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The Art Library uses the newspaper cuttings archive to provide her customers with news
paper articles about art. This archive has the following problems; there is little space left in 
the paternoster lifts, the articles can only be found on keyword and to maintain the archive, 
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This research aims to find out how the Art Library can provide her customers with news
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Six possible solutions are given. Out of these the solution with "Artikel-sok" was recommen
ded. According to this solution the Art Library should no longer maintain the archive, but 
use "Artikel-sok", a database from Bibliotekstjlinst which contains descriptions of articles 
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Sammanfattning 

Klipparkivet, som Konstbiblioteket anvander for att fOrse sina kunder med 

tidningsartiklar, har ett antal problem. Utrymmet i patemosterverken kommer snart att bli 

fyllt, artiklama kan enbart aterfinnas med amnesord. Uppdateringen av klipparkivet ar 

arbetsintensiv. 

Det undersoktes hur Konstbiblioteket mot lagsta mojliga kostnader kan forse sina kunder 

med behovet av tidningsartiklar. 

Den nuvarande forsorjningen med tidningsartiklar studerades liksom anvandningen av 

arkivet, som undersoktes med hjalp av en enkat. Enkaten utvisade att interna kunder i 

snitt anvander klipparkivet 4 ganger om aret och per besok kopierar 2,8 artiklar. Extema 

kunderna anvander arkivet rnera och kopierar i snitt 4,7 artiklar per besok. Arligen 

kopierar externa kunder 6,6 ganger mer artiklar an vad de interna kunder gor. 

Med hjalp av litteratursokningar och intervjuer beskrevs 6 olika mojliga losningar, 

narnligen: 

-full-text databas; 

- bibliografisk databas; 

- klipparkivet i bantad form; 

-extern SDI-service; 

- bestalla artiklar hos tidningarna; 

- Artikel-sok. 

Efter att ha overvagt fOr- och nackdelama och kostnaderna till de olika lbsningama drogs 

slutsatsen att Artikel-sok pa basta satt lOser problemen med den nuvarande forsorjningen 

av tidningsartiklar mot lagsta mojliga kostnader. 

Med denna losning avsl utas klipparkivet, men anvands fortfarande fOr forfragningar efter 

artiklar fore 1979 eftersom dessa inte finns i Artikel-sok. Artikel-sok innehttller 

beskrivningar av tidnings- och tidskriftsartiklar om bland annat konst. 

Rekommendationen innebar att Artikel-soks CD-ROM for natverk gors tillganglig pa 

SKM:s natverk, som gor att interna kunder kan soka pa sin arbetsplats. CD-ROMen 

uppdateras 4 ganger per ar. For att aven kunna hitta de mest aktuella artiklarna 

rekomrnenderas dessutom ett on-line abonnemang pa Artikel-sok. Artiklama kan bestallas 

hos Bibliotekstjanst. 

lnformationsforsorjningen via Artikel-sok ger en kostnadsbesparing om ungefar 90%. 
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Kapitel 1 Inledning 

Ar 1880 borjade Konstbiblioteket att anlagga ett klipparkiv med tidningsartiklar om 
konst. Tekniken bar under de 120 ar som bar gatt, gjort stora framsteg: bilen, flygplanet 
och datom blev uppfunna. Samhallet har blivit beroende av tekniken. Klipparkivet 
daremot, underhalles pa nastan samma satt som for drygt hundra ar sedan. 
Statens konstmuseers bibliotek, Konstbiblioteket, forser sina museitjansteman ocb 
externa kunder med tidningsartiklar om konst. Informationsforsorjningen med 
tidningsartiklar har till ocb med idag blivit organiserad med bjalp av ett klipparkiv, som 
numera omfattar ungefar 2,5 miljoner urklipp. 

Uppdateringen av klipparkivet ar arbetsintensiv, tre personer som tillsammans bar tva och 
en halv tjanst arbetar for arkivet. Klippen forvaras i paternosterverkl, som snabbt blir 
fulla. Det forvantas att paternosterverken inom nagra ar inte har nagot utrymme kvar, vid 
den nuvarande tillvaxten, 
Datateknikens utveckling har lett till en stor okning av sokrnojligheterna i elektroniska 
databaser. Mojligheterna att aterlinna artiklar i klipparkivet ar mycket begransade och 
motsvarar inte dagens moderna krav pa sokmojligbeter. I klipparkivet finns endast 
mojligheten att soka pa amnesord. 

Som examensarbete for utbildningen 'Bibliotheek en Documentaire Informatie (BDI) i 
Deventer, Nederlanderna, har vi undersokt vilka mojligheter det finns att lOsa 
ovannamnda problem. Undersokningen skall aven vid Hogskolan i Bonis, institutionen 
Bibliotekshogskolan, behandlas som magisteruppsats i Biblioteks- och lnformations
vetenskap. 

Problemstallning 

ProblemsUillningen for var undersokning ar fOljande: 

Pa vilket satt kan Konstbiblioteket, for lagsta mojliga kostnader, fOrse sina 
kunder med tidningsartiklar om konst? ProblemsUillningen utvecklas vidare i 
Kapitel2. 

Syftet som tillhor problemstallningen ar foljande: 

Skriva en rekommendation till Konstbiblioteket, om bur Konstbiblioteket, mot 
lagsta mtljliga kostnader, kan forse sina kunder med behovet av information av 
tidningsartiklar om konst och angransande amnen. 

Undersokningen riktades mot den specifika situationen vid Konstbiblioteket. 
Kapitel 2 belyser problemstallningen och delfragoma. 
Kapitel3 beskriver organisationen och uppgifter. 
Bakgrunder till problemen finns i Kapitel 4. I Kapitel 5 beskrivs bakgrunder till mojliga 

1 Arkivredskap designad som ett mudderverk eller en gravmaskin med flera skopor 

som ar fastade vi den andlos kedja. 
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lOsningar ur kapitel 6. 
I kapitel6 beskrivs mojliga losningar till problemen med informations-forsorjningen med 
tidningsartiklar. 
Kapitel 7 inneMller fOr- och nackdelar med de olika lOsningama. 
Klipparkivets kostnader under 1995 framstalls i Kapitel 8.1 , medan kostnader for de 
mojliga lOsningarna framsUills i Kapitel8.2. 
l kapitel 9 finns underlag till och val for en losning. 
Vad konsekvenserna av den valda IOsningen innebar, behandlas i KapitellO. 
Rekommendationer som bar samband med den valda losningen behandlas i kapitel 11. 
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Kapitel 2 Problemformulering 

Konstbibliotekets informationsforsorjning med tidningsartiklar ar numera organiserad i 
ett klipparkiv. Problemen som Konstbiblioteket upplever med den nuvarande 
informationsfOrsorjningen med tidningsartiklar arfoljande: 

1 Arbetskostnadema for att uppdatera klipparkivet ar mycket hoga. Det tar mycket 
tid att lasa, valja artiklama och gora dem sokbara; 

2 Mojligheter att lagra och aterfinna artiklarna ar begransade. Varje artikel far ett 
eller nagra amnesord, som gar att artikeln kan aterfinnas. Antalet sokingangar ar 
fa; 

3 Dessutom kommer det kvarvarande utrymmet i patemosterverken snart att fyllas. 

Utgaende if ran dessa problem formulerade vi fragan for undersokningen pa foljande satt: 

Pa vilket siHt kan Konstbiblioteket, mot lagsta mojliga kostnader, fOrse sina 
kunder med tidningsartiklar om konst och angransande amnesomraden. 

For att kunna svara pa problemstallningen, ar det nodvandigt att veta hur den nuvarande 
informationsforsorjningen med tidningsartiklar sker och vilken information klipparkivet 
inneMller. I sam band med detta formulerade vi fOljande delfragor: 

Hur forser Konstbiblioteket numera sina kunder med tidningsartiklar? 
Vilken betydelse har klipparkivet? 
Vad ar det som gor klipparkivet unikt? 
Vilka finansiella mojligheter bar Konstbiblioteket for informationsfOrsorjningen 
med tidningsartiklar? 
Vilka anslag far klipparkivet numera, och bur stora ar de? 

Dessa delfragor besvarades med hjalp av intervjuer med klipparkivets personal och 
chefsbibliotekarien. Arkivets kostnader erholls med hjalp av loneadministrationen och 
rakningar. 

Klipparkivet finns till for intema och extema kunder hos Konstbiblioteket. Eftersom det 
inte fors nagon statistik over det exakta antalet besokare och antalet artiklar som anvands, 
gjordes det en brukarundersokning som besvarade fOljande delfragor: 

V em utnyttjar kli pparki vet? 
Hur mycket anvands klipparkivet? 
Hur ser informationsbehovet ut? 

Problemen med den nuvarande informationsforsorjningen formulerades av oss. For att fa 
des sa problem bekraftade ellerfornekade och for att fa veta vilka problem museiledningen 
och anvandarna upplever, formulerades foljande delfragor: 

Vilka problem upplever bibliotekspersonalen med den nuvarande forsorjningen av 
ti dningsartikl ar? 
Vilka problem upplever museiledningen med den nuvarande forsorjningen med 
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ti dningsartiklar? 
Vilka problem upplever kunderna med den nuvarande forsorjningen med 
tidningsartiklar? 

Fragorna blev besvarade med intervjuer och en brukamndersokning. 

Innan en lOsning kunde rekommenderas, inventerades det vilka krav som sUilldes pa 
denna. Dessutom undersoks om informationen som finns i klipparkivet finns tillganglig 
pa annat hall, sa att dubbelarbete kan undvikas. Foljande tva delfnlgor tillhor denna delen 
av undersokningen: 

Vilka krav sums det pa en Iosning'? 
Finns klipparkivets information tillganglig pa annat ball? 

Dessa fragor blev besvarade med hjalp av intervjuer. 

Angaende mojliga losningarformulerades foljande delfragor: 

Vilka mojliga losningar finns det for forsorjningen med tidningsartiklar, och hur 
ser de ut? 
Vilka arfor- och nackdelarna med de olika losningarna? 
Vilken !Osning ar mest Uimplig for Konstbi blioteket? 
Vad ar kostnaderna till de olika 1 osningama? 

Med hjalp av litteratursokningarna och undersokningen var klipparkivets information 
ytterligare finns tillganglig skall dessa fragor kunna besvaras. 

Efter att ha valt en lOsning beskrivs hur den lOsningen kan forverkligas, vilka 
konsekvenser den Hir och hur personalen kan komma att reagera. Till det formulerades 
fOljande delfragor: 

Hur kan den mest lampliga !Osningen forverkligas? 
Vilka konsekvenser har rekommendationen nar den forverkligas? 
Vad tycker personalen om andringarna som lOsningen innehaller? 

Ovannamnda delfragor hjalper till att kunna besvara problemstallningen. 
Undersokningens syfte ar: 

Skriva en rekommendation, om hur Konstbiblioteket, mot lagsta mojliga 
kostnader, kan forse sina kunder med behovet av information av tidningsartiklar i 
konst och angransande amnen. 
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Kapitel 3 Organisationen och uppgifter 

3.1 Statens konstmuseer 

Organisation en Statens konstmuseer (SKM) omfattar tre museer: 

Nationalmuseum 
Moderna Museet 
bstasiatiska Museet. 

Inom Statens konstmuseer arbetar ungefar 200 ansUillda. Konstbiblioteket ar en sarskilt 
avdelning sam ingar i overintendentens enhet. Biblioteket ar i forsta hand avsett for 
museitjansteman fran Nationalmuseum och Modema Museet. 

Statens konstmuseer leds av overintendenten. En styrelse, som omfattar nio ledamoter, 
star over overintendenten. Styrelsen bar rlitt att fatta beslut om ordfOranden, 
overintendenten och minst halften av de andra ledamoter ar narvarande. 

Statens konstmuseers organisation omfattar fyra enheter. Varje museum for sig ar en 
enhet. Dessutom finns det en enhet som star under overintendentens ansvar. 
Konstbiblioteket ar en del av denna enhet. 

Uppgifter och ansvar for de olika enheterna finns beskrivna i Forordningen med 
instruktion fOr Statens konstmuseer. 

3.2 Uppgifter 

Statens konstmuseers uppgifter beskrivs i SFS Forordning med instruktion for Statens 
konstmuseer utfardad den 2juni 1988. 

"1. 
Statens konstmuseer har till uppgift att framja konsten, konstintresset och 
konstvetenskapen. Myndigheten skall levandegora aldre och nutida konstformer och 
deras samband med samhallets utveckling samt verka for konstnarlig och kulturell 
fornyelse. Myndigheten skall ocksa belysa de ostasiatiska kulturerna fran aldre tid till 
nutid. 
Myndigheten skall driva tre museer, namligen 

2. 

nationalmuseum, 
moderna museet, 
ostasiatiska museet. 

Statens konstmuseer skall sarskilt 

1. varda, forteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyforvrav berika de 
samlingar som bar anfortrotts myndigheten. 
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2. halla ett urvai av de samlingar som ar avsedda for utsUi.llning tillgangligt for 
allmanheten, driva och stOdja utsHillningsverksamhet och annan pedagogisk 
verksamheten samt dri.va utlanings- ocb depositionsverksamhet. 

3. forteckna och vetenskapligt bearbeta ovriga staten tillhoriga eller av staten 
understOdda samlingar av konst och konsthandverk samt ova tillsyn over sadana 
samlingar och over bur statliga organ v:hdar staten tillboriga konstverk som ar 
fast anbringade, i den man dessa samlingar eller konstverk inte, enligt sarskilda 
bestammelser, star under tillsyn eller vihd av nagon annan myndighet eller 
inrattning som bar betryggande sakkunskap i fraga om sadan konst. 

Statens konstmuseer far ta betalt for depositioner av konstforemal ur myndighetens 
samlingar enligt grunder som foreskrivs av myndigheten efter samdtd med 
riksrevisionsverket. 

3. 
Statens konstmuseer bar sarskilda ansvarsuppgifter tnom konstmuseiomradet. 
Myndigheten skall darvid inom detta omrade: 

verka for en lamplig samordning av museivasendet, sarskilt mellan museer pa 
central och regional niva, 
verka fOr en utveckling av kontakterna mellan museivasendet och dess omvarld 
ocb darvid foretrada musei vasendet, 
Myndigheten skall inom sitt omrade bista annan museiversamhet, sarsklit pa 
regional niva.'' (SFS 1988:677) 

3.3 Konstbiblioteket 

Vid Statens konstmuseers bibliotek, Konstbiblioteket, arbetar 10 personer. Biblioteket 
avser framforallt for museipersonal fran Nationalmuseum och Moderna Museet. 

Bibliotekets samlingar omfattar 300.000 band ocb 268 tidskrifter ocb arsbocker. 
Dessutom finns det ett okand antal manuskript och ett klipparkiv som omfattar ungeHir 
2,5 miljoner tidningsurklipp. Under 1994 inkom 2505 nya becker och 
utstallningskataloger. Under 1983 var tillvaxten dubbelt sa stor. Under perioden 1983 -
1994 okade budgeten for inkop fran 100.000 Kr till350.000 Kr. Samlingens tillvaxt sker 
med 70 till 75% genom byten och gavor. 

Chefsbibliotekarien anser att minskningen av forvarv beror pa att man sagt upp 
abonnemang och avsl uta de bytesforbindelser. "Ett annat skal ar att museer integer ut lika 
mycket utstallningskataloger och andra utgavor, som forut. Det beror pa 
lagkonjunkturen." (Winka 1995, s.20) 
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3.4 Museipolitiken 

Det finns inte nagon policy for Statens konstmuseer. Kulturpolitikens inrikting foresUtr 
fbljande mal for museipolitik.en. 

"Museipolitiken ska: 

fdimja nationell, regional och lokal kulturell indentitet; 
oka mojlighetema for manniskor att mota de kulturhistoriska, konstnarliga, 
naturvetenskapliga och tekniska sammanhangen och helhetsperspektiven; 
framja manniskors akti va deltagande i museernas verksamhet; 
vidareutveckla och starka samverkan inom kulturmiljovarden; 
framja museernas utveckling i nara relation till den pagaende 
samhallsforandringen; 
verka for att kunskapsinnehiHlet ska Ht bredd och balans." (Statens offentliga 
utredningar 1994:84, s. 68-69) 
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Kapitel 4 Bakgrunder till problemen 

Detta kapitel behandlar bakgrunder till problemen. Nuvarande infonnations-forsorjning, 
anvandarundersokningen och kundernas, bibliotekspersonalens och museiledningen 
problemen med klipparkivet, tas upp. 

4.1 Nuvarande informationsforsorjningen 

Foljande delfragor besvaras i detta avsnitt: 

hur fOrses kunderna med tidningsartiklar? 
vilken betydelse har klipparki vet? 
vad ar det som ar unikt med klipparkivet? 
vilka finansie11a mojligheter for forsorjning med tidingsartiklar har 
Konstbiblioteket? 

4 .1 . 1 lnformationsf"orsorjning med klipparkivet 

Hur far kunderna idag sin information ur tidningsartiklar? Denna fraga besvaras med 
'klipparkivet'. For att svara pa fragan anvandes information ur intervjuer och samtal med 
Ola Hammarlund och ur skriften 'Arbetsrutiner vid klipparkivet'. 

Historia 

Sedan 1880 har det pa Konstbi blioteket klippts artiklar om konst och angransande amnen 
ur den svenska dagspressen. Det gjordes nastan bela perioden av biblioteket sjalv. I 
'Statens konstsamlingars tillvaxt och forvaltning' , 1917, skrevs det dock att "samlingen 
utvidgats under medverkan av en harvarande pressbydt, som anskaffat urklipp rorande 
konst ursa gott somalia de svenska tidningar som icke varit a museet tillgangliga." 
I borjan klistrades artiklarna in i backer. Biblioteket fick dock inga pengar for 
klippverksamheten, som gjorde att artiklarna i stallet for att bli inklistrade, blev forvarade 
i papplador och att personal inte kunde avlOnas. Darfor var det oavlOnade kvinnor som 
klippte ur tidningarna. 
Nar biblioteket 1984 flyttade till byggnaden intill Nationalmuseum, blev artiklarna 
fOrvarade i paternosterverk i stallet fori papplador. 

Konstbiblioteket prenumerar pa sex dagstidningar vilka ar bade riksHickande och 
regionala (se nedan). Ur dessa tidningar klipps artiklar som motsvarar kraven pa 
information. 
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Foljande tidningar klipps numera: 

Dagens Nyheter; 
Goteborgs Posten; 
Sundsvalls Tidning; 
Svenska Dagbladet; 
Sydsvenska Dagbladet; 
Upsala Nya Tidning. 

Dessa tidningar klipps for att dear storst, eller darfor att museitjanstemannen tycker att 
det finns bra konstartiklar. Sedan 1996 klipps Sydsvenska Dagbladet i sUillet for Arbetet, 
ett beslut sam fattades av overintendenten 

Selektering 

Ett antal biblioteksanstallda laser dagligen ovannamnda tidningar och valjer artiklar sam 
de och chefsbibliotekarien anser motsvara kraven. 

Alla artiklar sam klipps ska hanforas till ett av de amnesomraden som finns 
representerade i amnesordsregistret. Detta register anvands for klassifikationen av 
artiklarna. 1991 reviderades registret senaste gangen. Huvudgrupperna i registret ar 
foljande: 

Affischer 
Arkitektur 
Barnkultur 
Bibliotek och arkiv 
Bildande konst 
Biografi 
Bokkonst 
Donationer 
Enskilda konstnarer 
Film, reklam och tv 
Frimarken 
Grafik och handteckning 
Konst pa sjukhus 
Konsten och den offentliga sektorn 
Konsten och kriget 
Konsten och skolan 
Konstframjandet 
Konstforfal skningar 
Konsthandel 
Konsthantverk 
Konstkritik och konstdebatt 
Konstlitteratur 
Konstnarer 
Konstskolor 
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Konststolder och konstvandalism 
Konsttidskrifter 
Kyrklig konst 
Lag angaende konst 
Museer och samlingar 
Museivard och museiteknik 
Maleri 
NUN SKU 
Portditt 
Restaurering och konservering 
Scenografi och dekor 
Skulptur 
Sponsring 
Statens konstmuseer 
T essin.institutet, Tessinsallska pet 
Topografi 
Utstallningar 

Typ av artiklar 

Alla artiklar som motsvarar amnesordsregistrets grupper blir klippta och arkiverade. Alla 
typer av artiklar finns representerade, bland annat dodsrunor, notiser, recensioner, 
bakgrundsartiklar och sa vi dare. 

Lagring av artiklar 

Som namts tidigare, lagras artiklarna i fern paternosterverk. Detar stora skap med hyllor 
som ar monterade pa kedjor som kan snurra runt. 

Huvudamnen ar fordelade pa olika paternosterverken. Artiklarna ligger i mappar 
sorterade efter amne. De fiesta klipp, aven mycket sma, Higgs in i det format de hade. Det 
finns inte nagot standardformat pa klippen. Under de sista aren gors ibland fotokopior av 
artiklar, bland annat nar en artikel bestar utav flera delar ocb nar en artikel bar flera 
amnesord. I sa fall arkiveras artikeln pa ett pappersark. 

Fara vid lagring av tidningsartiklar 

Vid lagring av tidningsartiklar finns vissa faror. Farorna ar bland annat foljande 2: 

.. For hog eller for Hig luftfuktighet och temperatur. Bast ar en luftfuktighet pa 50 
procent och en ternperatur om maximum 20 grader Celsius. En lagre temperatur ar 
annu battre, men blir svar for manniskor att arbeta i. Faktorerna fuktighet och 
temperatur ska vara stabila; 

2 se: Cunningham, Veronica Colley, 'The preservation of newspaper clippings', 

SpecialLibraries. (1987) winter, s. 41-43. 
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Papper skadas da det korumer i kontakt med ljus. Detta ar inte fallet vid 
Konstbibliotekets klipparkiv, sa Hinge klippen ligger arkiverade; 

For manga klipp i ett kuvert gor att klippen trycks hart mot varandra och sma 
kli pp hamnar pa batten av kuvertet; 

Klipp viks for att fa plats i kuveret. Genom att ofta vikas, blir papperet sprott; 

Artiklarna blir lagrade pa papper av druig kvalitet med lagt ph-varde. Det gor att 
det efter m?mga ar finns bara pulver kvar., 

Samlingens storlek 

Konstbibliotekets personal uppskattar att det finns 2,5 miljoner klipp i klipparkivet. lngen 
vet dock hur manga artiklar det verkligen ar, inte ens hur manga mappar det finns i 
paternosterverken. Just nu fors det ingen statistik over klipparkivets verksamhet. 
Berakningen av antalet nya klipp per ar ligger pa cirka 10.000. 

lnf ormationsfOrmedling 

Kunden berattar for klipparkivets personal om sin informations-behov. Personalen letar 
efter mappar med klipp som kan tillfredstalla informationsbehovet. Kunder tittar igenom 
artiklama och laser eller kopierar artiklar sam han/ hon behover. Slutligen lagger kunden 
tillbaka klippen och lamnar tillbaka mappen till personal en. V atje kund far maximum tva 
mappar samtidigt. Pa sa vis fOrsoker biblioteket undvika att artiklarna fran alika mappar 
blandas ach pa sa satt tappas bart. 

4. 1. 2 Klippar kivets betydelse 

For att kunna bedoma betydelsen av klipparkivet, ar det bra att forst se pa Statens 
konstmuseers syfte med Konstbibliateket. SKM's overgripande miH har anvands for att 
Kanstbiblioteket tillhor SKM och skall bidraga att realisera SKM's mal. 

Syftet ar att tillgadose kundernas behov av information med tidningsartiklar om 
kanst ach angransande amnesomraden. Med detta ska Statens kanstmuseers 
overgripande miH realiseras. SKM:s ska framja konsten, intresset for kanst och 
konstvetenskapen.(SFS, 1998:677) 
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Funktion 

Med utgangspunkt fdm SKM's overgripande mal ar syftet med informations
forsorjningen vid klipparkivetfoljande: 

Klipparkivet ska forse sina kunder, bada externa och interna, med den 
information om konst sam finns i vissa utvalda svenska dagstidningar. 

Interna kunder ar museipersonal inom SKM. Externa kunder ar de som hittar vagen till 
Konstbiblioteket. Starsta gruppen bland externa kunder ar studoltcr fdm Stockholms 
universitets konstvetenskapliga instutition. Konstbiblioteket riktar sig framfOr allt till 
studenter pa hogre utbildningsnivaer. Klipparkivet bar saledes betydelse for tva grupper, 
namligen interna och extema kunder. I vilket fall som heist prioriteras interna kunder, 
vilket framgar till exempel av utlaningspolicy och oppethallandet for externa kunder. 
Externa kunder far ej lana hem, medan intern a far det sa Hinge de behover, oppethallandet 
for externa kunder ar 16 timmar och 3 telefontimmar per vecka, medan intema kunder har 
till gang till biblioteket under all a arbetstimmar. 

Konstbiblioteket bedriver inte nagon marknadsforing, eftersom resurserna ar 
otillrackliga. Forutom att det finns for lite personal ar personalen inte tillracklig 
biblioteksutbildad for att biblioteket ska kunna fungera nagorlunda bra. Extema kunder 
behover inte betala nagot for att fa till gang till biblioteket och att allmanheten darfor ska ha 
fri tillgang till dess tjanster. 
Uppfattningen rader att biblioteket redan finansierats genom skattepengar (Barbro 
Schaffer, Stockholms universitet), detta fastan Konstbibliotekets primara verksamhet inte 
kan finansieras via myndighetens statliga anslag. Detta visas bland annat av att biblioteket 
fran och med februari/mars, nio mfmader innan budgetarets slut, lades pa ett inkopsstopp. 
Det ses ocksa av det faktum att vakanta tjanster inte besattes med ny personal eller viktiga 
funktioner utfors av outbildad personal, som for myndigheten innebar hoga 
lbnekostnader. 

Bevarandetav material 

Klipparkivet innehaller forutom nya klipp ocksa manga gamla klipp. Biblioteket vill att 
kunderna ska kunna anvanda dem Hinge till. Tyvarr bar tidningspapper inte aHtid haft 
samma kvalitet, vilket gar att aldre klipp blir sprott. Forsta tanken man far, ar att dessa 
artiklar maste raddas genom konservering, genom scanning in i en dator. Den kostar 
dock mycket tid och pengar. En andra tanke man far ar att Konstbiblioteket inte har nagon 
plikt att bevara allt sitt material for framtiden. Konstbiblioteket fonnedlar sin information 
och sedan gallrar bort det material som inte Hingre ar relevant. Detta kan sa]edes aven 
galla klipparkivet. Det svenska bibliotek som bar plikten att bevara och konservera allt 
material som publiceras i Sverige och pa svenska ar Kungliga Biblioteket. Pa detta 
bibliotek finns alla de artiklar som Konstbiblioteket lagrar i sin arkiv tillgangliga pa 
mikrofilm. 
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Konstbiblioteket har dock till skillnad fdin andra bibliotek gjort artiklarna 
atersokningsbara via innehallet, nagot som gor det unikt. Faktum ar dock att 
inforrnationen inte kommer att forsvinna nar klipparkivet inte har materialet langre, det 
blir bara mycket svarare att hitta artiklarna. 

Pa denna punkt maste man tanka efter och prioritera. Nasta fraga bli da: maste man 
investera i dyrbar konservering nar artiklarna anvlinds av sa fa? Av huvudma.Igruppen 
(intema kunder) utnyttjas klipparkivet ganska lite.3 
Det duger inte att tanka i hlirda att man inte kan genomfora radikala forandringar och att 
skjuta fram problemet hjlHper inte heller sa mycket, eftersom artiklama inom kort ar 
forsvunna. 

4 .1. 3 Det unika med klipparkivet 

Klipparkivet kan beskrivas med ett antal egenskaper som kan anses ganska unika. Det 
innehaller mycket konstinformation ur tidningar som finns samlade pa ett stalle. Arkivet 
innehaller forutom nya artiklar ocksa aldre och omfattar stora volymer. Konstbiblioteket 
ar ett av de sista stora museibibliotek som fortfarande uppdaterar ett klipparkiv. Manga 
museer har slutat att uppdatera sina klipparkiv. Alla dessa fakta ar av stor vikt, men gor 
inte arkivet unikt. AHa artiklar som Konstbiblioteket bar i sitt arkiv, finns namligen ocksa 
ti11gangliga vid Kungliga Biblioteket. 

Det som ar unikt med klipparkivet ar att tidningsartiklar om konst gjorts sokningsbara 
efter innehall. Andra arkiv kan ha samma artiklar, men dar ar de inte sokningsbara pa 
samma satt som pa Konstbiblioteket. 

4. 1. 4 Finansiella mojligheter 

Konstbiblioteket far varje ar medel av Statens konstmuseers budget, medel som i princip 
tacker alla kostnader. Eftersom inforrnationsforsoijning med tidningsartiklar ar en del av 
bibliotekets aktiviteter, maste detta betalas ur samma budget. 

Stora investeringar kan inte betalas med denna budget. Till det maste det enligt Magdalena 
Gram, tillfallig chefsbibliotekarie, pengar ur externa fonder sokas. Det gor att det i forvag 
inte ar mojligt att saga hur mycket en lOsning maximalt far kosta. Detar dock inte troligt 
att en extern fond vill betala stora pengar till en delverksamhet hos ett bibliotek som 
anvands sa lite. 
Det ar alltsa viktigt att hitta en losning som kostar sa lite som mojligt, men som linda 
motsvarar kraven. 

3 Se Kapitel 8.2. 
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4. 2 Anvandning av klipparkivet 

Foljande delfnl.gor skall besvaras i detta kapitel: 

vem anvander klipparkivet? 
bur mycket anvands klipparkivet? 
bur ser informationsbebovet ut? 

Dessa delfragor besvarades genom en brukarundersokning i form av en enkat. 
Brukarundersokningen gjordes for att det inte fanns nagon statistik over anvandningen av 
klipparkivet. 

Enkaten skickades till 48 museitjansteman (interna kunder). Kriteriet var att personen 
skulle vara en mojlig anvandare av artiklar om konst. 42 av 48 (88 procent) interna 
kunder fyllde i enkiiten ocb skickade den tillbaka. 
Externa kunderna (alia besokare till klipparkivet som inte ar interna kunder) fick en 
man ad att fylla i enkliten. Sammanlagt fyllde 42 externa kunder i enkiiten. 

4. 2. 1 Antal besokare 

Forsta fragan i enkaten ar: 'Hur ofta besoker du klipparkivet?' 
Det fanns foljande svarsmojligbeter: 

en gang per vecka; 
en gang per tva veckor; 
en gang per manad; 
en gang per balv ar; 
annat: 
.. . per vecka 
... per ar. 

Svaren bearbetades efter antal besok per ar, sa att det skulle ge en tydlig bild over 
besoksfrekvensen av interna och externa kunder. I figur 4.1.2 finns de olika varden. 
Grupper om tre valdes da. Smalare grupper skulle vara otydligare, medan storre grupper 
inte skulle ge en tillracklig detaljerad bild. 
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Figur 1. Antal besok per ar. 

Antal besok Interna kunder Externa kunder 

Antal Procent Antal Procent 
---------~-------------~--~-------------------------------------~----------------------------------------

0 - 2 28 66,7 19 45,2 
3 - 5 3 7,1 3 7,1 
6 - 8 2 4,8 1 2,4 
9 - 11 0 0,0 0 0,0 
12 - 14 5 11,9 11 26,2 
15 - 17 0 0,0 0 0,0 
18 - 20 0 0,0 0 0,0 
21 - 23 0 0,0 0 0,0 
24 - 26 2 4,8 2 4,8 
27 - 0 0,0 4 9,5 
Okand 2 4,8 2 4,8 

Total 42 100 42 100 

Varje ar far klipparkivet drygt 160 besok av intema kunder. Under 1995 fick klipparkivet 
besok av 657 externa kunder. Under 1995 var procenttalet interna kunder ungefar 
(160:(657+160)) x 100% = 20 procent. 

Interna kunder besoker klipparkivet i snitt 4 ganger per ar. De olika besoksfrekvensema 
av intema kunder hade en stor spridning. Standardavvikelsen, en metod fOr att se hur 
spridningen av de olika varde ar, bevisar det. 4 95 procent av alla varden ar mindre an tva 
ganger standardavvikelsen fran medel. 

Snittantalet besok av de intervjuade extema kunder var nastan 11 per ar. Den stora 
skillnaden med de intema kunderna forklaras av att en tredje del av interna kunderna icke 
anvander klipparkivet. Under perioden fran mitten av februari till mitten av mars, drygt 
fyra veckor, blev alla besokare (extema kunder) till klipparkivet uppmanade att fylla i 
enkaten. Rent statistisk del tog i enkaten alia externa kunder som kom en gang per manad 
eller fler.Andelen av denna gruppen i totalet av de enkaterade extema kunder ar harmed 
hogre an andelen av den gruppen som besoker klipparkivet minst en gang per manad, sett 
pa total a antalet externa kunder. Den del en av de externa kundema som deltog i enkaten ar 
inte en representativ del av alia externa kunder. 

-+ Standardavvikelsen beraknas genom "kvadratroten ur genomsnittet av kvadratema 

av avvikelserna av x-varden gentemot det genomsnittliga x-vardet.'' (oversatt av 

forfattama: Statistiek ]a: Dl. 4 : Gemiddelde, standaardajwijking en indexcijfers, 

1994, s. 35.). 
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Standardavvikelsen for besoksfrekvensen av de externa kunderna ar 15, 1. Detta varde lag 
narmare medelvardet an de interna kundernas besoksfrekvens. 

Figur 2. BesCikj!·ekvens i procent 
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Det finns fern interna kunder som besoker klipparkivet en gang per m~mad. Enbart tva 
interna kunder besoker arkivet fler an en gang per manad. Dessa sju personer gor 
sammanlagt 67 procent av alla besok av interna kunder. 
Tva tredje delar av de interna kundema som deltog i enkaten anvander aldrig eller nastan 
aldrig arkivet. 

4. 2. 2 Antalet artiklar som kopieras 

Att fa en bild av antalet artiklar som klipparki vets besokare anvander var svart, eftersom 
Konstbiblioteket inte for nagon statistik over antalet artiklar som utnyttjas. Det ar inte 
heller mojligt att Hina artiklar, vilket gor det annu svarare. Problemet 'lOstes' med 
resonemanget att kundema kopierar artiklama nar dear relevanta. Besokama som deltog i 
enkaten tillfragades om hur maga artiklar de kopierar per besok. 
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Figur 3. Antal kopierade artiklar per besok. 

Antal artiklar Interna kunder Externa kunder 

Antal Procent Antal Procent 
--------------------------------------------------------------------------------------------------~------

0 17 40,5 4 9,5 
4 9,5 2 4,8 

2 2 4,8 5 11,9 
3 6 14,3 5 11,9 
4 0 0,0 3 7,1 
5 4 9,5 6 14,3 
Mera 3 7,1 14 33,3 
Okand 6 14,3 3 7,1 

Total 42 100 42 100 

Interna kunder kopierar arligen 465 artiklar, som betyder i snitt 2,8 artiklar per besok. 
Externa kunder som medverkade i enkaten kopierar i snitt 4,7 artiklar per besok. I 
motsats till medeltalet av antalet besok per ar av externa kunder, vilket inte ar palitlig pa 
grund av det icke representativa urvalet som beskrevs i avsnitt 2.1, ar medeltalet av 
antalet kopierade artiklar palitlig. 

Skalet ar att det finns nastan ingen korrelation mellan antalet besok och kopierade 
artiklar.(Statistiek, Statistiek 1a, Dl. 5: Blok 5, 1994, s. 135) Korrelationen var -0,17.5 

Nar for varje kund antalet besok per ar multipliceras med antalet artiklar som han kopierar 
per besok, uppstar foljande figur. 

5 Beraknad med foljande formeln: 
xy - x.y 

r = --'--_.;..-
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Fi gur 4. Antal kopierade artiklar per ar. 

Antal artiklar Interna kunder Externa kunder 
- ------··--··--------------·•·-··---··--··-------- -~-u•••·-----.. ----·· -----

Antal Procent Antal Procent 
------- ----------~--- -------------------------_ .. ----------------------------------------- ---- ------------------ --------

0 - 10 27 64,3 15 35,7 
11 - 20 3 7,1 3 7,1 
21 ·- 30 5 11,9 3 7,1 
31 - 40 3 7,1 2 4,8 
41 - 50 0 0,0 l 2,4 
51 60 0 0,0 3 7,1 
61 - 70 0 0,0 0 0,0 
71 - 80 2 4,8 2 4,8 
81 - 90 0 0,0 0 0,0 
91 - 100 0 0,0 0 0,0 
101- 150 0 0,0 3 7,1 
151- 200 0 0,0 5 11 ,9 
201- 250 0 0,0 1 2,4 
Okand 2 4,8 4 9,5 

Total 42 100 42 100 

Figuren utvisar att det bland intema kunder inte finns nagon 'storanvandare'. De sju 
intema kunder som besoker klipparkivet minst en glmg per manad, star for 57 procent av 
det totala antalet artiklar som intema kunder kopierar. Det finns bara tva intema kunder 
som kommer varannan vecka, och som kopierar fler an 40 artiklar per ar. Bland de 
externa kunder som del tog i enkaten finns 9 som arligen kopierar mer an 100 artiklar. 

Om det per extern kund kopierades 4,7 artiklar, blev det under 1995: 657 x 4,7 = 3088 
artiklar kopierade. Antalet artiklar som kopieras av interna kunder per ar, 465, ar en an del 
av 12 procent ((465:(465+3088)) x 100%) av det totala antalet kopierade artiklar. 

4. 2. 3 Asikter om urval 

lnformanterna tillfragades i enkaten om deras asikter om klipparkivets urval. "Urval" 
betyder i detta sammanhang amnen, kallor och typ av dokument. 
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Figur 5. Asikter om urvalet av klipparkivet 

Urval Interna kunder Externa kunder 

Antal Pro cent Antal Procent 

Bra 22 52,4 35 83,3 
Sadar 3 7,1. 6 14,3 
D~Higt 0 0 ,0 0 0 ,0 
lngen mening 17 40,5 1 2,4 

Total 42 100 42 100 

Asikterna om klipparkivets urval ar positiva. De 40,5 procent av interna kunder som inte 
har nagon asikt, ar en del av den gruppen sorn aldrig eller nastan aldrig anvander 
klipparkivet. Den externa kunden som inte hade nagon asikt om urvalet besokte 
klipparkivet for forsta gangen. Samma personer svarar av samma skal ocksa med 'ingen 
mening' pa fnigorna som behandlas i avsnitten 2.4 och 2.5. 

4. 2. 4 Asikter om sokmojligheter 

FasU:in kunderna inte sjalva har mojlighet att soka i klipparkivet, tillfragades dessa anda 
vad de tycker om arkivets sokmojligheter. Kundema tros vara i stand att kunna svara pa 
denna fraga, da de ser patemosterverken och hur personalen soker. Dessutom kan de ha 
synpunkter pa systemets rnojligheter och svarigheterfran att de sjalva information. 

Figur 6. Asikter om sokmiijligheter. 

Sokmojligheter Interna kunder Externa kunder 

Antal Procent Antal Procent 

Tillrackligt 20 47,6 28 66,7 
Sadar 4 9 ,5 12 28,6 
Otillrackligt 0 0 ,0 0 0,0 
Ingen mening 18 42,9 2 4,8 

Total 42 100 42 100 

Det som ar anrnarkningsvart vid denna fraga ar att de externa kunderna inte ar lika nojda 
som de interna med sokmojligheterna. Det kan forklaras med att manga av de externa 
kunderna ar studenter som ar vana vid modernare sokmojligheter. 
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4. 2. S Den snabbbet med vilken artiklarna plockas fram 

Det fragades om artiklarna ur arkivet plockas fram tillrackligt snabbt. 

Figur 7. Asiker om den snabbhet med vilken artiklarna levereras. 

Leveranstid Interna kunder Externa kunder 

Antal Procent Antal Procent 

Snabbt 24 57,1 39 92,9 
Sa dar 1 2,4 2 4,8 
Umgsamt 0 0,0 0 0,0 
Ingen mening 17 40,5 1 2,4 

Total 42 100 42 100 

Nastan alia som bar asikter om snabbheten av leveransen ar positiva. 

4. 2. 6 Amnen av intresse 

Det fanns en formodan att det klipptes for manga amnesord. Darfor fragade vi vilka 
amnen besokarna var intresserade av. Amnesamn\den sam antas vara av stort intresse 
kunde kryssas for. Mojligheten fanns aven att ange andra amnesomraden. Det var mojligt 
att fylla i flera alternativ. 

Figur 8. Amnen av intresse. 

Amnen Interna kunder Externa kunder 

Antal Procent Antal Procent 

Enskilda konstnarer 18 42,9 36 85,7 
Utstiillningar 12 28,6 15 35,7 
Tapografi 3 7,1 0 0,0 
Annat 3 7,1 6 14,3 
Okand 17 40,5 0 0 ,0 

StOrst intresse finns for enskilda kanstnarer. Drygt 30 procent av de sam deltog i enkaten 
var aven intresserad i utsUHlningar. Det fanns lite intresse for topagrafi och andra 
amnesamraden. 17 personer sorn anvander klipparkivet inte eller nastan inte, besvarade 
fragan inte ( okand). 
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4. 2. 7 De externa kundernas yrke 

Extema kunder uppmanades att fylla i yrke och institution pa enkatblanketten. 

Figur 9. De externa kundernas yrke. 

Yrke Antal Procent 

Amanuens 1 2,4 
Journalist 1 2,4 
Konsthistoriker 1 2,4 
Konstpedagog 2 4,8 
Musei~ansteman 3 7, 1 
Privat person 2 4,8 
Producent (TV) 1 2,4 
Publicist 1 2,4 
Student 24 57,1 
Okand 6 14,3 

Total 42 100 

StOrsta delen av de externa kunderna ar studenter (Konstvetarlinjen) som laser pa 
Stockholms Universitet. Detta antal ar mycket Higre an vad klipparkivets personal trodde. 
De tre museitjanstemannen arbetade vid andra rnuseer i Sverige. 

25 personer av de externa kunder som deltog i enkaten komrner fran Stockholms 
universitet. Det ar ungefar 60 procent. 22 av de 25 ar studenter. Genornsnittligt besoker 
kunder fran Stockholrns universitet klipparkivet 8,8 ganger per ar. De kopierar 
genornsnittligt 9,9 artiklar per besok. Detar dubbelt sa mycket som den genomsnittlige 
externa besokaren. 
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Figur 10. De externa kundernas institution. 

Instutition Antal 

Rlmbclag 1 
Helsingborgs museum 1 
Italienska institution en 1 
Kalmarkonstmuseum 1 

Konstlexicon 
K vinnoforsknings lnstitutionen 
Linkopings Universitet 1 
Millesgarden 2 
Nationalmuseum (pensionerad) 1 
Nationalencyclopedia 1 
Privat 3 
Stockholms Universitet 25 
TV4 1 
Okand 2 

Total 42 

4.2.8 Slutsats 

Procent 

2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
4,8 
2,4 
2,4 
7,1 

59,5 
2,4 
4,8 

100 

Fyrtio procent av de intema kunder sam deltog i enkaten anvander inte klipparkivet eller 
nastan inte. Det gor att antalet besok som interna kunder i snitt gar till arkivet ar ganska 
lagt, ungefar tre kunder per vecka. lnterna kunder kopierar fa artiklar. 
Informationsforsorjningen av tidningsartiklar finns till i forsta hand for interna kunder. 
En sa dyr verksamhet for sa fa anvandare kan ifnigasattas. Under 1995 kostade 
klipparkivet drygt 570.000 Kr. 6 Om enbart interna kunder, den egentliga malgruppen, 
raknas, kostar varje artikel som en intern kund kopierar 570.000 : 465 = 1.225 Kr. 

Externa kunder anvander klipparkivet mycket flitigare. Aven har star en liten 
anvandargrupp for en star del av besoken. 17 kunder kommer sammanlagt 392 ganger 
per ar. 1995 registrerades 657 besok av Konstbiblioteket. De l7 besokama har en andel 
pa 60 procent ((392:657) x 100%). Externa kunder kopierar fler artiklar per besok an 
interna kunder, trots att extema kunder betalar for det och intern a kunder inte gor det. 

Om totala anvandningen av klipparkivet raknas med, kostar vatje kopierat klipp 570.000: 
(465 + 3088) = 160 Kr. Priset for en kopierad artikel Jigger alldeles for hogt. Pa grund 
av kostnadema ar det inte forsvarbart att fortsatta klipparkivets verksamhet pa samma vis. 

---·--·---
{) Se Kapitel 8.1 . 
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• 

4. 3 Problem med f'orsorjningen av tidningsartiklar 

Foljande delfragor besvaras i detta avsnitt: 

vilka problem upplever personal en med forsorjningen av tidningsartiklar? 
vilka problem upplever museiledningen med forsotjningen av tidningsartiklar? 
vilka problem upplever kunder med fOrsorjningen av tidningsartiklar? 

Forsta tva fragoma besvarades genom intervjuer med bibliotekspersonal och nagon av 
museiledningen. Delfragan om problemen som kunderna upplever med fOrsorjningen av 
tidningsartiklar besvarades genom enkaten. 

Klipparkivet vid Konstbiblioteket bar i alla arfortsatt sina verk-samhet pa samma vis utan 
nagra forandringar. Nu uppstar snart en atervandsgrand, eftersom utrymmet for 
tidningsklipp nastan ar fullt. Darfor utvecklas iden att forandra verksamheten. Innan detta 
kan ske maste dock problemen kartlaggas, bland annat genom intervjer med olika grupper 
som utnyttjar Konstbibliotekets klipparkiv. 

Vi delade in alla som kommer i kontakt med klipparkivet i tre grupper, namligen 
bibliotekspersonal, museiledningen och kunder. Kunderna blev indelades i intema och 
externa kunder. Dessa tre grupper tillfragades vilka problem de uppfattar med informations
forsorjningen genom klipparkivet. 

4. 3. 1 Personal 

Bibliotekspersonalens mening formuleras av Ola Hammarlund, tillfalligt ansvarig fOr 
klipparkivet. Under undersokningsperioden arbetade han mest vid klipparkivet och 
ansags av personal en mest lampad for att kunna redogora fOr vilka problem som filllls vid 
klipparkivet. Pa var frnga "Vilka problem upplever du med klipparkivet?" svarade han 
dock forsiktigt. Det framkom dock att det klipps for manga amnen. Ola hade ocksa ett 
forslag om att man skulle sluta klippa vissa amnen. 

4.3.2 Museiledning 

Museiledningens uppfattning uttalades av Ann-Sofi Toplius, chef for den enhet inom 
SKM som Konstbiblioteket tillhor. Hon reagerade undvikande pa var beskrivning av de 
problem vi identifierade vid klipparkivet. Vi kunde darfor inte hilda oss nagon 
uppfattning om de eventuella problem som rnuseiledningen upplever med den nuvarande 
informationsforsorjningen. Vi formodar att Ann-Sofi Topelius hade fOr lite kunskap for 
att kunna ta stallning till klipparkivets problem. Ledningens uppgift nar det galler lOsa 
problemen in om delar av organisationen skulle vara att formulera en policy, som ger 
ledning till de anstallda. Ann-Sofi Topelius bekraftar att det inte finns nagon nedskriven 
policy for klipparkivet. Detta skulle bero pa den omorganisation som SKM just nu 
befinner sig i. Faktum ar att det inte beller tidigare funnits nagon. 
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Kontaktpersonen mellan bibliotekspersonalen och museiledningen ar Magdalena Gram, 
tillforordnad chefsbibliotekarie. Hon indentifierade foljande problem med klipparkivet. 
Uppdateringen av klipparkivet tar mycket tid. Denna arbetstid ar dyrbar och resultatet 
maste utvarderas. Paternosterverken ar nastan full a och inom kort maste man fatta beslut 
om framtiden. En stor nackdel med paternosterverk ar att sokmojligheterna ar sa 
begransade och att amnesord inte kan kombineras. Magdalena Gram tycker att biblioteket 
maste utnyttja modern teknik fOr att kunna motsvara moderna krav pa effektiv och 
darmed ekonomisk informationsforsotjning. 

4.3 . 3 Kunder 

I enkaten blev kunderna tillfragade om vilka problem de ansag forknippade med den 
informationsforsorjning som klipparkivet ansvarade for. De sista tva fragorna i enkaten 
var "oppna fragor" som kunde besvaras fritt. Bade intema och externa kunder utnyttjade 
denna mojlighet och skrev vad de tyckte. 

Externa kunder upplevde i stort sett tre stora problem. Forsta problemet gallde 
oppethallandet. Klipparkivet har oppet nagra timmar i veckan fOr externa kunder. 
Klipparkivet har for narvarande dock oppet kortare tid an resten av biblioteket. Detta gor 
att ibland nar biblioteket har oppet kan klipparkivetskunder inte komma at 
tidningsartiklar. Andra problemet ar att arkivet enbart innehaller tidningsklipp. Man 
onskar dessutom tidskriftsartiklar. Till sist tycker kundema mycket illa om att artiklar i 
vissa mappar Jigger i oordning och de onskar en battre kronologi. 

lntema kunder framforde foljande kritik: 
Artiklarna Jigger inte i kronologisk ordning, vilket vore onskvart. Dessutom ligger 
artiklarna losa i mappama vilket ger kanslan av att de viktigaste klippen saknas. Det finns 
onskemal om att klipparkivet datoriseras. 

4.3.4 Policy 

Mycket kortfattat kan det sagas att det inte finns nagon policy for klipparkivet. Fastan en 
organisation inte kan fungera optimalt utan policy, finns det inte nagon nedskriven policy 
for Konstbiblioteket och klipparkivet. For Konstbiblioteket finns en instruktion men den 
kan inte benamnas policy .(Reglemente och instmktion for Konstbiblioteket, 1995-09-15) 

Det finns vissa kallor som kan ge vagledning om hur klipparkivet bor fungera. Kallorna 
arfoljande: 

1 

2 

'Reglemente och instruktion fOr Konstbiblioteket', fastsUillda av Statens 
konstmuseers styrelse 1995-09-15 

'Forordning med instruktion for statens konstmuseer', Svensk 
forfattningssamling (SFS 1988:677), utfardad den 2 juni 1988. 
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Forsta kallan fungerar som vagledning vid den dagliga verksamheten pa 
Konstbiblioteket. I reglementet namns att klipparkivet tillhor Konstbiblioteket och att 
detta arkiv ar inrymt i samma lokal. Sedan star det inte mer om klipparkivet. Det kan 
antas att alla paragrafer i reglementet aven galler klipparkivet. I reglementet beskrivs till 
exempel Konstbibliotekets lokaler och samlingar, stiillningen i organisationen, uppgifter, 
fjarrUm, interna kunder, extema kunder, laneregler, arkivmaterial, fotokopiering och 
overklagande. 

Andra kallan ar en statlig fdrordning for Statens konstmuseer i dess helhet, och den ska 
ge ledning om verksamheten.(SFS, 1988:677) Paragraf 12 i forordningen stadgar att ett 
bibiotek med arkiv och klipparkiv finns inom overintendentens enhet. Specifika uppgifter 
namns varken for biblioteket eller klipparkivet. Man kan dra slutsatsen att biblioteket med 
sina arkiv har samma syfte som Statens konstmuseer i dess helhet. 

I fdrordningen agnas uppmarksamhet bland annat at SKM:s uppgifter, styrelse, 
organisation och fordelning av vissa uppgifter och ansvar fOr olika avdelningar inom 
myndigheten. Beskrivningama ar dock oklara. 

For ett val fungerande klipparkiv, ar det v asenligt att det finns dokumenterat vilken 
funktion arkivet har inom Statens konstmuseer och vilket syfte organisationen harmed 
arkivet. Med hjalp av det kan verksamheter byggas upp pa ett andamalsenligt sa.tt. 

Vi tycker att en policyplan for Konstbiblioteket, och darmed aven fOr klipparkivet ar 
nodvandigt. En policyplan beskriver mal en in om en avgransad period. Aktiviteter kan da 
anpassas efter malen, med en avgransad tidsperiod som tidspress. Bibliotekets ledning 
tvingas pa sa vis kontinuerligt utvardera sin verksamhet. 
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Kapitel 5 Bakgrunder till mojliga losningar 

Foljande delfragor besvaras i detta kapitel: 

vilka krav stalls av de olika lOsningama? 
finns klipparki vets information itillganglig pa ett annat h~Ul? 

I kapitel5 beskrivs de olika punkter som har kommit i fraga for beskrivningen av de olika 
mojliga losningarna. Forst finns det i 5.1 en beskrivning av vilka metoder vi anvande for 
att fa fram den information som behovdes fOr beskrivning av lOsningarna. Metodema ar: 

litteratursok.ingar; 
intervjuer; 
enenkat; 
en undersokning av tillgangligheten av samma information pa annat M.ll. 

Sedan sammanstalldes det en kravprofil, framfor allt till de datoriserade losningarna. 
Kravprofilen beskrivs i 5.2. Slutligen har den svenska lagen angaende registrering av 
personsuppgifter i ADB-medel och upphovsrattslagen studerats. Resultaten finns i 5.3. 

5 .1 Beskrivning av IOsningar 

Hur framsUilldes de olika mojliga losningarna? De i kapitel 6 och 7 beskrivna mojliga 
Josningarna blev framsHillda pa nagot siitt. Till framstallningen och sedan till 
beskrivningen av dessa mojliga losningar bar vi anvant ett antal informationskallor, 
namligen litteratursokningar, intervjuer, enkaten och undersokningen efter tillganglighet 
av samma information som numera finns i klipparkivet, pa annat hall. De fyra kallorna 
beskrivs har nedan mera utforligt. 

S .1. 1 Litteratursokning 

Som forberedelse till projektet bar vi utfort en litteratursokning i bade Nederlanderna och 
Sverige. Syftet rued litteratursokningen var att orientera sig pa limnesomradet och att 
kunna formulera en problemstallning och ett syfte. 

Vi sokte efter litteratur som behandlar bur tidningsartiklar kan goras tillgangliga pa ett 
elektroniskt satt. Resultatet blev en lista som innehaller artiklar , indelade efter on-line, 
compact disc, data bas, och ovriga. Kalloma som genomsoktes ar fOljande: 
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LISA (Library Information Science Abstracts); 
NCC (Nederlandse Centrale Catalogus); 
GLIN ( Grijze Literatuur In Nederland); 
Rijstebrij ; 
Current Research in Library & Information science 
LIBRIS; 
BDI-indeks. 

All atervunnen litteratur har inte tagits upp i undersokningen. Resultatet begdinsades efter 
tid, sprak, geografi och dokumenttyp. 

llitteratursokningen upptogs enbart litteratur som publicerats fran och med 1986. Skalet 
till det ar att manga klipparkiv blev datoriserade i andra halften av 80-talet. Tekniker sorn 
anvandes i forsta halften av 80-talet for att tillgangliggora tidningsartiklar pa ett 
elektroniskt satt ar numera mycket fOraldrade. 

Vi sokte aktivt pa: 

engelska sokord; 
nederlandska sokord; 
svenska sokord. 

Da traffar gavs pa det tyska, norska, danska eller franska spraket, blev dokumenten 
upptagna i undersokningen. Det forekom i tva kallor, narnligen LISA, och BDI-indeks. 

Geografi 

Enbart litteratur som fanns tillganglig hos universitetsbiblioteket i Amsterdam, 
hogskolebiblioteket Rijkshogeschool IJselland och via Konstbiblioteket togs upp i 
undersokningen. 

Dokumenttyp 

Foljande dokumenttyp togs upp i undersokningen: 

monografier; 
artiklar; 
uppsatser. 

Den information som vi erholl och ansag kunna vara relevant, studerades. Listan med den 
litteraturen som slutligen var relevant, finns i litteraturforteckningen. 
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Sedan projektstarten har vi ett antal ganger ytterligare sokt efter litteratur. Det behovdes 
da vi fore prajektstart en bart utgick ifran datoriserade losningar. Enklare losningar hade 
vi inte tankt pa. Dessutom var den information sam vi redan hade om fulltextdatabaser 
inte tillracklig. Litteratursokningen kompletterades pa foljande amnesamniden: 

elektronisk arkivering; 
fulltextdatabasermed OCR-mojligheter; 
Artikel-sok; 
aspekter som kommer fram vid datoriseringslosningar. 

Dokument som kom fram vid dessa sokningar finns upptagn.a med 
litteraturforteckningen. 

S. 1. 2 Intervjuer 

En kalla av star vikt vid undersokningen var intervjuer, som gjorts med olika personer. 
Intervjuema blev fOrberedda genom formulering av ett antal viktiga punkter som skulle 
diskuteras i intervjun. Det ror sig om kvalitativa intervjuer. Dessutom blev ett start antal 
intervjuer utforda pa telefon, i sam band med tillganglighet av klipparkivets information pa 
ett annat hall. Till dessa intervjuer formulerades ett antal fragor som alla fOrhoppningsvis 
skulle svara pa. Utforlig information bredvid fragoma som dessa personer gav, finns for 
det mesta inte med i rapporten. Denna information var av stor vikt, for att med hjalp av 
snobollseffekt kunna na fler organisationer. 

For de olika intervjuema hade vi olika syften. Ett antal av dessa syften var att fa veta vad 
personen i fraga tycker om Konstbibliotekets klipparkiv, dess funktion, problem etcetera. 
Dessutom har vi tittat pa nagra andra organisationer, hur deras informationsfOrsorjning 
med tidningsartiklar ar organiserad. Syftet med telefonintervjuema var att fa fram en 
oversikt over stallen dar klipparkivets information ytterligare finns tillganglig. 

Personerna som intervjuades ar: 

Magdalena Gram, t.f. chefsbibliotekarie Konstbiblioteket; 
Ola Hammarlund, vikarie klipparkivet Konstbiblioteket; 
Ann-Sofi Topel ius, chef overintendentens enhet Statens konstmuseer; 
Karin Nasstrom, chefbibliotekarie Stockholm Stadsmuseums bibliotek; 
Kerstin Assarsson-Rizzi, chef sbibliotekari e Vitterhetsakaderni ens hi bliotek; 
Barbre Schaffer, Konstvetenskapliga Instutitionen, Stockholms Universitet. 

Dessutom besoktes klippforetaget lmedia. En oversikt over organisationer som blev 
intervjuade per telefon finns i Kapitel5.1.4. 

Forutom dessa personer som vi explicit intervjuade, finns det manga personer med vilka 
vi disku.terade Konstbiblitekets problem med tidningsartiklarna. Genom dessa bildade vi 
oss uppfattningar. Exempel: sammantradet med konstbibliotekarierna i Stockholm och 

SKM:s biblioteksnarnnd. 
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lntervjuer hjalpte oss att framstalla lOsningen 'klipparkivet i bantat form'. Aven 
losningama Artikel-sok och extern SDI-service kom fram mycket tydligare, fastan dessa 
mojliga lOsningar var redan nominerade. Vi dare utveckling av dessa tva mojliga lOsningar 
skedde med hjalp av andra infonnationskallor. Den externa SDI-servicen till exempel blev 
utarbetad som foljd av studiebesoket som vi gjorde pa lmedia. 

S. 1. 3 Enkiit 

En mycket viktig informationskalla i undersokningen ar en.katen som gjordes i samband 
med undersokningen bland anvandama av klipparkivet. Skalet till att en enkat gjordes ar 
for att informationen som behovdes annu inte fanns. Har kan man tanka pa vilka grupper 
som anvander klipparkivet, bur mycket det utnyttjas av interna kunder, vad anvandama 
tycker om ett antal aspekter av klipp-servicen, vilka amnen finns storst intresse av? 

Fragorna besvaras av anvandarna pa en enkatblankett som innehaller bade fnigor som kan 
besvaras med egen text, och fdtgor som enbart kan kryssas for. Kunden fick saledes 
mojlighet att ange vilka problem han I hon upplever med klipparkivet, och skriva ner fritt 
formulerade synpunkter. Manga av dem som svarade utnyttjade denna mojlighet. 
Enkaten gav oss en inblick i hur lite klipparkivet utnyttjas av de intema kunderna. Dessa 
interna kunder ar mycket positiva och upplever fa problem med klipparkivet. Externa 
kunder ar mycket mer kriti ska. Det kan uppmarksammas att manga av de interna 
kunderna inte bar nagon asikt om klipparkivet. Resultaten av enkaten finns i Kapitel4.2. 

EnkiHen underlattade framstallningen av mojliga lOsningar genom att visa 
infonnationsbehovet for kunderna. 

S .1. 4 Tillgiinglighet av klipparkivets information pa ett annat hall 

Vi undersokte pa vilka andra stallen infonnationen som numera finns i klipparkivet, 
ocksa finns tillganglig. Tanken bakom detta var att om informationen redan finns 
tillganglig nagonstans, behover Konstbiblioteket inte gora ett dubbelt arbete. 
Konstbiblioteket kunde i sa fall begara informationen fran dessa andra organisationer. 

For framstallningen av de mojliga lOsningarna anvandes information ur denna 
undersokning tilllOsningen 'Tidningar' och 'Artikel-sok'. 

I detta avsnitt beskrivs resultaten av intervjuema som gjordes med olika organisationer. 
Forst beskrivs tidningama, sedan konstmuseema och slutligen ovriga organisationer. 
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Dagstidningar 

Dagens Nyheter 

Denna tidningar har sedan 4 - 5 ar ti1lbaka ett datoriserad arkiv som lagrar 
tidningsartiklarna ur den egna tidningen. En sokning i arkivet kostar Kr 400:- per halv 
timme. Sokningen gors av tidningens personal. Dessutom kostar varje artikel Kr 38:-. 
Tidningsartiklar fran fore datoriseringen skall finnas i det manueUa arkivet. 

Svenska Dagbladet 

Sedan borjan av 1994 har SvD ett datoriserat klipparkiv. Sokningar utfors av tidningens 
personal. Den forsta artikeln kostar Kr 50:-, varje foljande artikel kostar Kr 15:-. 
Systemet som anvands ar New slink och ger bland annat mojligheten att soka fritext bland 
artiklar och bilder. 

Goteborgs Posten 

Sedan 1992 har tidningen ett datoriserat arkiv som endast star till forfogande for 
tidningens personal. Externa intresserade han visas till Kundarkivet. Har kan allmanbeten 
erhatla pa artiklar. Detta endast nar man besoker arkivet. 

Upsala Nya Tidning 

Haren bibliografisk databas som inneballer de fiesta tidningsartiklar. Bara sportartiklar 
ocb artiklar som inte ar signerade saknas i basen. Detar endast mojligt att soka fritext. 
Arkivet star bara till fOrfogande for tidningens journalister. Inom kort skall tidningen 
tryckas digitalt. Da kommer all a artiklar att vara lattare tillgangliga. 

Sundsvalls Tidning 

Sundsvalls Tidning bar sina artiklar aven tillgangliga i en full-text databas, som beter 
News-Link. Till externa kunder kan det goras sokningar om personal har tid over. En 
artikel kostar da 20:- Kr. 

Sydsvenska Dagbladet 

Har bar en bibliografisk data bas med hanvisningar till all a sina artiklar. Sjalva artiklarna 
ar inte lagrade i en fulltext databas. Databas ar sokbart pa titel, fOrfattare ocb 
klassifikation. En artikel kostar 10:- Kr. 

Museibibliotek 

Postmuseet 

Har ett klipparkiv som innehaller allt om Postens bistoria och frimarken. Klippen ar 
lagrade i parmar. 
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Stockholms Stadsmuseum 

Har finns det ett 'Faktarum'. I detta rum kan man anvanda bibliotekets mikroficher. Pa 
dessa mikroficher finns allt om ett amne lagrat tillsammans. Det kan vara bilder, offici ella 
papper, tidningsklipp etcetera. De senaste aren har materialet inte blivit mikrofilmat pa 
grund av brist pa pen gar. Sa fort det finns mojligheter skall arbetet aterupptas. Tidningar 
klipps kontinuerligt an idag. Tidningsklipp blir mycket anvanda. Amnen som finns 
lagrade beror allt som bar med Stockholm och dess invanare att gora. Tyngdpunkten 
ligger vid topografi. 

Drottningholms teatermuseum 

· Har ett k1ipparkiv med artiklar om forestallningar pa denna teater, allmant om dans och 
allmant om teater. Konst lagras bara nar det har anknytning till teater eller dans. 
Artiklama kli pps ur tio dagstidningar. 

Goteborgs konstmuseum 

Detta bibliotek har inte klippt sjalv pa lange. Fram till hasten 1995 koptes tidningsklipp 
fran Observer eller !media. Just nu finns det ingen informationsforsorjning genom 
tidningsurklipp. 

Malmos konstmuseum 

Haren klippsamling fdm 1923- 1940. Sedan dess har det inte klippts kontinuerligt. Sista 
tiden har det klippts ganska lite. 

Nordiska museet 

Under borjan av 80-talet slutade de att klippa sjalv i tidningar. Nu koper de pressklipp 
fran Observer eller !media. 

Art Node 

Detta ar en stiftelse fdin konsttidskriften 'Material' och 'Kris'. Under 1995 uppgavs i en 
artikel i Goteborgs Posten att Art Node holl pa att satta upp en konstnarsdatabas. Det Hit 
som ett framgangsrikt projekt. Pa grund av brist pa pengar har de inte kommit langre med 
bas en. 

Bibliotekstjanst 

Denna organisation ger ut en serie som heter 'Svenska tidningsartiklar : Register over 
tidningsartiklar och recensioner'. Den innehaller en forteckning over 'seriosa' artiklar ur 
en stor del av den svenska dagspressen. Det betyder att en stor del av alla konstartiklar 
finns med. Denna bibliografiska utgava innehaller enbart hanvisningar, inga referat. 
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Sokmojligheter bestar av SAB-systemet. Varje manad utkommer det en ny forteckning, 
arligen utkommer det en kumulativ version. 
lndelningen angaende tidningsartiklar arfoljande: 

I Konst, musik, teater och film 
I a Konst : allmant 
lb Konsthistoria 
Ib~c Sverige 
Ibz Sarskilda konstnarer 
Ic Arkitektur 
Ted Byggnader for sarskilda andamaJ 
Ih Konsthantverk 
Ij Musik 
Ijb~c Sverige 
Ijz Sarskilda tonkonstnarer 
Ik Teater 
lkb~c Sverige 
Ikz Sarskilda sceniska konstnarer 
Im Film 

En modernare version av Svenska tidningsartiklar ar CD-ROMskivan Artikel-sok. CDn 
innehaller hela utgavan av 'Svenska tidningsartiklar' och dessutom 'Svenska 
tidskriftsartiklar'. Alia artiklar fran och med 1979 finns med. Fyra ganger per ar utges en 
uppdaterad version. Den stora fordelen med Artikel-sok ar att det finns manga fler 
sokingfmgar. Dessutom kan man soka pa kombinationer. 

KONSTDOK 

KONSTDOK ar en svensk bibligrafisk databas. Databasen omfattar hanvisningar till 
artiklar om konst.(Hanner 1987, s.21-23) 

I samband med klipparkivet ar denna kalla inte lamplig fOr att den omfattar bara 
tidskriftsartiklar. 

Sigtuna Stiftelsen 

Fram till 1991 blev nastan alla amnesomraden klippta. Tyngdpunkten lag vid religion och 
sociala fn1gor. Sedan 1991 fick arkivet halla sig till sina karnaktiviteter. Det innebar att 
det knappt klipptes nagot om konst langre. Endast nar konstartiklar beror en pagaende 
diskussion blir de lagrade. 

Sigtuna Stiftelsens klipparkiv ar kand som det stOrsta klipparkivet i Sverige. Klippen 
ligger i kuvert, sorterade pa amne, liksom Konstbibliotekets klipparkiv. Onskan att 
datorisera klipparkivet finns, men de har inga pengar till det. 
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Sveriges Pressarkiv (Riksarkivet) 

Har ett arkiv med klippsamlingar. En av dessa samlingar inneha.ller skamtteckningar. Hos 
Observer kops foljande amnesbevakning: 

biografica rorande journalister och tidningsfolk; 
ti dnin gshi storia; 
jubileumsnummer. 

Uppsala Universitet 

Har ett klipparkiv, men ingen amnesbevakning betraffande konst. Nar en konstartikel 
handlar om kultur- eller konstpolitik, blir den arkiverad. 

Vitterhetsakademien 

Har ett arkiv som innehaller tidningsklipp. Dessa klipp far akademien fran Svenska 
Kyrkan och handlar om topografi och antikviteter. Akademien klipper inget. 

5.2 Krav som stiills pa en losning 

Innan det kan bestammas vilken lOsning som ar mest lamplig for Konstbiblioteket, maste 
det vara klart vilka krav en losning skall motsvara. For detta sammanstalldes en 
checklista, med hjalp av litteratur som n1dfn1gades och kunskaper som vi fick i kursen 
'Storage 4' under utbildningen 'BDI'. I ett samtal den 20 mars, med Magdalena Gram, 
Ola Hammarlund och Eva Eriksson, tog de stallning till punkterna. Samtalet gav dock 
enbart klarhet angaende en datoriserad lOsning. Efterat tycks att det hade varit av stOrre 
varde fOr de andra mojliga losningarna, att fa en storre tydlighet om informationsbehovet. 
Detta behov visas dock redan av enkaten och intervjuerna med olika personer. 
Checklistan som anvandes, ar integrerad i redogorelsen, som gor det onodigt att visa den 
separat i rapporten. 

5 . 2. 1 Information I dokument i systemet 

Dokumenttyp 

De dokument som anses vara viktiga och som bor finnas i systemet ar framfOr alit 
tidningsartiklar. Tidskriftsartiklar ar av mindre vikt. Dessutom skulle det bli mycket 
dubbelarbete, da m~mga tidskriftsartiklar finns lagrade eller dokumenterade i andra 
data baser. 

Den typ av tidningsartiklar som anses vara viktig och bor finnas i ett system ar 
recensioner, bakgrundsartiklar och nekrologer. Notiser ar av mindre vikt. lbland kan det 
vara intressant att fa dodsannonser med. Det beror pa sammanhanget. Om det finns en 
mapp om en konstnar ar det bra om dodsannonsen armed. Dessa annonser kan vara 
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viktiga for att veta vilka som ar arvingarna. Kronikor ar inte nodvandiga att ha i ett 
system. 
Det kan vara bra att fa med konstartiklar ur tidskrifter som Skona hem eller 
Manadsjoumalen. Artiklar ur dessa tidskrifter har ibland varit inlagda i klipparkivet och 
f inns inte tillgangliga i konstdatabaser. 

I vissa fall kan det vara intressant att famed bilder i systemet. Anda ar det inte av stOrsta 
vikt da det finns andra kallor fOr bilder, till exempel bildarkivet. 

Urvalet av tidningar ar tillfredstallande. Det anses inte vara realistisk att utOka antalet 
tidningar. Det enda som skulle vara onskvart ar att fa med en kvallstidning. Da det inte 
gar att prenumerera pa dessa tidningar maste nagon ga ut och kopa dern. 
Forut blev utstallningsprogram ibland inlagda, men anses inte vara sarskilt informativa 
och skall darfor inte laggas in. Klipparkivet far forteck.ningar over TV- och radioprogram 
via Nationalmuseums avtal med Imedia. I ovrigt klipps det ibland viktiga hanvisningar till 
radio- och tv-program. Pa det viset kan kunden hamta ptogrammets innehall hos 
producenten. 

Anmen 

Hur antalet amnesomraden kan begransas ar en svar fraga. Ett antal omraden ifragasattes, 
se nedan. Sjalva artiklarna ar viktigare an rubrikema. Klipparkivet skall rikta sig mot 
rnalgrupper, museets behov. Onskemal fran externa kunder kan ocksa vara viktiga. Det 
kan klippas mera restriktivt. Enbart klipp om konst ska1l vara med. Det galler till exernpel 
klipp om film. Bara nar det ar en 'konst-film' skall den vara med. Det visar inte rubriken. 
For vissa amnesomn1den som inte har direkt med konst att gora men som har en viss 
beroring, kan det hanvisas till andra klipparkiv. 
Ifragasatta amnesomraden ar barnkultur, film, reklam och tv, frimarken, museer, 
topografi (vissa delamnen). 

Period 

Det anses vara mest realistiskt att lagga in artiklarfran och med idag. Anda skulle det vara 
onskvart att aven lagga in aldre artiklar. Enskilda konstnarer, och bland dessa stora 
namn, skall vara med. 

S. 2. 2 Krav pa ett system 

Lagring I fait/ ingangar 

Foljande falt skall vara sokbara i ett system: 

amne; 
titel ; 

34 



forfattare; 
datum; 
kalla; 
tesaurus- finns inte an, men ar ett mycket bra hjalpmedel fOr sokningar; 
fritext- alia indexeringsHilt: 
text - om bela texten finns med, skall det kunnas soka pa alla ord i texten. 

Det lir inte viktigt att ha en klassifikation enligt till exempel SAB-systemet eller UDK. 
Amnesorden ger tillrlicklig information, sakert i kombination med en tesaurus. Llinkar ar 
inte nodvandiga da tesauren ger tillrackliga mojligheter for att hitta angransande amnen 
och dessutom ar det dyrt med lankar. 

Snabbhet 

Artiklama skall helst vara pa plats. Ingen uppgift finns om hur Umg tid det far ta. 

Kostnader I inkomster 

Biblioteket maste konkurrera med museet for att fa in pengar via museet. Da museet har 
lite pengar, finns det en mojlighet att soka pengar utifn1n till en datoriserad lOsning. Detar 
inte mojligt att nu saga bur mycket pengar en lOsning kan ta i ansprak. 

Inkomster 

Det pagar en diskussion inom biblioteksvarlden om att bibliotekstjanster kan bli 
avgiftsbelagda. Det galler aven klipparkivets tjanster. Det finns mycket motstand mot 
avgifter. Pa Konstbilioteket ar motstfmdet dock inte sa stor. Om verksarnheten skall 
fortsatta blir det kanske nodvandigt att ta in pengar pa andra satt, till exempel genom 
avgifter. Det kan vara svart da manga studenter anvander klipparkivet, och studenter 
anses vara fattiga. Svenska samhallet bar redan betalt for statliga tjanster genom skatten. 
Darfor vi)] man inte betala en glmg till. Klipparkivets personal tycker att de har ett visst 
ansvar infOr allmanheten. 

Sokstallen 

Heist skall informationsfOrsorjningen med tidningsartiklar ligga pa ett framtida natverk. 
Pa sa satt har alia museitjansteman klipparkivet pa sitt skrivbord. Om inte det ar mojligt 
kan det vara bra om pa bade Nationalmuseum och Medema Museet finns en terminal fran 
vilket tjanstemannen kan anvanda klipparkivet utan att behova komma till Ostindiefararen. 
Pa biblioteket skall klipparkivet vara tillgangligt via en terminal. Antalet terminaler kan 
okas efter hand. Om biblioteket gor nagot avtal med Stockholms Universitet, kan det vara 
bra om det liven pa universitetet finns ett sokstalle. 
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S.2.3 Anvandarna 

Nar klipparkivets rutiner och darmed servicenivan har andrats skall samma kundkrets fa 
anvanda arkivet. Bibliotekets Jedning ar tveksam om en stOrre kundkrets skulle kunna 
hanteras. Det ar oklart vart det skulle leda med till exempel gymnasieelever och 
studerande som skriver uppsatser pa lagre an 60 poangsniviL Biblioteket viii inte ga ut 
med reklamkampanjer. Det galler endast muntlig spridning. 

Foljande grupper kan anvanda klipparkivet: 

Personal: 

klipparkivet; 
biblioteket. 

Interna kunder: 

National museum; 
Modem a museet; 
6stasiatiska museet. 

Externa kunder: 

studerande; 
journalister; 
konsthistoriker I pedagoger; 
ovriga som har professionell anknytning till konst. 

36 



5. 2. 4 Ovrigt 

Statens Konstmuseer haller just nu pa att installera ett natverk. Det skall fa 
operationsystemet Windows 95. Dessutom skall fOljande program ligga pa systemet: 
Access, SQL, en fOremals-registrerings-databas. 

5.3 Lagen 

Da en full-text lOsning undersoktes, visade det sig att den svenska lagen hade problem 
med denna Iosning. Darfor soktes och studerades litteratur och vi fragade Hakan 
lsaksson, jurist for Statens konstmuseer, om upplysningar angaende detta. 

Vid informationsforsorjning med ett dator baserat klipparkiv blir tva lagar aktuella, 
namligen Lagen om upphovsratt (SFS 1960:729) och Datalagen (SFS 1973:289). 
Sistnamnda skyddar den personliga integriteten da personuppgifter registreras pa ADS
medium. Det anses vara stor skillnad mellan lagring av personuppgifter pa papper eller i 
dator. Personuppgifter registrerade i en dator anses vara lattare att redigera och att pa sa 
vis gora intrang i den personliga integriteten. 

5.3.1 Upphovsriitt 

I ett pappersarkiv far artiklar k1ippas och sparas i ett system. For att kunna spara en 
artikel pa ett andamalsenligt satt far det tas en kopia. I stallet fOr originalet sparas kopian. 
Alla far lasa arkivets artiklar. Sa lange kopior ar for enskilt bruk far det tas kopior utan 
problem. 

Allman lagstiftning vid kopiering: 

verket skall vara offentliggjort; 
det skall galla enstaka exemplar; 
kopian ar for enskilt bruk; 
en kopia far inte anvandas for annat andamal. 

Vissa bibliotek far framstalla exemplar: 

1 fOr bevarande-, kompletterings- eller forskningsandamal; 

2 fOr utlamning tilllanesokande av enskilda artiklar eller korta avsnitt eller av 
material som av sakerhetsskal inte bar utHirnnas i original; 

3 for anvandning i lasapparater. 
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Ratt till denna framstallningen har: 

l de statliga och konununala arkivmyndighetema; 

2 arki vet ftir ljud och bild; 

3 de vetenskapliga bibliotek och fackbibliotek som drivs av det allmanna; 

4 fo1kbiblioteken. 

Offentliggjorda konstverk far aterges i en kritisk eller vetenskaplig framstallning i 
anslutning till texten. Det skall ske i overensstammelse med god sed. 

Ett bibliotek far kopiera med foljande syften: 

studie- och forskningsandamal (1 kopia per verk och person); 
for att inte behova lana ut omtruigt material (2 kopior per verk och person). 

For undervisningsandama.l finns sarskilda besHinunelser. Larare har sarskilda avtal. 

5. 3. 2 Datalagen 

Datalagen skyddar som sagt den personliga integriteten vid lagring av personuppgifter 
med ADB-medier. Organisationer som vill fora ett personregister skall begara en licens 
och i vissa fall tillstand. Dessa delas ut av Datainspektionen. 

Datalagen infordes 1973 nar man borjade lagra personuppgifter i datorer. Med hjalp av 
en dator ar det latt att gora sammanstallningar av uppgifter, som kan gora intrang i den 
personliga integriteten. Detar mycket svarare att gora sammanstallningar och analyser i 
pappersregister. 

Till stand 

En organisation bor begara tillstlmd att fora ett personregister med hjalp av ADB-medier, 
nar: 

1 registret skall innehrula kanslig information eller omdomen och varderingar; 

2 registret skall omfatta uppgifter om personer som saknar naturlig anknytning som 
foljer av medlemskap, anstallning, kundfor-hallande m.m.; 

3 olika register skall samkoras. 
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Klipparkiv 

Datainspektionen bestamde 1990 att de datoriserade klipparkivet hos tidningarna 
'Vestmanlands Lans Tidning' och 'DN/Expressen' enbart far anvandas av tidningamas 
joumalister. Dessa tva arkiv Utg Hingst framme med datoriseringen av sina klipparkiv. 
Beslutet gjorde att mycket information inte langre var allmant tillganglig. Motstandet har 
varit start. Pa grund av det bar beskrivna kan det bli svart att datorisera Konstbibliotekets 
klipparkiv. 

Om man dock laser Datalagens texter mycket noga, ar beskrivning av 'personuppgifter' 
foljande: 

"Upplysning som avser enskild person. ( ... ) Uppgifter om avlidna ar inte 
personuppgifter" (Datainspektionen informerar 10) 
Det innebar att uppgifter om avlidna konstnarer kan lagras i dator. 

Till stand klipparki vet 

Om Konstbiblioteket vill lagra artiklar i ett datoriserad hestand, behovs tillstand fran 
Datainspektionen. Tidningsartiklar innehaller ofta omdomen om personer, exempelvis i 
recensi oner. 
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Kapitel 6 Mojliga losningar 

Vilka mojligheter finns fOr att Josa problemen rned informationsforsorjningen av 
tidningsartiklar och hur ser dessa mojlighcter ut? I detta avsnitt beskrivs kortfattat vilka 
losningar som finns och vad de innebar. 
De lOsningar som beskrivs hittades genom litteratursokning och intervjuer med olika 
personer samt enkaten och undersokningen om tillganglighet av infonnationen pa annat 
hall. Bakgmnder tilliOsningama finns i kapitel 5.1. Kostnader for varje losning finns i 
kapite18. 

Losningarna pa problemen med informationsforsorjningen via tidningsartiklar vid 
Konstbiblioteket kan delas upp i tva kategorier. Forsta kategorien, beskriven i avsnitt 6.1 
till och med 6.3, utgors av lOsningar som innebar att Konstbiblioteket sjalv fortsatter att 
samla tidningsartiklar och gora dem tillgangliga. Har kan man dessutom papeka skillnad 
mellan losningar som innebar datorisering respek:tive fortsatt manuella lOsningar. 
I den andra kategorien som beskrivs i paragraf 4, 5 och 6, ingar losningar som innebar att 
infonnationsforsorjningen utfors av ett extemt fOretag. Dessa lOsningar innebar att det 
nuvarande klipparkivet avslutas och att Konstbiblioteket enbart fungerar som 
informationsformedlare till sina kunder. 
For- och nackdelar med de olika lOsningarna presenteras i Kapitel7. 

6 .1 Fulltextdatabas 

Vid en fulltextdatabas valjs och klipps tidningsartiklar, pa samma satt som idag. Sedan 
tas hela artikelns text upp och gors tillganglig i en elektronisk databas.7 

6. 1 . 1 Digitalisering och tillganglighet av artiklarna 

Texterna kan laggas in pa tva olika satt. Det fOrsta sattet ar att skriva av hela texten. Om 
det gors i ett land med lag lOneniva kan det ge laga kostnader. (Poell 1993, s.l32-136) 
Det andra sattet ar att scanna in artikeln i en databas. 

Scannade artiklar kan sparas pa tva olika satt: som 'document image' och som 'keyed 
text': 

7 Kostnader fulltext databas: Kapitel 8.2: Berakning av kostnader. 
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"A Document image is an electronic facsimile of the original: it reproduces text, 
hand-written comments, signatures, logos, pictures and even coffee stains exactly 
as on the original, but it cannot be searched for individual words- to the computer 
it is just an electronic pattern'. 
'Keyed text comprises only character codes, does not reproduce pictures, logos 
or similar material but can be readily changed and edited, and it takes up 
comparatively small amount of disc space.'•(Scanning 1992, s.4) 

Texter skall scannas, kontrolleras, komprimeras och indexeras.''Ur kostnadssynpunkt ar 
det battre att gora kvalitetskontroll, kompressionen och indexeringen efter scanningen i 
batchform."(Paesen 1993, s. 136) 

Scanna 

Innan scanningen paborjas , skall gem tagas bort och artiklarna skall klistras pa 
papper.(ibid, s. 136) 

Scanningsapparater finns i olika typer. Kvaliteten av en document image beror pa 
scanningsapparatens upplosning. Ju storre upplosning, desto finare image. Paesen 
rekommenderar en minimum upplosning av 300 DPI (Dots per inch) pa grund av 
anvandningen av Optical Character Recognition (OCR) i ett senare stadium, da artikeln 
indexeras. John Stuart daremot, tycker att det inte finns nagon anledning att scanna 
dokument med en stOrre upplosning an 200 DPI.(Scanning 1992, s.4)) 

Hur stor upplOsningen ar, har aven samband med det utrymmet som kravs for att lagra ett 
scannat dokument i en dator. Ett dokument som blev scannat med en upplosning av 200 
DPI omfattar 200 x 200 = 40.000 pixels (picture elements), och ett dokument som blev 
scannat med en upplosning av 300 DPI omfattar 300 x 300 = 90.000 pixels. (en pixel = 
de minsta element som en dator kan lagra). 

K valitetskontroll 

Efter scanningen av artiklama skall kvaliteten av scanningen kontrolleras. Det kan goras 
pa tva olika satt. Vid det forsta sattet anvander man batch-formen. Man kontrollerar fern 
till tio procent av de scannade artiklarna. Vid det andra sattet kontrolleras alla scannade 
artiklar.(Paesen 1993, s.l36) 

Komprimering 

Efter att kvalitetskontrollen har blivit genomfOrd, kan de scannade artiklarna bli 
komprimerade. Det oanvanda utrymmet (vita delar av texten) lagras i sa lite dataminne 
som mojligt. Asikterna om komprimering ar mycket olika. Paesen talar om en 
kornprimeringsgrad pa 30: 1. I artikeln 'Scanning documents' daremot talas om en 
komprimeringsgrad pa 5 till 15: 1 for tidningsartikJar. Skillnaden beror pa att 
tidningsartikJar innehatler endast fa vita delar i texten. 
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lndexering 

Scannade texter kan indexeras genom att fylla i amnesord i fasta nyckelfalt, overfora 
amnesord fdm andra databaser, eller genom tekniker som innebar att datom kanner igen 
ord. Det finns tva varianter av tekniken att kanna igen ord, namligen OCR (Optical 
Character Recognition) och ICR (Intelligent Character Recognition). OCR-systemet (aven 
multi-font character recognition) har ett bestand (bibliotek) med typsnitt, storlekar och 
stilar. Systemet kontrollerar de olika tecknen i den scannade texten ochjamfor dein med 
bibliotekets innehall. De tecknen som overenstammer rned biblioteket, ersatts med 
ASCII -tecken. 
OCR-system har problem med olika typsnitt pa sarnma sida. ICR-systemet fangar upp 

detta problem, eftersom ICR kanner igen monster och ar inte beroende av bokstaver.8 
En behandling av OCR I ICR av en scannad text leder till en ASCII-version av den 
scannade artikeln. 

Lagring 

Pa grund av artiklamas stora dimensioner efter scanning, lagras de mestadels pa Compact 
Discs. Datorens harddisk anvands enbart av tillfallig lagring av data. CD-WORM (Write 
Once Read Many times) eller optical disc ar media som anvands mycket for att lagra 
elektroniska klipparkiv .9 

8 se: Thiel, Thomas J., Automates indexing of document image management 

systems, Document image automation vol. 12 (1992) 2, s. 43-49. 

9 Se: Crowley, Mary Jo, 'Optical digital disk storage: an application for news 

libraries', Speciallibraries 79 (1988) nr. 1 Winter, s. 34-42. 

Fulton, Alan R., 'The use of WORM optical disc storage for newspaper cuttings in 

a public library', ElectronicLibrary 8 (1990) nr. 3, s. 167-171. 

Michelson, Martin, 'lnformationsmanagement und technische Innovation: Optische 

Speicher in der Pressedokumentation', Nachrichten fur Dokumentation 43 ( 1992) 

nr. 4 Jul/Aug, s. 209-216. 

Steemson, M., 'Direct electronic access to a large clippings library', Indexer 19 

(1994) nr. 1 Apr, s.l9-21. 

Williams, Bernard J .S., 'Press cuttings automation-the Daily Mirror tries again', 

Information Media & Technology 22 (1989) nr.3 May, s. 112-114. 
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6.1.2 Lagen 

I teorin verkar det som en fulltext databas ar en mycket bra losning. Praktiken visar dock 
att det finns vissa problem. 

Nar tidningsartiklar lagras elektronisk visar sig den svenska lagen ha synpunkter. I forsta 
hand ar det Datalagen, i andra hand ar det bra att ocksa hatla ett oga pa lagen om 
upphovsditt. Dessa tva lagar gor det inte omojligt men mera arbetskravande att datorisera 
i en full text databas.l o 

Datalagen 

Den svenska lagen innehaller ett kapitel som heter Datalagen. Denna lag ar fran ar 1973 
(SFS 1973:289) och skyddar medborgare for intrang i deras personliga integritet genom 
registrering av personsuppgifter med hjalp av ADB-medel (Automatisk Data Behandling). 
Det galler mycket strikta regler vad galler registrering av personsuppgifter i dator. Varje 
ar kravs en ny licens fran Datainspektionen. "Datainspektionens bar till uppgift att finna 
den ratta balansen mellan den enskildes behov av integritet och samhallets krav pa 

rationell databehandling." II Om personregistret innehaller omdomen eller varderingar 
kravs aven tillstand fran Datainspektionen att fora detta register .I 2 

Klipparkiv behover tillstand frtm datainspektionen, eftersomjournalister i sina artiklar gor 
bedomningar av bland annat personer.(Lindh 1991) Att informationen publicerats i en 
tidning som ar allmant tillganglig och overhuvudtaget inte hemlig spelar inte nagon roll. 
En kontakt med Datainspektionen utvisade, att Konstbibliotekets eventuella artikeldatabas 
behover en licens och dessutom ett tillstand. Det kommer dock inte att vara nagra problem 
att fa det tillstandet. 

Lagen om upphovsratt 

Angaende upphovsratten uppstar det inga problem att tillgangliggora klipparkivets 
hestand via dator.l3 Det gors namligen en (elektronisk) kopia for bevarande-, 
kompletterings- eller forskningsandamal och detta ar tillatet eftersom klipparkivet ar en 
del av Konstbiblioteket, som drivs av det allmanna.J4 Denna uppfattning havdar Hakan 
Isacson, jurist vid Statens konstmuseer, efter overlaggning med justitiedepartementet. 

ro Se ocksa: Kapitel5.3 . 

11 Se: Datainspektionen, Arsredovsning 94/95, s.l . 

12 Se ocksa: Kapitel 5.3. 

13 Se: Lag om upphovsratt tilllitterara och konstnarliga verk 1960: 729 paragraf 16. 

14 Se Kapitel 5.4. 
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Det finns aven vissa oklarheter nar det galler regler for elektronisk lagring av media. 
Datalagen ar mycket fodHdrad och darfor under utveckling, menar Hakan Tsacson. Det tar 
inte manga ar till innan en ny lag kommer att ersatta Datalagen. 

Den lagstiftningen som galler for en fulltext databas ar komplex. Det visar ocksa 
diskussionerna som fors i olika tidskrifter inom amnet bibliotek- ocb 
informationsvetenkap.l 5 

6. 2 Bibliografisk data bas 

1 en bibliografisk databas 16 gors tidningsartiklar atersokningsbara via dator. Tidningar 
blir lasta, artiklar valda och klippta av bibliotekets personal. Sedan gors en bibliografisk 
beskrivning och varje artikel beskrivs med amnesord. Eventuellt kan referat bifogas. 
Varje beskrivning far ett nummer, det samma som artikelns nummer. Pa det viset kan 
artiklama hittas i patemosterverken. 

Om basen kommer att ligga pa natverket kan interna kunder vid denna losning anvanda 
databasen vid sina arbetsplatser. 

Lagringen av artiklama kan andras om man valjer denna losning. I stallet for att sortera 
artiklama i manga exemplar efter amnen, laggs de i ett exemplar pa nummerordning. Pa 
sa satt blir dubbletter onodiga, och utrymmet racker langre. 
Denna losning kommer att likna den med Artikel-sok. Nackdelen med Artikel-sok, 
bristen pa referat, kan klaras av med denna JOsning. 

De viktigaste sokingangar i en bibliografisk data bas ar foljande: 

forfattare I recensent; 
titel; 
amnesord; 
kalla; 
datum; 

15 Se: Almegard Norby, Karin, lnformationfriheten ar det viktigaste, DIK Forum, 

(1996) nr.l, s. 6-7. 

Celsing, Anna, Upphovsratten, biblioteken och informationsformedlingen, DIK 

Forum, (1995) nr. 11, s.16-17. 

Domeij, Ingrid, Informationen i fara, BBL: Biblioteksbladet, 75 (1990) nr. 3, s. 

91-92. 

!6 Kostnader for bibliografisk databas finns i Kapitel 8.2. 
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artikeltyp (bakgrundsartikel, recension etc.) 
ord urreferat; 
fri text (alla Hilt). 

6. 3 Klipparkivet i ban tad form 

Vid denna losning organiseras informationsforsorjningen med tidningsartiklar pa samma 
satt som forut, det vill saga med hjalp av klipparkivet. Man kan klippa farre amnen, 
sorters artiklar och kallor. De nuvarande problemen med utrymmesbrist, begdinsat antal 
sokingangar och hoga kostnader, blir dock inte lOsta. 

Arnnen 

Brukarundersokningen visar, att anvandarna mest var intresserade av "enskilda 
konstnarer" och "utstallningar" .17 Utvalet bor overens-sUimma med efterfragan, vilket 
sker genom selektion av de amnen som kunderna efterfragar mest. Enligt klipparkivets 
personal finns det nagra amnen som inte tillhor klipparkivets amnesomrade. Dessa amnen 
efterfn1gas nastan inte. 

Amnen man till exempel kan sluta att klippa: 

bamkultur; 
film , reklam och tv; 
frimarken. 

Dessa har knappt nagot med SKM att gora och/eller finns tillgangliga i andra arkiv som 
tiU ex em pel frimarken. 

Artiklar 

Man bor fram for alit selektera viktiga artiklar med stort informativt och asiktsbildande 
varde.I8 Notiser, dodsrunor och anma1ningar till TV -program kan uteslutas. 

Enbart de stora rikstackande tidningama (Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet) bor 
klippas. Mycket tid kan sparas genom att man Hiser, selekterar och klipper farre tidningar. 
Dessutom blir utgiftema for prenumerationer mindre. 

17 Se Kapitel 4.2: Anvandning av klipparkivet. 

l 8 Se Kapitel 4. 
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Vid detta arbetssatt bearbetas alia artiklar rnanuellt och artiklarna blir lagrade i 
paternosterverken. Antalet sokingangar blir fortfarande begransad. Kostnaderna blir 
rnindre, men de fiesta kostnaderna for klipparkivet ar fasta och dessa kommer inte att bli 
mindre. I 9 En fordel ar att utrymmet i patemosterverket inte blir fullt sa fort. 

6.4 Extern SDI~service20 

1 Sverige finns tva foretag sorn klipper tidningsartiklar och saljer dem. Det ar rnojligt att 
ett av dessa foretag overtar det arbete som i dag utfors vid klipparkivet. De tva foretag 
som arbetar pa detta omrade ar Imedia och Observer. 

Losningen innebar att foretaget goren profil av informationsbehovet. Konstbiblioteket 
anger vilka kallor som skall bevakas, vilka amnen, typ av artikel.21 Det kommersiella 
foretaget skickar artiklarna till biblioteket, dar de bearbetas och lagras. 

Denna service omfattar tidningsartiklar som fanns i aktuella tidningar vid 
bestallningstillfl:illet. Aldre artiklar kan levereras om de finns tillgangliga i allmanna 
databaser. Om artiklama inte finns i allmanna databaser, vilket ar fallet med konstartiklar, 
far klippforetag inte tag pa dem. I sa fall ar det ingen lOsning med extem SOl-service. 
Forutom mojligheten att bevaka en profil, erbjuder kommersiella klippforetag fler tjanster 
som kan vara till nytta for Konstbiblioteket. De kan bygga en bibliografisk databas at 
Konstbiblioteket. En sadan databas pa konstomradet finns inte nu hos Imedia och 
antagligen inte heller hos Observer. Ett kommersiellt klippforetag kan daremot inte bygga 
en full text databas, detta pa grund av Datalagen. 

6. 5 Tidningar 

Alla tidningar sorn nu klipps av Konstbiblioteket, har eget arkiv som innehaller alia dessa 
tidningars artiklar. Fern av dessa sex tidningar har del vis datoriserade arkiv. Sydsvenska 
Dagbladet har en bart ett elektroniskt hanvisningssystem. 
De fiesta tidningar, som bevakas av Konstbiblioteket, tar emot bestallningar av 
tidningsartiklar. Tidningspersonal samlar ihop onskat material och skickar det till 
bestallaren. Ofta ar dessa tjanster dyra.22 Tidningarnas mojligheter och service till extema 
kunder ski1jer sig dessutom mycket. Bara Dagens Nyheter, Sundsvalls Tidning och 
Svenska Dagbladet bar datoriserade arkiv som kan anvandas av extema kunder. 
Goteborgs Posten, Upsala Nya Tidning och Sydsvenska Dagbladet ar inte tillgangliga fOr 
extema kunder. 

I 9 Se Kapitel8.2: Berakning av kostnader. 

20 SDI: Selective Dissemination oflnformation. 

2 J Kostnader finns i Kapitel 8.2. 

·n Se Kapitel 8.2: Berakning av konstnader. 
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Svensk lag forsvarar en losning baserad pa sokning i tidningarnas datoriserade 
klipparkiv. Arkiv med tidningsartiklar bedoms namligen som personregister, vilket gor 
att de inte ar allmant tillgangliga. 

Det finns ingen fulltext databas som innehaller alla tidningsarkiv. Om Konstbiblioteket 
soker information om ett amne i flera kallor, maste den darfor efterfd\gas bos alia de olika 
tidningarna. 

6. 6 Artikel-sok 

Bibliotekstjanst i Lund utger sedan manga ar Svenska tidningsartiklar och Svenska 
tidskriftsartiklar, Recensionsservice och Skolans artikelservice i tryckt form. Dessa 
periodika inneh~Hler ungefar 850.000 bibliografiska beskrivningar av artiklar sorn 
publiceras i ungefar 30 svenska dagstidningar och 500 tidskrifter och arsbocker. 
Artiklarna ar klassificerade enligt SAB-systemet. For ett specialbibliotek som 
Konstbibioteket innebar det att detta system inte indexerar tillracklig grundligt. 

Sedan nagra ar tillbaka finns dessa tryckta bibliografier tillgangliga pa elektronisk vag, 
bade on line och pa CD-ROM under namnet Artikel-sok vilket medfort belt nya 
sokmojligheter.23 Artikel-sok innehaller artiklar och recensioner. Om innehallet sags 
foljande: "lnneballet, numera ansenligt, ar eftersokt, allmangiltigt, mangsidigt och tacker i 
start sett alla amnesomraden som avhandlas i den svenska periodiska 
litteraturen."(Malmquist 1986, s.276-277) Manga artiklar som publicerades efter 1979 
finns nu i Artikel-sok. Det erbjuder manga fOrdelar, som beskrivs i avsnitt 7.6. 

Artikel-sok riktar sig till manga olika slags bibliotek, namligen: 
folkbibliotek; 
skolbibliotek; 
hogskolebibliotek; 
f orsknin gsbi bli otek; 
bibliotek vid institutioner; 
foretag; 
reklambyraer; 
banker; 
massmediaforetag.( Stroander 1987, s.166) 

Databasen kan anvandas av mfmga olika grupper i samhallet. Detta faktum ifragasatts av 
olika grupper som ocksa framgar av foljande citat: 
"Om det over huvudtaget ar mojligt att skapa en databas som sa mfmga grupper i 
samhallet kan ha nytta av ifragasatts ofta."(ibid) 

Arligen skapas 5.000 bibliografiska beskrivningar till artiklar om konst. Dessa artiklar ar 
framst asiktsbildande. Man uppskattar att 10.000 artiklar klippts till klipparkivet arligen. 

23 Kostnader Artikel-sok: se Kapitel8.2: Berakning av kostnader. 
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Skillnaden kan fOrklaras av att till klipparkivet tillfors ocksa notiser, dodsrunor och 
annonser for tv-program. Enligt Barbro Schaffer (Konstvetenskapliga instutitionen 
Stockholms Unversitet) ar klipparkivets styrka de asiktsbildande artiklarna. 

Artikel-sok omfattar enbart bibliografiska beskrivningar inklusive amnesord och ibland 
en kommentar. Anvandaren skulle dock kunna bedoma artiklarna battre om artiklarnas 
inneh3J1 beskrevs kortfattat. 

6. 6. 1 On line-version 

Artikel-soks on line-version ar aldst. Varje dag uppdateras basen med nya artiklar. 
Anvandaren kan vara saker pa att sokresultatet aven innehaller de senaste artiklama. 
Hogst en vecka efter det att en artikel publiceras finns den med i Artikel-sok. I genomsnitt 
tar det tva dagarfor en artikel att overforas till databasen. 

Debitering sker pa tva olika satt. Forsta altemativet ar att man arligen betalar ett fast pris 
plus kostnader per minut da man soker i basen. Andra altemativet ar att man varje ar 
betalar ett fast pris och da kan man soka under obegransad tid. 

I Artikel-sok on line soker man via kommando. Det utnyttjade sokspraket Common 
Command Language (CCL). Foljande fait finns sokbara: 

namn; 
alia ord i titel och kommentaren; 
k1 assifikati onssignatur; 
amnesord; 
tidning; 
tidskrift; 
ISSN; 
ar I nummer I sida; 
datum; 
fritext ( det vill saga alla indexerade falt). 

Det finns mojlighet att soka med hjalp av booleska operatorer (AND, OR, NOT), 
avstandsoperatorer, strangsokning, intervallsokning, filter-sokning. 
Sokord kan trunkeras at vanster och hager och maskeras. Sokhistoriken kan listas och 
format kan definieras automatiskt. 

6.6.2 CD-ROM-version 

CD-ROM-versionen av Artikel-sok ges ut fyra ganger om aret i kumulerad form. 
CD-ROMen innehaller samma information som on-line-versionen, men ar inte lika 
aktue11. 
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Det finns tva CD-ROM-versioner, en till en stand-alone dator, och en till ett natverk. 
Natverkversionen skulle kunna innebara att musei-tjansteman kan anvanda 
Artikel-sok vid sina arbetsplatser. Detta altemativ ar enklast for dem och efterfdtgan 
pa artiklar kommer antagligen att oka. Natverkversionen ar dyrare an den stand
alone-versionen. 2-+ 

Anvandning 

I CD-ROM-versionen av Artikel-sok soker man via menyer. CD-ROMen fungerar bland 
annat under Windows. 

Den skarmbild man far upp forst arden som innehaller ett sokformular och ett antal 
kommandotangenter. Sokformularet inneballerfoljande fait: 

fritext; 
forfattare; 
konstnar; 
titel; 
amnesord; 
s1gnum; 
ovr. personnamn; 
regissor; 
produkttyp; 
publikation; 
ar I hft I sid; 
tidning I tidskrift. 

Artikel-sok ar mycket anvandar-vanlig och kan anvandas bade av vana och ovana sokare. 

6. 6. 3 Tidskrifter 

Bland tidskriftema som armed i Artikel-sok finns flera tidskrifter och arsbocker som 
Konstbiblioteket prenumererar pa. 

Antik och auktion; 
Arkitektur; 
AT. Arki tekttidningen; 
Bi blioteksbladet BBL; 
BLM. Bonniers litterara magasin; 
Bokvannen; 
Cafe existens; 
DIK-forum; 

2-+ Stand-alone-versionen kostar 16.000 Kr. 

Natverk-versionen kostar 29.000 Kr. 
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Divan; 
Fataburen. Arsbok; 
Fenix: 
Form; 
Fomvannen; 
Grafiskt forum; 
Hemslojden; 
Hjarnstorm; 
Index; 
Konsthistorisk tidskrift; 
Konstpersekti v; 
Konstvarlden; 
Kulturmiljovard; 
Kulturradet; 
Kvinnovetenskaplig tidskrift; 
Manadsj ournalen; 
NIR Nordiskt immateriellt dittsskydd; 
Personhistorisk tidskrift; 
Pal etten; 
Res publica; 
Sankt Eriks Arsbok 
Skona hem & Alit i hemmet; 
Svenska museer; 
Tanke och kansla Arsbok; 
Vi. 
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Kapitel 7 For- och nackdelar med de mojliga 
losningarna 

I detta kapitel skall beskrivas for- och nackdelarna av de mojliga losningarna som 
redogjordes for kapitel6. 

7.1 Full-text databas 

Antalet fordelar med en fulltextdatabas ar enormt. En viktig fordel ar att det sparas mycket 
fysiskt utrymme. Det enda utrymme som behovs, ar det som ett skrivbord med dater och 
scanner tar. Genom att lagra informationen i en dator skyddas den for brand och stold. 
Den lagrade informationen skall namligen sakerhetskopieras och forvaras pa ett annat 
stall e. 

Att arbeta med en full-text databas sparar forutom utrymme liven arbetstid. Det tar inte sa 
lang tid mellan att artikeln publiceras och att artikeln gar att aterfinna. Datorn sorterar 
artiklama automatisk, och det spar mycket tid. Personalen behover inte heller stalla 
tillbaka mappar. 

For kundema ar det ocksa fOrdelaktigt. De kan nu gora sokningar sjalva och botanisera 
bland trafflistoma och artiklarna sjalva. Antalet sokingangar lir stort och artiklarna finns 
snart tillgangliga om Konstbiblioteket uppdaterar systemet kontinuerligt. Interna kunder 
far informationen pa sina arbetsplatser. Om fulltextdatabasen gars on-line tillganglig, 
evenuellt via Internet, kan manga fler utanfor biblioteket anvlinda informationskallan. 

Mot alla dessa fordelar firms liven ett antal nackdelar. Att bygga upp en full-text databas 
ar mycket dyrbart och fOr avancerat for en sadan liten anvandarkrets. Biblioteket maste 
uppdatera databasen sjlilv och folja den tek.niska utvecklingen fOr att inte snart ha ett 
foraldrat system igen. 
Utvecklingen pajuridiskt omrade pagar, somjust nu integer stor slikerhet, liven om det 
numera ar mojligt att bygga en full-text databas. 

Sammanfattning 

Ftirdelar 

besparing av fysiskt utrymme; 
besparing av personal; 
slikerhet mot brand och stold; 
automatisk sortering; 
anvant material behovs inte stall as tillbaka; 
snabbt slitt att fa fram information; 
manga sokmojligheter; 
nya dokument ar snabbt tillgangliga; 
anvandarna kan sjalva botanisera bland trafflistor och artiklar; 
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information pa arbetsplatsen; 
mojlighet att utnyttja infonnationen pa annat h:m. 

Nackdelar 

mycket dyrt; 
for avancerad fOr en sa Jiten anvandarkrets; 
osakerhet med juridiska fragor; 
systemets teknologi kommer snart att vara fodildrat. 

7. 2 8ibliografisk data bas 

Vid genomforing av denna lOsning blir andringama begransade. Inga stora belopp kravs 
till hard- och mjukvaror. Anda kommer kostnaden per artikel knappast att ga ner, 
eftersom manga kostnadsposter kvarstfu. Om artiklar retrospektivt blir inlagda i 
databasen, skall en avsevard summa reserveras till arbetskostnader. Biblioteket 
bestammer sjalv vilka sokingangar som skall goras. Om det onskas kan referat laggas till. 
En stor fordel ar det att interna kunder kan anvanda databasen vid sina arbetsplatser, om 
basen kommer att finnas pa natverket. En annan stor fordel ar det att alla kunder utforligt 
kan soka sjalva ifran alia mojliga infallsvinklar, och sedan kan lasa artiklarna direkt, 
eftersom de finns tillgangliga i biblioteket. Detta innebar dock att utrymmet kommer att bli 
fyllt, det tar bara Hingre tid eftersom inga dubletter tas upp. 

En stor nackdel med denna losning ar att det gors dubbelt arbete. Enligt BTJ:s 
infonnation ar de flesta av klipparkivets artiklar fran och med 1979 redan indexerade och 
tillganglig gjorda i Artikel-sok, i form av en on-line databas och en CD-ROM. Dessutom 
finns det i Artikel-sok material fn?m manga fler tidningar. 

Sarnmanfattning 

Fordelar 

begransade utgifter till hard- och mjukvaror; 
artiklama finns fortfarande tillgangliga pa biblioteket; 
biblioteket bestammer vilka sokingangar gors; 
mojlighet att tillaga referat; 
kunder kan soka sjalva. 

Nackdelar 

utrymmet i paternosterverken kommer att bi fullt; 
knappt en kostnadsbesparing; 
dubbelt arbete med Arti.kel-sok. 
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7.3 Klipparkiv i bantad form 

Fordelen med detta altemativet ar att antalet arbetstimmar av personalen, kan spara pa 
kostnaderna. Dessutom behovs det inte att investeras i datorer och mjukvaror. Det tar 
liingre tid innan paternosterverken blir full a och det maste tas beslut om klipparkivet. 
Harmed blir problemen dock inte losta, bara uppskjutna. Det blir inga stora besparingar 
och antalet sokingangar blir inte fler. De gamla klippen hotas fortfarande att fOrvittra. 

Samrnanfattning 

Fordelar 

besparing pa kostnader pa grund av rnindre arbetstimmar; 
utrymmet i paternosterverken blir mindre fort fullt; 
investeringar ar inte nodvandiga. 

Nackdelar 

antalet sokingangar ar fortfarande begransad; 
forvittringsproblemet blir inte lost; 
kostnader sanks inte mycket. 

7.4 Extern SDI-service 

Nackdelama ar storre vid en extern SOl-service, an fordelarna. Fordelen med denna 
losning ar att kostnaderna ar lagre an vid det nuvarande arbetssattet. Har maste sagas att 
vid det nuvarande arbetssattet nastan alia kostnader ar fasta, medan kostnader vid en 
SOl-service fram for allt ar variabla. 

Nar informationsforsorjningen overlamnas till ett kommersiellt foretag finns det flera 
intressen an enbart informationsforsorjning. Ett foretag tjanar for varje artikel som 
levereras till kunden. Forutom relevanta artiklar saljs det nog ocksa mojligt icke relevanta 
artiklar. Man betalar ocksa for artiklar man inte kan anvanda. 

Biblioteket blir beroende av andra for en deli sin informations-fOrsorjning. De har inget 
inflytande pa artiklar som klipps eller inte klipps. Nar artiklama blir levererade maste 
biblioteket bearbeta artiklarna och lagra dem. 

Sammanfattning 

Fordelar 

billigare an det nuvarande arbetssatt; 
kostnader ar del vis fasta, men for det mesta variabla. 
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Nackdelar 

kommersiella intressen, vilket gor att exakthet inte sakerhet; 
beroende av andra; 
artiklarna maste bearbetas och lagras pa biblioteket. 

7. S Tidningar 

Fordelen ar att biblioteket sjalv l<.an bestamma hur hoga kostnaderna hlir, eftersom de 
nastan en bart ar variabla. 
Det finns dock ett antal nackdelar. Tidningama bar ingen gemensam bas, som gor att 
biblioteket maste ta kontakt med al1a tidningar fOr sig. Detar besvarlig och kan ta mycket 
tid. Inte alia tidningar som klipps nu av Konstbiblioteket finns tillgangliga pa samma vis 
eller overhuvudtaget for extema kunder. !bland hjalps de externa kundema bara nar 
tidningspersonal har tid over. Det ger ingen sakerhet till informationsforsorjningen. 
Biblioteket sjatv kan inte soka i tidningamas databaser som gor att biblioteket blir belt 
beroende av sokkvalitetema av tidningens arkivpersonal. 

Sammanfattning 

Fordelar 

variabla kostnader ar helt under bibliotekets kontroll. 

Nackdelar 

inte en, men flera kallor maste radfragas; 
inte all a tidningsarkiv ar lika tillgangliga; 
biblioteket blir helt beroende av tyckandet och sokmojligheter fdin tidningens 
personal; 
Konstbibliotekets personal far inte soka sjalva. 

7.6 Artikel-sok 

Konstbiblioteket uppkopplar sig till databasen Artikel-sok, och prenumererar pa 
CD-ROMen Artikel-sok till natverk. Kunderna kan sjalv utfora sokningar pa 
CD-ROMen, och om nyutkomna artiklar onskas, gors det sokningar i den on-line 
tillgangliga databasen. Artiklar kan bestallas hos Bibliotekstjanst i Lund efter att ha 
undertecknat ett kontrakt. 

Databasen innehaller titelbeskrivningar av tidnings- och tidskrifts-artiklar. Det finns dock 
inga referat i basen, som gor det svart att bedoma om artikeln verkligen ar relevant. I den 
nuvarande situationen finns alla artiklar direkt tillgangliga i Konstbiblioteket. Det kommer 
att forsvinna med lOsningen Artikel-sok. Artiklama skall bestallas, vilket innebar att det 
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tar tva dagar innan kundema far sina artiklar. Dessutom komrner mojligheten att sjalva 
botanisera bland artiklarna att forsvinna, som anses vara vardefull. 
Daremot kan det sokas pa manga fler satt. Bade antalet sokingangar, och mojligheten att 
hitta samma artikel ifran olika synvinklar. 

Artiklama ar klassificerade enligt SAB-systemet. Detta system ar inte tillrackligt utbyggt 
for ett specialbibliotek som Konstbiblioteket. 

Forutom de sex tidningarna som numera klipps for klipparkivet, finns det mtmga 
tidningar och tidskrifter som tas upp. Artikel-sok kan aven anvandas for sokningar efter 
andra amnen. 

I klipparkivet tar personal en fram mappama at kunderna, i stallet for att kunderna sjalva 
far botanisera bland mapparna. l Artikel-sok kan kunderna soka sjalva, interna kunder 
kan till och med gora sokningar pa sina egna arbetsplatser. Det uppstar inga problem for 
de externa kunderna att i fortslHtningen kunna anvanda Konstbibliotekets 
tidnings-service. De skall dock sta for bestallningskostnader om artik1arna bestalls fran 
Bibliotekstjanst. Om externa kunder inte vill det, kan de ga till Kungliga Biblioteket och 
hamta artiklarna billigare dar. 

Startkostnaderna kommer inte att vara sarskilt hoga. Driftkostnaderna for 
Konstbiblioteket kommer att vara mycket lagre an vad de ar nu. Kostnaderna bestar bade 
av fasta och variabla kostnader, som ar latta att Mlla under kontroll . 

Sammanfattnin g 

Forde tar 

stort antal sokrnojligheter; 
stort antal kallor; 
kunder kan soka sjalva; 
intern a kunder far inf ormationen pa sina arbetsplatser; 
externa kunder kan utan problem fortsatta anvanda Konstbibliotekets 
tidnings-service; 
laga startkostnader; 
stora kostnadsbesparingar. 

Nackdelar 

inga referat; 
mojligheten att sjalva botanisera bland artiklama fOrsvinner; 
klassificering enligt SAB-system; 
artiklama finns inte langei biblioteket; 
det tar tva dagar mellan bestallningsdagen och leveransdagen. 
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Kapitel 8 Berakning av kostnader 

8 .1 Kostnader for klipparkivet 1995 

Konstbiblioteket gor kostnader for att uppdatera klipparkivet i den nuvarande formen. 
Forst ges en global oversikt over konstnadema. Sedan beskrivs varje kostnad for sig 
mera utforligt. 

Kostnader for abonnemang 
Lokalkostnader 
Kostnader for kopiering25 
LOnekostnader 
Kostnader fOr mappema26 
Kostnader for underh~\.1127 
Kostnader for kopieringspapper28 

Totala kostnader 

Lokalkostnader 1995 (specificerade )2 9 

Yta kopieringsapparat 
Y ta for Ola Hammarlund 
YtaAnn-Marie Hellgren 

Total 

Hyra 1995 I m2 

Total hyra 1995: 
61,3 X 2.135 ::= 

25 Kalla: Rakningar Oce 1995. 

8.660,00 
130.882,30 

14.615,00 
398.920,12 

3.200,00 
12.962,00 
2.383,00 

571.622,42 

Yta(i m2) 
12,2 
19,1 
30,0 

61,3 

2.135,00 

130.882,30 

26 Antal nya mappar (Kalla: Ola Hammarlund) x pris per mapp (Kalla: Rakningar). 

27 Kalla: Rakningar. 

28 Antal kopior (Kalla: Rakningar Oce) x pris papper (Kalla: Reproduktionavdelning). 

29 1-Iyra per m 2: Kalla: Karin Craftman. 
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Kostnaderfor abonnemang 1995 (specificerade) 

Sedan den 1 januari 1996 ersattes Sydsvenska Dagbladet tidningen Arbetet. 

Arbetet 
Dagens Nyheter 
Goteborgs Posten 
Sundsvalls Tidning 
Svenska Dagbladet 
Upsala Nya Tidning 

Total 

Lonekostnader 1995 (specificerade) 

1.369,00 
1.528,00 
1.290,00 
1.400,00 
1.723,00 
1.350,00 

8.660,00 

Lonekostnader ar kostnadema som SKM hade for klipparkivets personal. Skalet for 
okningen av kostnadema i oktober ar att i den mfmaden borjade en vikarie arbeta for 
klipparkivet. Han vikarierar fOr Eva Eriksson som bOrjade en utbildning. Under mfmaden 
oktober betalades Jon for bada tva. 

Total 

Januan 38.119,48 
februari 32.265,92 
mars 31.613,71 
april 31.434,78 
maJ 32.355,94 
JUlll 31.035,07 
juli 32.789,01 
augusti 32.788,98 
september 34.013,53 
oktober 44.458,12 
november 26.103,06 
december 31.942,52 

Total 398.920,12 

8. 2 Kostnader for losningarna 

8. 2.1 Full-text en bibliografisk databas 

For en fu ll-text och en bibliografisk databas galler i stort sett samma kostnader. Darfor 
beskrivs bada bar i samma avsnitt. Kostnadema ar inte exakta eftersom denna losning 
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inte kommer att rekommenderas och kan antagligen for Konstbiblioteket over huvudtaget 
inte genomforas. 

Efter en beskrivning av situation enoch onskem~ilen, har Ulf Pettersson som ar forslHjare 
vid foretaget Ovell i Goteborg, gjort en grov uppskattning av bur stora kostnaderna kan 
bli . Ovell ar en forsaljare av MicroSoft AB. Det valdes da MicroSoft eftersom det ar ett 
start och kand marke. Uppskattningen ser ut pa fOljande satt: 

Hardvaror 
Mjukvaror: Access 
lJtveckla en applikation 

Hardvaror 

150.000 
4.000 

50.000 

204.000 

Hardvaran som behovs fOr en full-text databas ar mera avancerad an den som behovs for 
en bibliografisk databas. Det behovs till exempel en scanner och ett storre dataminne. 
Hardvaran som behovs ar foljande: 

dator; 
scanner (enbart vid full-text); 
skrivare; 
server (behovs inte vid en bibliografisk bas). 

Mjukvaror 

MicroSoft har tva program som kan anvandas for att bygga upp en databas, namligen 
Access och SQL-server. Det forsta programmet ar mindre men kan anvandas de forsta 
aren for Konstbiblioteket. Detar dock inte mojligt att manga personer anvander basen 
samtidigt. SQL-server ar ett start program som behover en stark server for att kunna 
ki:iras. Programmet SQL-server rekommenderas inte i borjan av Ulf Pettersson. Efter en 
period kan alltid inforda records i Access blir overforda till ett annat program. 

Utveckla applikation 

Om Access anskaffas behover man en applikation for den sa Konstbiblioteket kan Higga i 
infonnationen. Nar applikationen gjorts av Ovell kostar den cirka 50.000. 

Ovrioa 
=-'=-

Forutom dessa kostnader finns det mera kostnader for en full-text eller bibliografisk 
data bas. Forst behi:iver man licenser for att fa anvanda mjukvaror. Priset pa licenser beror 
pa antalet anvandare eller antalet datorer i natverket. Det finns ocksa kostnader for 
underha.ll av systemet. 

Foruli.M1 dessa utgavor behover man personal sam arbetar vid databasen. ArtikJar maste 
sclektera.s. scannas eller beskrivas och laggas in i systemet. Detta tar lika mycket tid som 
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idag. Man kan anta att bada altemativen kostar ungefar lika mycket tid. Aven kostnader 
fOr abonnemang och lokalkostnader skall vara samma . 

Kostnadema till en fulltext/bibliografisk data bas ar: 

Kostnader fOr abonnemang 
Lokalkostnader 
LOnekostnader 
Hard- och mjukvaror I applikation 

Total 

8. 2. 2 Klippar kiv i ban tad form 

8.660,00 
130.882,30 
398.920,12 
204.000,00 

742.462,42 

Utgangspunkten ar att bara Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet klipps. Att klippa 
farre amnen och typer av artiklar kommer att ge en tidsbesparing pa 50 procent. Pa grund 
av detta kommer antalet artiklar som klipps arligen att sjunka med 50 procent till 5.000. 
A ven kostnader for kopiering skall minska med 50 procent. 

Kostnaderna ar foljande: 

Kostnader for abonnemang: 
Dagens Nyheter 
Svenska Dagbladet 

Lokalkostnader 

1.528,00 
1.723,00 

Kostnader fOr kopiering 
(14.615: 2 =) 

Lonekostnader 
(398.920,12: 2 =) 

Kostnader for mappama 
(3.200: 2 =) 

Kostnader for kopieringspapper 
(2.383: 2 =) 

Totala kostnader 

3.251,00 

130.882,30 

7.308,00 

199.460,06 

3.200,00 

2.383,00 

346.484,36 
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8.2.3 Extern SDI-service 

Det finns tva fOretag som klipper tidningar at kunder, namligen !media och Observer. Har 
beskrivs bade foretagens prislistor och klippark.ivets kostnader for tjanstema. 

UppUiggningsavgift, engangs 

Bevakningsavgift endast 
press och nybetsbyraer, 
m~'\. iva sokprofiler: 
permanad 

Tidningsklipp, nyhetsbyratelegram 
perklipp 

420,00 

340,00 

16,50 

Till klipparkivet klipps 41 amnen. Man behover 41:2 = 21 sokprofiler (tva sokprofiler 
kostar 340 per manad). 21 sokprofi}er kostar 21 X 340 X 12 = 85.680:00 per ar. 
Om man bestaller 10.000 artiklar per ar som kostar 16:50 per styck kostar 10.000 x 
16:50 = 165.000 per :k 
Sokprofilema och artiklama kostar tillsammans 85.680 + 165.000 = 250.680 per ar. 

UppUiggningsavgift 

Manadsa v gift ,redakti on ell bevakning 
per sokprofil 

Monterade klipp 

590,00 

410,00 

16,50 

Till klipparkivet klipps 41 amnen. Man behover 41 sokprofiler. 41 sokprofiler kostar 41 
X 410 X 12 = 201.720 per ar. 
Om man bestaller 10.000 artiklar per ar som kostar 16:50 per styck kostar 10.000 x 
16:50 = 165.000 per ar. 
Sokprofilema och artiklama kostar tillsammans 201.720 + 165.000 = 366.720 per ar. 
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8 . 2 . 4 Tidningar 

Av de tidningama som klippts till klipparkivet finns det bara tre som kan leverera enskilda 
artiklar. Det finns stora prisskilnader mellan de olika tidningna. 

Dagens Nyheter I Expressen 

Period: f.o.m. 1991/2 (aldre artiklar i tidningsarkivet) 
Kostnader: 

soka per halv timme 
perartikel 

Svenska Dagbladet 

Period: f.o.m. 1994 
Kostnader: 

forsta artikel 
foljande artiklar 

Sundsvalls Tidning 

Period: okand 
Kostnader: 

perartikel 

8.2.S Artikel-sok 

400,00 
38,00 

50,00 
15,00 

20,00 

Kostnaderna for Artikel-sok ar mer detaljerat beskriven an de andra losningarna. 
Det finns kostnader for abonnemang, Mrdvara, kurser och bestallningen av artiklar. 

Kostnader per ar ar foljande: 

CD-ROM i natverk och on line abonnemang: 
14.000 + 15.500 = 

Bestlilla artiklar hos BT J: 

Kostnader per artikel : 17 Kr 
per ar465 artiklar till interna kunder 
(se Kapitel4.2): 
Kostnader: 465 x 17 = 

Lokalkostnader yta paternosterverken: 
(2,5mx 1 m)x4x2.135= 

61 

29.500 

7.905 

21.350 



Kurs BTJ (en gang) 

Hardvara 

Totala kostnader 
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Kapitel 9 Val av Artikel·sok 

Med hansyn till de for-och nackdelar av de olika losningar, som beskrevs i kapitel7, och 
kostnaderna fOr de olika losningar, beskrivna i Kapitel 8, drog vi slutsatsen att 
Artikel-sok ar mest lamplig for Konstbiblioteket. I detta kapitel diskuteras varfor vi 
rekommenderar Artikel-sok. 

9.1 Varfor Artikel-sok? 

Det viktigaste skalet till vart val av Artikel-sok ar att med denna losning erbjuds en battre 
inforrnationsforsoijning mot lagsta mojliga kostnad. En battre informationsfOrsorjning 
innebar i detta sammanhang, att antalet sokmojligheter utokas jamfort med den nuvarande 
situationen, samt att antalet kallor utokas och att kunder nu sjalva kan gora sokningar. 
Dessutom kan intema kunder utfora infonnationssokning fran sina arbetsplatser. 

9. 2 Battre informationsforsorjning och liigre kostnader 

Nar man nu soker tidningsartiklar vid Konstbiblioteket ar sokinstrumentet begransat till 
amnesord. Artikel-sok erbjuder mfmga fler sokmojligheter, bland annat pa fOrfattare, titel, 
datum, kalla, fritext i alia indexerade falt och sa vidare. Olika sokhjalpmedel finns 
tillgangliga, som boolska operatorer. Det gor att man kan aterfinna en artikel pa flera olika 
vagar. 

Antalet kallor som finns i Artikel-sok ar mycket sttirre an det som numera klipps vid 
Konstbiblioteket. Inget av de andra altemativen kan erbjuda sa manga kallor. De stora 
antalet gor att man forutom vanliga kallor, ocksa f:'h mer speciella kailor och darmed 
kanske en mera varierad syn pa amnet. 

Var enkat visar, att utnyttjandet av inforrnationsforsoijning via tidningsartiklar ar ytterst 
sparsam bland museipersonalen.30 Det kan bero pa att biblioteket ligger i en annan 
byggnad an de fiesta anstalldas arbetsplatser och darfor ar lite mindre tillgangligt. 
Antagligen kommer utnyttjandet av tidningsartiklar att oka bland intema kunder da man 
far tiJlgang till en data bas som Artikel-sok. Dessutom ar det mojligt att anvanda databasen 
fran arbetsplatsen, vilket gor det mindre nodvandigt att besoka biblioteket. 
Museitjansteman kan bestalla artiklar vid biblioteket. Som undersokningens 
problemstallning utvisar soktes en losning till lagsta mojliga kostnader. Losningen 
Artikel-sok ger, jamfort med de andra sex alternativen, den storsta besparingen.31 Vid 
samma konsumtion av tidningsartiklar av interna kunder kostar alternativet Artikel-sok 
58.755 Kr per ar. Vid en dubbel sa stor anvandning ar kostnaderna 66.660 per ar. 

30 Se Kapitel 4 .2. 

31 Se Kapitel 8.2: Berakning av kostnader. 
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Under 1995 kostade klipparkivet 572.000:- Kr. Det innebar att Artikel-sok ger en 
kostnadsbesparing pa 90 procent, respektive 88 procent jamfort med nuvarande 
kostnader. 

Kulturdepartementets utredning 'Minne och bildning' skriver foljande om 
resursanvandning: 

"'For att museerna ska sta battre rustade att mota morgondagen med begransade 
ekonomiska resurser kravs en forandring i synen pa kompetensutveckling och 
kostnadseffektivitet i kombination med organisation."(Statens Offentliga Utredningar, 
1994:51, s.54) 

9.3 Ovriga argument for Artikel-sok 

Forutom dessa viktiga argument finns det flera sklil som talade fOr valet av Artikel-sok. 

9. 3. 1 U trymmes besparing 

Losningen med Artikel-sok medfor en inbesparing av utrymme. Artikel-sok innehaller 
bibliografiska beskri vningar fran artiklar som publicerats fran och med 1979. Det innebar 
att alia artiklar fran och med 1979 eventuellt kan gallras, och att ett eller flera 
paternosterverk blir onodig(a). Utrymmet som atervinns pa det viset kan utnyttjas till 
nagotannat. 

9. 3 . 2 Externa kunder 

Externa kunder kan utan stora forandringar fortsatta anvanda bibliotekets tjanster. 
Kostnader for CD-ROMen ar fasta kostnader och behover darfor inte belasta externa 
kunder. De flesta andra altemativen skulle krava en diskussion om hur mycket externa 
kunder kan krava av Konstbiblioteket utan att betala nagot fOr dessa tjanster. 

Externa kunder kan anvanda Artikel-sok och bestalla artiklar vid Konstbiblioteket. 
Eftersom biblioteket sjalv maste betala de artiklar som bestalls, bor ocksa de externa 
kunderna debiteras. Dessutom kan biblioteket begara ersattning for omkostnader i 
samband med artikelbestallningen. Om kunden inte vill betala, ar han/hon fri att kopiera 
de onskade artiklama vid Kungliga Biblioteket mot mycket Higre kostnader. 

9. 4 Argument mot Artikel-sok 

Artikel-sok har forutom fOrdelar ocksa nackdelar. Artikel-soks stOrsta nackdel ar att 
artiklar inte all tid finns pa Konstbiblioteket, och att det da tar tva dagar innan de finns pa 
plats. Det ar inte heller langre mojligt att botanisera bland artiklama i mapparna. Denna 
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botanisering kan dock jamforas med en funktion i Artikel-sok med vilken man kan 
selektera ett ord i en post och soka vidare med det ordet i fritext. Det gor att den som 
soker fortfarande , och egentligen pa ett mycket bredare satt, kan anvanda nya 
infallsvinklar. Forlusten av mojligheten att botanisera bland artiklarna i mapparna vager 
inte tyngre an alia de fordelar som Artikel-sok innebar. 

9. 5 Artikelleverans 

Betraffande den langsamma leveransen av tidningsartiklar kan man vanta sig en snabb 
utveckling. Inom det nederlandska 'RAPDOC'32 garanteras leverans av en artikel inom 
24 timmar. I Sverige har denna typ av artikelleveranser inte utvecklats, sa langt, men 
detta kommer sannolikt att forandras i framtiden, eventuellt genom en anpassad Datalag. 

9. 6 Samarbete 

Leveransen av tidningsartiklar genom Artikel-sok kan underlattas genom att Artikel-sok 
tillgangliggors pa det natverk, som redan forbinder Nationalmuseum och Ostindiefararen. 
CD-ROM-skivan kan utnyttjas av de parter inom SKM som ingar i natverket. Pa sa vis 
uppnas en mera effektiv informationsforsorjning. Ett sadant resursutnyttjande stOds av 
Kulturdepartementet i Statens offentliga utredningar 1994:51. 

Foljande citat ur denna bekraftar fOregaende: 

"Museiverksamheten kraver en professionell bantering pa manga omraden. Mojlighetema 
till samverkan och arbetsfordelning for effektiv resursanvandning tas inte till 
vara."(Statens Offentliga Utredningar 1994:51, s.54) 

3 2 Projekt inom den nederHindsksa biblioteksvarlden som syftar pa att 

leverera artiklama inom 24 timmar till kunden. 
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Kapitel 10 Konsekvenser med Artikel-sok 

Valet att ordna informationsfi:irsorjningen av tidningsartiklar med hjalp av Artikel-sok, 
medfor ett antal konsekvenser. Dessa konsekvenser beror olika omraden. Ett antal av 
dem beskrivs nedan. 

Nuvarande verksamheter 

Konstbiblioteket slutar sin klippverksamhet, samt avslutar klipparkivet vid ett visst 
datum. Detta innebar att det i fortsattningen inte behovs sa manga anstallda i klipparkivet. 
Detta problemen kommer antagligen att losas pa naturligt vag, bland annat genom 
pensionering, overgang till nya arbetsuppgifter, och andra arbetsuppgifter. Visst 
utrymme och arbetsplats vid klipparkivet blir ledigt och kan anviindas fOr annat. 

Klipparkivet kommer dock att finnas kvar, eftersom artiklar fran tiden fore 1979 inte 
finns med i Artikel-sok. Artiklar fran tiden efter 1979 kan eventuellt gallras ur 
paternosterverken eftersom de redan finns i Artikel-sok. Nar arkivet ar gallrat, finns det 
antagligen sa mycket tomt utrymme att ett eller flera patemosterverk kan avyttras. 

Att biblioteket slutar klippa olika tidningar gor att alla tidigare prenumerationer pa 
tidningama inte Hingre behovs. For den allmanna informationsfOrsorjningen behover 
dock biblioteket de viktigaste tidningama. 

Nya verksamheter 

Efter det att Artikel-sok installerats i natverket, borde flesta kunder kunna klara sig 
sjalva. Bibliotekspersonalen kan ge viigledningar at kunder som behover hjalp, samt 
soka i on-line-versionen av Artikel-sok. 

Kunderna kan besUilla artiklar via bibliotekspersonalen. Detar viktigt att rutinerna vid 
besta1lning blir sa enkla som mojligt, sa att kostnadema for administrationen kan hallas 
nere. Nar artiklar kommer fram till biblioteket ska personalen distribuera dem sa snart 
som mojligt, sa att kunderna far sin information snabbt. Om kunden begar artiklar fran 
tiden fore 1979, ska personalen hjalpa till i det gamla klipparkivet. En biblioteksutbildad 
person bor ta det overgripande ansvaret for Artikel-sok. 

Inkop Artikel-sok 

Bibliotekstjanst i Lund ska kontaktas angaende ett kontrakt pa Artikel-sok och 
artikelleveranser. Kontraktet pa Artikel-sok omfattar bade CD-ROM-skivan och 
on-line-versionen. 

I biblioteket behovs ytterligare en dator som ansluts till natverket, som ger bibliotekets 
kunder mojlighet att sjalvsUindigt soka i Artikel-sok. Utrymme for detta bor skapas i 
biblioteket. CD-ROM-·skivan ska installeras i natverket. Bibliotekspersonalen som 
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kommer i kontakt med Artikel-sok ska lara sig anvanda databasen, eventuellt genom att 
ga en kurs. 

Kundkretsen 

Den kundkrets som fOr narvarande utnyttjar klipparkivet kommer sannolikt att forandras. 
Intema kunder kommer antagligen att oka anvandningen av denna del av bibliotekets 
service. Det brukar vara sa att tillgfmg skapar efterfragan. Inte en bart det stOrre utbudet av 
information, men utan aven enkelheten att utnyttja informationskallan, bor stimulera 
efterfragan. Betraffande interna kunder ar det av mycket stor vikt att dessa far en bra 
vagledning hur databasen kan anvandas. Datoriseringen inom SKM ar relativt ny vilket 
gor att mfmga inom organisationen kan vara 'radda for knappar' och detta kan bero pa att 
dear ovana vid denna typ av sokstrategi. 

Aven gruppen med externa kunder kan fOrandras. En stor del av den bestar nu av 
studenter, som kan am·anda Artikel-sok pa sitt eget bibliotek. De kommer dock att 
fortsatta besoka biblioteket for att radfraga det gamla klipparkivet. Flera av dessa kunder 
kommer antagligen att vara missnojda med fodindringen, eftersom den gamla situationen 
var mycket latt och billig for dem. 

Kostnader 

De startkostnader som behovs for att genomfOra Iosningen ar sma. bvergfmgen till 
Artikel-sok kommer dessutom att ge betydande kostnadsbesparingar. Dessa besparingar 
gors fram for alit genom sankta personalkostnader, och uppsagda prenumerationer, 
underhal!skostnader for utrustning samt materialkostnader. 

Visst utrymmet som blir ledigt kan anvandas pa annat satt. Alia kostnadsbesparingar 
marks inte i bibliotekets egen pl<1nbok, men i SKM:s. De belopp som sparas, kan till 
exempel anvandas for datorisering av bibliotekskatalogen som ar ett mycket angelaget 
projekt. Kostnadsoversikter finns i Kapitel 8. 

Personalens reaktioner 

Att avsluta klippverksamheterna kan ha konsekvensen att omgivningen reagerar. 
Reaktioner kan forvantas fran olika hall, som pressen, externa kunder, interna kunder, 
ovriga inom SKM och bibliotekspersonal. Reaktionema kan vara positiva och negativa. 
Det ar av stor vikt att upplysa alia berorda grupper om fOrandringen. Det skall forklaras 
bur och varfor forandringen sker som gor att den kan tas emot pa ett positivt satt. 
Biblioteket skall se till att alla kunder pa ett bra satt kan anvanda Artikel-sok. Det kan 
goras genom att erbjuda en kurs pa biblioteket och ge tydliga instruktioner. 
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Informationsforsorining 

Konsckvenserna for informationsforsorjningen ar mycket stora. Kunderna kan sjalva 
utnyttja sin infonnationssokning. Daremot finns artiklarna inte langre tillgangliga direkt 
pa plats, kunden maste vanta langre pa sin information. Informationsforsorjningen med 
tidningsartiklar kommer att bli uppdelad sa att, artiklar fran fore 1979 finns i klipparkivet 
och att artiklar fdin efter 1979 ska bestallas. Daremot ska bibliotekets 
informationsforsorjning och den vid klipparkivet integreras. Numera ar det delvis tva 
olika varlder med olika personal och oppettider. I framtiden kommer kunden att i allt 
stOrre utstrackning kunna hamta sin information pa ett och samma stiille. 
Artikel-sok kommer att andra sokmojlighetema. Det kommer att finnas flera sokingangar, 
man kan soka uti fran flera aspekter. A ven antalet kallor okas och forutom ett storre antal 
tidningar finns nu ocksa tidskrifter med. 
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Kapitel 11 Rekommendationer 

I detta kapitel beskrivs pa vilket satt Konstbiblioteket kan genomfora den i kapitel 5 
beskrivna lOsningen med Artikel-sok. Intresse agnas at inkop av hard- och mjukvaror, 
utbildning av personal som ska arbeta med Artikel-sok, artikelleverans, artiklar fran tiden 
fOre 1979 och vad som ska goras med det nuvarande klipparkivet. 

11.1 Bur genomfors losningen? 

Om Konstbiblioteket kommer att organisera sin informations-forsorjning med hjalp av 
Artikel-sok, blir det mycket enklare fOr interna kunder att utnyttja den service som 
biblioteket erbjuder, eftersom museiansUillda far informationen pa sina arbetsplatser. 
Antalet sokmojligheter utOkas mycket,jamfort med de nuvarande mojlighetema. 

11.2 Inkop 

For att kunna soka Artikel-sok behovs en dator med skrivare i biblioteket. Pa denna dator 
maste bade interna och extema kunder kunna gora sokningar. Dessutom behovs det en 
dator med modem for bibliotekets personal, som ska utfora sokningar i Artikel-sok 
on-line. Denna dator ar inte tillganglig for kunderna. For detta kravs att CD-ROM-skivan 
install eras pa natverket. 
Forutom hardvaran behovs sjalva Artikel-sok. Bibliotekstjanst i Lund bor kontaktas vid 
en bestallning. 

11.3 Utbildning 

Personal 

Nagon i bibliotekspersonalen bor bli ansvarig fOr Artikel-sok. Denna person kan ga 
Bibliotekstjansts kurs i Artikel-sok, som bland annat agar rum i Stockholm och dar man 
lar sig att arbeta med Artikel-sok on-line.33 

Kunder 

For kunderna bor en tydlig bruksanvisning goras. Bibliotekstjansts bruksanvisning ar 
dessvarre inte tillfredsstallande. Detar ocksa viktigt att biblioteket gor reklam for den nya 
servicen, fram for aUt till sina interna kunder. Eventuellt kan biblioteket organisera en 
kurs i fOr interna kunder. 

33 Se Kapitel 8.2: Berakning av kostnader. 
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11.4 Artikelleverans 

De artiklar som interna kunder onskar kan bestlillas vid Bibliotekstjlinst, som skickar 
artiklarna inom tva dagar. Om man onskar denna tjanst skall man teckna ett arskontrakt 
med Bibliotekstjanst och arligen betala en fast avgift.3-+ Dessutom betalar kunder for varje 
artikel man vill ha. Artiklama kan ocksa bestallas fran Kungliga Biblioteket, men dar tar 
det tva veckor innan artiklama levereras och da mot ett hogre pris. 

Extema ktmder kan didfraga Artikel-sok vid Konstbiblioteket och sedan antingen sjalva 
besUilla sina artiklar vid ett annat bibliotek, till exempel Kungliga Biblioteket, eller vid 
Konstbiblioteket. Den externa kunden skall betala kostnader for en artikelbestallning vid 
Konstbiblioteket. 
Konstbiblioteket kommer att betala 17 Kr per artikel. Dessutom tillkommer den arliga 
avgiften och personal- och administrationskostnader. 

11.5 Aldre artiklar och klipparkivet 

Om kunder letar efter artiklar som publicerades fOre 1979, konsulteras bibliotekspersonal 
i det gamla klipparkivet. Eftersom endast artiklar fran och med 1979 finns med i 
Artikel-sok, maste det gamla systemet finnas kvar bredvid det nya. Nya artiklar inmatas 
dock inte langre i klipparkivet. Eventuellt kan klipp fran efter 1979 gallras bort. Genom 
en gallring av nya klipp vinns utrymme och biblioteket kan bli av med ett eller flera 
paternosterverk. 

3--l- Se Kapitel 8.2: Berlikning av kostnader. 
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