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Donald Broady, Ansökan om utvecklingsmedel 

för fortsättning på projektet ”Det nya handbiblioteket”, 

1994-02-25 
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I filen även efterföljande korrespondens med Skolverket: 

D. Broady, Följebrev till förslag till pilotprojekt ”SGML-stöd för dokumenthantering 

inom utbildningsväsendet”, 1994-04-23 

D. Broady, Brev till Mats Björnsson, Skolverket, 1994-10-8 

Hans Marmolin (Nada, KTH), faxmeddelande till Ulf P. Lundgren, Skolverket, 1994-

10-03. 

Ulf P. Lundgren, faxmeddelande till Hans Marmolin, 1994-10-11. Meddelandet består 

av en enda rad: ”Jag förstår inte ert fax-meddelande (se bif)” 
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Till Skolverket, Utveckling

Ansökan om utvecklingsmedel för fortsättning
på projektet "Det nya handbiblioteket"

Härmed ansökes om 580 000 kr för det fortsatta arbetet under budgetåret 1994/95 inom projektet "Det
nya handbiblioteket".

Projektet beräknas pågå under tre år, och denna ansökan gäller projektets andra verksamhetsår.

Skolverket har tidigare anslagit 200.000 för projektets första verksamhetsår 1993/94.

Till projektets finansiering bidrar även Forskningsrådsnämnden (området Biblioteks- och
informationsvetenskaplig forskning), Dnr 930402z4, Arkivnummer A 16-5/239.

Forskningsrådsnämnden har beviljat projektet 545.000 kr för bå 1993/94, 545 .000 kr i garanterat
bidrag för bå 1994/95 samt 545.000 kr i garanterat bidrag för bå 1995/96.

Forskningsrådsnämnden har ny postadress: Box 7101, 103 87 Stockholm, tel vx 08-454 41 00, fax
08-454 41 44. Vår ansvarige handläggare är Margareta Larsson, tel direkt 08-454 41 31. Även Lars
Erik Svensson, tel 08-4544134, medverkar i handläggningen av projektet

En utförlig projektplan insändes 1993-02-15 till Skolverket i samband med ansökan för första
verksamhetsåret. En kopia av denna plan bifogas. Dessutom bifogas en kort lägesrapport daterad
1994-0204.

Stockholm den 5 februari 1994

Donald Broady
Adress till projektet:

KTH, NADA, 100 24 Stockholm

Tel: 08-790 62 99 (D.Broady och H.Haitto, KTH)
08-737 56 02 (D. Broady, HLS),
08-767 71 27 (D.Broady, bostad)
08-647 52 25 (H.Haitto, bostad).

E-mail broady @ nada.kth.se, haitto @ nada.kth.se

Fax 08-737 56 63 (HLS), 08-790 09 30 (KTH).
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Till Skolverket, verksstaben
Ulf P. Lundgren
Bibbi Hömkvist
Mats Björnsson

Cc. Göran Isberg, Ann-Sofie Lönnqvist
Cc. Hasse Haitto, NADA, KTH

Följebrev till förslag till pilotprojekt ”SGML-stöd för dokumenthantering
inom utbildningsväsendet”

Vid ett sammanträde på Skolverket den 17 februari med Ulf P. Lundgren, Bibbi Hömkvist och Mats

Björnsson fick undertecknad i uppdrag att förslå ett pilotprojekt, syftande till att pröva ut metoder och

verktyg för att bygga upp dokumentbaser innehållande utvärderingsrapporter, författningstexter, m.m.

Sådana dokumentbaser skulle dels kunna vara till nytta för Skolverkets interna projektarbete (bl.a.

PAF-projektet), dels fungera som arkiv när material skall tas fram för distribution utåt, som rapporter,

resultatsammanställningar etc.
Vi har nu vid KTH undersökt de tekniska förutsättningarna och inventerat tillgängliga verktyg, och

förslaget presenteras i bifogad PM, som jag försökt utforma så att den kan cirkulera bland intresserade

på Skolverket. Jag har ansträngt mig att inte skriva alltför tekniskt. En del teknikaliteter har dock inte

gått att undvika eftersom jag bemödat mig om att ge en realistisk bild av vad arbetet innebär. Det vore

ohederligt att förringa den tekniska svårighetsgraden.
För säkerhet skull vill jag understryka att förslaget bara berör en mindre delmängd av alla de problem

kring Skolverkets dokumenthantering som Göran Isberg f.n. utreder.

Jag vill ogärna uppträda som SGML-missionär och tänker inte dölja faktum att SGML-baserade

systern är en ganska ny företeelse som i dag inte förmår tillfredställa samtliga behov som har med

Skolverkets dokumenthantering att göra. I framtiden kan det möjligen bli annorlunda, i takt med att

dels specifik SGML-programvara blir bättre och mer lättanvänd, dels existerande systern och program

kompletteras med SGML-stöd. Men idag vore det oklokt av Skolverket att ge sig in på

äventyrligheter med oprövad teknologi.
Därför tror jag på de små stegens strategi, där första steget är utveckla metoder och pröva verktyg

för SGML-märkning av mindre mängder väl valda dokument. Detta pilotprojektet bör helst

genomföras i samverkan med Göran Isbergs utredning. Genomförandet av pilotprojektet måste även

relateras till de många likartade försöksverksamheter med SGML-baserad dokumenthantering som

just nu pågår inom det svenska näringslivet, försvaret, statsförvaltningen och forskarvärlden -- och

förstås utomlands.
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Några ord om tidsplan, personalbehov och kostnader:

Tidsplan förslagsvis ett år, från 1 juli 1994 till 30 juni 1995.

Vid Skolverket behövs personalinsatser motsvarande förslagsvis 6 manmånader. Den personal som
engageras måste ha intresse av att skaffa sig kompetens i fråga om SGML-märkning, vilket är ganska
krävande. Arbetet skulle dels bestå i att ombesörja själva märkningsarbetet, men dessutom krävs
kunskaper om skolväsendet och styrsystemet, överväganden om vilka dokument som skall väljas ut
för märkning, förståelse för hur dessa dokument är uppbyggda och hur de kan tänkas användas,
förtrogenhet med Skolverkets arbetsorganisation, blick för eventuella upphovsrätts- och
sekretessproblem etc.

Kostnaderna för ev. medverkan av SGML-expertis från Institutionen för numerisk analys och
datalogi, KTH (Hasse Haitto, Peter Lidbaum, Magnus Tobiasson) kan enklast täckas genom ett
ytterligare ekonomiskt tillskott till ett pågående projekt ”Det nya handbiblioteket”. Detta är ett treårigt
projekt som startade den 1 juli 1993 och beräknas sluta den 30 juni 1996 och som samñnansieras av
Forskningsrådsnämnden och Skolverket (utvecklingsavdelningen). Göran Isberg och Ann-Sofie
Lönnqvist har sedan juni 1993 haft återkommande kontakter med projektmedarbetama och diskuterat
SGML-spörsmål.

Pilotprojektet skulle i fråga om insatser från KTH förslagsvis kräva 6 manmånader à 18.500 +
381/2% LKP + 60.000 för uppdatering av hård- och mjukvara+ 12% Förvaltningsavgift + 6% del i -
institutionens gemensamma drift. Summa 262 tkr.

I stor utsträckning kan befintlig hårdvara och programvara vid KTH utnyttjas för det arbete som sker
där. Vid Skolverket torde befintlig hårdvara kunna utnyttjas. Dock måste Skolverket skaffa licens för
viss programvara, i första hand för en lämplig editor som stöder SGML-märkningen (en investering i
storleksordningen 10 000 kr). Förmodligen tillkommer med tiden behov av ytterligare investering i
programvara för bl.a. konvertering (Lex. WordPerfects kommande modul för SGML-stöd under
Windows). Sammanlagda utgifter för programvara kan uppgå till ett antal tiotusental kronor,
beroende på ambitionsnivån.

Detta som förslag som tål att diskuteras.

Stockholm den 23 april 1994

Donald Broady
NADA, KTH
100 44 Stockholm
Tel direkt KTH 08-790 62 99, direkt Lärarhögskolan 08-737 56 02, hem 08-767 71 27.
Fax NADA, KTH 08-790 09 30.
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1994-10-08

Mats Björnsson
Skolverket
106 20 Stockholm

Mats,

tack för laborationsmaterial som anlände förra veckan.

Nu går det att kavla upp ärmarna och börja arbeta, och jag vore glad om vi snarast som möjligt kunde
reda ut de ekonomiska förutsättningarna. Jag måste för planeringen av återstoden av budgetåret veta
hur mycket arbete vi kan satsa på Skolverksdokumenten. Förvaltningen på KTH har nu börjat klaga
över att intäkter från Skolverket uteblivit, och jag måste kunna garantera att medarbetarna får ut sina
månadslöner.

Som du kanske minns (se brev till Ulf, Bibbi och dej av den 23 april 1994, bifogas som kopia)
föreslog jag att medverkan från KTHs sida skulle kosta 262 000 kr, i huvudsak för löner till Hasse
Haitto, Peter Lidbaum och Magnus Tobiasson, samtliga medarbetare vid Institutionen för numerisk
analys och datalogi, KTH. 'Du berättade för några månader sen i telefon att ni på Skolverket tyckte
mina förslag var ok. Betyder det att vi kan räkna med att pengar snart överföres till KTH? KTHs
postgironummer är 15653-9, projektets namn är Det nya handbiblioteket.

Bästa hälsningar

Donald Broady
NADA, KTH
100 44 Stockholm
Tel direkt KTH 08-790 62 99, direkt Lärarhögskolan 08-737 56 02, hem 08-767 71 27.
Fax NADA, KTH 08-790 09 30.

Bifogas: kopior av tidigare insända papper:

Förslag till pilotprojekt ”SGML-stöd för dokumenthantering inom
utbildningsväsendet”, PM 1994-04-23.

Följebrev 1994-04-23 till förslag till pilotprojekt ”SGML-stöd för dokumenthantering
inom utbildningsväsendet”






