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Definitioner av begrepp i avtalet

API

Förkortning för Application Programming
Interface. Regler för hur ett program kan
kommunicera med andra program.
Innehåller verktyg/byggstenar för att
utveckla applikationer/tillämpningar.

Creative Commons

Creative Commons är benämningen på ett
antal standardavtal för licensiering av
upphovsrättsligt skyddat material.

Databas

Ett system som registrerar en viss
avgränsad mängd kulturarvsinformation, t ex
en museisamling eller ett register över
byggnader.

Informationsförvaltare (IF)

T ex museum, arkiv eller bibliotek som
förvaltar kulturarvsinformation och
tillgängliggör den via Internet.

Innehåll

Innehåll är ett fysiskt eller digitalt objekt som
beskrivs av metadatan som skördas till Ksamsök. Kan vara t ex en digitaliserad bok
eller en ljudfil. Motsvaras av Content i
Europeana.

Kulturarvsinformation

Alla data av den typ som levereras till Ksamsök. Kan vara fotografier, information
om fornlämningar och byggnader,
beskrivningar av föremål på ett museum,
osv.

Metadata

Textinformation som kan användas för att
beskriva, identifiera eller tolka innehåll,
inklusive hyperlänkar.

Objekt

Objekt finns på flera nivåer, det kan vara ett
objekt i källdatabasen (t ex ett fotografi) eller
ett metadataobjekt i K-samsök som
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representerar objektet i källan.
Protokoll

En uppsättning regler för hur två eller flera
program ska kommunicera med varandra.

Public Domain

Ett begrepp i amerikansk lagstiftning
gällande verk som är fria att använda, även
kommersiellt. Kan vara t ex verk där
skyddstiden är utgången eller där
upphovsrättsägaren har valt att
tillgängliggöra verket på detta sätt.
Begreppet finns inte i svensk lagstiftning.

SOCH (Swedish Open

Det engelska namnet på K-samsök

Cultural Heritage)

webservice.

Tillämpning/ Applikation

Praktisk användning av K-samsök
webservice för t ex webb eller mobil.

URI

Förkortning av Uniform Resource Identifier
och är ett unikt ID som används för att
identifiera ett digitalt objekt, t ex på Internet.

En URL (Uniform Resource Locator, dvs en
webbadress) är ett exempel på en URI.
Webservice

En webservice är ett program som
identifieras med en URI och vars gränssnitt
och bindningar kan definieras, beskrivas och
upptäckas som XML-föremål. En webservice
stödjer direktinteraktion med andra
programagenter med hjälp av XMLbaserade meddelanden som utbyts via
Internetbaserade protokoll.
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http://www.w3.org/TR/ws-gloss/
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Syfte
Syftet med detta avtal/överenskommelse är att klargöra
ansvarsfördelningen mellan Riksantikvarieämbetet och den som ansluter
sig till K-samsök i egenskap av informationsförvaltare (nedan kallad IF).

Bakgrund
Riksantikvarieämbetet tillhandahåller K-samsök. K-samsök är en
webservice som skördar metadata från anslutna databaser och
tillgängliggör dem för andra att bygga applikationer på via ett API.

K-samsöks huvudsyfte är att göra metadata och tillhörande innehåll
maximalt tillgängligt för applikationsutvecklare och därmed komma
allmänheten och forskarsamhället till del för lärande, kunskapsutveckling
och tillväxt. Även kommersiella aktörer har rätt att bygga applikationer på
tillgängligt innehåll och metadata i enlighet med licenser.

Rätt till metadata och innehåll
Metadata får endast levereras av IF till K-samsök om den är fri att nyttjas
utan inskränkningar enligt standardlicensen Creative Commons Zero.
Riksantikvarieämbetet kommer att tillgängliggöra metadatan under
licensen Creative Commons Zero 1.0 (se bilaga 1).

I de fall metadatan omfattar länkar till innehåll ska IF säkerställa en
korrekt tillämpning av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk och tydligt ange vilken nyttjanderätt som gäller för
innehållet. IF ska även säkerställa att innehåll som saknar
upphovsrättsligt skydd inte åläggs inskränkningar i nyttjandet på grund av
lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

IF ska märka innehåll i enlighet med Riksantikvarieämbetets, vid varje tid
gällande, rättighetsmodell för K-samsök. Se nu gällande rättighetsmodell
för K-samsök i bilaga 2.
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Parternas rättigheter och skyldigheter

IF garanterar att:
•

varje objekt alltid mappas mot K-samsöks persistenta URI, även
vid byte av databas eller system.

•

IF har rutiner för att ta emot och ta tillvara kommentarer och
besvara frågor kring skördade metadata.

•

IF informerar Riksantikvarieämbetet minst 14 kalenderdagar i
förväg gällande förändringar som påverkar hur skördade
metadata och länkar fungerar i K-samsök.

•

Om det sker förändringar i IF:s databas som leder till att länkar (till
innehåll eller källor) slutar fungera ska IF åtgärda detta inom
skälig tid.

•

IF ensamt och fullständigt ansvarar för alla skador som kan
orsakas Riksantikvarieämbetet såväl som tredje part till följd av
eventuella felaktigheter, tekniska eller kvalitativa brister i den
skördade metadatan som tillgängliggörs genom K-samsök.

•

IF ensamt och fullständigt ansvarar för alla skador som kan
orsakas Riksantikvarieämbetet såväl som tredje part till följd av
eventuell rättslig kränkning.

•

IF via gränssnittet för tjänstebeskrivningar håller metadata kring
vem som är ansvarig och beskrivningen av tjänster uppdaterad.

•

IF ansvarar för att mappning mot K-samsöks protokoll hålls
uppdaterad enligt överenskommelse.

•

IF ger Riksantikvarieämbetet rätten att använda sin logotyp i
marknadsföringsinsatser av K-samsök.

Riksantikvarieämbetet garanterar att:
•

Det finns en stabil teknisk miljö med övervakning under kontorstid

•

Systemet löpande underhålls och uppdateras.

•

Metadatan görs tillgängligt via Kringla (www.kringla.nu) och Platsr
(www.platsr.se)

•

Metadatan levereras till Europeana
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Giltighetstid
Detta avtal/överenskommelse gäller tills vidare.

Ändringar i avtalet/överenskommelsen
Ändringar av avtalet/överenskommelsen ska ske skriftligen.

Tvist
Tvist mellan parterna ska i första hand lösas genom förhandling. För det
fall förhandling inte löser tvisten, avgörs tvisten i allmän domstol.

Olika uppfattningar inom staten
Är det fråga om oenighet mellan Riksantikvarieämbetet och en annan
myndighet med anledning av denna överenskommelse ska denna lösas
genom förhandling mellan myndigheterna.

Uppsägning
IF och Riksantikvarieämbetet kan säga upp avtalet/överenskommelsen.
Avtalet/överenskommelsen upphör då att gälla 30 dagar efter skriftlig
uppsägning.

När avtalet upphör att gälla raderas all metadata som IF levererat till Ksamsök.

Riksantikvarieämbetet har rätt att utan förvarning helt eller delvis radera
IF:s metadata om IF bryter mot avtalet/överenskommelsen eller om
metadatan av andra skäl bedöms olämplig eller opassande.
Riksantikvarieämbetet kan även helt eller delvis radera IF:s metadata om
inte trasiga länkar åtgärdas inom skälig tid.

Denna överenskommelse/detta avtal har upprättats i två exemplar varav
parterna tagit var sitt.
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Datum

Datum

Torsten Hökby
Riksantikvarieämbetet

Bilaga 1 Licensvillkor för Creative Commons Zero, CC0 1.0 Universal
Public Domain Declaration
Bilaga 2 Riksantikvarieämbetets rättighetsmodell för K-samsök
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