
1

InfoTrend 61  (2006)1

samt stimulera och stödja konkreta projekt 
bedrivna av andra ABM-aktörer. 

Det strategiska policyarbetet syftar till att 
tillgodose behovet av råd och strategier vid 
olika delmoment inom digitaliseringsproces-
sen d.v.s. projektering, urvalskriterier, förbe-
redelse och efterbehandling av objekten, bild-
fångst, registrering i databasmiljö samt lagring 
och tillhandahållande på kort och lång sikt. 
Sekretariatet ska informera om nya metoder 
och ”best practices” inom området. Målsätt-
ningen med arbetet är att ta fram underlag för 
nationella planer och policydokument för di-
gitalisering – att skapa principer för en sam-
manhållen digitalisering av det svenska kul-
turarvet.

Kunskapsspridning innebär dels informa-
tion om utvecklingen nationellt och inter-
nationellt, framför allt genom ABM-cen-
trums webbplats (se www.abm-centrum.se), 
dels genomförande av konferenser, semina-
rier och andra utbildningsinsatser. Slutligen 
ska ABM-centrum genom kontakt- och främ-
jandeverksamhet öka möjligheterna för utbyte 
mellan yrkesverksamma inom ABM-sektorn. 
En central uppgift  blir att utgöra en nationell 
samlingspunkt för öppen koordinering av det 
framväxande regionala ABM-arbetet.

ABM-centrum vill i projektet ”Framtid i 
Access” skapa ett utbildningsprogram för digi-
taliseringsarbete. Vi vill bidra till att Access-
projekt får så god kvalitet och långsiktighet 
som möjligt och har sökt medel hos den 500-

Våren 2004 inledde Kungl. biblioteket, Na-
tionalmuseum, Riksantikvarieämbetet, Riks-
arkivet och Statens kulturråd på eget initiativ 
ett samarbete med syfte att främja förståelse 
och samverkan mellan arkiv, bibliotek och 
museer, stimulera och utveckla digitaliserings-
samarbetet mellan kulturarvsinstitutioner i 
Sverige och främja användningen av ny teknik 
för att göra samlingarna mer och lättare till-
gängliga. Ett gemensamt sekretariat – ABM-
centrum – har inrättats. Verksamheten vid sek-
retariatet bedrivs inledningsvis under tre år i 
projektform och finansieras av de medverkan-
de institutionerna. Idag har också Naturhisto-
riska Riksmuseet, Statens ljud- och bildarkiv 
och Nordiska museet anslutit sig till samarbe-
tet. Sekretariatet är tills vidare placerat på KB 
och organisationen består av en styrgrupp, en 
projektledare, en ledningsgrupp samt arbets-
grupper efter behov. 

Fem verksamhetsområden har formule-
rats: omvärldsbevakning, kunskapsuppbygg-
nad, strategiskt policyarbete, kunskapssprid-
ning samt kontakt- och främjandeverksamhet. 
I omvärldsbevakningen ligger att följa utveck-
lingen nationellt och internationellt inom di-
gitaliseringsområdet och ABM-samarbete i 
övrigt, ex. genom kontakter med ABM-Ut-
vikling i Norge och MLA i Storbritannien. 
ABM-centrum ska vidare identifiera frågor av 
gemensam betydelse för ABM-området och 
där svara för kunskapsuppbyggnad och annat 
utvecklingsarbete genom egna arbetsgrupper 
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miljoners arbetsmarknadssatsning som Kul-
turrådet bedriver under beteckningen Access. 
Detta ska ske genom översättning och sprid-
ning av Minerva-handboken och genom två-
dagarsutbildning för personer som ska planera 
större projekt och en serie endags-utbildning-
ar framför allt riktade till projektledare och ar-
betsledare. De senare kommer att förläggas i 
olika delar av landet för att begränsa deltagar-
nas resor. Hemsidan kommer också att inne-
hålla utbildningsmaterial.

Vill man uppnå ABM-synergi är uppgif-
terna naturligt olika på nationell, regional 
och lokal nivå. Överblicken, den övergripan-
de planeringen och de stora systemen, ex. LI-
BRIS och NAD, kan bara skapas på nationell 

nivå. När det gäller digitaliseringsarbetet sam-
arbetar de centrala myndigheterna av egenin-
tresse för att lösa gemensamma problem, nå-
gon nationell politisk vilja eller styrning är det 
knappast fråga om. Söker man sådan får man 
bege sig utomlands eller till regional eller lokal 
nivå som ex. Västra Götaland och Eskilstuna. 
Access-medlen är ett tydligt exempel – visst 
blir det sysselsättning, men genom sättet att 
på kort tid och med stor spridning använda 
resurserna lär man vare sig få hållbar använ-
darvänlighet eller optimal kulturarvspolitisk 
valuta för pengarna!
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