommunal information till bor presenteras pa Tranas stadsbibliotek med hjalp av IT dar 
mojlighet skall finnas att ta del av kulturutbud och annan information. Det bor via data 
ga att fa fram uppgifter om t ex bostadskon, barnomsorgskon, lediga platser, 
kommunala protokoll, nya byggnadsprojekt etc. Denna utveckling ar annu bara i 
ingangsstadiet i Tranas men redan nar de nya lokalerna planerades diskuterades 
mojligheten att ge kommunal information per data pa biblioteket i form av infotorg med 
kommunal information. Stadsbiblioteket i brnskoldsvik har en stor datahall for 
allmanheten och en utbyggnad i den riktningen vore tankbar aven i Tranas. En losning 
vore att personalrummen forvandlas till mediahall och arbetsrummen forlades en vaning 
upp eller tvartom. Tranas stadsbibliotek anslutning till databaser med 
Europainformation over KomNet och for narvarande (hosten 1996) finns datorer med 
CD-ROM bade pa vuxen- och barnavdelningen, anslutning till Internet samt bokbussen 
har en mobil dator. Mediatek som ar en relativt ny form av biblioteksverksamhet vore 
ett utmarkt satt att locka tonaringar till stadsbiblioteket, eller (kanske annu battre) till ett 
skolbibliotek inom kommunen. Pa stadsbiblioteket finns ett rum som delas av 
slaktforskare och de lantagare som behover tillgang till en PC for ordbehandling. Om 
det utrymmesmassigt vore mojligt att utoka tillgangen till ordbehandlare samt pa nagot 
satt marknadsfora lite tydligare att mojligheten finns vore detta en tillgang. 
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Tillgangen till Internet och andra elektroniska informationskallor pa Holavedskolans 
bibliotek ar mycket viktig. Biever som haller pa med specialarbeten eller andra 
skolarbeten bor ha mojligheten att soka information sjalva. Det bor finnas flera datorer i 
gymnasiebiblioteket, trycket pa de tva Internettanslutna datorer som idag finns ar stort. I 
varsta fall kan dalig tillgang till Internet och databaser leda till att eleverna saker sig till 
andra gymnasieskolor och kommunen maste i sa fall betala for dessa utbildningsplatser. 
Enligt Holavedskolans IT-strategi kommer gymnasiebiblioteket utrustas med flera 
datorer med mojlighet till informationssokning fran Internet och CD-torn. A ven 
bibliotekets katalog kommer att finnas tillganglig pa datorerna. 

En slutledning ar att biblioteken i Tranas har satsat pa IT och liven om de inte hunnit sa 
langt nar det galler Internet och elektronisk informationssokning finns det intresse och 
vilja att utveckla ideer om framtida IT-satsningar och en del planer, bland annat med 
ovan namnda infotorg med kommunal information, finns liven med i den narmaste 
planeringen. 

SommenForum som startade 1994 anses for narvarande vara den storsta 
framtidssatsningen for Tranas kommun och dess invanare. Forumet har, atminstone till 
viss del, uppnatt malet som en motesplats for kunskap och informationsteknik. En av 
poangerna med SommenForum ar att det inte hara ar de foretag som hyr lokaler dar som 
kan utnyttja dess tjanster utan dessa erbjuds liven till andra foretag. Att utvecklingen pa 
SommenForum varit mojlig beror till storsta delen pa att Tranas kommun stottat 
verksamheten, inte hara ekonomiskt utan liven genom att hjalpa till med lokalfragan och 
att bista med kunnig personal fran Tranas kommun. 

SommenForum kommer att hanga ihop med stadshuset via fiberkablar. Kommunens 
politiker ar positiva till, och eniga om att framtidssatsningen pa SommenForum ska 
backas upp. Detta inspirerar naturligtvis till ytterligare satsningar och IT-utvecklingen 
foljs intensivt, nya tillampningar testas och dar finns en hog kompetens nar det galler 
informationsteknik. De foretagare som finns pa SommenForum verkar vara positiva och 
nojda med IT-satsningama, speciellt med tillgangen till billigare och battre 
kommunikationer, utbildningsmojligheter och den utokade servicen. Manga av 
foretagen ar ganska nya och det kan vara en av anledningarna till att satsningen pa 
SommenForum har blivit val mottagen. Av dessa nya foretag ar det flera som inte skulle 
haft mojligeter att starta utan SommenForums service, det hade dessutom for flera 
inneburit allt for stora investeringar. 

Av de projekt som finns i Tranas ar Rehabline (placerat pa SommenForum) ett av de 
intressantaste, det innebar att det skapas en databas som skall samla medicinska artiklar 
och annan information om rehabilitering pa ett stalle. 

Pa den kulturella sidan ar satsningen pa kombinationen av museum och mediacenter 
(Hylands Horna) i Tranas ett intressant initiativ pa grund av att manniskor pa nara hall 
far mojlighet att ta del av och prova den nyaste utvecklingen inom mediaomradet. 
Fordelen med ett kombinerat museum och mediacenter ar mojligheten att skapa en 
samlingsplats som passar bade yngre och aldre manniskor. Manniskor med olika alder 
eller olika intressen kan hitta nagot av intresse aven om dear intresserade av helt olika 
saker. Detta ar en satsning som ar lite annorlunda men pa sitt satt anda kan bidra med 
bade ett kulturellt och ett informativt varde till allmanheten. 
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Kommunens naringslivssekreterare tror att arbetstillfallen bade kommer att skapas och 
tas bort pa grund av IT-utvecklingen. Det finns IT inom all automatiserad verksamhet. 
En IT-baserad process kan ta bort manga manniskor inom tillverkningsindustrin eller i 
en administrativ rutin men det kommer samtidigt nya mojligheter genom IT och nya 
industrier och mjukvaror. I Tranas ar SJ:s bokningscentral och Biljett-Direkt ett exempel 
pa detta. Det finns helt klart ett behov av IT under forutsattning att den utnyttjas pa ratt 
satt. IT skall vara ett hjalpmedel for manniskor, inte nagot som styr, tekniken skall tjana 
manniskan, inte tvart om. En av de viktigaste slutsatsema ar att information och 
utbildning till personal och andra berorda ar den viktigaste forutsattningen for att en IT
satsning skall ge onskat resultat. Om personalen inte kanner sig delaktig och positiv till 
IT ar det mycket svart att fa det att fungera tillfredsstallande. Dessutom ar 
utbildningskostnadema, jamfort med investeringama som gors i hardvara och program, 
oftast minimala. 

Det verkar som om den padrivande kraften i Tranas for narvarande ar Tranas kommun. 
Inte minst genom att vara den drivande kraften nar det gallt att stotta och bidra bade 
ekonomiskt, kunskapsmassigt och med personal och lokalfragor till SommenForum. 
Tranas kommun har anlagt ett stort, modemt datakabelnat dit bade kommunala, statliga 
och privata foretag har anslutits. 

Aven inom utbildningsomradet har komrnunen varit padrivande, bland annat genom 
bildandet av Tranas Utbildningscentrum som i sin tur har sett till att ett ganska 
omfattande utbildningsutbud med hogskolekurser och uppdragsutbildningar har funnits 
att tillga. Samtliga grundskolor liksom gymnasieskolan ar datoriserade och har tillgang 
till Internet. IT-utvecklingen i kommunens skolor ar i full gang. 

Inom den kulturella sektort har Tranas kommun tagit ett avgorande steg genom 
uppbackningen av Hylands Homa, som ar ett kombinerat museum och mediacenter, 
bade genom egna insatser och genom att uppmana olika foretag inom kommunan att 
sponsra verksamheten. 

Pa fragan om hur olika aktorer har satsat pa IT i Tranas ar slutsatsen att det for 
narvarande verkar vara Tranas kommun som ar den padrivande kraften inom IT
utvecklingen i Tranas. Fragan ar om kommunen vill och kan vara detta aven i 
fortsattningen eller om det kravs nya, privata aktorer for att utvecklingen inte skall 
stanna av. Ar det rent av sa att Tranas vinner pa att kommunen ensam star for den 
ekonomiska uppbackningen, att kommunen inte har "rad" att slappa kontrollen over 
utvecklingen? Eller ar det sa att det ar nodvandigt att involvera ytterligare aktorer i IT
utvecklingen i Tranas? 

Detta ar fragor som for narvarande inte gar att ge nagot definitivt svar pa, men 
fragestallningarna ar viktiga nar det skall beslutas om hur den fortsatta IT-utvecklingen 
skall se ut i Tranas. Tranas kommer troligtvis att ga en spannande framtid till motes nar 
det galler IT-utvecklingen om nuvarande trender haller i sig. 

De som har agerat vid implementeringen av IT i Tranas ar till storsta delen Tranas 
kommun, bade genom egna satsningar samt genom att ge stod at andra aktorer i Tranas. 
Kommunens foretag har fatten hel del hjalp fran kommunen, inte minst i form av 
uppdragsutbildning i Tranas Utbildningscentrums regi. 
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SommenForum ar en av dessa aktorer som har fatt en hel del bade ekonomiskt ch 
kunskapsmassigt stod av kommunen. De har dessutom, med hjalp av de foretag som ar 
knutna till dem, sjalva bidragit till en hel del av Tranas IT-satsningar. Ett annal exempel 
pa IT-satsningar som gjorts ar Biljett-Direkt och SJ-bokningscentral , som bada saljer 
sina biljetter per telefon med hjalp av IT-teknik, etablerade sig i Tranas var det 
kommunens naringslivskontor som var den padrivande kraften. 

De planer pa framtida IT-satsningar olika aktorer i Tranas har ar att fortsatta med IT
implementeringen, locka hit nya aktorer inom omradet samt att ytterligare utoka 
samarbetet mellan de aktorer som redan ar verksamma i Tranas. 
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11. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats ar att fa en helhetsbild over de IT-satsningar som gjorts eller 
planeras i Tranas samt att ge en ytlig bakgrund till vad informationsteknik lir, hur den 
har utvecklats och exempel pa vad den kan anvandas till. Som bakgrundsmaterial foljer 
ett avsnitt om Internet som lir ett effektivt, snabbt och billigt informationsverktyg och 
liven en kort beskrivning av WWW, elektronisk post, elektroniska anslagstavlor, 
Usenet, IRC, Telnet, FTP och intranet. Efter en kort presentation av Tranas och dess 
naringslivsstruktur foljer ett kapitel som beskriver Tranas kommun, dess naringslivs
och IT-utveckling. A vsnittet tar upp hur olika kommunala forvaltningar har handskats 
med IT-fragan och om utbildning inom IT-omradet. Olika typer av utbildningar bade 
fran andra kommuner och fran Tranas behandlas med inriktning pa alla typer av 
utbildningar, fran grundskolor till hogskoleutbildningar och har en speciell tonvikt pa 
informationsteknologiska resurser och att alla skall ha likvardiga mojligheter att Iara sig 
anvanda datorer. Hur datorer kan anvandas i skolans olika amnen och hur Tranas skolor 
har handskats med IT-fragan. Bibliotekens forandrade roll, vad som ar specifikt med 
skolbibliotek, vad ett mediatek lir och om biblioteken i Tranas och deras satsningar 
inom IT-omradet samt hur biblioteken paverkas av datautvecklingen. 

SommenForum som ar en motesplats dar kunskap och informationsteknik mots 
presenteras liksom dess malsattning, ledningsmodell, forvarvspolitik, marknadsforing 
och vilka foretag som finns dar. Kapitel nio lir en presentation av foretag i Tranas. Detta 
lir inte nagon heltackande kartlaggning av foretagen utan tar upp exempel pa 
verksamheter for att fa en mer overgripande bild av Tranas. Jag har valt ut foretag som 
ar aktiva inom IT-omradet och darfor bor vara speciellt intressanta ur IT-perspektiv. 
Nagra exempel ar S-DA TA AB och dess dotterforetag MERX Film - TV - Multimedia 
AB. Att SJ:s bokningscentral och Biljett Direkt hamnade i just Tranas ar ocksa 
intressant och sist men inte minst de foretag som ar Iokaliserade till SommenForums 
lokaler. 

Det finns foretag i Tranas som drivs i projektform. Ett av dessa projekt ar Rehabline 
vars mal ar att skapa ett datorbaserat kunskapsbibliotek pa SommenForum som handlar 
om att skapa en databas med medicinska artiklar och annan information om 
rehabilitering i fulltext och som kommer att ha direktkontakt med lakare, 
forsakringskassor, foretagshalsovarder och andra intressenter. En annan satsning ar EU
kontoret som bestar av en EU-samordnare som ar anstalld av kommunen och ytterligare 
ett projekt ar Hylands Homa som lir ett kombinerat museum och mediacenter. IT-office ar 
ett IT-projekt som drivs pa SommenForum med hjalp av pengar fran 
Lansarbetsnamnden dar avsikten ar att arbetslosa tjansteman ska komma tillbaka till 
arbetslivet och att foretag skall ha mojlighet att minska sina fasta kostnader. Det finns 
liven ett projekt om Produktionsfornyelse som kallas TraNova Gruppen, det ar inte ett 
foretag utan en innovatorsgrupp, som fungerar som ett slags "vaxthus", vars malsattning 
ar att ge tillvaxt och nya arbetstillfallen genom att skapa nya produkter och tjanster. 
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Efter detta foljer ett kapitel med diskussioner och slutsatser om det finns behov av IT i 
Tran as, hur det satsas pa IT, vilka planer som finns och vilken betydelse IT har. 
Intressanta satsningar i Tranas ar SommenForum, med sin satsning pa Rehabline som ar 
en blivande databas med medicinska artiklar och annan information om rehabilitering, 
och Hylands Homa, som ar ett kombinerat museum och mediacenter. Tranas kommun 
satsar pa IT ungefar pa samma satt som de fiesta andra kommuner och planer pa 
utokningar med bland annat ytterligare satsningar pa Internet och hemsidor finns. Tranas 
har, genom Tranas Utbildningscentrum, satsat allt mer pa hogskoleutbildningar. Dar 
erbjuds allt fran fristaende 5-poangskurser till hela utbildningsprogram 
(Foretagarprogrammet pa I 00 poang med in slag fran bade ekonomi- och 
ingenjorsutbildningen och med inslag av praktik) och dar erbjuds aven 
foretagsanpassade uppdragsutbildningar. Aven biblioteken i Tranas har satsat pa IT och 
aven om de annu inte hunnit sa langt nar det galler Internet och elektronisk 
informationssokning finns detta med i den framtida planeringen. 

IT forandrar vart satt att leva. Forandringama ar ibland stora och ibland sma och bade 
foretag och personer paverkas mer eller mindre av dem. Hur kommer framtiden att se ut 
med tanke pa allt nytt som kommer? Kommer vi i framtiden bara att sitta och skota allt 
fran hemmet med datorns hjalp eller kommer datom att ta over det mesta i samhallet? 
Tanker vi overhuvudtaget pa att det vi gor nu paverkar framtiden? Utbildning och 
kunskap ar en viktig de! av alla IT-satsningar ( exempelvis vid inforande av elektronisk 
handel ). Att fa personalen att kanna sig delaktig och positiv ar en av de viktigaste 
forutsattningarna for att lyckas. 



74 

Kall- och Iitteraturforteckning 

Tryckta kallor 

Ahlen, Birgitta, ( 1993), Projektet som vaxte: Kampen mot de rata linjernas tyranni // 
Barn & kultur 1993:4. s 61-64. 

Andersson, S, (1995), IT-gymnasier och gymnasiebibliotek II bis. - (Foreningen for 
bibliotek i samhalle). - 1995:4, s 17-19 

Bjorkman, Torsten, (1989), Styra eller styras : om deltagande i utvecklingsarbete. -
Torsten Bjorkman och Karin Lundqvist. - Stockholm: Brevsk. 

Brus over landet, ( 1993) : om informationsflodet, kunskapen och manniskan. - Lars 
Ingelstam & Lennart Sturesson (red.). - Stockholm : Carlsson. 

Cardholm, Lucas, (1996), Det papperslosa samhallet, en realitet med komplikationer // 
IT-Nyheterna 1996:9, s 8. 

Crone, Anna, (1994), Mediateket: En satsning pa IT, kultur & ungdomar. - (En 
beskrivning av att ungdomsprojekt i Tullkammaren Kultur i Umea). 

Ehn-Notrica, Maria, ( 1996), Om 700 dagar briserar tidsbomben II IT-Nyheterna 
1996:9, s 79 

Folkhogskolan och raddningsverket i unikt samarbete, ( 1996) II TranasPosten 1996-08-
14 

Forseback, Lennart, ( 1992), Det intelligenta samhallet : En bok om data- och 
telekommunikationer, lokalisering och produktivitet. - Nykoping. 

Fritt fram for kommunala protokoll pa Internet II SKTF-Tidningen 1996: 10, s 5. 

Fundin, Monica, ( 1993), Tranas : fran vagskal till koping : en studie kring sociala 
kontakter under en forvandlingsperiod. - Etnologiska Institutionen, Goteborgs 
universitet. 

Hjelm, Johan, (1995), Informera pa Internet - hur man satter upp sig egen www. - Lund. 
- Studentlitteratur. 

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, (1991 ), Forskningsmetodik : om 
kvalitativa och kvantitativa metoder. - Lund: Studentlitteratur. 

Huang, Samuel T, (1993), Introduction : Modern library technology and reference 
services II The reference librarian. - Vol 39. 



75 

I kretslopp mot framtiden , ( 1992) : Nitton ekokommuner visar vagen ! . -
(informationsbroschyr fran Boverket och Glesbygdsmyndigheten). 

IT och lagstiftningen, ( 1995) : Att valja programvara. En vagledning. - Svenska 
Kommunforbundet och Kommentus forlag. - Stockholm. 

IT-office, ( 1996), broschyr fran IT-office. - Tranas. 

Isaksson, Tommy, ( 1992), Att karda och data : med David och Davina i datorsamhallet. 
- Stockholm. 

Jakobsson, Peter, (1995), Internet i marknadsforing & marknadskommunikation. -
Lund. -Studentlitteratur. 

Janlert, Lars-Erik, (1995), Hemma i cyberspace. - Forskningens frontlinjer. - Lund. -
Forskningsradsnamnden. 

Jager, Jeanett & Winberg, Pernilla, ( 1996), Allt du skulle vilja veta om marknadsforing 
pa Internet men inte vagat fraga om. 

Jattarna slass om Intranet, ( 1996) II Datavarlden 1996:5. 

Jorgensen, Johan, ( 1996), Tank globalt - agera lokalt : Internet kan ocksa anvandas 
internt pa foretag II Internet for foretag : bilaga i InternetGuiden 1996:3, s16-17. 

Kent, Peter, ( 1995), Internet-varlden : Instant Internet Access. - Multimediautgava. 

Kunskapens motesplats, ( 1994), ett led i Tranas stravan att mota morgondagen som en 
sund kommun i balans. - (Rapport fran Tranas kommuns naringslivskontor). 

Lindvall, Lisa, ( 1996), AXE-systemet byggs ut under -96 II Tranas-Posten 1996-07-10. 

Lindquist, Mats G, (1995), Langsiktigt bevarande av elektroniska dokument - metoder 
och overvaganden . - Kungliga biblioteket. - Stockholm. 

Lingarde, Ulf, (1993), Persondatorn forandrar Sverige. - Hogia forlag. 

Modernt mediatek pa Brinellgymnasiet, ( 1996), : Direktkontakt med Stadsbiblioteket 
via skolan dator II Tranas Tidning 1996-05-03, s 14 

Multimedia nu, (1995), utbudet for barn och ungdom II Rapport fran statens kulturrad 
1995:3. 

NAD, (1996) : Nationell Arkivdatabas : information fran svenska arkiv samlad pa CD.
broschyr fran Svenska Riksarkivet. - Nyland. 

Nationalencyklopedin (NE), (1 990 - ), Ett uppslagsverk pa vetenskaplig grund 
utarbetat pa initiativ av Statens Kulturrad. - Bra Bocker. 

Nilsson, Ingvar, (1995), Skola i brytningstid : IT-strategi for svensk skola. 



76 

Nu ar det job bets tur!, (1995) II Gron pa jobbet, En tidning fran projektet Miljoanpassat 
Kontor, ett samarbete mellan NUTEC, Naturskyddsforeningen och TCO, 1995, s I 1-12. 

Naringslivet i Tranas, (1995), Tranas foretagskatalog . - producerad av Wennerhags AB, 
Sommen i samarbete med och pa uppdrag av Tranas kommun och Tranasbygdens 
naringslivsforening. - Tranas. 

Odebrant, Per, (1996), Intranet - Columbi agg eller kejsarens nya klader? II 
Datavarlden 1996:5, s 28-31. 

PC for ALLA, ( 1995), Kompendium II IDG, International Data Group AB, Stockholm, 
1995:2, 72 s. 

Rognhaug, Berit, (1996), Kunskap och larande i IT-samhallet. - Runa Forlag AB. -
Hassel by. 

Rudberg, Ann, (1996), Stor okunskap om elektronisk handel II SKTF-Tidningen 
1996:18, s 6. 

Sanden, Weje, ( 1996), Hur IT paverkar ditt arbete: IT-skolan del 2 II Tranas Tidning 
1996-10-23, s 16. 

Skalin, Hans, (1995), De' bidde inte papperlosa kontor, de' bidde kontorslosa papper II 
IT-Nyheterna 1995:1 , s 35. 

SkolIT, (1996), !deer om IT-anvandningen i skolan. - En rapport fran SkolIT, 
referensgrupp till Ungdomens IT-rad, Kommunikationsdepartementet. - Stockholm. 

SommenForum, ( 1995) : Kunskapens Motesplats. - (informationsbroschyr fran 
SommenForum). - Tranas. 

Statens offentliga utredningar 1995: 118: lnformationsteknologin: Vingar at manniskans 
formaga !. - Betankande av IT-kommissionen. - Stockholm 

Sundstrom, Margareta, ( 1996), Fran anslagstavla till Intranet : Pharmasia kopplar ihop 
foretagets forskare via Internet II Internet for foretag: bilaga i InternetGuiden 1996:3, s 
18. 

Svenska banker lovar saker handel pa natet, ( 1996) II Tranas Tidning 1996-10-23, s 16. 

TCOl92, ( 1992) : Fragor och svar kring TCOs miljomarkning av bildskarmar. -
(broschyr utgiven av TCO och NUTEK). 

TC0/95, ( 1995) : Fragor och svar kring TCOs miljomarkning av persondatorer. -
(broschyr utgiven av TCO). 

Tranas, (1992) : Var hembygds kulturkatalog. - utgiven av A. Jones. - Tranas 



77 

Tranas kommun informerar, ( 1995) : Samhallsinformation till hushall, maj 1995. -
Tranas kommun. 

100 000 datorer skrotas varje ar i Sverige. - broschyr fran Technoworld AB. - Brakne 
Hoby. 

Otryckta kallor 

ADB-strategi Tranas kommun, (1995) : ADB-strategi, samspel och mal , Tranas 1995-
03-13, 34 s. 

Ansokan till KK-stiftel sen om IT-projektmedel, (1995) . - Holavedskolan, 1995-05-12 -
Tran as . 

Foretagarprogrammet i Tranas, ( 1996) : hogskoleekonom med inriktning mot mindre 
foretag, Internationella Handelshogskolan i Jonkoping. 

Hamletmuseet i Tranas, ( 1996) : Funktionsbeskrivning av multimediaarkiv: 
Hamletmuseet i Tranas, IT-arkiv. 

Projekt LivskvalITet och LLaslust, (1995) : Projektbeskrivning over ett 
samarbetsprojekt mellan Jansbiblioteken och FUB i Jonkopings och Skaraborgs Jan. -
Uinsbiblioteket i Skaraborg, Statens kulturrad. 

Skolplan for de frivilliga skolformerna 1995-1998, ( 1995) : kunskap lyfter. -
Holavedskolan, Kultur- och utbildningsnamnden, Tranas kommun. - Tranas. 

Tranas 1995, ( 1986) : - ett handlingsprogram for naringslivsfragor. - Tranas kommun, 
Kommunstyrel sen, Naringslivssekreteriatet. - Tranas. 

Utkast till IT-strategi for Holavedskolan, (1996). - Tranas, 1996-02-28. 

Overgripande policy for Tran as ekokommun, ( 1996) : antagen av kommunfullmaktige 
1996-09-16, § 73. 

Elektroniska kallor 

Digicash, (1996). - URL: http://www.digicash.nl/ecash, 1996-11-06, 18: 10. 

France Telecom och Telia far dela pa stororder av telefonitjanster, (1996) : 
pressmeddelande 1996-02-23. - URL: http://www.stattel.se/press.htm, (1996-03-06, 
11:12). 

The Intranet, ( 1996) : a Corporate Revolution, 1996. - URL: 
http//www .intranet.co.uk/intranet/ intranet.html, (96-05-15, 11 : 16) 



78 

Intranet, (1996): A Guide to "Intraprise-Wide" Computing, 1996. - URL: 
http//www.htscorp.com/intrawp.htm, (96-05-15, 11 :23). 

Intranet FAQs, (1996). - URL: http://www.lochnet.com/client/smart/ifaq.htm#2, (96-
05-15, 11:21). 

IT - ett maste for hela landet, (1995) : pressmeddelande 1995-10-24. - Narings- och 
Teknikutvecklingsverket NUTEK. - URL: http://www.nutek.se/lnformation/ 
pressmeddelanden/951024ITutredn.html, ( 1996-03-06, 11 :49). 

IT for alla, (1996): projekt IT@. - URL: http://www.ronneby.se/ronneby/biblio/ 
itfalla.htm, (1996-10-24, 21: 10). 

IT-Guiden, (1996): guide for IT-strategi i skolan. - Skolverket, Svenska 
Kommunforbundet. - URL: http://www.skolverket.se/skolnet/it/itguide.html, ( 1996-02-
26, 18:41) . 

Kulturnat Sverige, ( 1996) : IT-utredningen : vad vi gor. - Stockholm. - URL: 
http://www.Sb.gov .se/info_rosenbad/kultur_net/vadvigor.html, ( 1996-11-06, 18: 17). 

Kulturutredningens forslag till bibliotekslag, ( 1996) : URL: 
http://sunsite.kth.se/DDS/tv/lund/bbl-lagforslag.html , (1996-11-06, 18:05). 

Mediateket, ( 1996) : Umeas elektroniska ungdomsbibliotek. - Kulturforvaltningen i 
Umea kommun. - URL: http://www.uk.umea.se/mediatek, (1996-08-28, 17:29). 

Open Text and Netscape to Market Intranet Solution, (1996). - URL: 
//www.opentext.com/ otrnkt/ netscape-pr.html , (96-05-15, 11 :32). 

Platform for Internet Content Selection (PICS), ( 1996) : rapport fran 
Europakommissionen. - URL: http://www2.echo.lu/legal/en/internet/content/ 
communic.html#E81E6, (1996-12-04, 16:32). 

Regeringens proposition 1995/96: 125, ( 1996) : Atgarder for att bredda och utveckla 
anvandningen av informationsteknik. - URL: http://www.sb.gov .se/sb_itprop_9596/ 
index.html, (1996-03-20, 17:02). 

Ronneby 2003, (1996) : ett ITsamhalle : projektpresentation. - URL: 
http://www.ronneby.se/ronneby/infoc/projekt/2003.html#natverkl, (96-10-24, 21 :04 ). 

S-DATAs hemsida, (1996). - URL: http://s-data.se/, (96-10-30, 08:04). 

Sturmark, Christer, (1996), Olikheten mellan skolor skrammer. - DN 1996-01-18. -
URL: http://www. tyreso.se/infobas/fore ... ra/inetfor/indebatt/cst_skol.html, (1996-03-
20, 16:47). 

Web Server Resource Site, (1996) : An Intranet?. - Frontier Technologies Incorporated. 
- URL: http://www.frontiertech.com/swebres/page l.htm, (96-05-15, 11: 10). 



79 

Vern har mest nytta av intranet?, (1996): S-DATAs hemsida. - URL: http://www.s
data.se/intranet/vemintra.htm, ( 1996-10-30, 98:06) 

Akerlund, Isabella, ( 1995), Attityder till datorstodd undervisning hos hogstadielarare, 
avsnitt 1-4. - Morbylanga. - URL: http://www.mc.hik.se/-mid95aki/uppl-4.html#l, (96-
04-23, 15:02) . 

Informanter 

Tran as 
Holavedskolan 

Intervju med gymnasiechef Jonas Forthmeiier i mars 1996 
Intervju med bibliotekarie Marie Bjorklund i december 1996 

Tran as 
Naringslivskontoret, Tranas kommun 

Intervju med naringslivssekreterare Jergen Lindh i april 1996 

Umea 
Kulturforvaltningen i Umea kommun, Mediateket 

Intervju med bibliotekerie Anna Crone i september 1996 



80 

Bilaga 1 

Inf ormationsteknik 

Fran borjan anvandes ord som elektronikhjamor och informationsbehandlingsmaskiner 
om det som vi idag kallar datorer. Pa 1960-talet myntades det svenska ordet dater av 
professor Borje Langefors (Lingarde 1993, s 10). Det engelska ordet computer 
harstammar fran Jatinets computare och betyder "att berakna" (Rognhaug 1995, s 28). 
En dater ar en automatisk mask.in for berakning och symbolbehandling. Benamningen 
avser nastan alltid en digital, elektronisk dater vars operationer styrs av ett i dess minne 
lagrat program (NE 1990:4, s 434). Datorn bearbetar och hanterar symboler och 
behandlingssattet tar enbart hansyn till symbolens form. Det ar alltsa bara en formell 
behandling. Vad en symbol betecknar utanfor datom paverkar inte processen. Eller som 
Lingarde ( 1993, s 10) uttrycker det: En dator ar en programme rad maskin av nagot slag 
som har fonnagan att modifiera sitt eget program. 

Rakneassistent Charles Babbage, som arbetade pa det brittiska Sloughobservatoriet, 
skulle omkring ar 1820 rakna fram planetbanor och astronomiska tabeller. Da det blev 
en de) besvarande fel i utrakningarna konstruerade han en angdriven berakningsmaskin 
som kunde Josa ekvationer med sex decimalers noggrannhet. Denna fick sedan namnet 
Babbages differensmaskin. Han uppfann aven en angdriven, mekanisk analysmaskin 
med hjalp av varldens forsta programmerare, Augusta Ada Lovelace, som aven gett sitt 
namn at programmeringsspraket ADA. Maskinen programmerades med halkort som 
uppfunnits redan 1805 av fransmannen Joseph Marie Jacquard. Babbage agnade resten 
av sitt !iv at analysmaskinen men han lyckades aldrig fa den att fungera. IBM byggde 
senare analysmaskinen efter Babbages gamla beskrivningar och fick den att fungera. 
Babbages maskiner raknas till de forsta datorema. ENIAC 1 (Electronic Numerical 
Integrator and Calculator) som byggdes 1946 anses vara den forsta datom aven om den 
inte kallades dater da den byggdes. Den byggdes egentligen for att berakna 
parallellbanorna for artilleriet under andra varldskriget men kriget tog slut innan den var· 
klar och darfor anvandes den istallet till att utveckla vatebomben. (Lingarde 1993, s 9-
10, 18) 

1950 publicerade Allan Turing en beskrivning av den sa kallade Turingmaskinen. Det 
var en kalkylerande apparat som forutsattes kunna imitera dem manskliga hjarnans 
intel ligens perfekt. Han menade att datorn aterspeglar manniskans formaga till rationellt 
tankande men detta har annu inte uppnatts. 1974 brukar raknas som persondatorns 
fodelsear trots att de egentligen hade funnits i flera ar. Det hade tidigare salts en 
bordsdator av market Compucorp som visserligen saknade vanlig bildskarm men istallet 
ofta bade en display 1 av den typ som brukar finnas pa miniraknare och nar utskrifter 
behovdes gjordes dessa pa smala kvittoremsor. Program och data kunde lagras pa 
magnetkort. 1975 kom ytterligare en persondator som var relativt liten och dessutom 
betydligt billigare. (Rognhaug 1996, s 28-29) 

1En display ar en form av bildskarm som presenterar bearbetad information (text) fran tangentbord eller 
digitaliseringsbord av nagot slag. 
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Vad ar data? 

Data ar en representation av fakta, begrepp eller instruktioner iform liimpadfor 
ove,foring, tolkning eller bearbetning av miinniskor eller maskiner enligt 
Nationalencyklopedin (NE 1990:4, s 423). Data bestar enbart av tecken och enstaka 
symboler eller av en strang av tecken eller symboler som var for sig inte innehaller 
nagon information. 

Vad ar information ? 

Kannetecknande for att information ar med i spelet, ar att mycket obetydliga energier och krafter 
kontrollerar relativ1 sett stora energier och krafter och ger ett valorganiserat resultat. 

(Janlert 1995, s 21) 

Enligt min mening ar information det som symbolerna star for, med det menar jag att 
den ar innehallsorienterad. Information kan sagas ha tre funktioner, den kan minska 
okunnighet, skapa ordning eller besta med overraskningar. Enligt NE (1992:9, s 454) 
betyder information utbilda, undervisa eller ge form at nagot och ar en generell 
beteckning for det meningsfulla innehall som overfors vid kommunikation i olika 
former. Informationen innebar att nagon far kannedom om nagot. 

Nar nagon viii ha information, ar det inte information i storsta allmanhet som ar 
intressant utan information som ar relevant till det som den skall ska anvanda den till. 
Detar viktigt vilken kvalitet informationen har, vem det ar som lamnar den och om den 
verkar trovardig. 

Med information i kommunikationsteoretisk mening menas de kapaciteter som vi meter 
i samband med dagens datorteknik. Det ar mojligt att sanda information via kablar och 
som radiovagor utan att den forvrangs. Allt som overfors via kablar och radiovagor ar 
alltsa i teknisk mening information aven om det i vardaglig mening inte ar sa. (J anlert 
1995, s 22) 

Vad ar en databas? 

En databas ar en miingd av data, ordnade i ett eller flera dataregister som ar tillriicklig 
for ett visst iindamal eller for ett visst databehandlingssystem (NE, del 4 1990, s 423). 
Det finns de som anser att en databas ar ett latthanterligt arkiv. 

En databas i elektronisk mening ar ett arkiv med information som bor vara sorterad och 
latt atkomlig for anvandarna samt uppdateras kontinuerligt. Det ar vanligt att dela upp 
de elektroniska databaserna i interna och externa beroende pa vad de innehaller och 
vilka som skall ha tillgang till dem. I en extern databas ar uppgifterna sokbara aven for 
allmanheten medan de interna bara ar tillgangliga for det egna foretaget eller 
organisationen. 

Databaser kan delas upp i referensdatabaser, faktadatabaser eller fulltextdatabaser. 
Referensdatabaserna innehaller hanvisningar till artiklar, litteratur eller andra 
informationskallor. De kallas aven for bibliografiska databaser och kan innehalla kortare 
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referat. Faktadatabaser bestar av uppgifter som kan anvandas direkt medan 
fulltextdatabaserna som namnet antyder innehaller dokument i fulltext, exempelvis 
kompletta artiklar. 

Internet 

The exhilaration of exploring the Internet resources is like sitting in a brand new car. 
It viii travel far and fast once you figure out how to drive it. 

(Huang 1993, s 10) 

Lika viktigt som det ar att ha till gang till "Natet" (som ofta anvands som smeknamn pa 
Internet) och andra elektroniska natverk, ar det att ha kunskap om hur de kan utnyttjas. 
Anledningen till att jag valt att ta med ett avsnitt om Internet ar att det ar ett effektivt, 
snabbt och billigt informationsverktyg. 

Bob Taylor, som var chef for datorforskningen pa det amerikanska forsvarets Advanced 
Research Projects Agency (ARP A ) -byra kom 1966 pa iden att lanka ihop datorer. 
Meningen var att skapa ett datornat mellan olika forskningsstallen for att kunna dela 
med sig av kunskaper och resurser pa ett smidigt satt. Han fick en miljon dollar av 
ARP A for att bygga upp ett litet experimentnat. 1969 konstruerade Larry Roberts fran 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) tillsammans med Taylor ARP Anet som 
bestod av datorer kopplade i en ring och om ringen brots skickades data helt enkelt den 
andra vagen runt. Dagens Internet fungerar efter samma princip. 

I borjan av 1980-talet bi:irjade benamningen Internet anvandas allt mer och en hel del av 
dess funktioner kommer fran ARP Anet (PC for ALLA, 1995 :2, s 59-61 ). Internet, som 
betyder "mellan nat" , bestar av manga olika natverk som ar sammankopplade till ett 
stort, globalt natverk. Det lankar ihop manniskor och datorer over hela varlden med 
hjalp av telefonledningar, satelliter och andra telekommunikationssystem. De 
kommunicerar med hjalp av TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 
som ar ett protokoll2 som anvands for overforing av information. 1973 gjordes lnternets 
forsta kopplingar till Europa som var till Norge och England och strax efter till SUNET 
som ar natverket for svenska universitet och hogskolor. I borjan av 1980-talet borjade 
manga universitet byta ut sina datorsystem mot nya arbetsstationer som gick att koppla 
upp mot ARP Anet. 1984 brot sig den militara delen ut och bildade ett eget natverk 
under namnet MILNET som sedan fortsatt utvecklats under namnet DARPA Internet. 
ARPAnet avvecklades 1990. (Lattpocket om Internet 1995, s 27-28) 

Enligt Gome, ansvarig for Microsoft Network i Norden (se Jager 1996, s 18) bestod 
Internet i slutet av 1995 av over 45 000 natverk fordelade over 159 lander. Eftersom 
Internet ar ett nat av nat ar det i ingen som ager Internet men heller ingen som ar 
ansvarig for det. Det forekommer ingen central registrering av anvandare pa Internet och 
darfor finns det ingen mojlighet att uppskatta hur manga anvandare Internet har idag. 
Det enda som gar att saga med sakerhet ar att antalet anvandare stiger valdigt snabbt. 
Internet ar ti1l storsta delen en "gratisvarld" eftersom det mesta ar gratis eller relativt 
billigt och fritt att hamta hem. Det finns de som sager att "du far det du betalar for" men 
enligt Kent ( 1995, s 23) ar mycket av det som finns pa Internet ar av mycket hog 
kvalitet, ibland till och med hogre an motsvarande som saljs dyrt och det finns enorma 

2Ett protokoll ar de regler som styr hur datorer ska kommunicera med varandra. 
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mangder information, program och andra resurser ute pa natet. 1991 oppnades Internet 
for kommersiell anvandning. 

Det finns ingen byrakrati men heller ingen kvalitetskontroll eller finsortering av 
informationen. Om nagot inte fungerar finns det ingenstans att "klaga". Det finns dock 
en intresseorganisation under namnet Internet Society (!SOC). Denna bestar av 
rekommendationer till alla anvandare av Internet och ar oppen for alla. Den har ingen 
pataglig makt men dess rekommendationer respekteras av de fiesta aktorerna ute pa 
natet. Internet bestar enligt Jager ( 1996, s 18-19) av foljande sex huvudaktorer: 

• World Wide Web som ar ett multimediabaserat informationssystem. 
• Elektronisk post. 
• Telnet som erbjuder en mojlighet att utnyttja andras datorer. 
• FTP (File Transfer Protocol) sorn anvands for att flytta information och program 

mellan olika datorer. 
• Usenet som ar ett elektroniskt konferenssystem dar anvandarna kan skriva och lasa 

debattinlagg i olika sa kallade nyhetsgrupper. 
• /RC (Internet Relay Chat) dar deltagarna kan skriva till varandra i realtid. 

De nya, forenklade reglerna for offentliggorande av protokoll fran kommuner och 
landsting galler fran och med 1 juli 1996. De nya reglerna innebar att de som foljer de 
generella foreskrifterna slipper begara sarskilt tillstand hos Datainspektionen for 
upprattande av dataregister. Ett krav ar att datorer som ar kopplade till Internet ska vara 
fysiskt atskilda fran de datorer som har databaser dar obehoriga ej har tilltrade (Fritt 
fram for ... SKTF-tidningen 1996: IO, s 5). Tran as liksom rnanga andra kommuner 
planerar och har mojlighet att publicera kommunala protokoll och andra offentliga 
handlingar pa elektronisk vag. Detta innebar en avsevard forenkling vid 
offentliggoranden och dessutom en ekonomisk vinst i form av uteblivna pappers- och 
portokostnader. 

Informationsutbudet pa Internet bestar av lankar till allt fran artiklar, bocker, 
forteckningar och index till olika programversioner som kan vara lika seriosa som 
oseriosa. Det finns till och med de som kallar Internet for varldens attonde underverk. 
Det finns tre satt att koppla upp sig mot Internet. Ett satt ar att anvandaren har en fast 
forbindelse, som innebar standig uppkoppling till natet, ofta med en kabel eJJer via 
satellit. Det andra ar att ha en uppringd forbindelse som innebar att anvandaren bara ar 
uppkopplad den tid natet utnyttjas. Det tredje ar en virtueJJ forbindelse som fungerar 
som en fast forbindelse men i realiteten kopplas forbindelsen automatiskt upp nar den 
anvands. Det finns manga bra bocker om Internet for den som vill fordjupa sig i amnet. 
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World Wide Web 

World Wide Web forkortas ofta WWW eller 3W och kallas i dagligt tal ofta for 
webben. WWW betyder helt enkelt varldsomspannande nat och ar en del av Internet. 
WWW ar inte ett narverk av datorer som Internet, utan ar ett natverk av dokument som 
ar lankade till varandra. Det ar ett multimediabaserat informationssystem och ar troligen 
varldens storsta bibliotek bade nar det galler innehall och yta. 

WWW startade som ett projekt vid Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire 
(CERN)3 i Schweiz i slutet av 80-talet. Iden var att skapa ett enkelt och enhetligt satt att 
utnyttja Internet. I mars 1989 presenterades iden som ett projektforslag och i oktober 
1990 fastslogs projektet. Redan en manad senare fanns de forsta prototypema for 
protokoll och program fardiga (Intranet - FAQs 1996, s 61 ). I mitten av 1993 blev det 
tack vare WWW pa all var enklare att utnyttja natet. Anvandarna erbjods forutom text 
aven layout, bilder, ljud, video och film. Jager (1996, s 31) delar in WWW i fem 
anvandningsomraden: 

• information 
• kommunikation 
• forsaljning 
• betalningar 
• distribution 

Det finns framst fyra olika satt att soka efter information pa WWW. Ett ar att anvanda 
ett program som kallas browser4 (exempelvis Netscape Navigator). Ett annat ar att 
anvanda sokmaskiner eller amneskataloger (sokmaskiner soker efter de termer du anger 
medan amneskataloger soker efter amnet). Det tredje ar att utnyttja de tryckta kallor som 
gar att finna i slutet av vissa backer, i specialinriktade tidskrifter av typen 
InternetGuiden eller i specialupplagor som exempelvis The Internet Yellow Pages. Det 
fjarde ar att soka efter information genom att utnyttja andra anvandare, allt fran bekanta 
till personer med specialkunskaper inom det amne som ar aktuellt. Ett satt att utnyttja 
andra anvandare ar att ga via olika diskussionsgrupper ute pa Internet eller till en FAQ 
(frequently asked questions) 5 inom det aktuella amnesomradet, dar vanliga eller ofta 
stallda fragor med svar finns att tillga. 

WWW later dig forflytta dig runt i natet eller lasa information. WWW ar helt enkelt en 
grafisk del av Internet som gor att det har blivit mycket lattare att ta sig fram. Att surfa 
innebar helt enkelt att utnyttja de lankar som finns mellan olika dokument. Alla 
dokument har en egen URL (Uniform Resourse Locator)6 som ar en adress som talar om 
vad dokumentet heter och var det finns. Pa WWW anvands i huvudsak sokprogram for 
att soka i olika informationsdatabaser. Den popularaste WWW-browsem idag ar 
Netscape. WWW kan aven utnyttjas for intern information i ett sa kallat intranet samt 
for intern och extern kommunikation (jag aterkommer till detta langre fram). Aven 
kommunen och foretag i Tranas har nytta av WWW som ar ett snabbt, enkelt och billigt 

3CERN ar det europeiska samarbetsorganet for grundvetenskaplig forskning, karnforskning. 
4browser kallas de programvaror som anvands for all surfa pa Internet, t ex Netscape eller Mosaic. 
5En FAQ ar ell dokument som bestar av en samling fragor och svar pa de vanligaste fragorna inom ell 
amnesomrade. 
6en URL ar en standard for alt identifiera information pa Internet. 
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satt att skaffa fram information. Det som behovs ar Internetanslutning, bra programvaror 
och manniskor som kan anvanda den. Ytterligare nagot som behovs i Tranas kommun ar 
en fungerande hemsida. Enligt Hjelm ( 1995, s 37) maste information pa en hemsida 
anpassas till det nya mediet. Den far inte skrivas pa samma satt som vid presentation i 
pappersform. Det ar viktigt att informationen standigt uppdateras, ar aktuell, korrekt och 
under standig forandring annars forloras sjalva iden med Internet. Det viktigaste ar att 
alla lankar fungerar och att bilder sparas i ett format som de fiesta browsers klarar av 
eftersom samma dokument kan se olika ut i olika browsers. En snygg design pa en 
webbsida kan bli bade ful och obegriplig i en annan browser, det ar darfor viktigt att 
noga valja vilka webbfunktioner som skall anvandas. 

I en rapport foreslar Europakommissionen nya regler for Internetkontroll som speciellt 
skall bekampa terrorism och barnpornografi. Dessa skall fungera som en slags 
betygssystem for webbsidor och minska mojligheten att vara anonym pa natet. Systemet 
lanserades i maj 1996 och kallas Platformfor Internet Content Selection (PICS). Hela 
rapporten och en djupare beskrivning av PICS-tekniken finns pa URL: 
http://www2.echo.lu/legal/en/internet/content/communic.html#E8 l E6. Eftersom detta ar 
en teknik som bygger pa att foraldrar eller natansvariga bestammer vilken typ av 
webbsidor som skall goras tillgangliga kan detta underlatta for bade Tranas kommun 
och for privata foretag om det uppkommer problem av den ar typer nar de anstallda far 
tillgang till Internet. 

Inf ormationssokning 

Sokmaskiner ar en bra utgangspunkt nar det galler att hitta information. Detar lampligt 
att anvanda en generell sokmaskin med stor tackning eller flera sokmaskiner med 
specialinriktningar eftersom det inte finns nagon sokmaskin med index varken over hela 
Internet eller over hela WWW. 

Sokmaskiner samlar inte ihop material sjalv utan anvander genom sokprogram det 
material som sokrobotar, eller i vissa fall manniskor, samlat in och indexerat. Vid 
sokning i de olika sokmaskinerna anvands olika typer av soksprak. Ett soksprak ar 
boolsk logik7, ett ar naturligt sprak och en tredje variant ar att anvanda bade boolsk logik 
och naturligt sprak samtidigt. I sokmaskiner anvands ord, termer och fraser som ingar i 
titlar eller text i dokumenten. Forutom sokmaskiner ar amneskataloger (index) en bra 
utgangspunkt vid sokning pa WWW. Dessa soker inte som sokmaskinen efter termer 
utan inriktar sig pa amnet genom att soka pa de nyckelord som ar indicerade pa 
dokumentet i fraga. Det ar viktigt att personalen pa kommunen och i foretag Jar sig 
anvanda sokmaskiner och amneskataloger for att klara av att utnyttja de resurser som 
finns pa Internet. 

En sokrobot anvands till att bygga upp informationsdatabaser som sedan gors 
tillgangliga for sokmaskinerna. Den samlar in statistik och andra resurser pa WWW och 
indexerar och bygger databaser av materialet. Sokroboten uppdaterar lankar automatiskt 
och kan uppratta och underhalla databaser som ar kopior av andra databaser som finns 
pa natet. 

7Boolsk logik ar ett soksprak dar kommandon av typen and, or eller not anvands. 
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Elektronisk handel 

Produkter, tjanster och information kan bade saljas och distribueras snabbt och 
kostnadseffektivt over natet om dess karaktar passar for detta. Aven betalningar kan ske 
pa detta vis . Manga av de system som finns eller ar under uppbyggnad utvecklar nya 
losningar for att kryptera kontokortsnummer ocb det finns ocksa belt datorbaserade 
system dar koparen betalar med digital valuta. Det kommer troligtvis att bli fler 
elektroniska betalningssystem. Det finns flera foretag som har betalningsproblemen bogt 
prioriterade. Nederlandska Digicasb satsar pa ecash och amerikanska Netbank har tagit 
fram nagot som kallas cyberbucks eller cyberdollar. Dessa digitala pengar bygger pa 
sedelnummer men utan sedlar och fungerar ungefar som ett telefonkort. Digitala pengar 
ar i princip omojliga att spara medan kontokortsnummer, som med de nya 
krypteringsteknikema blir allt sakrare, talar om i klartext vem som betalar vad. Detta ar 
nil.got som kan strida mot den personliga integriteten (Kent 1995, s 160-161). Den som 
vill fordjupa sig i vad ecash ar kan gora det pa URL: http://www.digicash.nl/ecash. 

Kontokortsforetaget Visa har tillsammans med bland annat konkurrenten Mastercard 
och de amerikanska programvaruforetagen Microsoft och Netscape utvecklat en 
gemensam standard dar betalning via natet kan goras med hjalp av ett avancerat 
krypteringssystem. I Sverige samarbetar Visa med Handelsbanken, Nordbanken, SE
banken, Sparbanken och Postgirot bank. I det varldsomspannande natet medverkar 
narmare 40 europeiska banker. (Svenska banker Jovar ... I 996-10-23, s 16) 

Enligt Rudbergs artikel Stor okunskap om elektronisk handel, (SKTF-Tidningen nr 
18/96, s 6), kommer omkring 95 procent av all upphandling inom stat, kommuner och 
Jandsting, enligt berakning, att ske via elektronisk handel redan ar 2000. Trots detta ar 
det manga i bade Tranas och andra kommuner som knappt bar hort talas om detta trots 
att en stor de] av personalen som arbetar i kommuner och landsting kommer att beroras 
av detta. 

Elektronisk post 

Elektronisk post, aven kallad e-post eller e-mail, ar en av de mest populara tjanstema pa 
natet och en av de mest grundlaggande nar det galler elektroniska natverk. Det gar att 
skicka meddelanden elektroniskt med text, bild, ljud eller andra filer over ett natverk. 

Pa Internet gar det att skicka e-post over hela varlden, det ar dessutom bade snabbt, 
enkelt och billigt. Forutom att utnyttja natet for att skicka meddelanden och filer till 
andra anvandare gar det att kommunicera med exempelvis Fidonet som ar ett annat 
globalt natverk. E-post gar att skicka pa alla typer av elektroniska natverk under 
forutsattning att dar finns ratt teknisk utrustning och manniskor som kan anvanda e
posten. 

Inom Tranas kommuns lokala natverk har intern e-post utnyttjats for kommunikation 
mellan kommunens personal sedan 1990. Nu nar utnyttjande av extern e-post blir allt 
mer aktuell finns det flera saker som Tranas kommun, Jiksom vissa foretag, bor ta i 
beaktande. Sakerbeten ar inte alltid den basta, meddelanden kan forsvinna, skickas fel 
eller till och med forfalskas. Att skicka ett e-mail ar ungefar som att skicka ett vykort. 
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Det som skall hallas hemligt bor darfor inte skickas med e-post. Kryptering kan 
anvandas for att ingen annan an mottagaren skall kunna lasa meddelandet och digitala 
signaturer for att mottagaren skall kunna vara saker pa att avsandaren ar den han utger 
sig vara men enligt Kent ( 1995, s 104) ar varken kryptering eller elektroniska signaturer 
hundraprocentigt sakra. Tank pa att det inte ar lampligt att skicka meddelanden som ar 
storre an 32 000 tecken (ungefar 500 sidor) pa grund av att manga postsystem inte klarar 
av sa stora filer. Det ar battre att dela upp materialet i flera filer. Mer information om 
elektronisk post finns i de fiesta hocker om Internet. 

Elektroniska anslagstavlor 

Elektroniska anslagstavlor eller BBS:er som de ocksa kallas ar i allmanhet en dator som 
ar kopplad till telefonnatet via ett modem. De fiesta BBS:er ar sma och drivs som en 
hobby. Pa en BBS gar det att lasa meddelanden som andra har lagt in , lamna 
meddelanden, hamta olika typer av data och filer (program, ljud, bild, video, grafik 
mm), handla saker, spela spel, eller "prata" med andra i realtid. 

De grafiskt uppbyggda anslagstavlorna First Class, som ar lite mer palitliga, har blivit 
allt mer vanliga, exempel pa dessa ar Information Rosenbad och IDG\Online. BBS:er 
har hittills mest utnyttjat vanliga telefonledningar men pa senare tid har de borjat 
utvaxla meddelanden via Internet. (Kent 1995, s 17) 

Usenet 

Usenet kallas aven nyhetsgrupper eller bara news. Usenet handlar inte om att formedla 
nyheter utan iir ett forum for utbyte av meddelanden via Internet. Usenet ar uppdelat i 
olika nyhetsgrupper som har egna amnesinriktningar som kan handla om allt fran 
vetenskapliga till mer hobbybetonade amnen. Alla inlagg som skrivs maste folja 
gruppens inriktning. En del grupper ar valdigt seriosa medan andra inte alls ar det. 

Inom nyhetsgrupperna finns aven separata diskussioner som kallas for en trad. Med 
hjalp av ett referensnummer gar det att halla reda pa vilka inlagg som tillhor respektive 
trad. Usenet ar enligt Kent ( 1995, s 127) uppdelat i sju separata hierarkier: 

• news med information och diskussioner om usenet och dess nyhetsgrupper. 
• comp behandlar datorer och informationsbehandling. 
• sci for diskussioner om vetenskapliga amnen, dock ej datorvetenskap. 
• rec handlar om fritid, resor, sport och hobby med en stor underavdelning rec.arts 

som ar inriktad pa konst, kultur, teater, film mm. 
• soc med amnen inom kultur, samhalle och socialpolitik (de fiesta kulturer och 

subkulturer har egna forum under soc.culture, forumet for Norden heter 
soc.culture.nordic). 

• talk som behandlar politik, religion och annat som manniskor inte klarar av att bli 
overens om. 

• misc innehaller diverse diskussioner som inte passar i de ovriga. 
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IRC 

IRC (Internet Relay Chat) anvands for att kommunicera med andra personer via 
tangentbordet over Internet i realtid. IRC ar uppdelat i olika kanaler dar olika amnen 
debatteras. Alla som kopplar upp sig pa en kanal kan lasa alla inlagg. 

Den som ar intresserad av en bruksanvisning kan med fordel ta en titt pa URL: 
http://www.kei.com/irc.htmJ dar det finns tips, information och exempel pa var det gar 
att hamta klientprogram for IRC. 

Telnet 

Telnet ar ett program som med hjalp av terminaluppkoppling gor det mojligt att 
kontakta andra datorer over natet. Den dater du anvander blir en telnetklient8 som 
kopplas upp mot en telnetserver9 nar du startar telnet. Detta kallas "telnetting" eller 
"fjarrinloggning" och kan goras bade teckenbaserat och grafiskt. 

Detta ar ett anvandbart omrade for anvandare som har anvandarnamn och Josenord pa 
olika datorer och som har behov av att kunna koppla in sig pa en annan dator an den han 
sitter vid. Det gars genom att anvanda telnet for forflyttning fran ett system till ett annat 
och fungerar oanvsett avstanden mellan terminalerna. Ett annat anvandningsomrade for 
telnet ar nar nagon viii komma in pa nagon annans dater eller till nagon elektronisk 
anslagstavla som gast, Josenordet ar ofta guest eller anonymous. Det finns manga 
databaser som tillater vem som heist att komma in som gast och hamta information. 

Ett problem med telnetting kan vara att du maste Iara dig sjalv hur det aktuella systemet 
ser ut. Pa Scott A. Yanoffs lista over Internettjanster (Kent 1995, s 151) finns det 
adresser till telnetdatorer. Den hittar du pa <finger Yanoff@csd4.csd.uwm.edu> eller i 
nyhetsgruppen alt.internet.services. 

FTP 

File Transfer Protocol (FTP ) ar en av Internets tidigaste tjanster och ar det system som 
anvands for filoverforing. Det utnyttjas ofta for att hamta programvaror fran nagot av de 
offentliga filarkiven pa natet. Bade Tranas kommun och andra foretag i Tranas kan 
utnyttja dessa till att hamta hem gratis, eller billig, programvara fran "natet". 

De som driver dessa offentliga filarkiv gor det som en gratistjanst och tillater ofta 
anonym inloggning. Du maste respektera om systemet ber dig om nagot, det kan 
exempelvis vara att bara utnyttja systemet vid speciella tidpunkter. Tank aven pa att 
FTP-servrar i Europa bor utnyttjas pa natter och helger medan servrar i USA bor 
utnyttjas pa morgonen och formiddagen. Komprimerade filer kraver binar filoverforing 
aven om den bara innehaller text eftersom FTP har textmode som standard. En FTP
uppkoppling avslutas med bye. 

8en klient ar i datorsammanhang en dator som komrnunicerar med en annan dator (en server) och begar att 
denna skall utfora nagot. Pa Internet anvands ofta en klient, for att surfa pa natet. 
9En server ar en dator som ofta skoter till exempel fildelning och skrivardelning i ett natverk. 
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Intranet ar ell natverk inom foretaget medan Internet ar ell varldsomspannande natverk. 
Intranet har tillgang till Internet men inte vice versa. 

(Intranet - FAQs 1996). 

Ett intranet ar ett internt datanat som ar byggt pa lnternetteknik och ar ett satt att 
forenkla ett foretags interna informationshantering. Det gor det lattare att fa tillgang till 
de senaste kontrakten, ar ett satt att sprida intern information snabbt samt erbjuder en 
mojlighet till snabb uppdatering av prislistor och produktspecifikationer. Datajatten HP 
(Hewlett-Packard) ar ett av de foretag som kommit Hingst nar det galler 
varldsomspannande informationsnat for intemt bruk. WM-Data i Sverige har ett 
motsvarande system som kom igang under varen 1995. Enligt Jorgensen 
(InternetGuiden 1993:3, s 16-17), ar intranet en av de viktigaste anvandningsomradena 
for WWW. 

Intranetprogrammen ar den del av Internetmarknaden som vaxer snabbast enligt artikeln 
"Jattarna slass om Intranet" (Data Vari den, 1996:5, s 13). Detar ett kraftfullt, 
tidsbesparande och kostnadseffektivt hjalpmedel. Att tillverka egna webbsidor ar billigt 
och inte sarskilt komplicerat. Intranet ar idealiskt for foretag eller organisationer som 
har over 100 anvandare eller som har sina anvandare utspridda over stora geografiska 
omraden (Intranet - A Guide to ... 1996-05-15, 11 :23). Genom att soka via intranet tar 
det hara nagra sekunder att fa fram databaser och andra kallor dar ett visst sokord 
forekommer utan att nagon annan kan kontrollera vad som soks, eller i vilka databaser. 
Den som daremot publicerar eller sdker information ute pa det externa Internet riskerar 
att konkurrenter kan fa reda pa vilken typ av information foretaget och <less medarbetare 
ar intresserade av. 

En fordel med intranet ar att det gar att anvanda alla verktyg som finns ute pa det 
externa Internet, det gar att na databaser, intern administrativ information och 
information om olika projekt och ar dessutom en billig losning. En annan fordel med att · 
anvanda Internet och Netscape ar att anvandargranssnittet10 ar sa enkelt att vem som 
heist kan anvanda det och att det gar att anvanda pa vilken dator som heist. Odebrant 
(Datavarlden 1996:5, s 28-31) som aven han anser att intranet ar en billig och enkel 
foretagsintern variant av Internet anser ocksa att intranet ar ett forsta stapplande 
praktiskt steg mot det pappersldsa kontoret. Ett Intranet ar ett internt Internet som 
anvands for att sprida intern information inom det egna foretaget, denna information 
skulle foretaget annars varit tvungna att sprida i tryckt form. Det kan vara allt fran 
interntidningar, saljmaterial till mer kanslig information om produkter och kunder. 
Intranet kan bara nas av de anstallda inom foretaget eller av de kunder som far en 
sarskild behdrighet. Det foretag eller den kommun som infor ett intranet maste, precis 
som vid vanlig informationsformedling, utse en ansvarig som ser till att informationen 
ar aktuell , korrekt och standigt uppdateras . 

Ett intranet behaver en sa kallad brandvagg ut mot det externa Internet. En brandvagg ar 
ett satt att forsvara sitt natverk mot ovalkomna inkraktare. Pa vilket satt denna 

10Ett anvandargranssnitt ar det som anvandaren ser pa skarmen, dvs datorns "beteende" gentemot 
anvandaren. 
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brandvagg upprattas kan variera men i princip gar det ut pa tva mekanismer, en som 
blockerar otillaten trafik och en annan som slapper igenom tillaten trafik. Den som vill 
ha ytterligare information om brandvaggar kan lasa mer om detta pa Internet pa foljande 
URL: http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/firewalls-faq/faq.html, med 
reservation for att adressen framover kan andras, forsok i sa fall med forsta delen av 
adressen och klicka vi dare darifran. (Intranet - FAQs 1996-05-15, 11 :21) 

Tom Jenkins, president pa Open Text, har sagt: Intranets are the fastes growing 
segnient of the World Wide Web because they provide a concenient, lowcost, high
impact communications channel. With this product suite, we are taking our proven web 
software and combining it with the easy-to-use, cross-platform software from Netscape 
to give businesses the only open, cross-platform, one-stop shop for the Internet ( Open 
text and ... 1996-05-15, 11:23). Han anser med andra ord, precis som i Datavarlden 
1996:5, att intranet tillhor de delar som vaxer snabbast pa WWW idag. 

Ett intranet utnyttjar samma modell som WWW och tillater foretag att kommunicera 
med varandra via Internet och anpassar sig sa att viss information bara blir tillganglig 
for <less anstallda och inte av alla ute pa Internet. Exempel pa information som kan delas 
via ett intranet ar nyhetsbrev, saljmaterial , produktionsinformation, serviceinformation, 
produktdemonstrationer och mycket annat. (Web Server .. . 1996-05-15, 11: 10) 

Ar intranet jamforbart med Internet? enligt artikeln The Intranet - The Corporate 
Revolution ar svaret helt kl art nej ! Internet fortsatter att utveckla tekniken for extern 
kommunikation medan intranet anvander dessa tekniker inom organisationen centrerat 
runt foretagets eget natverk. Att exploatera intranet ar nyckeln till effektiva och 
andamalsenliga kommunikationer. 

Pharmacia ar exempel pa ett storre foretag som installerat en webbserver och pa det 
sattet fatt tillgang till ett eget, anvandarvanligt intranet. De kan utnyttja det externa 
Internet, <less sokverktyg och liknande samtidigt som forskare pa Pharmacia kan ga ut 
pa intranet och hamta information fran interna databaser, intern administration eller 
kommunicera snabbt och enkelt med varandra over hela varlden. Pharmacia drog igang 
intranet 1993. Enligt Sundstrom (lnternetguiden 1996:3, bilagan s 18) hade Pharmacia 
varen 1995 knappt 1000 anvandare och 2000 interna webbsidor. Samtliga 30 000 
anstallda pa koncernen skall pa sikt fa tillgang till natet. A ven personaltidningen ska sa 
smaningom laggas ut pa intranet, liksom foretagets arkivering. 

De tre bolagen Microsoft, Digital och den amerikanska langdistansoperatoren MCI 
(Microwave Communications Incorporated) kommer, enligt Data Varlden 5/1996, att 
genom samarbete erbjuda hoghastighetsaccess till Internet, elektronisk post och program 
som gor att personer som arbetar pa olika orter kan samarbeta over natet. Fran Microsoft 
skall deras webbprogram, serversystemet, Windows NT och meddelandehanteraren 
Exchange anvandas. Digital skall bidra med sin stora erfarenhet av stora foretagsnat och 
eventuellt ocksa med tekniken bakom Alta Vista som ar en sokmotor for Internet (och 
som troligtvis kommer att bli ett triumfkort). MCI kommer att sta for marknadsforingen 
av produkterna och anslutningarna i det publika natet. Konkurrenter ar AT&A, IBM och 
Netscape (med sitt Lotus Notes). 

Tjansterna kan vara enkla,med elektronisk post, gemensamma kundregister, formular, 
bokningar eller annan administration men de kan ocksa vara mer avancerade som 
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system for drift och overvakning eller andra avancerade applikationer kan ocksa vara 
tjanster inom Intranet. Systemet gar det mojligt for anvandaren att anvanda Intranet via 
Internet utifran och hjalper till att sprida ratt information till ratt person samt haller en 
oppen dialog mellan medarbetarna. De foretag som, enligt S-DA TA i Tranas (Vern har 
mest ... 1996-10-30, 98:06), har mest nytta av intranet ar: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Informations- och kunskapsintensiva foretag dar snabb information ger underlag for 
bra och snabba beslut. 
Dokument- och pappersintensiva foretag dar trycksaker kostar mycket pengar och tar 
tid att fa ut. 
Foretag med nara samordningar med externa partners dar det ar viktigt att beslut och 
information far en rationell gang. 
Sammansatta organisationer dar flera delar av ett foretags organisation behover 
kommunicera och samarbeta. Tid ar pengar. 
Geografisk spridd organisation, exempelvis dotterbolag som hela tiden behaver halla 
sig ajour med vad som hander i verksamheten. 
Foretag med ett brett sortiment dar sortimentet kan laggas ut via natet och hallas 
dagsaktuellt med enkla hjalpmedel. 
Stora foretag med mer an I 00 anstallda kan snabbt pa beslut och information till 
sina medarbetare och for att fa dessa att arbeta for samma ma!. 

For Tranas komrnun kan ett intranet utnyttjas for intern kommunikation. Personalen kan 
ta de! av intern information och aven skicka egna meddelanden. Skillnaden mellan ett 
intranet och det interna LAN11 som idag utnyttjas inom kommunen ar att alla som har 
behorighet till ett intranet kan ta de! av eller lamna information var de an befinner sig, 
inte som nu enbart om de sitter vid nagon av de datorer som ar anslutna till kommunens 
LAN. Forutom att intranet ger hogre atkomst och ar en billig kommunikationsform har 
den stora fordelar i form av snabbare information och mojlighet till battre 
beslutsunderlag for de olika forvaltningarna inom kommunen. Bade den personal som 
har och den som inte har tillgang till datorer pa sin egen arbetsplats far idag i allmanhet 
information under raster. Det kan darfor vara lampligt att, pa de arbetsplatser dar 
personalen inte har till gang till egna datorer, placera en PC (garna med pekskarm) i 
anslutning till fikarum, reception eller dylikt for att tillgodose samtligas behov av 
information samt for att minska den pappersbaserade informationen.En fordel med att 
publicera den intema informationen pa ett intranet som Jigger pa samma server som det 
lokala natet, dar anvandarna sitter, ar mojligheten att utnyttja intemets 
multimediakapacitet samtidigt som aven stora filer, tack vare det lokala natet, gar att 
overfora med rimlig hastighet vilket for narvarande inte ar mojligt enbart med hjalp av 
Internet. 

11 LAN = Local Area Network, det ar ett lokalt natverk, i allmanhet endast inom en eller e tt begransat antal 
byggnader. 
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Forkortningsordlista 

ABF = Arbetarnas BildningsForbund 
ADB = Automatisk DataBehandling 
AI = Artificiell Intelligens 
ALU= Arbetslivsutveckling 
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ARPA= Advanced Research Projects Agency 
ATG = AB Trav och Galopp (Stockholm) 
AXE = egentligen ingen forkortning utan en produktbeteckning for Ericssons digitala 

telefonvaxlar. 

BBS = Bulletin Board System 
BTJ = Bibliotekstjanst 
BURK = Bibliotekstjansts Universella Register for Katalogdata 

CAD = Computer Aided Design 
CAM = Computer Aided Manufacturing 
CDF = Centralnamnden for FastighetsData (nuvarande Metria) 
CD = Compact Disk 
CD-ROM= Compact Disc Read-Only-Memory 
CERN= Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire (europeiskt samarbetsorgan for 

grundvetenskaplig forskning, karnforskning) 
COBOL = COmmon Business Oriented Language 

DOS= Disk-Operativ-System 

EDI = Electronic Data Interchange 
ENIAC =Electronic Numerical Integrator and Calculator 

FAQ= Frequently Asked Questions 
FIR= FastighetslnformationsRegister 
Ff P = File Transfer Protocol 
FUB = Foreningen for utvecklingsstorda barn 

GIS = Geografiska Informationssystem 
GRUV = Grundlaggande Vuxenutbildningen 

HP= Hewlett-Packard 

IBM = International Business Machines Corp. 
IDG = International Data Group 
IRC = Internet Relay Chat 



ISDN = Integrated Services Digital Network 
ISO = International Standards Organization 
ISOC = Internet Society 
IT = Information Technology 

KB = Kungliga Biblioteket 
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KK-stiftelsen = Stiftelsen for Kunskap och Kompetensutveckling 
KomNet = ar Dialogs (fd Kommundata) nya rikstackande datanat 

LAN = Local Area Network 
LIBRIS = Library Information System 
LL = Lattlasta hocker (for vuxna med Iassvarigheter) 

MCI= Microwave Communications Incorporated 
MILNET = den militara delen fran ARPANET 
MIT = Massachusetts Institute of Technology 
Modem = MOdulator-DEModulator 

NAD = Nationella Arkivdatabasen 
NUTEK = Narings- och teknikutvecklingsverket 
NYKO = Nyckelkodsomradena 

PC = Personal Computer eller persondator 
PICS = Platform for Internet Content Selection 

RFV = Riksforsakringsverket 

SAS = Scandinavian Airlines System 
SEMKO = Svenska elektriska materielkontrollanstalten 
SJ= Statens Jarnvagar 
SKTF = Sveriges Kommunaltjanstemannaforbund 
SOU = Statens Offentliga Utredningar 
STATTEL = Sveriges Teknisk-Vetenskapliga Attache Verksamhet 
SUNET = Swedish University Computer Network 
SY AR= Svensk Arkivinformation i Ramsele 
SYO = Studie- och yrkesorientering i grundskola och gymnasieskola 

TCO = Tjanstemannens centralorganisation 
TCP/IP = Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
TRCAD = Tranas Rit och Cad 
TUC= Tranas Utbildningscentrum 

U-LINK = avdelningen for distansutbildning vid Linkopings universitets institution for 
datavetenskap 

URL = Uniform Resourse Locator 
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WWW= World Wide Web 



Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Boras ar en nationell hogskola. Studenter kom
mer fran hela landet for att studera har. Hogskolan bestar 
av fem institutioner och utbildningsprogram och kurser ges 
inom omradena bibliotek och information, textil, teknik, pe
dagogik samt data och ekonomi. 

Hogskolans lokaler Jigger mitt i centrala Boras. 
I 977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila ut

bildningarna har sitt ursprung annu Jangre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete ar en expanderande del 
av hogskolans verksamhet. Hogskolan samverkar har med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju-harads
bygden och i andra delar av landet och utlandet. 

lnstitutionen 
bibliotekshogskolan 

Bibliotekshogskolan har funnits i Boras sedan 1972. 
I manga ar var bibliotekshogskolan i Boras landets enda 

specialhogskola for bibliotekarier, men genom universite
tens och hogskolornas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inrattats aven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen leder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poling (motsvarar atta tenni
ner), varav minst 80 poang inom iimnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 
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