Ett digitalare kulturarv
Digisams verksamhet 2011-2015

Ett digitalare kulturarv
Digisams verksamhet 2011-2015

I följande rapport avrapporteras det uppdrag som Riksarkivet fick av regeringen
den 10 februari 2011 att inrätta ett nationellt samordningssekretariat för
digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet.
Rapporten är beslutad av Digisams styrgrupp den 12 januari 2016.
Diarienummer: RA 06-2016/666 Version 1.0. Licens CC-0. För en version med
full webbfunktionalitet hänvisas till www.digisam.se.

Omslagsbild: Remix Foto: RAÄ, Tvätterskor, Atelier S. Almquist 1910- 1919 CC-0
Illustrationer Susanne Danelius
ISBN 978-91-87491-13-9

Till statsrådet och chefen för Kulturdepartementet
Regeringen beslutade den 10 februari 2011 att ge Riksarkivet i uppdrag att inrätta ett
nationellt samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digital
förmedling av kulturarvet. Riksarkivet gav sekretariatet namnet Digisam i november
2011.
Till verksamheten har, i enlighet med uppdraget, knutits en styrgrupp bestående
av representanter för Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Kungl. biblioteket och ett
av de centrala museerna. Ordförande i styrgruppen har varit riksarkivarie Björn
Jordell. Övriga ledamöter har varit: riksantikvarien Inger Liliequist (t.o.m. den 1 mars
2012) följd av riksantikvarien Lars Amréus (fr.o.m. den 1 mars 2012), biträdande
riksbibliotekarien Magdalena Gram (t.o.m. den 1 mars 2012) följd av riksbibliotekarien
Gunilla Herdenberg (fr.o.m. den 1 mars 2012), samt överintendenten vid Naturhistoriska
riksmuseet Jan-Olov Westerberg, utsedd som representant av Centralmusernas
samarbetsråd. Generaldirektören vid Musikverket Stina Westerberg har varit adjungerad
till styrgruppen (fr.o.m. den 1 oktober 2015).
Till verksamheten knöts till en början en expertgrupp med representanter för de
myndigheter som hade plats i styrgruppen. Fr.o.m. den 1 januari 2013 omformades
gruppen med förtydligat uppdrag till en beredningsgrupp. I dessa grupper har ingått:
enhetschefen vid Riksarkivet Martin Bjersby, enhetschefen vid Riksantikvarieämbetet
Lars Lundqvist (t.o.m. den 25 september 2012) följd av avdelningschefen
vid Riksantikvarieämbetet Torsten Hökby (fr.o.m. den 25 september 2012),
verksamhetsutredaren vid Kungl. biblioteket Göran Konstenius (fr.o.m. den 1 november
2015 bitr., riksbibliotekarie) samt avdelningschefen vid Nordiska museet Sven Rentzhog.
Avdelningschefen Rolf Källman anställdes som verksamhetsledare vid sekretariatet den
1 september 2011. Sanja Halling tillträdde som projektsamordnare den 17 oktober 2011,
och övergick den 1 juni 2013 till tjänst som utredare. Verksamhetsutvecklaren Johanna
Berg tillträdde som utredare den 1 november 2011. Susanne Danelius anställdes som
webbansvarig på halvtid fr.o.m. den 1 januari 2013 och på heltid fr.o.m. den 18 maj 2015.
Catharina Ekdahl anställdes som juridisk utredare på halvtid fr.o.m. den 1 november
2013. Moa Ranung anställdes som projektsamordnare fr.o.m. den 1 januari 2014
(tjänstledig fr.o.m. den 26 juli 2015). Linn Andrén tillträdde som projektadministratör
fr.o.m. den 17 augusti 2015.
Härmed överlämnar Riksarkivet slutrapport från Digisam, samordningssekretariat för
digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet 2011-2015.
Stockholm den 2 februari 2016
Björn Jordell				
Lars Amréus
Gunilla Herdenberg
Jan Olov Westerberg
Stina Westerberg
												
					/ Rolf Källman

Innehåll
1 Sammanfattning............................................................................................................ 7
1.1 Övergripande bedömningar................................................................................. 7
1.2 Sammanfattning av Digisams förslag.................................................................. 8
2 Digital kulturarvsinformation och digitaliseringen av samhället.........................11
3 Uppdrag........................................................................................................................14
3.1 Ett samordningssekretariat för digitaliseringen av kulturarvet.....................14
3.2 Bakgrund...............................................................................................................14
3.3 Digit@lt kulturarv................................................................................................16
4 Genomförande.............................................................................................................18
4.1 Vision.....................................................................................................................18
4.2 Strategier................................................................................................................18
4.3 Organisation och styrning..................................................................................19
4.4 Planering och arbetssätt......................................................................................19
4.5 Budget....................................................................................................................22
5 Nätverk och samverkan..............................................................................................23
5.1 Nordisk samverkan..............................................................................................23
5.2 Europeisk och internationell samverkan...........................................................24
5.3 Nätverksgruppen kring EU-projekt...................................................................26
6 Utvärdering..................................................................................................................27
7 Medverkande myndigheter och institutioner..........................................................29
7.1 Inledande möten .................................................................................................30
8 Den digitala livscykeln ..............................................................................................33
9 Myndighets- och institutionsvisa planer för digitalisering....................................35
9.1 Uppdrag.................................................................................................................35
9.2 Arbetsprocess........................................................................................................35
10 Statistik ......................................................................................................................37
10.1 Nuläge i Sverige..................................................................................................37
10.2 Statistik i Europa................................................................................................38
11 Resurser.....................................................................................................................40
11.1 Finansiering........................................................................................................40
11.2 Kompetensförsörjning.......................................................................................42
12 Forskningssamverkan...............................................................................................44
12.1 Kungl. Tekniska högskolan...............................................................................45
12.2 SWE-CLARIN....................................................................................................46

13 Juridik.........................................................................................................................47
13.1 Grundvillkor för enskilda upphovsrättsavtal
om nyttjande av skyddat bildmaterial......................................................................48
13.2 Vägledningen om upphovsrätt och angränsande lagstiftning......................49
13.3 Avtalslicenser i praktiken..................................................................................49
13.4 Förhandlingar om kostnad och rapportering för enskilda bildavtal...........50
14 Digital produktion....................................................................................................51
14.1 Arbetsgruppen för digital produktion.............................................................51
14.2 Prioritering av material.....................................................................................52
14.3 Mediakonverteringscentrum (MKC)..............................................................53
15 Audiovisuella samlingar...........................................................................................54
15.1 Arbetsgruppen för AV-material.......................................................................55
16 Nationella riktlinjer för digital informationshantering........................................57
16.1 Vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv..............................58
16.2 Stödjande dokument..........................................................................................59
17 En skalbar och flexibel infrastruktur för digital kulturarvsinformation............61
17.1 Digital inrastruktur............................................................................................62
17.2 Digital informationshantering.........................................................................63
17.3 Aggregering.........................................................................................................64
17.4 Semantiska webben och länkad öppen data...................................................66
17.5 SUNET.................................................................................................................67
17.6 Lagring och bevarande......................................................................................68
17.7 Gemensamma tjänster och verktyg.................................................................69
18 Framtida behov av samverkan.................................................................................70
BILAGOR
1 Uppdraget feb 2011.....................................................................................................72
2 Medverkande myndigheter och institutioner..........................................................75
3 Arbetsgrupper och nätverk........................................................................................76
4 Leveranser....................................................................................................................81
5 Ord- och begreppsregister.........................................................................................84

1 Sammanfattning
Föreliggande rapport summerar drygt fyra års arbete inom ett komplext område under
dynamisk utveckling. De olika arbetsområden och arbetsuppgifter som uppdraget
brutits ned i hänger alla samman. Ofta har de korsat och överlappat varandra i ett
mönster där helheten alltid är större än delarna. Nedan ges en kort läsanvisning till hur
rapporten är upplagd.
Först redovisas en kort sammanfattning av Digisams övergripande bedömningar och
förslag. Därefter tecknas i kapitel 2 en bakgrund till uppdraget sett i en större kontext
av samhällets digitalisering samt hur denna påverkar kulturarvsområdet specifikt.
Kapitel 3 redovisar regeringens uppdrag1 till Riksarkivet, att inrätta ett sekretariat
för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet.
Digisams tolkningar och strategiska val av arbetssätt beskrivs i kapitel 4 och nätverk och
samarbeten i kapitel 5. Kapitel 6 presenterar den utvärdering2 av Digisam som gjordes av
Statskontoret våren 2014 samt de åtgärder som vidtogs som svar på denna.
Gruppen medverkande myndigheter och institutioner presenteras i kapitel 7 och kapitel
8 beskriver Digisams bild av den digitala livscykeln.
I kapitel 9 beskrivs arbetet med att stödja arbetet med interna digitaliseringsplaner vid
de medverkande myndigheterna och institutionerna. I kapitel 10 ges en bild av behovet
av en utvecklad statistik på kulturarvsområdet och i kapitel 11 belyses resursbehoven
för digitalisering, digitalt tillgängliggörande och bevarande inom kulturarvsområdet
som helhet. I kapitel 12 beskrivs de samarbeten som etablerats med forskningsområdet
och i kapitel 13 redovisas arbetet med juridisk vägledning och avtalslicensbaserat
bildavtal. I kapitel 14 sammanfattas resultaten från den arbetsgrupp som fördjupat sig
i kulturarvsområdets förutsättningar för digital produktion. Därefter följer i kapitel 15
motsvarande rapport från arbetsgruppen för audiovisuella samlingar.
I de tre avslutande kapitlen tecknas Digisams huvudsakliga svar på uppdraget, att lämna
förslag för framtiden. I kapitel 15 beskrivs förslaget till nationella riktlinjer för arbetet
med digitalt kulturarv. I kapitel 16 tecknas hur en skalbar och flexibel infrastruktur
kan byggas upp, med början i en plattform för lagring, backup och bevarande, vilken
utformas i samverkan med SUNET. I det avslutande kapitel 17 lyfts behovet av fortsatt
stöd till samverkan i digitaliseringsarbetet.

1.1

Övergripande bedömningar

För att kunna öka digitaliseringen som en förutsättning för att optimera effekterna
av ett tillgängligt och väl använt kulturarv krävs en strukturerad samverkan och ett
kostnadseffektivt infrastrukturellt stöd. Digisam bedömer att det råder en bred samsyn
bland de medverkande myndigheterna och institutionerna av behovet av en fortsatt
samverkan kring:
•

1
2

Den av Digisam formulerade visionen:
o Kulturarvet är digitaliserat, tillgängligt och användbart för alla.
o Det finns en samordnad, kostnadseffektiv infrastruktur som stödjer
http://www.digisam.se/images/docs/om_oss/Regeringens%20beslut%20samordningssekr.pdf
http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2014/201416.pdf
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digitalisering, användning och bevarande med hög kvalitet
•

Digisams föreslagna Nationella riktlinjer som en plattform för fortsatt konstruktiv
och bred samverkan i arbetet med digitaliseringen av kulturarvet.

•

Utveckling av en skalbar och flexibel infrastruktur för kostnadseffektiv förvaltning
och användning av digital kulturarvsinformation i samverkan med SUNET.

•

Etablering av Mediakonverteringscentrum (MKC) som en nationell resurs för
storskalig digitalisering av kulturarvsinformation och kulturarvsmaterial, som kan ge
lägre produktionskostnader och ökat tempo i arbetet.

•

En funktion som kan bygga vidare på Digisams arbete och långsiktigt kan ansvara
för en gemensam samverkansplattform, ge expertstöd och fungera som en
kontaktpunkt.

•

Fortsatt fördjupad samverkan med universitetsvärlden, kring forskning, utbildning
och infrastruktur.

•

Breda, starka och öppna nätverk, nationellt och internationellt, som stödjer den
önskade utvecklingen samt utgör en grund för utvecklad kunskap, kompetens och
samarbeten inom hela kulturarvsområdet.

•

Försörjningen av nödvändig kompetens inom samliga, till digitalt kulturarv, knutna
arbetsfält.

1.2

Sammanfattning av Digisams förslag

Nedan presenteras Digisams förslag i en sammanfattad form. De redovisas i sin helhet
under respektive kapitel. Förslagen ska läsas så att de uppdrag som föreslås kan ges
till den mottagande myndigheten, av den föreslagna funktionen för samverkan av
digitaliseringen av kulturarvet, eller till någon av de andra statliga myndigheterna och
institutionerna som omfattas av Digit@lt kulturarv3, regeringens strategi för digitalisering
av kulturarvet 2011-2015.
•

För att stödja en fortsatt positiv utveckling inom det statliga kulturarvsområdet
inrättas en funktion som kan bygga vidare på Digisams arbete och långsiktigt kan
ansvara för en gemensam samverkansplattform, vara ett expertcentrum och fungera
som en kontaktpunkt.

•

Riksarkivet ges i uppdrag att:
o utveckla Mediakonverteringscentrum (MKC) till en nationell resurs för
storskalig digitalisering. Förutsättningarna för att här utveckla en digital
produktionslina för fotografisk bild bör särskilt undersökas.
o i samråd med Kungl. biblioteket utarbeta kravspecifikationer för
gemensamma lösningar för lagring och bevarande.
o i samråd med Myndigheten för kulturanalys, utarbeta en nationell statistik på
arkivområdet.

3 http://www.digisam.se/images/docs/om_oss/digitalt_kulturarv.pdf
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•

Kungl. biblioteket ges i uppdrag att koordinera en ökad samverkan för digitalisering
av audiovisuellt material. Samverkan bör särskilt ske med Riksarkivet, Svenska
Filminstitutet, Institutet för språk och folkminnen samt Musikverket, som alla
bedriver digitaliseringsverksamhet för audiovisuella material.

•

Svenska Filminstitutet, som har samlad kompetens och teknik för professionell
filmarkivering och filmrestaurering, ges nationellt ansvar för bevarande av analoga
mediabärare för film.

•

En skalbar infrastruktur för förvaltning, lagring och bevarande av kulturarvsdata,
utvecklas i samverkan med SUNET. Inom ramen för detta ges Riksarkivet i uppdrag
att i samråd med Kungl. biblioteket kravspecificera gemensamma lösningar för
lagring och bevarande inom ramen för en gemensam infrastruktur.

•

Indikatorer och nyckeltal för att kvalitativt och kvantitativt kunna mäta och följa
upp det fortsatta arbetet med digitalt kulturarv på tvärs genom kulturarvsområdet
identifieras och utvecklas.

•

Möjligheter till storskalig finansiering med stöd av EU:s strukturfonder undersöks
och prioriteras.

•

Projekt och andra tillfälliga satsningar, som finansieras med offentliga medel, ska
följa Digisams föreslagna nationella riktlinjer och i möjligaste mån koordineras på
ett övergripande plan. Vid ett ökat finansiellt utrymme bör produktion och teknisk
hantering av digitala filer huvudsakligen ske i anläggningar för storskalig produktion.

•

Ett samordnat juridiskt stöd inrättas med uppgift att löpande bistå
kulturarvsmyndigheterna och institutionerna i frågeställningar om främst
upphovsrätt och angränsande lagstiftning i relation till lagring, bevarande,
tillgängliggörande och användning av digital kulturarvsinformation.

9

Figur 1. Övergripande bild av viktigare arbetsområden och leveranser.
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2 Digital kulturarvsinformation och
digitaliseringen av samhället
I den av regeringen beslutade IT-strategin, IT i människans tjänst – en digital agenda för
Sverige4, beskrivs frågan om digital kulturarvsinformation under kapitlet Tjänster som
skapar nytta5, tillsammans med områden som vård och omsorg, skola och undervisning.
Detta understryker komplexiteten i det framväxande digitala samhället, men också det
svårfångade i själva begreppet digitalisering.
I Digitaliseringskommissionens delbetänkande, En digital agenda i människans tjänst
– en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13)6 konstateras att digitalisering är
ett begrepp som blivit centralt inom IT-politiken och att det, i den digitala agendan,
används flitigt men utan att närmare preciseras.
Digitaliseringskommissionen konstaterar vidare att begreppet digitalisering vanligen
används i två olika betydelser. ”Dels som informationsdigitalisering, det vill säga
omvandling av information till digital form, dels som samhällelig digitalisering, det vill
säga (ökad) användning av it i bred bemärkelse i samhället.” 7
I Digisams slutrapport används begreppet digitalisering i betydelsen skapande av
digitala representationer av analoga objekt som föremål, bilder, dokument och film. Men
självklart ingår denna form av digitalisering i en större helhet där nya system, verktyg
och uttryck i en allt snabbare takt präglar vår vardag och våra användningsmönster.
Digit@lt kulturarv8 är den strategi som, under perioden 2012 – 2015, styrt de statliga
kulturarvsmyndigheterna och institutionerna samt Digisams arbete med digitaliseringen
av kulturarvet. Här används begreppet digitalisering i kontexten av att digitalisera,
digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation,
men i ett tydligt kulturpolitiskt perspektiv där tillgången till kulturarv och medborgarnas
möjlighet att delta och vara medskapare sätts i centrum.
I denna rapport, liksom i andra rapporter och sammanhang, nationellt som
internationellt, används parallellt digitalisering av kulturarvsinformation och
digitalisering av kulturarvet.9
Kulturarvets komplexa och mångbottnade karaktär kan inte fullt ut fångas i digitala
representationer. Samtidigt skapas i dag också kulturarv som helt eller delvis är
digitalt. Denna rapport är inte platsen för att försöka identifiera frågor om gränser
eller gränslöshet mellan det reella och det virtuella. Det viktiga i sammanhanget är att
konstatera att det analoga och det digitala kulturarvet är starkt förbundna med varandra
och att vi bara sett början av vad detta kan föra med sig när det gäller forskning,
4 http://www.regeringen.se/contentassets/6136dab3982543bea4adc18420087a03/it-i-manniskans-tjanst--en-digital-agenda-for-sverige-n2011.12
5 Se s. 26 f.f. http://www.regeringen.se/contentassets/6136dab3982543bea4adc18420087a03/it-imanniskans-tjanst---en-digital-agenda-for-sverige-n2011.12
6 Se s.28 f. https://digitaliseringskommissionen.se/wp-content/uploads/2014/03/SOU-2014_13_total.
pdf
7 Se s. 28 https://digitaliseringskommissionen.se/wp-content/uploads/2014/03/SOU-2014_13_total.pdf
8 http://www.digisam.se/images/docs/om_oss/digitalt_kulturarv.pdf
9 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-culture
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utbildning, användning och upplevelser.
Vi har alltid levt i en föränderlig tid, men möjligen går det fortare än vanligt nu. Många
upplever också utvecklingen som mer svåröverskådlig än tidigare och att den ställer oss
inför utmaningar av en ny typ. Hur förbereder man sig för att vad som helst kan hända?
Den digitala utvecklingen har på ett avgörande sätt ritat om kartan. Internet öppnar för
helt nya former och möjligheter för alla att vara delaktiga i samhällets olika processer,
inte minst inom kulturen. Människor nöjer sig inte längre med att bara konsumera
kultur. Allt fler vill också skapa själva, dela med sig och omskapa tillsammans med
andra.
Målet för kulturpolitiken är ökad livskvalitet för medborgarna, i ett samhälle där
kulturen är en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund. För att nå dit måste kulturen var tillgänglig på ett sätt så att den i så hög
utsträckning som möjligt går att använda och återanvända.
Kulturpolitiken har också som mål att främja ett levande kulturarv i ständig utveckling.
Digitala resurser och tekniker är viktiga instrument som kan bidra till att kulturarvet
blir mer synligt och tar plats på fler ställen i samhället. I det arbetet har de offentliga
minnesinstitutionerna en viktig roll att spela.
Kulturarvet är i ständig förhandling och omtolkning. Det är viktigt att det finns öppna
arenor för samtal om dessa tolkningar. Internet erbjuder arenor där minnesinstitutioner
och medborgare kan mötas. Genom digital teknik öppnas nya möjligheter för
institutionerna att göra kulturarvet tillgängligt och användbart för alla. De kan bjuda in
medborgarna till att bli medskapande i den kultur och det kulturarv som vi, på olika sätt
och i olika sammanhang, gemensamt brukar.
Den digitala informationen stannar inte vid landets gränser. Kulturarvsinformationen
hör ihop med all annan information som förvaltas på andra håll i Europa och världen.
Historier, platser och processer kan kopplas ihop över gränserna och ges en fördjupad
mening och innebörd. Detta är en av grundtankarna för det europeiska samarbetet inom
ramen för Europeana.10
Inom kulturarvsområdet är det svårt att hitta exempel på att digitaliseringen gör
verksamheten billigare. Digitalisering av samlingarna undanröjer t.ex. inte kostnaderna
för förvaltning av de fysiska samlingarna. Finansiella förstärkningar behövs. Däremot
medför digitaliseringen och användandet av digitala verktyg att publikarbetet kan drivas
på ett sätt som ger större och snabbare effekt i samhället. Ett digitalt arbetssätt öppnar
upp för nya former av samverkan som, förutom att ge konkreta resultat i verksamheten,
även innebär att många kan vara med och dela på kostnaderna för utveckling och
förvaltning. Här räcker det inte med att samverka nationellt. De digitala utmaningarna
och möjligheterna är desamma såväl inom som utom EU. Att samverka internationellt
inom ramen för nätverk och projekt leder till kostnadseffektivitet och höjd kompetens.
Av de tio prioriteringar som styr inriktningen för EU-kommissionens arbete är Digital
Single Market – Bringing down barriers to unlock online opportunities11 den strategi som
10 http://www.europeana.eu/
11 https://www.fiware.org/2015/05/08/digital-single-market-bringing-down-barriers-to-unlock-onlineopportunities
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har starkast inflytande på arbetet med digitalt kulturarv. Strategin vilar på tre pelare;
bättre tillgång till digitala varor och tjänster on-line, en miljö där digitala nätverk och
tjänster kan blomstra och digitaliseringen som en drivkraft för tillväxt.
Digital Single Market har stark inverkan på Europeanas strategier och planer samt, inte
minst, på utlysningarna inom ramen för Horizon 2020, det europeiska ramprogrammet
för forskning och utveckling 2014-2020.
Med internet har ett nytt landskap för kommunikation snabbt vuxit fram. Horisontella
nätverk, baserade på gemensamma intressen, knyter idag samman såväl enskilda
individer som organisationer. Samtidigt har vertikala processer utvecklats, där
medborgarna lätt kan komma i kontakt med beslutsfattare och enskilda experter. Det här
påverkar självklart arbetet vid kulturarvsinstitutionerna, liksom frågan om digitalisering
och användning av kulturarvsinformation och kulturarvsmaterial. Visst krävs tydliga
beställningar från huvudmännen och formell organisation av arbetet, men för att arbetet
ska bli framgångsrikt krävs också att de formella strukturerna kopplas samman med
de mer löst knutna nätverken. Först då kan vi genom samverkan på ett effektivt och
inkluderande sätt nå de uppsatta målen.
Samverkan tar tid, kräver resurser och engagemang. Samtidigt ger det mångfalt
tillbaka. Om förutsättningarna är de rätta kan samverkan uppstå spontant. Men ska de
övergripande målen för Digit@lt kulturarv12 nås krävs också ett utpekat ansvar för att
initiera, inspirera och visa vägen. Detta är ett synsätt som är genomgående för Digisams
bedömningar och förslag.

12 http://www.regeringen.se/rapporter/2011/12/ku11.015
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3 Uppdrag
Uppdraget till Riksarkivet (RA) att inrätta och driva ett tidsbegränsat sekretariat för
koordinering av digitaliseringen av kulturarvet löper ut i december 2015. I denna
slutrapport redovisas hur Digisam tolkat uppdraget, hur det genomförts samt vilka
överväganden och förslag som formulerats.
I reglereringsbrevet för 2016 fick Riksarkivet i uppdrag att fortsatt driva sekretariatet
under året i enlighet med de villkor som framgår av nedan beskrivna regeringsbeslut den
10 februari 2011.13

3.1

Ett samordningssekretariat för digitaliseringen av kulturarvet

Regeringen beslutade den 10 februari 2011 att ge RA i uppdrag att inrätta och driva
ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av
kulturarvet under perioden 2011-2015.14 I beslutet beskrivs de frågor som sekretariatet
ska arbeta med för att stötta de statliga myndigheter och institutioner som samlar,
bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation.
RA fick i beslutet också i uppdrag att inrätta en styrgrupp med representanter från
RA, Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Kungl. biblioteket (KB) samt något av de centrala
museerna. Sekretariatet skulle ledas av en verksamhetsledare som också skulle
representera frågor om digitalisering av kulturarvet gentemot andra statliga och privata
aktörer.
Sekretariatet skulle vidare samordna arbeten som de deltagande myndigheterna
gemensamt bedrev, t.ex. gällande digitalisering, gemensamma standarder och
system samt policys och riktlinjer. Sekretariatet gavs i uppdraget mandat att överlåta
samordningsrollen i enskilda frågor till någon myndighet eller institution, samt att
tillsätta arbetsgrupper med fokus på särskilda sakfrågor.
Verksamheten vid sekretariatet startade under hösten 2011. Riksarkivet beslutade i
november 2011 att ge sekretariatet namnet Digisam.

3.2

Bakgrund

Strategin Digit@lt kulturarv15 och uppdraget till RA 2011 har sitt ursprung i flera olika
frågor och processer. Övergripande handlar det om den världsomfattande snabba
förändring av kulturarvsinstitutionernas villkor och verksamhet som följer av samhällets
digitalisering generellt. Det handlar också om användarnas ökade efterfrågan av
information och upplevelser på digitala plattformar. En utveckling som drivs på av
krafter långt från både kulturarv och politisk styrning och som skapar en ny, snabbt
föränderlig, verklighet för alla att förhålla sig till.
På ett europeiskt plan har en viktig grund lagts för samverkan kring digitalt kulturarv
genom etablerandet av Europeana, som en följd av de rådsslutsatser16 som antogs av EU
13
14
15
16

http://www.digisam.se/images/docs/om_oss/Regeringens%20beslut%20samordningssekr.pdf
http://www.digisam.se/images/docs/om_oss/Regeringens%20beslut%20samordningssekr.pdf
http://www.regeringen.se/rapporter/2011/12/ku11.015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XG1213(04)&from=EN
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i november 2008. En lång rad samarbetsprojekt har sedan dess resulterat i omfattande
leveranser av metadata som gjorts sökbara via Europeanas portal. Ett flertal tjänster och
verktyg har utvecklats gemensamt och många initiativ visar konkret på användarnyttan
med en europeisk samverkan kring digitalt kulturarv, se t.ex. Europeana 1914-191817.
I Sverige tillsatte regeringen, våren 2007, en kulturutredning med uppdrag att se över
kulturpolitiken, dess inriktning och arbetsformer.18 Parallellt tillsattes en särskild
utredning för museiområdet, som gavs uppdraget att se över hur ökad samverkan kan
frigöra resurser för museernas kärnverksamhet och därmed bidra till positiv utveckling
på området.19
Betänkanden från de båda utredningarna utgjorde underlag för regeringens proposition
Tid för kultur (prop. 2009/10:3)20 som slog fast att den digitala utvecklingen skapar helt
nya förutsättningar för kulturarvsmyndigheterna och institutionerna att ge medborgare
och forskare tillgång till kulturarvet, oberoende av var de befinner sig geografiskt.
Myndigheternas och institutionernas roller och förhållningssätt har redan påverkats av
den digitala utvecklingen. Detta är en utveckling som kommer att fortsätta. För att nå
målen för myndigheternas och institutionernas arbete med att bevara och tillgängliggöra
kulturarvet för bredast möjliga användning krävs samverkan och gemensamma
lösningar.
Regeringen beslutade den 26 november 2009 (Ku2009/2152/KT)21 att såväl uppdra som
bjuda in en lång rad myndigheter och institutioner att senast den 9 april 2010 inkomma
med underlag för en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt
bevarande. Den nationella strategin, Digit@lt kulturarv22, med mål och riktlinjer för
genomförande utgår från de underlag som inkom som ett svar på regeringens uppdrag.
Underlagen har också varit av central betydelse för Digisam i arbetet med att tolka
uppdraget och planera verksamheten.
En annan viktig inspiration och källa till information har varit tidigare arbete för att söka
samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer (ABM). I rapporten ABM, samverkan
mellan arkiv, bibliotek och museer23 från 2002 finns en gedigen sammanställning av
bakgrunden och det då aktuella läget. Rapporten är svar på ett regeringsuppdrag år 2001
till KB, Statens kulturråd (KUR) och Riksarkivet ”att göra en kartläggning av de åtgärder
som hittills har vidtagits då det gäller samverkan inom ABM-området, såväl mellan de
tre områdena som inom vart och ett av dem…”24 Ett flertal av de samverkansfrågor som
där lyfts fram som viktiga är fortfarande lika aktuella och har också ingått i Digisams
uppdrag.

17
18
19
20
21

http://www.europeana1914-1918.eu/en
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2009/02/sou-200916
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2009/02/sou-200915
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2009/09/prop.-2009103/
http://www.regeringen.se/contentassets/66a134dcb60f49fab46fcbbc41577884/uppdrag-och-inbjudanatt-bidra-till-en-nationell-strategi-for-digitalisering-elektronisk-tillgang-och-digitalt-bevarande
22 http://www.digisam.se/images/docs/om_oss/digitalt_kulturarv.pdf
23 http://www.kb.se/Dokument/Om/yttranden/ABM_samverkan.pdf
24 s.5 http://www.digisam.se/images/docs/ABM_samverkan.pdf
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3.3

Digit@lt kulturarv

I december 2011 fattade regeringen beslut om en nationell strategi, Digit@lt kulturarv25,
för digitalisering av kulturarvet. Målet med strategin är att kulturella verksamheter,
samlingar och arkiv i ökad utsträckning ska bevaras digitalt och tillgängliggöras
elektroniskt för allmänheten. Den huvudsakliga bakgrunden till strategin var målet att
uppfylla de åtaganden som Sverige gjort gällande Europeiska unionens rådsslutsatser
från den 20 november 200826 om Europeana, samt att bidra till att uppfylla de nationella
kulturpolitiska målen27.
Strategin täcker in hela bredden av digitaliseringsfrågor, från urval till bevarande och
användning. I fokus står de möjligheter som digitaliseringen idag och i framtiden ger
för användning, delaktighet och medskapande samt de förutsättningar som krävs för att
detta ska vara möjligt. Digisam är en del av strategin och tillsattes för att operativt driva
och koordinera arbetet med att nå målen för Digit@lt kulturarv28.
Alla statliga institutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och
kulturarvsinformation skulle, i enlighet med Digit@lt kulturarv29, ta fram en plan för
digitalisering och tillgänglighet. Målen var högt ställda och skulle nås inom fastställda
ekonomiska ramar. I strategin uppdrogs till de statliga kulturarvsinstitutionerna att
senast 2015:
•

Ha riktlinjer och mål för den egna verksamhetens arbete med att digitalt bevara
och digitalt tillgängliggöra verksamhet, samlingar, arkiv och audiovisuella arkiv.
Digisam ska ges möjlighet att lämna synpunkter på riktlinjerna.

•

Ha riktlinjer för hur en prioritering kan ske avseende digitalisering av
verksamheter, samlingar och arkiv. Prioriteringen bör bygga på såväl
bevarandeaspekter som efterfrågan på material från användare.

Digisam fick utifrån strategin i uppdrag att bidra till, samt i vissa avseenden samordna
arbetet med, att nå målen genom att senast 2015:

25
26
27
28
29

•

Presentera allmänna råd för digitalisering och tillgängliggörande av samlingar
och arkiv. Detta ska främja prioriteringar inom digitaliseringsarbetet och ett
framtida användande av gemensamma format samt öppna och gemensamma
standarder för det statliga kulturarvsområdet. Råden ska även innehålla
definitioner av de olika aspekterna inom begreppet digitalisering som kan
användas av de statliga kulturarvsmyndigheterna och institutionerna samt
innehålla råd kring användbarhet och tillgänglighet.

•

Ta fram förslag om nationella riktlinjer för hur en samordnad digital
informationshantering och ett samordnat och kostnadseffektivt digitalt
långtidsbevarande av samlingar och arkiv, inkluderat audiovisuella arkiv,
kan ske hos de statliga institutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör
kulturarvsmaterial och information. Förslaget ska även avse en roll- och
ansvarsfördelning för arbetet med aggregering, digitalt tillgängliggörande och

http://www.digisam.se/images/docs/om_oss/digitalt_kulturarv.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XG1213(04)&from=EN
http://www.kulturradet.se/sv/Om-kulturradet/kulturpolitiska_mal/
http://www.digisam.se/images/docs/om_oss/digitalt_kulturarv.pdf
http://www.digisam.se/images/docs/om_oss/digitalt_kulturarv.pdf
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digitalt bevarande inom den statliga kulturarvssektorn.
I inledningen till Digit@lt kulturarv30 beskrevs den förändring som
kulturarvsinstitutionerna stod inför som summan av samhällets digitalisering och
institutionernas ansvar för de kulturpolitiska målen. Digisams tolkning har varit att
nyttan för användarna, i bred bemärkelse, är det övergripande målet för den nationella
strategin. En koordinerad samverkan, krav och rekommendationer, tekniskt stöd för
interoperabilitet och tillgänglighet m.m. är bara nödvändiga medel för att nå målet – en
väl använd information till nytta och glädje för medborgarna.

30 http://www.digisam.se/images/docs/om_oss/digitalt_kulturarv.pdf
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4 Genomförande
Digisams uppdrag är brett och komplext. Vår bedömning är att det är en logisk
konsekvens av att digitaliseringsområdets alla delfrågor är sammanvävda och
inbördes beroende. Därför har arbetet lagts upp utifrån en horisontell strategi, där
frågeställningarna stegvis fördjupats utifrån en bred ansats.

4.1

Vision

Digisams styrgrupp har utifrån uppdraget beslutat om följande vision som vägledande
för tolkning och genomförande av uppdraget:

4.2

•

Kulturarvet är digitaliserat, tillgängligt och användbart för alla.

•

Det finns en samordnad kostnadseffektiv infrastruktur som stödjer digitalisering,
användning och bevarande med hög kvalitet.

Strategier

Digisam har genomfört arbetet utifrån, av styrgruppen beslutade, följande tio
övergripande strategier.
Representera och bevaka
Vi deltar, följer och är synliga i strategiskt viktiga sammanhang för att etablera en bas för
långsiktigt positiva effekter för de frågor som omfattas av Digisams uppdrag.
Samverka, samordna och koordinera
Vi strävar kontinuerligt efter att knyta samman aktörer och verksamheter för att
digitalisering av kulturarvet och därtill knutna frågor drivs på ett kostnadseffektivt sätt.
Vi initierar arbetsgrupper som bemannas från sekretariatet, medverkande myndigheter
och institutioner samt vid behov av andra intressenter.
Samla, utveckla och sprida kunskap
Vi har ett omvärldsbevakande och kunskapsbyggande arbetssätt. Vi delar med oss så att
alla aktörer inom kulturarvsområdet ges möjlighet att öka sin kunskap och kompetens.
Mäta och följa upp
Vi identifierar indikatorer och mätpunkter som underlag för rapportering och
uppföljning av hur digitaliseringen av kulturarvet fortlöper.
Bygga och stärka nätverk
Vi bygger och deltar i nätverk för att skapa långsiktigt hållbar samverkan. Vi bidrar till
andras utveckling och drar nytta av det andra gör.
Öppna upp och inkludera
Vi har ett öppet och inkluderande arbetssätt som leder till nya kontakter och perspektiv
till nytta för alla samverkanspartners.
Prioritera balanserat och transparent
Vi prioriterar utifrån ett helhetsperspektiv och är öppna för andras synpunkter.
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Säkerställa resurser och kompetens
Vi presenterar underlag som grund för att styrgruppen och övriga samverkande
myndigheter och institutioner ska kunna avsätta de resurser och den kompetens som
behövs för att målen för de olika arbetsuppgifterna ska nås.
Vidga sammanhang och användningsområden
Vi verkar för att digitalt kulturarv utvecklas och används som en del av samhällets totala
informationsförsörjning.
Verka för forskning och utveckling
Vi etablerar kontakter med forskningsinstitutioner och andra relevanta myndigheter
och institutioner och verkar för nya och ökade forsknings- och utvecklingsinsatser inom
Digisams verksamhetsområde.

4.3

Organisation och styrning

Samordningssekretariatet för digitalisering av kulturarvet, Digisam, inrättades i enlighet
med regeringsbeslut i februari 2011, som en tidsbegränsad verksamhet vid Riksarkivet.
Den styrgrupp som tillsattes har utgjorts av cheferna för Riksarkivet, KB, RAÄ samt
chefen för Naturhistoriska riksmuseet, som representant för de centrala museerna.
Riksarkivarien har varit styrgruppens ordförande och lett dess arbete. Styrgruppen har
fattat beslut om verksamhetens inriktning.
Vid verksamhetens start utsåg var och en av styrgruppens ledamöter även en
sakkunnig från den egna myndigheten för att ingå i en expertgrupp. Som en följd
av Statskontorets utvärdering under 2014 beslutade styrgruppen om en förtydligad
roll- och ansvarsfördelning.31 Detta ledde bl.a. till att expertgruppen ombildades till en
beredningsgrupp med ett förtydligat uppdrag att tillsammans med sekretariatet bereda
frågor av större strategisk vikt inför beslut i styrgruppen.

4.4

Planering och arbetssätt

Uppdraget omfattar alla processer där digital information produceras, fångas, används,
lagras och bevaras. Detta kräver en helhetssyn och ett balanserat angreppssätt.
Dessutom är utvecklingen snabb och styrs av många externa faktorer, och det var
därför inte möjligt att vid starten i detalj planera Digisams verksamhet för hela
verksamhetsperioden 2011-2015. Planeringen har därför skett rullande och med olika
grad av operativ fördjupning.
Eftersom sekretariatets resurser i förhållande till det stora arbetsfältet har varit små fick
Digisam i ett tidigt skede styrgruppens gehör för att starta så få regelrätta projekt som
möjligt. I stället har Digisam strävat efter öppna, mindre formaliserade arbetsprocesser
med arbetsgrupper, workshoppar, seminarier och andra dialogmöten som dominerande
arbetsformer. Högt prioriterat har också varit att initiera breda och starka nätverk med
deltagare från offentliga och privata organisationer, och att försöka dra nytta av den
expertis som finns oavsett var den är baserad.
Efter den inledande tolkningen och nedbrytningen av uppdraget i olika arbetsområden
genomfördes en första fördjupad omvärldsanalys. Det framstod då tydligt att de
grundläggande utmaningarna och frågeställningarna när det gäller digitalisering
31 http://www.digisam.se/images/docs/om_oss/Roll-%20och%20ansvarsfrdelning.pdf
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av kulturarvsinformation och kulturarvsmaterial är desamma, såväl nationellt som
internationellt. Kvalificerat arbete med att utveckla lösningar pågår på många håll
både nationellt, inom EU och internationellt och berör alla, för Digisam relevanta,
arbetsområden.
För att inte uppfinna hjulet på nytt bedömde Digisam därför att det var viktigt att
öka omvärldsbevakningen. Det skedde konkret genom att Digisam ökade närvaron i
relevanta nätverk och etablerade närvaro i nya. Digisam har även följt och deltagit i olika
projekt med strategisk koppling till Digisams uppdraget. Det har inneburit att den tid
som lagts på europeisk och nordisk samverkan har blivit mer omfattande än vad som
ursprungligen var planerat.
Genom att delta i externa projekt, nätverk och konferenser samt genom att odla
personliga kontakter har Digisam bidragit till att, brett och långsiktigt hållbart, etablera
frågorna om digitalt kulturarv i samhället. Målet har varit att skapa en stabil plattform
för samverkan och fortsatt arbete oavsett om det finns en koordinerande samordning
efter 2015 eller inte. Medarbetare vid Digisam har och har haft flera uppdrag i externa
verksamheter, nationella och europeiska, med relevans för uppdraget.

Figur 2. Övergripande bild av de arbetsområden som uppdraget har brutits ned i.

Arbetsgrupper, nätverk och expertsamverkan

Deltagare i de olika arbetsgrupperna (se bilaga 3, Arbetsgrupper och nätverk) har efter
förfrågan från Digisam i allmänhet valts av ledningen vid respektive myndighet eller
institution. I ett fall har vi vänt oss till beredningsgruppen, och i några fall fick ledaren
för arbetsgruppen i uppdrag att sätta samman sin grupp. Uppdragsbeskrivningar för de
olika arbetsgrupperna har fastställts av Digisams styrgrupp.
Sekretariatet har vid behov även vänt sig direkt till experter utanför kretsen av
medverkande myndigheter och institutioner, såväl nationellt som internationellt.
För samverkan och kunskapsutbyte har även flera nätverk initierats. Detta har stärkt
Digisams arbete med förankring och omvärldsbevakning. Nätverkandet har också ökat
förutsättningarna för en långsiktig förankring och utveckling av digitaliseringsfrågorna
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hos kulturarvsinstitutionerna. Vidare har nätverken främjat professionella kontakter och
erfarenhetsutbyte mellan kolleger på olika myndigheter och institutioner.
Totalt har närmare 200 personer i mindre eller högre utsträckning deltagit i
Digisams arbetsgrupper och nätverk. Drygt 130 av dessa är personal vid Digisams 24
medverkande myndigheter och institutioner.

Kommunikation

Kommunikation har varit en central och helt integrerad del av Digisams arbetssätt.
En stor del av arbetet har bestått i att ta in information och synpunkter från omvärlden,
dra slutsatser och kommunicera den kunskapsmängd samordningssekretariatet
ackumulerat och producerat. Målet har varit att förmedla aktuell information från
det omfattande arbete som bedrivs inom området digitalt kulturarv. Digisam har
också kontinuerligt använt webben för att bredda nätverken, sprida kännedom om
verksamheten och vad som händer i Sverige och världen mer allmänt i frågor av relevans
för uppdraget.
För att samverkansparter och andra intresserade skulle kunna följa arbetet och delta i
samtal och processer utifrån sina egna förutsättningar har Digisam strävat efter ett så
transparent arbetssätt som möjligt.
Kommunikation i digitala kanaler har prioriterats. Hemsidan, www.digisam.se, har varit
basen för närvaron på webben. Där finns bloggen med information om pågående arbete
samt rapporter från seminarier och projekt som Digisam deltagit i. Ambitionen har varit
att successivt utveckla Digisams hemsida till ett nav för kunskap om digitalisering och
digital kulturarvsinformation.
Förutom hemsidan har Digisam varit aktivt i flera sociala medier, främst Twitter och
Facebook. För att skapa så breda kontaktytor som möjligt skapade Digisam även konton
på Slideshare, LinkedIn och Flickr.
För att bättre nå ut till dem med mindre eller ingen närvaro i sociala medier startade
Digisam våren 2014 ett nyhetsbrev. De som haft möjlighet har också kunnat träffa
Digisam och andra, från de breda nätverk som sekretariatet är sammankopplade med,
för en informell pratsund över en kopp morgonkaffe en gång i månaden på ett centralt
placerat kafé i Stockholm. Det har varit uppskattade träffar för att samtala, knyta
kontakter, dela erfarenheter och nätverka.
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Figur 3. Pyramiden illustrerar hur mycket engagemang som går åt för användarna för olika
interaktionsnivåer. En kommentar på bloggen kräver t.ex. mer tid och tanke än ett Gilla på
Facebook (FB).
Digisams högst prioriterade målgrupp har varit ledning och personal vid de
medverkande myndigheterna och institutionerna. Men ett övergripande mål har varit att
kommunikationen om verksamheten och det som den resulterat i ska nå så många som
möjligt med ett intresse för digitalt kulturarv. Därför har vi kontinuerligt arbetat med
att identifiera var användarna finns, vilken typ av information de kan tänkas vilja ha och
hur de vill kommunicera.
Även om webben har varit den naturliga centrala plattformen för Digisams
kommunikativa arbete har även direktkontakt och personliga möten varit ett viktigt
inslag i verksamheten. Seminarier, konferenser och andra fysiska möten har gett
möjlighet till fördjupade diskussioner, vidgade nätverk, omvärldsbevakning samt många
tillfällen att presentera Digisams uppdrag och verksamhet.

4.5

Budget

Med undantag för år 2011, då de medverkande myndigheterna och institutionerna
fakturerades motsvarande 0,15 % av sina förvaltningsanslag, har sedan 2012
motsvarande medel förts över direkt till RA via statsbudgeten. Undantaget utgörs av
KB som årligen har fakturerats.32 De medel som sålunda tillförts Riksarkivet för att
driva samordningssekretariatet gav utrymme för en ungefärlig grundbemanning om 3,5
årsverken.
Digisams budget har under verksamhetsperioden förstärkts med projektstöd från
Vinnova, forskningsmedel från Vetenskapsrådet (VR) och genom deltagande i flera EUprojekt. Tack vare att avsatta medel, som inte hann upparbetas under 2011, har förvaltats
på ett balanskonto och med stöd av ovan nämnda projektmedel, kunde bemanningen
under de två avslutande verksamhetsåren utökas med 1,5 årsverken.
32 http://www.digisam.se/images/docs/om_oss/Regeringens%20beslut%20om%20
finansiering_2010-12-20.pdf
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5 Nätverk och samverkan
Digisams bedömning
En kontinuerlig bevakning av pågående verksamhet i Sverige, Norden, EU och
internationellt är nödvändig för att främja en positiv utveckling inom området
digitalt kulturarv i Sverige. Ett aktivt deltagande i nätverk och samarbeten höjer
kompetensen i sektorn, och motverkar att resurser läggs på sådant som är under
utveckling, eller redan finns hos andra aktörer.
I Digisams uppdrag har ingått att representera frågor om digitalisering av kulturarvet
gentemot andra offentliga och privata aktörer. Digisam har även upprättat och förmedlat
kontakter med organisationer och privata aktörer till medverkande myndigheter och
institutioner. En viktig strategi i arbetet med att skapa nätverk och samverkan har varit
att brett och långsiktigt förankra frågorna om digitalisering av kulturarvet.
Digit@lt kulturarv33 har varit direkt styrande för de statliga kulturarvsmyndigheterna
och institutionerna, men målet har varit att resultaten av Digisams arbete ska kunna
vara till nytta för alla som arbetar med eller berörs av frågorna om digitalisering av
kulturarvet oavsett organisatorisk hemvist. Detta behov understryks av att den statliga
kulturarvsinformationen bara är en delmängd av den totala informationsmängd som
förvaltas av landets offentliga institutioner, ideella föreningar och andra aktörer. Härifrån
har Digisam mött ett stort intresse och efterfrågan på stöd som det inte funnits möjlighet
att svara upp mot.
Under Digisams verksamhetsperiod har sammanhanget hela tiden fått styra valet av
mest ändamålsenliga och effektiva mötesformer. Förutom att ha arrangerat möten,
workshops, seminarier m.m. har Digisam i hög utsträckning deltagit i andras möten,
seminarier och konferenser. Detta har visat sig vara ett effektivt sätt att knyta och
förmedla kontakter.

5.1

Nordisk samverkan

Samarbetet mellan de nordiska kulturarvsinstitutionerna har djupa rötter. Digitala
verktyg öppnar nya möjligheter att lösa gamla problem. I ett nordiskt samarbete kring
digitalt kulturarv finns en rad övergripande strategiska frågor där det finns mycket att
vinna på en nära samverkan. Inte mins när det gäller samlingar och information av stort
intresse att länka samman över nationsgränserna.

NordLOD

I anslutning till det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet arrangerade
Digisam, under våren 2013, i samarbete med Media Evolution i Malmö en nordisk
konferens på temat Öppna kulturarvsdata i Norden.34 Syftet med konferensen var att
samla nordiska kolleger för att sprida kännedom om värdet av öppna data och vad den
33 http://www.regeringen.se/contentassets/8ad272b4832140acae16f36fc82c8c6d/digitlt-kulturarv--nationell-strategi-for-arbetet-med-att-digitalisera-digitalt-bevara-och-digitalt-tillgangliggorakulturarvsmaterial-och-kulturarvsinformation-ku11.015
34 http://www.digisam.se/index.php/avslutat-arbete/konferensen
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semantiska utvecklingen kan innebära för kulturarvssektorn. Inbjudan mötte brett
intresse och dagarna i Malmö samlade drygt hundra deltagare från hela Norden. Talare
från sju länder gav skiftande perspektiv på temat och konferensen bidrog också till att
stärka redan etablerade nätverk för fördjupat framtida samarbete på nordisk botten.
NordLOD-samarbetet har efter konferensen utvecklats vidare. Norska riksarkivet
arrangerade hösten 2014, i samverkan med Digisam, Norsk kulturråd och
Riksantikvaren en uppföljande konferens Å sikte mot stjernene. Hösten 2015
arrangerades ett arbetsmöte i Stockholm, och planering pågår för ett gemensamt
nordiskt hack-event under hösten 2016.

Spectrum

Spectrum35 är en öppen och fritt tillgänglig museistandard för samlingsförvaltning.
Den utarbetades från början i Storbritannien i början på 1990-talet och används idag,
i sin fjärde version, av över 20 000 museer i 40 länder. Den består av 21 rutiner och
ett omfattande appendix. Spectrum förvaltas av brittiska Collections Trust36 och är ett
viktigt verktyg för god förvaltning i både små och stora samlingar. Standarden kan också
bidra till ökad interoperabilitet för både samlingsdata och kompetens vilket skapar goda
förutsättningar för samlingarnas bevarande och användbarhet, även digitalt.
Digisam och RAÄ har under 2014-2015 tillsammans arbetat fram en översättning och
anpassning av det brittiska originalet till svenska förhållanden. Processen har bestått av
en rad workshoppar med kolleger från museer i hela landet. Vid dessa har deltagarna
tillsammans resonerat sig fram till tolkningar och ordval för en ny version som både
ligger nära originalet och språkligt kan fungera smidigt i vardagsarbetet i Sverige.
Parallellt har motsvarande översättningsarbeten pågått i både Finland och Norge, vilket
gett oss möjlighet att ömsesidigt dra nytta av varandras erfarenheter.
Svenska Spectrum lanseras under hösten 2015 och förvaltas långsiktigt av RAÄ som är
nationell part till Collections Trust.

5.2

Europeisk och internationell samverkan

Digisam har haft i uppdrag att medverka i de arbetsgrupper inom EU som behandlar
frågor om digitalisering av kulturarvet. Återrapportering av det svenska arbetet
på kulturarvsområdet i dessa arbetsgrupper har skett löpande. Digisam finns idag
representerat i europeiska expertgrupper (t ex MSEG, Member States Expert Group
on Digitisation and Digital preservation37) och i en OMC-group (Open Method of
Coordination) om publikutveckling, knuten till den av EU:s kulturministrar antagna
Work Plan for Culture 2015-201838.
Digisam kom snabbt till insikt om att närvaro i europeiska arbetsgrupper och projekt
var av stor betydelse för uppdragets genomförande. Samtliga av de frågor som ingått
i Digisams uppdrag har i någon form parallellt behandlats i olika projekt inom EU.
Europeiska nätverk som vuxit fram inom dessa projekt har blivit samlande plattformar
för expertis, kunskap och samverkan. Digisam har därför deltagit i flera EU-finansierade
35
36
37
38

http://www.raa.se/kulturarvet/foremal-och-samlingar/spectrum-en-standard-for-samlingsforvaltning/
http://www.collectionstrust.org.uk/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/member-states-expert-group-digitisation-digital-preservation
http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/index_en.htm
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projekt med koppling till forskning kring digitalisering, digital tillgänglighet och
bevarande. Dessa samarbeten har utvecklats under en längre tid. Inte sällan har det ur
ett större sammanhang också uppstått flera mindre tematiska projekt. Särskilt relevanta
samarbeten har utvecklats inom områdena standarder och tillgängliggörande, digitalt
bevarande samt undervisning och utbildning.
Den nationella strategin för digitaliseringen av kulturarvet, Digit@lt kulturarv39
har, som tidigare nämnts, en stark koppling till den europeiska digitala agendan
och de rådsslutsatser som antagits om samverkan kring Europeana och andra
digitaliseringsfrågor.
Inom ramen för projekt, arbetsgrupper och nätverk sker en omfattande samverkan
mellan medlemsländerna när det gäller frågor om digitalisering, digitalt bevarande
och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Digisam har deltagit själva, eller i
samverkan med andra svenska parter, i ett antal projekt för att bidra till och dra nytta av
gemensamma kunskaper och resurser. Avsikten är att nå målen för Digisams uppdrag
genom så hög samverkan som möjligt samt att undvika att uppfinna hjulet på nytt.
En övervägande del av Digisams medverkande myndigheter och institutioner har
framfört vikten av att fler svenska kulturarvsinstitutioner deltar i olika EU-projekt för
att ta del av aktuell kunskaps- och kompetensutveckling. Samtidigt har de vittnat om att
det är svårt att avsätta behövliga resurser för projektadministration men också att det
är svårt att hinna planera för rätt nivå projektresurser under de ofta mycket begränsade
tidsramarna som är förutsättningen inför beslut om medverkan i EU-projekt. Digisams
styrgrupp gav därför Digisam i uppdrag att inta en samlande roll för att säkra ett svenskt
deltagande i strategiskt viktiga projekt. Därefter har Digisam fångat upp, förmedlat och
administrerat arbetet med ansökningar för projekt av övergripande nationellt intresse.
Ett resultat av detta är samarbetet med Nationalmuseum (NM) och Livrustkammaren
och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) inom ramen för ATHENA
Plus40.

Europeana

Europeana har under sin hittills 10-åriga historia utvecklats till den främsta europeiska
samverkansplattformen för digitalt kulturarv. Med metadata om närmare 50
miljoner objekt finns ett omfattande underlag för att via sökningar, tjänster och olika
applikationer ta del av och använda samt återanvända vårt gemensamma europeiska
kulturarv. Ett arbete pågår med att fokusera mindre på portalen och mer på Europeana
som en plattform att bygga gemensamma tjänster och nytta på. Portalen kallas nu för
Europeana Collections och ett antal fördjupande tematiska och kontextuellt fördjupade
samlingar, s.k. channels, är under utveckling.

39 http://www.digisam.se/images/docs/om_oss/digitalt_kulturarv.pdf
40 http://www.athenaplus.eu/
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Figur 4. Antal objekt från Sverige i Europeana. Nedgången 2013 beror på att RA avpublicerade
tidigare levererade objekt för att därefter återleverera via Archives Portal Europe.

Med den resurs som Europeanakontoret utgör tillsammans med det stora nätverk av
institutioner och enskilda individer har Europeana genom åren haft kraft att driva frågor
som är centrala för det digitala kulturarvsområdet, t.ex. upphovsrätt och licensiering.
Under det senaste året har Europeana, som är en holländsk stiftelse, genomgått en
demokratiseringsprocess. En förening har bildats, där individuella medlemmar genom
ett valt medlemsråd41 får inflytande över utvecklingen, i dialog med Europeanakontoret
och stiftelsens styrelse. Digisams verksamhetsledare är invald i rådet och är även ledamot
i stiftelsens styrelse.

5.3		

Nätverksgruppen kring EU-projekt

Digisam har initierat en nätverksgrupp kring EU-projekt för att skapa förutsättningar för
samverkan och kunskapsutbyte kring digitaliseringsfrågor och internationellt samarbete.
Nästan alla svenska kulturarvsinstitutioner som deltar eller nyligen deltagit i EU-projekt
är representerade i nätverket.
Utgångspunkten för gruppen har varit att dra nytta av de erfarenheter och den kunskap
som samlas hos de institutioner som deltar i olika EU-projekt med fokus på digitalt
kulturarv. Gruppen har även arbetat för att finna strategier för ett breddat deltagande i
EU-projekt. Under gruppens möten har bl.a. ämnen som standarder, aggregering, länkad
öppen data och digitalt bevarande diskuterats. Med sin samlade erfarenhet har nätverket
aktivt bidragit till den checklista42 som Digisam utarbetat till stöd för de institutioner
som deltar eller planerar att delta i EU-projekt.

41 http://pro.europeana.eu/get-involved/our-network/management-board-members-council
42 http://www.digisam.se/images/checklistor/Checklista_deltagande_i_EU-projekt.pdf
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6 Utvärdering
I regeringens uppdrag till Riksarkivet att inrätta ett samordningssekretariat43 ingick att
verksamheten skulle utvärderas under första halvåret 2014. Därefter skulle Riksarkivet
presentera en rapport med ställningstagande om sekretariatets fortsatta verksamhet efter
2015.
Regeringen gav uppdraget att utvärdera Digisam till Statskontoret i november
2013.44 Statskontoret skulle särskilt beskriva och analysera Digisams verksamhet och
rollfördelningen mellan Digisam och berörda institutioner. De skulle vidare bedöma
uppnådda resultat i förhållande till uppdraget, samt verksamhetens kostnadseffektivitet i
relation till den situation som rådde innan Digisam etablerades.
I utvärderingen,45 som överlämnades till regeringen i juni 2014, konstaterade
Statskontoret att Digisams verksamhet lett till ökad samordning och samsyn, samt högre
prioritering vad gäller digitaliseringsfrågor inom kulturarvssektorn. Inrättandet av
samordningssekretariatet bedömdes ha lett till effektivare utnyttjande av statens resurser.
Utvärderingen visade också att berörda institutioner i stor utsträckning var nöjda med
sekretariatets arbete med att sprida kunskap och förmedla kontakter. Detsamma gällde
även Digisams bidrag till att skapa samsyn och delaktighet kring digitaliseringsfrågor
inom kulturarvssektorn.
Statskontorets bedömde att det skulle finnas fortsatta behov av samordning av
digitaliseringsfrågorna i kulturarvsområdet efter att Digisams mandattid löpt
ut vid 2015 års slut. Uppdraget att redovisa förslag till hur en samordnad digital
informationshantering och ett samordnat digitalt långtidsbevarande av samlingar och
arkiv bör se ut i framtiden var inte utarbetat vid tiden för utvärderingen. Eftersom
detta bedömdes komma att utgöra en grund för regeringens ställningstagande om den
framtida infrastrukturen vad gäller digitaliseringsfrågorna inom kulturarvsområdet
menade Statskontoret att utformningen av en framtida samordningsfunktion ännu inte
kunde föreslås. Statskontorets förslag var därför att Digisams mandat skulle förlängas ett
år innan ett mer långsiktigt beslut eventuellt fattas.
Statskontoret konstaterade att det fanns vissa oklarheter i styrningen av sekretariatet
rörande strategiskt beslutsfattande. Statskontoret menade bl.a. att styrgruppen borde
involveras mer tydligt i Digisams verksamhetsplanering. För att åtgärda otydligheterna
i styrning och mandat beslutades därför om en ny roll- och ansvarsfördelning46 mellan
styrgrupp, beredningsgrupp och verksamhetsledare.
I den rapport som Riksarkivet hade i uppdrag att utarbeta delade myndigheten
Statskontorets bedömning att det kommer att finnas ett fortsatt långsiktigt behov av att
driva och samordna digitaliseringen av kulturarvet för att nå målen i regeringens strategi
Digit@lt kulturarv.47
43 http://www.digisam.se/images/docs/om_oss/Regeringens%20beslut%20samordningssekr.pdf
44 http://www.regeringen.se/contentassets/71363ff79fbb49c482d50d7f5555bbc5/uppdrag-tillstatskontoret-att-genomfora-en-utvardering-av-samordningssekretariatet-digisam-vid-riksarkivet
45 http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2014/201416.pdf
46 http://www.digisam.se/images/docs/om_oss/Roll-%20och%20ansvarsfrdelning.pdf
47 http://www.digisam.se/images/docs/om_oss/digitalt_kulturarv.pdf
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Riksarkivet bedömde att en placering av Digisam som en integrerad del av Riksarkivet
var en lämplig, långsiktig lösning. Med sin roll inom bl.a. statlig informationshantering,
en stark regional närvaro och med expertkompetens inom relevanta områden, menade
Riksarkivet att de skulle ha goda förutsättningar för att driva den fortsatta samordningen
av digitaliseringsfrågorna inom kulturarvssektorn.
Statskontorets utvärdering och Riksarkivets rapport remitterades i februari 2015
till Digisams medverkande myndigheter och institutioner. Sammantaget ställde sig
majoriteten av medverkande myndigheter och institutioner bakom Statskontorets
rekommendation om att förlänga Digisams mandat ett år för att täcka det fortsatta
behovet av en koordinerande verksamhet. De flesta av myndigheterna och
institutionerna sade sig heller inte i det här skedet vara beredda att uttala sig om
organisatorisk placering av en eventuellt långsiktigt inrättad koordineringsfunktion.
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7 Medverkande myndigheter och institutioner
Den nationella strategin för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt
tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012–2015 styr arbetet för
24 statliga kulturinstitutioner. I den nationella strategin kallas dessa organisationer för
medverkande myndigheter och institutioner (se bilaga 2, Medverkande myndigheter
och institutioner). Av dessa tillhör 23 Kulturdepartementets ansvarsområde och en, KB,
sorterar under Utbildningsdepartementet.
Gemensamt för Digisams medverkande myndigheter och institutioner är att de
”samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation”.48
I övrigt är de en långt ifrån homogen grupp. Här finns stora centralmyndigheter och
koncernmyndigheter som Statens museer för världskultur, mindre myndigheter som
Forum för levande historia och stiftelser, såsom Skansen och Svenska Filminstitutet
(SFI). Fjorton är museer. De största myndigheterna har statsanslag på över 350 miljoner
kronor, medan den minsta institutionen har ett anslag på knappt 15 miljoner. Styrningen
i instruktioner och regleringsbrev skiftar också, se vidare rapporten Digitalisering av
kulturarvet, nuläge och vägvalsfrågor49.
Inom arkiv-, biblioteks och kulturmiljöområdet har Riksarkivet, KB och RAÄ tydliga
uppdrag och ansvarsroller inom digitaliseringsområdet. Förutom att detta ansvar
resulterat i positiva effekter hos andra myndigheter och institutioner inom respektive
ansvarsområde, har det också inneburit ett försprång i det interna arbetet, På andra
områden, framför allt inom museisektorn, saknas en motsvarande ansvarsroll vilket
innebär att bilden här är mer splittrad.50
KB, RAÄ och Riksarkivet har övergripande ansvar för informationshantering
inom respektive område och förvaltar, bl. a. genom LIBRIS, K-Samsök och NAD,
centrala delmängder av infrastrukturen för kulturarvsinformation. Men även andra
institutioner ansvarar för delar av en framtida sammankopplad infrastruktur, som t.ex.
Naturhistoriska riksmuseet genom GBIF51 (Global Biodiversity Information Facility).

Kungliga biblioteket

KB har omfattande digitala samlingar som främst byggs upp genom digitala
pliktleveranser av massmedier, massdigitalisering av såväl tryckta som
audiovisuella samlingar samt av e-plikt, en ny pliktlag som omfattar material som
publiceras på Internet.
Som en del i KB:s uppdrag att tillhandahålla en effektiv forskningsinfrastruktur
svarar myndigheten för frågor om samverkan mellan forskningsbibliotek när
det gäller digitalisering och digitalt tillgängliggörande. KB har också uppdraget
att verka för utveckling och samordning av digitala tjänster och system för
hela det allmänna biblioteksväsendet.
48 sid 2, http://www.digisam.se/images/docs/om_oss/digitalt_kulturarv.pdf
49 http://www.digisam.se/images/docs/rapporter/Digitalisering%20av%20kulturarvet_nulage_och_
vagvalsfragor.pdf
50 http://www.digisam.se/images/docs/rapporter/Digitalisering%20av%20kulturarvet_nulage_och_
vagvalsfragor.pdf
51 http://www.gbif.se/portal/#/index
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KB har 2015 givits i uppdrag att utarbeta en nationell biblioteksstrategi. En slutrapport
ska presenteras i mars 2019. Att ta fram förslag utifrån digitaliseringens möjligheter och
utmaningar kommer vara en viktig del i detta arbete.

Riksantikvarieämbetet

RAÄ har den ledande rollen när det gäller att nå det kulturpolitiska målet om ett levande
kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Myndighetens verksamhet styrs även av
de nationella målen för kulturmiljöarbetet.
RAÄ förvaltar och utvecklar de nationella databaserna Fornminnesinformationssystemet
(FMIS), Bebyggelseregistret (BeBR) samt infrastruktur för kulturarvsinformation
genom K-samsök. Myndigheten har därigenom samordningsansvar för bebyggelse- och
museiinformation som skapas och förvaltas av externa aktörer.
Under perioden 2014-2019 driver myndigheten ett programarbete som syftar till att
modernisera den arkeologiska processen samt de stödsystem denna kräver. Detta görs i
bred samverkan med länsstyrelserna, museer, arkeologiföretag och Trafikverket.

Riksarkivet

Riksarkivet har särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i
Sverige. Vilket innebär att myndigheten kontrollerar den offentliga arkivverksamheten
och har nationell överblick över arkivfrågorna.
Riksarkivet utformar föreskrifter och allmänna råd för arkivhantering och följer upp hur
dessa efterlevs, samt tar emot leveranser av statliga myndigheters arkiv samt enskilda
arkiv från bland annat organisationer, föreningar och enskilda personer.
Riksarkivet förvaltar den nationella arkivdatabasen (NAD), ett databas- och
informationssystem inom det svenska arkivväsendet. NAD fungerar samtidigt som
nationell aggregator av arkivinformation gentemot den Europeiska arkivportalen och
Europeana.

7.1

Inledande möten

Under Digisams uppbyggnadsfas år 2012 genomförde sekretariatet enskilda möten
med ledningarna för de medverkande myndigheterna och institutionerna. Digisam
träffade även ett antal regionala och kommunala kulturarvsinstitutioner samt
några andra aktörer som på olika sätt kunde komma att påverka och påverkas av
samordningssekretariatets uppdrag.
De enskilda möten som hölls med medverkande myndigheter och institutioner tog
sin utgångspunkt i de underlag som lämnats till regeringen i maj 2010 (se kap. 3.2
Bakgrund). Fokus i samtalen låg på vad som förändrats under mellantiden och vilka
frågor de såg som högst prioriterade utifrån Digisams uppdrag. Ur Digisams perspektiv
var det också viktigt att koncentrera diskussionen kring områden där det rådde samsyn
kring önskade insatser, eftersom där sannolikt fanns störst potential för gemensamma
lösningar.
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Prioriterade frågor

Sammantaget visade mötena att det fanns en uttalad medvetenhet om att
digitaliseringen, för att bli framgångsrik, måste organiseras som en kärnverksamhet och
involvera personal från flera specialistområden inom respektive organisation, exempelvis
ämnesexperter, IT-personal och kommunikatörer.
Generellt framfördes också vid mötena ett behov av att skapa reda i begreppsfloran.
Flertalet av myndigheterna och institutionerna uttryckte ett stort behov av dialog, råd
och stöd, i synnerhet kring upphovsrätt och olika aspekter på prioritering. Frågor som
lyftes var t.ex. om man ska digitalisera nya material eller fördjupa forskningsinformation,
och hur man ska balansera mellan produktion, användning och bevarande.
Ett behov av fördjupade och mer detaljerade digitaliseringsplaner framfördes av
flera myndigheter och institutioner. Som ett led i detta poängterades att det finns
behov av utvecklade processer för digitalisering, liksom för rekommendationer
kring metadatastandarder, format, OCR-teknik och bevarandefrågor. Olika typer av
workshoppar, seminarier och konferenser efterfrågades också av flera.
Under ett flertal möten togs frågan om stöd med omvärldsbevakning upp. En
annan synpunkt var att de digitala perspektiven på ett tydligt sätt borde byggas in i
rapporteringen av museistatistiken, även om det kan vara svårt att hitta rätt parametrar.
Vid de aktuella mötena ställde Digisam också frågan om det fanns intresse för en
utvecklad koordinering av det regeringsuppdrag som myndigheterna och institutionerna
fått om att upprätta interna planer för sin digitaliseringsverksamhet. En klar majoritet
uttryckte att detta vore önskvärt.
När det gäller digitaliseringen lyftes vid flera tillfällen behovet av att identifiera vägarna
mot gemensamma kostnadseffektiva lösningar. Ett vanligt problem är att digitalisering i
allmänhet organiseras i projektform, vilket lätt leder till att kompetens går förlorad när
finansieringen löper ut. Bristande kontinuitet ökar också risken att olika rutiner och
processer blir inkonsekventa i sin tillämpning.
Ett flertal av myndigheterna och institutionerna gav uttryck för att Digisam uppfattades
som ett svar på önskan om samordning inom kulturarvsområdet och behovet av
ett centralt ansvarstagande för uppbyggnaden av en nationell infrastruktur inom
digitaliseringsområdet. Behovet av roll- och ansvarsfördelning för detta lyftes också.
Digisam uppfattade vid mötena ett starkt behov av harmonisering av informationen
mellan olika domäner. Stöd för detta beskrevs som angeläget vid registrering,
aggregering och bevarande, i synnerhet när samma typ av material (t.ex. ritningar,
skisser, kartor, fotografier) förvaras inom olika domäner och därmed hanteras i olika
system och metadatastandarder. Vid vissa institutioner samlas (aggregeras) även data
från externa leverantörer vars information inte är skapad i internationellt vedertagna
standarder.
Även andra gemensamma lösningar framhölls som intressanta. Sammankoppling av
information från olika institutioner och domäner skulle kunna underlättas med länkbar
öppen data. Samtidigt underströks att det tekniska stödet för semantisk användning
av sådana data var bristfälligt. Auktoritetsfiler som tillgängliggörs online skulle vara
ett bra exempel på stöd till sammanlänkning. Det framfördes behov av gemensamma
auktoritetslistor för ABM-området, som någon eller några institutioner skulle ha ansvar
för att uppdatera och förvalta. Flera myndigheter och institutioner framhöll betydelsen
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av länkbar, öppen och maskinläsbar data som en grund för en vidgad användning av den
digitala informationen i praktiska tillämpningar, som t.ex. virtuella utställningar eller
mobilapplikationer. Även behovet av flerspråkighet lyftes, liksom tillämpningar som stöd
för samarbete med turistnäringen.
Den enskilda fråga som återkom flest gånger under mötena var vikten av att få hjälp med
upphovsrätt för att kunna öka mängden tillgänglig och användbar information. Behovet
av en väl förankrad vägledning framhölls, liksom behovet av kontinuerligt stöd i någon
form av permanent kompetenscentrum. Flera tog särskilt upp frågan om hanteringen av
anställdas upphovsrätt. Möjligheten att kunna få användarrättigheter till upphovsrättsligt
skyddat material genom nya avtalslicenser möttes av stort intresse.
När frågan om digitalt långtidsbevarande diskuterades handlade det mest om teknisk
lagring. Mycket få av de medverkande myndigheterna och institutionerna uppgav sig ha
system eller strategier på plats för digitalt långsiktigt bevarande. Gemensamma lösningar
för detta efterfrågades därför, liksom lösningar för gemensam lagring.
Flera organisationer uttryckte intresse för att delta i EU-projekt, men såg den krävande
administrationen som ett hinder. Behovet av en övergripande koordination även inom
detta område lyftes. Andra områden där man uttryckte behov av samverkan var i arbetet
med att stärka kontakterna med forskarsamhället och att utveckla metoder för att
använda digitaliserat material för att nå nya användargrupper.
De möten som hölls med de medverkande myndigheterna och institutionerna var
avgörande för vilka frågor som prioriterades i det fortsatta arbetet. De var också en
startpunkt och förutsättning för det omfattande deltagandet av myndigheternas personal
i olika arbetsgrupper och nätverk (se kap. 4.4 under rubriken Arbetsgrupper, nätverk
och expertsamverkan). I ett fortsatt arbete är det Digisams bedömning att det är helt
avgörande att bygga vidare på den samverkan som etablerats.
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8 Den digitala livscykeln
Digisams bedömning
Under den tid Digisam varit verksamt har en växande insikt hos myndigheterna och
institutionerna om betydelsen av ett helhetsperspektiv på den digitala verksamheten
kunnat konstateras. Med detta avses ett perspektiv som omfattar hela den digitala
livscykeln från urval till överföring till digitala format, användning och bevarande.
En fortsatt positiv utveckling behöver bygga på konstaterandet att digitaliseringen
är en kärnfråga som skär genom alla verksamhetsområden. För att komma vidare
behöver det stöd för samverkan som Digisam utgjort gå hand i hand med ett fortsatt
förändringsarbete inom de enskilda myndigheterna och institutionerna.
Tillsammans med expertgruppen (se kap. 4.3 Organisation och styrning) gjorde Digisam
under våren 2012 en övergripande modellering av huvudprocesser och begrepp i en
digital livscykel. Arbetet sammanfattades i nedan beskrivna generella och övergripande
konceptuella modell. Den ska läsas icke-kronologiskt och ses som heltäckande för alla
aspekter av digitalt kulturarv så som det definierats i Digisams uppdrag.
Huvudaktiviteterna i den digitala livscykeln – styra, producera, använda och bevara –
har sedan modellen togs fram varit grunden för Digisams arbete med att utveckla stöd
och underlag för styrning av arbetet med digitalt kulturarv.

Figur 5. Modell av den digitala livscykelns konceptuella begrepp. Modellerad 2012 tillsammans med
Digisams dåvarande expertgrupp.
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Modelleringen har lagt grunden för arbetet med de institutions- och myndighetsvisa
planerna, och utgör kärnan i Digisams vägledande principer52. Processerna kring
modelleringen, stöddokumenten för planarbetet och principerna som sådana har
bidragit till en större klarhet kring begreppsapparaten och en fördjupad samsyn inom
kulturarvsområdet.
En slutsats från mötena med medverkande myndigheter och institutioner 2012 var att
de i stor utsträckning saknade såväl strategier som förvaltningsorganisationer till stöd
för myndigheternas arbete med digital information utifrån ett livscykelperspektiv. Några
myndigheter hade redan delprocesser på plats, men heltäckande processer för samtliga
faser av den digitala livscykeln saknades.

52 http://www.digisam.se/images/docs/rapporter/Vagledande_principer_for_arbetet_med_digitalt_
kulturarv.pdf
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9 Myndighets- och institutionsvisa planer för
digitalisering
9.1

Uppdrag

I regeringens nationella strategi Digit@lt Kulturarv53 gavs 23 av Digisams medverkande
myndigheter och institutioner i uppdrag att utarbeta interna riktlinjer och mål för sitt
arbete med digitalisering, digitalt tillgängliggörande och bevarande av kulturarvet. De
fick även uppdraget att formulera tydliga kriterier för prioritering av arbetet. Enligt
uppdraget skulle Digisam ”ges möjlighet att lämna synpunkter på riktlinjerna”.54
Uppdraget går tillbaka till tidigare insatser från regeringen, främst kanske de två
betänkanden som lades fram 2009, Kraftsamling! – museisamverkan ger resultat (SOU
2009:15)55 och Kulturutredningen (SOU 2009:16)56. Våren 2010 begärde regeringen
in underlag från berörda myndigheter och institutioner till en nationell strategi för
digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande (Ku2009/2152/KT).57 Det
resulterade i ett rikt men svåröverskådligt material.
Vid Digisams inledande samtal med de medverkande myndigheterna och institutionerna
under våren 2012 diskuterades bl.a. dessa uppdrag. Som en följd av de önskemål som
framfördes erbjöd sig Digisam i september samma år att mer aktivt stödja och samordna
arbetet för att resultatet skulle bli så jämförbart och strategiskt användbart som möjligt.
Detta välkomnades av berörda myndigheter och institutioner.

9.2

Arbetsprocess

I ett första steg samlade Digisam en mindre arbetsgrupp med ett tiotal personer från åtta
av de berörda myndigheterna. Arbetsgruppen utarbetade frågeschema, mängdmatris
och en checklista för prioritering som stöd för den fortsatta processen. I nästa steg
arrangerades nätverksmöten för de operativt ansvariga i planarbetet på respektive
myndighet eller institution. Ett 50-tal personer har deltagit i en eller flera nätverksträffar
för utökade kontakter, erfarenhetsutbyte och gemensam problemlösning. Efter önskemål
från gruppen har Digisam sedan fortsatt att kalla till två årliga möten för ytterligare
nätverkande, kunskapsuppbyggnad och tematiska diskussioner.
Som ovan nämnt var syftet med arbetet primärt att stödja arbetet med planerna vid de
medverkande myndigheterna och institutionerna. En annan viktig uppgift har varit att
söka enighet om centrala begrepp och i möjligaste mån samordna planerna formmässigt
så att de lättare kan vägas samman, jämföras och ligga till grund för framtida insatser.
I rapporten Digitalisering av kulturarvet - nuläge och vägvalsfrågor58 presenteras en
53
54
55
56
57

http://www.digisam.se/images/docs/om_oss/digitalt_kulturarv.pdf
Se s.5 http://www.digisam.se/images/docs/om_oss/digitalt_kulturarv.pdf
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2009/02/sou-200915
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2009/02/sou-200916
http://www.regeringen.se/contentassets/66a134dcb60f49fab46fcbbc41577884/uppdrag-och-inbjudanatt-bidra-till-en-nationell-strategi-for-digitalisering-elektronisk-tillgang-och-digitalt-bevarande
58 http://www.digisam.se/images/docs/rapporter/Digitalisering%20av%20kulturarvet_nulage_och_
vagvalsfragor.pdf
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sammanställning och analys av de underlag som myndigheterna och institutionerna
lämnade till Digisam i maj 2014. Rapporten belyser även några centrala
utvecklingsområden och tänkbara vägar framåt i form av ett antal öppna vägvalsfrågor
rörande sådant som kompetensförsörjning, prioritering och finansiering.
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10 Statistik
Digisams bedömning
I dagsläget saknas tillförlitlig och kvalitativ statistik som skulle kunna ligga
till grund för analys och strategiska beslut om bl.a. utvecklingsinsatser inom
området digitalt kulturarv. I ett fördjupat arbete med nationell statistik på
digitaliseringsområdet vore det värdefullt att eftersträva en harmonisering
med pågående europeiska initiativ för samverkan. Som en förutsättning
för en harmonisering på ett nationellt plan behövs övergripande nationella
statistikuppdrag för respektive områden för arkiv, bibliotek, museer och kulturmiljö.
Mer explicita uppdrag på det digitala området skulle ge myndigheterna och
institutionerna stöd för att balansera insatser mellan analog och digital verksamhet.
Digisams förslag
Indikatorer och nyckeltal identifieras och utvecklas för att kvalitativt och
kvantitativt kunna mäta och följa upp det fortsatta arbetet med digitalt kulturarv.
Riksarkivet ges i uppdrag att i samråd med Myndigheten för kulturanalys att ta fram
ny officiell statistik för arkivområdet

10.1

Nuläge i Sverige

Statistikinsamlingen på kulturarvsområdet är splittrad. KB utarbetar officiell
biblioteksstatistik. Myndigheten för kulturanalys (Kulturanalys) har motsvarande
uppdrag på museiområdet och SFI på biografområdet. På kulturmiljöområdet pågår
arbete med att utforma en ny statistik i samarbete mellan RAÄ och Kulturanalys. För
arkivområdet saknas motsvarande uppdrag helt.
Den statistik som idag samlas in kan inte med lätthet sammanställas över
domängränserna, och den ger dessutom bristfälliga underlag för strategiska
bedömningar och ställningstaganden på just det digitala området.
Många av våra medverkande myndigheter och institutioner efterfrågar skärpt
uppmärksamhet på digitaliseringsprocesserna. Museiområdet i synnerhet efterlyser
sedan många år bättre standardiserade mätverktyg (SOU 2009:15),59 i synnerhet för
det som kallas digitala besök t.ex. i form av online-besök, virtuella turer, digitala
utställningar m.m. Trenden med radikalt ökande virtuella besök är internationellt
verifierad, men så länge de virtuella besöken inte ges samma betydelse som de fysiska i
uppföljning och återrapportering blir incitamenten svaga för institutionerna att värdera
dem efter förtjänst. I detta sammanhang bör också påpekas att utvecklingen går mot
nya användarbeteenden, där virtuella och fysiska upplevelser sömlöst blandas och att
det därför blir allt mindre meningsfullt att separera dem statistiskt. För medborgaren är
institutionens digitala närvaro i snabbt ökande takt lika betydelsefull som dess fysiska
rum. Den digitala tillgången har dessutom, till skillnad från den analoga, en obegränsad
potential för expansion.

59 http://www.regeringen.se/contentassets/e552956efcc343ffa6ddc902bd64f4e2/kraftsamling--museisamverkan-ger-resultat-sou-200915
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Digisam vill i sammanhanget fästa uppmärksamhet på en ny ISO/DIS-standard för
International Museum Statistics,60 som bör tas i beaktande i ett fortsatt utvecklings
arbete.
Det underlag som myndigheter och institutioner lämnat till Digisam under arbetet
med digitaliseringsplanerna (se ovan, kap. 7 Myndighets- och institutionsvisa
planer för digitalisering), ger en bild av det aktuella läget för digitalisering, digitalt
tillgängliggörande och bevarande av kulturarvsdata som det såg ut år 2013. Materialet
kan användas som ett, av flera, underlag för att framöver följa den fortsatta utvecklingen
inom digitaliseringens breda spektrum. För att välja vilka data som behövs för att följa
upp och utveckla verksamheten krävs dock att relevanta indikatorer och nyckeltal
identifieras. För bästa möjliga förankring och genomslag bör sådana processer
genomföras i direkt samverkan med berörda myndigheter.

10.2

Statistik i Europa

Bristen på bra underlag för att mäta och analysera hur långt digitaliseringen har kommit,
vad den kostar och vilka effekter den ger, är genomgående för Europa och världen i
övrigt. Ett EU-finansierat initiativ för att avhjälpa detta är ENUMERATE61 som startade
2011. ENUMERATE bygger vidare på NUMERIC62, det första samlade försöket att skapa
ett ramverk för statistiska data om digitalt kulturarv. Projektet är idag en integrerad
del av Europeana och förvaltas vidare av brittiska Collections Trust63 och nederländska
DEN64. Digisam har under sin verksamhetsperiod varit nationell koordinator för
ENUMERATE65.
Det huvudsakliga målet för ENUMERATE är att skapa en tillförlitlig referens för statistik
om digitalisering, digitalt bevarande och tillgänglighet till europeiskt digitalt kulturarv.
Genom integrationen av ENUMERATE i Europeana har förutsättningarna ökat för en
hållbar förvaltning av projektet. Samtidigt har möjligheterna att mäta och analysera den
fortsatta utvecklingen av Europeana förbättrats med hjälp av den expertis som samlats
och de metoder som har utvecklats inom ramen för ENUMERATE.
ENUMERATE har samlat in data från europeiska kulturarvsinstitutioner med hjälp
av tre omfattande enkäter. I den senaste, 2014, deltog ett tusental institutioner från
31 länder och Sverige var, med 134 institutioner, bland de länder som hade högst
svarsfrekvens.
Ett axplock ur resultaten från den senaste rapporten66 från ENUMERATE visar att
merparten av material på europeiska kulturarvsinstitutioner är textbaserat (83 %) och
att mindre än hälften av institutionerna (47 %) har en lösning för långtidsbevarande
baserad på internationella standarder. Rapporten visar också att bara en mindre andel
av samlingarna (17 %) än så länge digitaliserats. Det är därför viktigt att betona det stora
mervärde som redan skapats för användarna, såväl forskare som den stora allmänheten,
60
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http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=62504
http://pro.europeana.eu/enumerate/
http://liber.library.uu.nl/index.php/lq/article/view/7964/8258
http://www.collectionstrust.org.uk/
http://www.den.nl/
http://pro.europeana.eu/enumerate/
http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Projects/Project_list/ENUMERATE/
deliverables/ev3-deliverable-d1.2-europeana-version1.1-public.pdf
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med den relativt blygsamma andel material som idag finns tillgänglig digitalt. Sett
till användarvärde finns alltså en mycket stor potential i de ännu inte digitaliserade
samlingarna.
Digisam har även haft ansvar för att samordna uppföljningen av EU-kommissionens
rekommendationer till medlemsländerna angående digitaliseringen av kulturarvet, The
Commission recommendation on digitisation and online accessibility of cultural material
and digital preservation67. EU-kommissionens rapport Cultural heritage – Digitisation,
online accessibility and digital preservation – Report on the implementation of Commission
Recommendation 2011/711/EU68 är baserad på de nationella rapporter om digitalisering
som under 2013 inkom till kommissionen. Rapporten ger en överblick över de framsteg
som gjorts inom EU avseende medlemsländernas implementering av kommissionens
rekommendation på området digitalisering, tillgängliggörande och digitalt bevarande av
kulturarvsmaterial.

67 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:283:0039:0045:EN:PDF
68 http://www.den.nl/art/uploads/files/Publicaties/Report_on_Digitsation_online_accessibility_and_
digital_preservation_of_cultural_material_Europese_Commisie2014.pdf
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11 Resurser
Digisams bedömning
För att en kritisk massa av kulturarvsinstitutionernas samlingar ska kunna
digitaliseras, inom överskådlig tid, krävs en finansiering som vida överstiger de
medel som kan avsättas inom de ordinarie anslagen. En särskild utmaning för
kulturarvsinstitutionerna, som skiljer dem från många andra myndigheter, är att
digitalisering av kulturarvsinformation genererar högre strukturella merkostnader
eftersom man måste ha parallella system för digital och analog förvaltning.
Digisam bedömer vidare att försörjningen av digital kompetens är en stor
utmaning som måste adresseras på flera olika, samverkande, sätt.
Digisams förslag
Möjligheter till storskalig finansiering med stöd av EU:s strukturfonder undersöks
och prioriteras.
Projekt och andra tillfälliga satsningar, som finansieras med offentliga medel, ska
följa Digisams föreslagna nationella riktlinjer och i möjligaste mån koordineras på
ett övergripande plan.
Vid ett ökat finansiellt utrymme bör produktion och teknisk hantering av digitala
filer huvudsakligen ske i anläggningar för storskalig produktion.

11.1

Finansiering

En fråga som ofta ställs är vad den totala kostnaden skulle vara för att digitalisera
kulturarvsinstitutionernas hela samlingsbestånd. Eftersom många parametrar styr
kostnaden för digitalisering av varje enskild samling kan frågan endast besvaras
med grova uppskattningar. Samlingarnas omfång är inte heller statiskt. Nya analoga
samlingar tillkommer och andelen digitalt födda material växer kontinuerligt. Detta
påverkar kostnadsberäkningen eftersom kostnaden för digitalisering även innefattar
förberedelser, efterarbete, drift, förvaltning och bevarande. Å andra sidan kan den
tekniska utvecklingen samtidigt förväntas leda till sjunkande kostnader för åtminstone
delar av de framtida digitaliseringsprocesserna. Stora besparingar kan även göras genom
användande av storskalig, industriell digitalisering, vilket ger lägre kostnad per digital
post. Detta har med framgång bekräftats vid digitalisering av svensk dagspress i projektet
Digidaily69, finansierat genom offentlig/privat samverkan samt EU:s strukturfonder.
Projektet har nu fått sin fortsättning med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.
En fixerad totalkostnad för digitalisering av alla samlingar skulle också förutsätta att den
digitalisering som gjorts aldrig behöver göras om. Det är dock högst troligt att en del
material kommer att behöva digitaliseras på nytt. Skälen till detta kan vara flera, t.ex. nya
önskemål från användarna eller radikalt högre kvalitet på bildskärmar som ställer nya
krav på de digitala filerna. Det som var en högkvalitativ digital bild för tio år sedan kan
vara näst intill oanvändbart idag.

69 http://www.kb.se/om/projekt/Projekt-Digidaily/
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Erfarenheten från dem som idag tillhandahåller digitaliseringstjänster är att själva
bildfångsten är den minst komplicerade och resurskrävande delen av digitaliseringen.
Beställarna efterfrågar i ökande utsträckning t.ex. XML-taggning, OCR-tolkning
och indexering. Kraven ökar som en följd av utvecklad användning och därmed
ökar kostnaderna för digitaliseringen. I det digitaliserade samhället bör vi därför se
digitalisering vid kulturarvsinstitutionerna som ett kontinuerligt pågående arbete och
som en del av kärnverksamheten där ökad finansiering ger förutsättningar för bred
samhällsnytta, lärande, kreativitet och näringsutveckling. I detta sammanhang är det
också viktigt att framhålla att de investeringar, kopplade till digitalisering, som görs
inom kulturarvsområdet leder till kostnadsminskningar på andra områden och för
andra användare, men sällan för kulturarvsinstitutionerna.

Bristande finansiering leder till splittring

Kulturarvsmyndigheternas digitaliseringsarbete har inte en finansiering som gör det
möjligt att leva upp till huvudmannens och användarnas högt ställda förväntningar.
Frågan konkurrerar internt med många andra viktiga områden och strategiskt viktiga
insatser blir därför hänvisade till dels tillfälliga projektmedel, dels konjunkturstyrda
arbetsmarknadssatsningar. Det blir svårt att planera långsiktigt och resultatet av
denna splittrade och kortfristig finansiering leder i hög utsträckning till en småskalig,
ineffektiv och därmed onödigt dyr produktion, med trassliga arbetsflöden och högt
produktionspris per objekt.
För att få ut det mesta möjliga av de knappa resurserna krävs fortsatt och fördjupad
samverkan mellan institutionerna. Befintliga digitaliseringsanläggningar, maskiner och
expertis behöver nyttjas på ett mer ändamålsenligt och balanserat sätt. Idag finns både
över- och underbelastning av personal och utrustning, men genom bättre gemensam
planering bör det gå att arbeta fram mer långsiktigt stabila produktionsflöden. De
nationella riktlinjer och den infrastrukturlösning som föreslås nedan (se kap. 10 och kap.
11) är grundförutsättningarna för en sådan utveckling.

Nya möjligheter

Ett eventuellt ökat utrymme för offentliga medel till det digitala kulturarvet bör för
största effekt investeras i större produktionsanläggningar. Dessa kan sedan göras
tillgängliga för myndigheter och institutioner, eventuellt efter ansökan och prioritering
av ett expertråd på samma sätt som övriga forskningsstödjande infrastrukturer.
Alternativt bör de koncentreras i centralt hanterade strategiska projektmedel för digitalt
kulturarv. Vid nya temporära arbetsmarknadssatsningar är det viktigt att dra nytta av
erfarenheterna från tidigare insatser. I synnerhet Access-projektet 2006-2009 är ett gott
exempel.
EU:s strukturfonder har i Sverige kommit till användning i framför allt projektet
Digidaily70, (se ovan). Förutsättningarna för ytterligare storskalig digitalisering med hjälp
av finansiering från strukturfonderna bör belysas.

Ett europeiskt perspektiv

I EU-kommissionens rapport The new renaissance71, från år 2010, framhålls att
70 http://www.kb.se/om/projekt/Projekt-Digidaily/
71 https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/final_report_cds_0.pdf
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digitaliseringen av kulturarvet i huvudsak bör täckas med offentliga medel och att det är
respektive medlemsstat som har ansvaret. Författarna betonar också vikten av att söka
samverkan med privata aktörer och undersöka möjligheterna till finansiering genom
EU:s strukturfonder. Detta är också något som EU-kommissionen under senare år
tydligt framhållit i sina rekommendationer till medlemsländerna.
The new renaissance byggde delvis på en annan rapport från Collections Trust, år 2010,
om beräknade kostnader för digitalisering av Europas kulturarv.72 Baserat på underlag
från ett stort antal arkiv, bibliotek och museer gjordes i rapporten ett ambitiöst försök att
räkna på kostnaderna.
I rapporten uppskattades kostnaden för att digitalisera samtliga samlingar som förvaltas
av Europas arkiv, bibliotek och museer, inklusive audiovisuella samlingar, till totalt
100 miljarder Euro, eller 10 miljarder Euro årligen under en tioårsperiod. Det är en
svindlande summa, men för att ge perspektiv sattes den i relation till andra samhälleliga
investeringskostnader. Att digitalisera samtliga titlar vid Europas bibliotek skulle t ex
inte kosta mer än maximalt 40 % av utvecklingen av stridsflygplanet Joint Strike Fighter.
Enligt de uppskattade beräkningarna i rapporten skulle också samtliga fotografier vid
europeiska kulturarvsinstitutioner kunna digitaliseras för samma summa som det kostar
att bygga 25 mil motorväg.
I den senaste ENUMERATE-rapporten från år 201573 uppges den genomsnittliga
årskostnaden för digitalisering, vid svarande institutioner, till drygt 276 000 Euro.
Medianvärdet är dock väsentligt lägre, drygt 13 000 Euro. I kostnaden ingår, utöver
själva överföringen till digitalt format, det som i rapporten går under benämningen
strukturella kostnader, det vill säga utgifter för förberedelser, kvalitetshöjning,
förvaltning och digitalt bevarande. Dessa strukturella kostnader uppgår enligt
rapporten till ca 50 % av de totala kostnaderna för digitalisering. Tittar man på hur
digitaliseringskostnaderna finansierats framgår tydligt att de till överväldigande del
täckts med ordinarie förvaltningsanslag.

11.2 		

Kompetensförsörjning

Digisam bedömer att den tekniska utvecklingen kommer att ställa nya krav på
myndigheter och institutioner (jf. Fig.5), och att dessa blir svåra att möta med
befintlig kompetens. De studenter som idag utexamineras från universiteten behöver
fördjupad digital kompetens för att kunna svara mot kulturarvsinstitutionernas behov.
Kulturarvsområdet som helhet behöver också höja och växla kompetens men det är
viktigt att framhålla att det innebär behov av både mer kvalificerad personal för centrala
nyckelfunktioner och mindre kvalificerad personal som med stöd av standardisering och
tydliga rutiner kan utföra annat viktigt arbete.
Det är inte rimligt att tro att alla enskilda myndigheter och institutioner ska kunna ta
höjd för att långsiktigt hålla alla nödvändiga kompetenser inom respektive organisation.
Den digitala livscykeln ställer krav på både strategisk överblick och fördjupad
specialistkunskap om de olika stegen. Utmaningen är därför att hitta vägar till en
fördjupad samverkan som kan utvecklas och ligga till grund för gemensamt utnyttjade
kompetenser och funktioner. En dialog behöver också tas upp med lärosäten och andra
72 http://www.collectionstrust.org.uk/images/documents/Digitisation/The_Cost_of_digitisation_EU.pdf
73 http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Projects/Project_list/ENUMERATE/
presentations/enumerate-report-core-survey-3-2015.pdf
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utbildare om vilka kompetenser som kulturarvsinstitutionerna kommer att efterfråga
som en följd av en förändrad verksamhet som berör alla delar av den digitala livscykeln.
I ljuset av utmaningen att fylla behoven genom nyrekrytering och kompetensutveckling
ter sig en fördjupad samverkan som den självklara vägen att gå. Här kan t.ex. behovet
av en organiserad samverkan kring förvaltning av gemensamma tjänster och verktyg
gå hand i hand med behovet av utvecklad kompetens. Ett nära samarbete, kring
gemensamma frågor, med kollegor på andra myndigheter och institutioner har potential
att som bonus ge en kompetenshöjning som levererar god utväxling på insatta resurser.
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12 Forskningssamverkan
Digisams bedömning
En utvecklad samverkan mellan akademin och kulturarvsinstitutionerna har
stor potential att stärka i synnerhet, men inte uteslutande, den humanistiska och
samhällsvetenskapliga forskningen. Myndigheter och institutioner bör därför
utveckla och anpassa sina digitala erbjudanden i enlighet med forskningens behov.
Bland annat bör de i ökad utsträckning, i dialog med aktiva forskare och i linje
med PSI-lagen, erbjuda obearbetade och öppna rådata för fri nedladdning, digital
bearbetning och analys.
De samarbeten mellan kulturarvsinstitutioner och akademi som initierats av
Digisam, behöver förvaltas, utökas och fördjupas. Bland annat bör förutsättningarna
undersökas för att ansluta Sverige till den europeiska forskningsinfrastrukturen
DARIAH-ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities European Research Infrastructure Consortium), som syftar till att stärka och stödja
digitalt stödd forskning och undervisning inom humaniora och konstområdet.
Forskarna anges ofta som en viktig användargrupp för digital kulturarvsinformation.
Trots detta finns än så länge få exempel på särskild anpassning till forskarnas behov,
som t.ex. nedladdningsplatser för öppna forskningsdata eller tjänster som stödjer
analyser av stora datamängder, s.k. data mining. De akademiska forskarna vet för lite
om vad kulturarvsområdet kan erbjuda och myndigheter och institutioner har svårt att
hålla jämna steg med utvecklingen inom akademin i allmänhet, och området digital
humaniora i synnerhet. Området behöver utvecklas och en fördjupad dialog mellan
akademi och kulturarvsområde behöver komma till stånd, gärna med utgångspunkt i
redan etablerade strukturer på lärosätena, som t.ex. HumLab och centrumbildningar.
Sveriges kulturarvsinstitutioner förvaltar stora mängder material som genom årens lopp
har samlats in, bl.a. som källmaterial för forskning. Detta är historiska resurser med
bredd och djup. Som tvärsektoriell samhällsinformation har dessa ett vidare intresse för
många områden utanför de rent kulturhistoriska. Här finns uppgifter som skulle kunna
ligga till grund för ny förståelse i arbetet med aktuella samhällsutmaningar inom t.ex.
miljö, klimat, folkhälsa och familjemönster. Men det är få institutioner som idag kan
bedriva egen forskning och avståndet till akademins aktiva forskare har ofta varit svårt
att överbrygga.
Idag har forskarna tillgång till nya verktyg och metoder som gör det möjligt att bearbeta
digitala forskningsdata på nya sätt. Det innebär att resurser som länge legat slumrande
i arkiv kan få nytt liv och göra nytta inom många forskningsdiscipliner. Internationellt
finns flera intressanta exempel på detta. I projektet Old Weather74 har t.ex. äldre
loggböcker använts som underlag för förståelsen av klimatförändringarna och genom
att använda naturhistoriska samlingar inom ramen för Global Biodiversity Information
Facility (GBIF)75 har äldre samlingsdata kunnat ligga till grund för forskning om
minskande populationer av humla76.
74 http://www.oldweather.org
75 http://www.gbif.org/
76 http://www.sciencemag.org/content/349/6244/177.abstract
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På universitet och högskolor finns ett växande intresse för de mångfacetterade
källmaterialen hos arkiv, bibliotek och museer, som kan ligga till grund för forskning
i många olika discipliner. Utöver att på ett självklart sätt göra nytta inom sina mest
närliggande forskningsfält – som när t.ex. ett konstmuseum tillgängliggör äldre
grafik för konstvetenskaplig forskning – kan samma material även vara till glädje
på andra områden. Digitalt kulturarv kan bl.a. tillhandahålla språkvetenskapligt
intressanta textmängder från snart sagt vilka ämnesområden som helst, eller erbjuda
vetenskapshistoriska källor för studier i sådant som t.ex. ett akademiskt ämnes
utveckling.
Humanistiska forskare måste traditionellt sett ofta lägga dyrbar forskningstid på att
leta efter och sammanställa sina källmaterial. Med digitalt lättillgängliga resurser
blir den fasen kortare och mer tid kan läggas på fördjupade studier och analys.
Kulturarvsinstitutionerna bör därför eftersträva mer konkret utveckling och anpassning
av sina digitala erbjudanden i enlighet med forskningens behov. Bland annat bör de i
ökad utsträckning, i dialog med forskningen och i linje med PSI-lagen kunna erbjuda
obearbetade och öppna rådata för fri nedladdning, digital bearbetning och analys.
Mot bakgrund av ovanstående finns det många skäl att söka ett närmande mellan
kulturarvsinstitutionerna och forskningen. Digisam har under sin verksamhetsperiod på
olika sätt sökt långsiktig och fördjupad samverkan med universitetsvärlden. Digisam har
också gästföreläst i olika sammanhang och deltagit i arbetsmöten vid KTH, universiteten
i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala samt vid högskolan i Borås. Se vidare förslag
om mer tekniskt baserad samverkan med SUNET i kapitel 17. En skalbar och flexibel
infrastruktur för kulturarvsinformation.
Digisam har valt att i första hand utveckla samverkan med forskningen tillsammans med
starka och högprofilerade aktörer som uttryckt en explicit vilja till fördjupat samarbete
med kulturarvsområdet.

12.1

Kungl. Tekniska högskolan

Den 10 oktober 2012 skrev RA/Digisam tillsammans med RAÄ, KB och
Centralmuseernas samarbetsråd under en avsiktsförklaring med Kungliga Tekniska
högskolans (KTH) skola för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE), med
titeln Nya innovativa former för användning av digitaliserat material i undervisningen.77
Syftet var att, i samverkan med skola och ABM-institutioner, utveckla teknik och
metoder för att i undervisning på alla nivåer dra nytta av den växande mängden digitalt
tillgänglig kulturarvsinformation. Centrala värden i samverkan var öppna och länkade
kulturarvsdata, semantisk webb och stabil infrastruktur. Digisams styrgrupp utsåg
sekretariatet att representera undertecknarna i samverkan med KTH.
Avsiktsförklaringen ledde vidare till ett mer operativt samarbete med KTH i bl.a.
DISKA-projektet som, med stöd från Vinnova, tagit några första steg mot länkade
öppna data som är en förutsättning för den semantiska webben. Avsikten med projektet
var att komma vidare i frågan om auktoriteter och att driva på utvecklingen för mer
öppna datakällor inom kulturarvsområdet genom att göra ett urval auktoritetslistor
från medverkande myndigheter stabilt tillgängliga som länkbar öppen data (LOD). Det
mer långsiktiga syftet med detta var i sin tur att skapa förutsättningar för dessa data
att komma till bredare nytta, även i andra samhällssektorer. Projektet löpte under 2013
77 http://www.digisam.se/images/docs/om_oss/2012Avsiktsforklaring.pdf
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och inleddes med en bred inventering av potentiellt intressanta material hos Digisams
medverkande myndigheter och institutioner. Ett urval av resurserna omvandlades sedan
till öppna data med beständiga identifierare och finns idag tillgängliga på KTH.78
Samarbetet med KTH har under Digisams verksamhetsperiod löpt vidare och
fördjupats. Från KTH:s sida har planerna på att bygga upp ett mer långsiktigt
Kulturarvsprogram utkristalliserats. Huvudfokus i genomförda, så väl som planerade,
samarbetsprojekt ligger på arbetet med auktoriteter, det vill säga standardiserade och
tekniskt sammankopplade referensdata om t.ex. historiska personer eller ortsnamn.
Sådana strukturer kan förväntas vara till glädje för många intressenter både inom
och utom kulturarvssektorn och samtidigt kunna bidra i KTH:s uppbyggnad av ett
forskningsprogram där kulturarv och teknik mer långsiktigt vävs samman. Frågan
om auktoriteter är fortfarande av forskningsintresse för KTH som planerar för nya
ansökningar.

12.2

SWE-CLARIN

Digisam deltar i det konsortium som under ledning av Språkbanken vid Göteborgs
universitet och med stöd av VR ska bygga upp SWE-CLARIN (Common Language
Resources and Technology Infrastructure)79.
SWE-CLARIN är en språkteknologisk infrastruktur till stöd för framför allt humanistisk
och samhällsvetenskaplig forskning som också väntas kunna fungera som drivhus
för en bredare implementering av digitala verktyg i arbetet med historiska texter och
talresurser. Det handlar om datalager, digitala verktyg och expertstöd för metoder för
maskinell bearbetning av språk- och taldata. En inventering av relevanta material är
påbörjad och flera seminarier och workshops planeras inom satsningens ram.
Exempel på akademiska arbeten som uteslutande är baserade på digitala arkivstudier
finns redan. Storskalig informationsutvinning från historiska texter, data mining, är ett
växande fält som gör det möjligt att frilägga intressanta mönster och utvecklingslinjer
genom att processa mycket stora textmängder. Själva den digitala snabbheten och
precisionen i sig möjliggör också undersökningar av en typ som man inte ens kunde
föreställa sig för ett par decennier sedan. Ett exempel på användning av nya verktyg på
humanistiska fält kan iakttas i det historiska forskningsprojektet Gender & Work80 vid
Uppsala universitet. Erfarenheten där visar att språkteknologisk metod kan förkorta
vissa forskningsmoment med kanske 90 procent, utan att resultaten för den skull tappar i
kvalitet.

78 http://diska.ece.kth.se/
79 https://sweclarin.se/
80 http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A776742&dswid=6533
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13 Juridik
Digisams bedömning
Ett fördjupat juridiskt arbete inom olika avtalsområden är av vikt för att öppna upp
och tillgängliggöra en ökad mängd kulturarvsinformation. Behovet av juridiskt
stöd till kulturarvsinstitutionerna är och kommer att vara fortsatt stort. För att brett
förankras, i de för kulturarvsområdet specifika frågorna, bör det juridiska stödet
placeras inom ramen för den föreslagna samverkansfunktionen för digitalisering av
kulturarvet.
Digisams förslag
Ett samordnat juridiskt stöd inrättas med uppgift att löpande bistå
kulturarvsmyndigheterna och institutionerna i frågeställningar om främst
upphovsrätt och angränsande lagstiftning i relation till lagring, bevarande,
tillgängliggörande och användning av digital kulturarvsinformation.
I uppdraget till RA att inrätta ett samordningssekretariat för digitalisering ingick
att sekretariatet skulle arbeta med och informera medverkande myndigheter och
institutioner om de juridiska frågor som är kopplade till digitalt bevarande och
tillgängliggörande, främst upphovsrättsliga frågor, upphovsrättslagen (1960:729)81.
Vid de inledande mötena med Digisams medverkande myndigheter och institutioner
framförde flertalet att juridiken var det mest angelägna området att få klarhet i. Det är
bara en handfull av institutionerna som har egen juridisk kompetens. Resterande är
hänvisade till att köpa sådan kompetens externt.
I de samlingar och arkiv som myndigheterna och institutionerna förfogar över finns
material som är, eller kan vara, skyddat och som kräver dagliga ställningstaganden
rörande användarvillkor. Digisam har under sin verksamhetsperiod aktivt verkat
för att bringa större klarhet i de upphovsrättsliga frågeställningarna och underlätta
licensieringsförfarandet för medverkande myndigheter och institutioner. Från såväl
Digisams medverkande myndigheter och institutioner som upphovsmannahåll
efterfrågas ett fortsatt arbete med bl.a. avtalslicenslösningar för upphovsrättsligt skyddad
text, musik, ljudupptagning och film. Dessutom söker myndigheter och institutioner
löpande vägledning även rörande andra juridiska frågor kring digitalt kulturarv som t.ex.
personuppgiftslagen (1998:204)82, PSI (2010:566)83 och offentlighet och sekretess, OSL
(2009:400)84. Det kan i sammanhanget nämnas att Digisam omnämndes som värdefull
resurs och forum för samverkan i PSI-utredningens betänkande Ett steg vidare - nya
regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (SOU 2014:10)85.
81 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1960729-omupphovsratt-_sfs-1960-729/?bet=1960:729
82 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/
Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/?bet=1998:204
83 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2010566-omvidareutnytt_sfs-2010-566/?bet=2010:566
84 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--ochsekretessla_sfs-2009-400/?bet=2009:400
85 http://www.regeringen.se/contentassets/fe8759cd04c54558b9907c96ff9bc64d/ett-steg-vidare–nyaregler-och-atgarder-for-att-framja-vidareutnyttjande-av-handlingar-sou-201410
47

Den 1 november 2013 trädde förändringar i upphovsrättslagen i kraft.86
Förändringen innebar bl.a. en ny möjlighet att träffa avtal utifrån en s.k. generell
avtalslicens. Med utgångspunkt i detta fattade Digisams styrgrupp, efter förslag från
samordningssekretariatet, beslut om att tillsätta en avtalsgrupp och en referensgrupp
för att utarbeta förslag till en modell för ett avtal baserat på avtalslicenser.
Avtalsgruppen har varit en partssammansatt grupp med representanter från ett
antal av Digisams medverkande myndigheter och institutioner samt den kollektiva
förvaltningsorganisationen Bildupphovsrätt i Sverige. Referensgruppen bestod av bl.a.
operativt verksamma bildarkivarier med erfarenhet av bildhantering på arkiv och
museer.
Den 29 oktober 2014 trädde en ny inskränkning om s.k. herrelösa verk i kraft87, en
inskränkning som huvudsakligen gäller för Digisams medverkande myndigheter och
institutioner. Som nationellt ansvarig myndighet för registreringen av herrelösa verk
utsågs Patent- och Registreringsverket (PRV). Digisam har under verksamhetsperioden
medverkat till att knyta kontakt mellan kulturarvsinstitutionerna och PRV samt aktivt
bidragit i de diskussioner som har förts om hur registreringen praktiskt bör gå till.
I övrigt har Digisams övergripande mål varit att tillgodose kulturarvsområdets behov
av stöd och riktlinjer när det gäller juridiska frågor vid webbpublicering av digitaliserat
upphovsrättsligt skyddat material samt att utarbeta en rekommendation med avtalstext
och prislista för enskilt bildavtal, med stöd av den generella avtalslicensen och
avtalslicensen för arkiv och bibliotek. En viktig uppgift har även varit att sammanställa
avtalsmallar och andra juridiska stöddokument.

13.1 Grundvillkor för enskilda upphovsrättsavtal om nyttjande av skyddat
bildmaterial
Det praktiska arbetet med att ta fram grundvillkor för enskilda upphovsrättsavtal
inleddes i slutet av 2013 vid ett möte på Tekniska museet. Deltagare var Digisam,
ett antal kulturarvsinstitutioner, några externa experter med erfarenhet från
upphovsrättsliga perspektiv på kulturarvsinstitutionernas bildsamlingar samt en
representant för den kollektiva rättighetsorganisationen Bildupphovsrätt i Sverige.
Den referensgrupp som tillsattes med representanter från olika kulturarvsinstitutioner
hade till uppgift att identifiera institutionernas behov, hur den dagliga användningen
av bilder såg ut och vilka önskemål som fanns för framtiden. De underlag som
arbetades fram av referensgruppen lades till grund för den partssammansatta
avtalsgruppens arbete med förslag till grundvillkor för enskilda upphovsrättsavtal om
kulturarvsinstitutionernas nyttjande av skyddat bildmaterial.
Förslaget till grundvillkor fastställdes av Digisams styrgrupp i september 2014.88
Grundvillkoren innehåller bland annat bestämmelser om användningsrättigheter
till bildmaterial, i form av exemplarframställning och tillgängliggörande för
allmänheten. Grundvillkoren tar även upp olika fria nyttjanden, hur länge de enskilda
86 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/prop-201213141proposition-D_H003141/?html=true
87 http://www.regeringen.se/contentassets/c677aad11cde4f779d19ddcee90181b0/herrelosa-verk-ikulturarvsinstitutionernas-samlingar-prop.-201314206)
88 http://www.digisam.se/images/docs/juridik/Vagledning_om_upphovsratt_och_angransande_
lagstiftning.pdf
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avtalen ska gälla och en möjlighet för parterna att utvärdera innehållet efter viss tid.
Grundvillkoren bygger på en s.k. avtalslicensordning som innebär att en kollektiv
förvaltningsorganisation på upphovsrättens område genom en bestämmelse i
upphovsrättslagen kan företräda samtliga berörda upphovsmän som är verksamma i
Sverige. Avtalslicensordningen gäller enbart storskalig och väl definierad användning
av upphovsrättsligt skyddade verk. Även de som inte är medlemmar i den kollektiva
förvaltningsorganisationen omfattas. Om någon enskild upphovsman inte vill omfattas
av de avtalslicensbaserade villkoren får denne meddela särskilt förbud mot användning.
På kulturarvsområdet finns det en särskild bestämmelse om avtalslicens som gäller för
arkiv och bibliotek. Genom den generella avtalslicensbestämmelse som trädde i kraft den
1 november 2013 har avtalslicenssystemet på kulturarvsområdet i praktiken utvidgats till
att även omfatta delar av museernas upphovsrättsliga användning.
För att hålla samtliga 24 berörda kulturarvsinstitutioner informerade har, förutom
information på hemsidan, två större sammankomster arrangerats.

13.2

Vägledningen om upphovsrätt och angränsande lagstiftning

Digisams Vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning89 är tänkt att vara ett
praktiskt och användbart verktyg för institutionerna i dagliga juridiska överväganden.
Den innehåller en beskrivning av upphovsrätten, skillnaden mellan fotografisk
bild och fotografiskt verk, offentliggjorda verk, kulturarvsinstitutionerna som
rättighetsinnehavare, reglerna om allmänna handlingar, vad som gäller för människor
på bild, checklista för upphovsrätt och användning av sociala medier samt fem olika
rekommenderade avtalstexter. Som bilaga till den juridiska vägledningen finns även
ovan beskrivna grundvillkor.

13.3

Avtalslicenser i praktiken

Inom ramen för arbetet med avtalslicenser har två pilotprojekt initierats. Det första
genomfördes efter det att grundvillkoren fastställts, med syftet att genom en fördjupad
studie och en tillämpning testa hur villkoren skulle fungera i praktiken. Viktiga frågor att
få svar på var vilka specifika typer av bildanvändning som ett enskilt bildavtal behöver
reglera, hur pass mycket tid som krävs för att administrera ett sådant avtal och om det
finns en gemensam grund för kostnadsberäkning. Deltagande myndigheter var RAÄ och
Nationalmuseum. Pilotprojektet resulterade bland annat i tillsättandet av en gemensam
förhandlingsdelegation.
Det andra pilotprojektet genomfördes för att utreda kulturarvsinstitutionernas
behov av användning av upphovsrättsligt skyddat bildmaterial i sociala medier. I
projektet diskuterades också möjligheterna att bereda tillfälle för tredje man att få
använda institutionens bildsamlingar på olika sätt. Även frågan om CC-licenser90
diskuterades. Deltagande myndigheter var RAÄ, Nationalmuseum och Nordiska museet.
Pilotprojektet resulterade bland annat i genomförandet av ett större bildseminarium i
april 2015.
De båda pilotprojekten har gett värdefulla bidrag till bildavtalsförhandlingarna.

89 http://www.digisam.se/images/docs/juridik/Vagledning_om_upphovsratt_och_angransande_
lagstiftning.pdf
90 http://www.creativecommons.se/
49

13.4

Förhandlingar om kostnad och rapportering för enskilda bildavtal

I januari 2015 inleddes förhandlingar om bland annat kostnaden för enskilda avtal om
bildanvändning på kulturarvsinstitutionerna enligt de fastställda grundvillkoren.
Förhandlingar har under våren och hösten 2015 förts mellan den kollektiva
förvaltningsorganisationen Bildupphovsrätt i Sverige och den förhandlingsdelegation
som Digisams styrgrupp tillsatte vid möte den 8 september 2014.
Den 19 oktober 2015 fastställde Digisams styrgrupp den
framförhandlade rekommendationen om avtalslicens för bilder91 som därefter
undertecknades av Björn Jordell, riksarkivarie samt Digisams ordförande och Mats
Lindberg, VD för Bildupphovsrätt i Sverige.

91 http://www.digisam.
se/images/docs/juridik/Rekommendation%20om%20avtalslicens%20for%20bilder.pdf
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14 Digital produktion
Digisams bedömning
För att kunna möta regeringens förväntningar behövs professionellt och
kontinuerligt drivna digitaliseringsverksamheter som vid behov kan skalas upp.
Inte minst för att behövlig kompetens ska kunna vidmakthållas och utvecklas.
De befintliga anläggningar som byggts upp med offentliga investeringar är en
värdefull resurs som bör tas till vara för fortsatt utveckling. Förutsättningarna är
särskilt goda för att utveckla Mediekonverteringscentrum (MKC) till nationell
resurs för digitalisering av kulturarvet. I och med att digitaliseringen av
folkbokföringsmaterialet avslutats finns utrymme för att utveckla verksamheten
till att bli en gemensam resurs för digitalisering av material från Digisams
medverkande myndigheter och institutioner.
En utvecklad samverkan inom området digital produktion bör också innefatta ett
bättre utnyttjande av befintliga resurser vid myndigheterna och institutionerna.
Inom ramen för en kostnadseffektiv helhetslösning bör förutsättningarna utredas
för att etablera en mobil lösning för digitalisering.
En förutsättning för en hållbar uppskalning av den digitala produktionen är att den
digitala kulturarvsinformationen förvaltas och hålls långsiktigt användbar med stöd
av en kostnadseffektiv infrastruktur (se kap. 17 En skalbar och flexibel infrastruktur
för kulturarvsinformation).
Digisams förslag
Riksarkivet ges i uppdrag att utveckla MKC till en nationell resurs för digitalisering.
Förutsättningarna för att här utveckla en digital produktionslina för fotografisk bild
bör särskilt undersökas.
Vilka standarder och format som tillämpas, samt vilken metadata som tillförs vid
digitalisering, är helt avgörande för användbarhet och kostnadseffektiv förvaltning
av de digitala filerna. Av stor betydelse är också att, utifrån materialtyp och andra
förutsättningar, välja stor- eller småskalig digitalisering samt bedöma om det är mest
effektivt att digitalisera i egen regi eller vända sig till en extern utförare.
Erfarenheter från såväl internationella som nationella massdigitaliseringsprojekt
visar att storskalig digitalisering med få undantag är mest kostnadseffektivt när det
gäller samlingar som medger en enhetlig process. I synnerhet formmässigt homogena
pappersmaterial och audiovisuella resurser kan hanteras effektivt i storskaliga processer
som ofta leder till ett effektivare urvalsarbete och minskat slitage på objekten. Värt att
framhålla i sammanhanget är också att de internationella experter som utvärderade
projektet Digidaily92 bedömde att det redan positiva resultatet och kostnadsbilden skulle
kunna förbättras ytterligare vid en kontinuerlig drift av verksamheten.

14.1

Arbetsgruppen för digital produktion

Under 2015 arbetade Digisams arbetsgrupp för digital produktion med att ta fram
förslag till samutnyttjande av utrustning och kompetens för en ökad och mer
92 http://www.kb.se/om/projekt/Projekt-Digidaily/
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kostnadseffektiv digitalisering vid medverkande myndigheter och institutioner.
Arbetsgruppen fokuserade på de centrala momenten i digitaliseringsprocessen och
fördjupade sig i när stor- eller småskalig digitalisering är att föredra. Resultatet av
arbetsgruppens arbete finns sammanfattat i rapporten Mot ökad digitalisering93.
I rapporten understryks att digitalisering är mycket mer än bildfångst via fotografering
eller skanning. För ett framgångsrikt resultat är det helt avgörande att målen för
digitaliseringen definieras innan arbetet påbörjas. Prioritering och urvalsprinciper94,
klarering av upphovsrätt, bildkvalitet, namngivning av filer, metadata samt långsiktigt
bevarande är andra frågor som arbetsgruppen särskilt trycker på i rapporten.
Övergripande framhålls också vikten av processkartläggningar och arbetsflöden.
En slutsats som dras i rapporten är att det är en mindre del av kulturarvsinstitutionerna
som har resurser och kapacitet att på ett kostnadseffektivt sätt bedriva digitalisering i
egen regi. Därför förordas gemensamma lösningar som en huvudlinje.
Arbetsgruppen såg också stora möjligheter att samutnyttja såväl kompetens som befintlig
utrustning. Den digitaliseringsutrustning som arbetsgruppen inventerat på myndigheter
och institutioner är omfattande och utnyttjas idag inte till sin fulla kapacitet.
Samtidigt finns ibland fördelar med mer småskalig, institutionsnära digitalisering. Det
finns ett uttalat behov av mobila lösningar som skulle kunna bidra till att ge hög kvalitet
till låg kostnad när en institutionsnära digitalisering av olika skäl är att föredra. En mobil
lösning skulle också innebära att mindre institutioner inte behöver lägga resurser på
att köpa dyr utrustning eller rekrytera kompetens för drift och förvaltning. Det skulle
också innebära att material som är skört, eller logistiskt svårt att flytta, kan digitaliseras
på plats och förskonas från de risker som kan vara förbundna med transport. Digisams
bedömning är att förutsättningarna för mobila digitaliseringsverksamheter bör
undersökas.

14.2

Prioritering av material

Kriterier för prioritering av material till digitalisering är oftast baserade på begreppen
bevarande och efterfrågan. De flesta av våra medverkande myndigheter och institutioner
digitaliserar dock i huvudsak på extern beställning eller för att möta interna
organisationsbehov. Det innebär att även fastställda policyer för prioritering ofta får
svagt genomslag i praktiken.
Material som prioriteras för digitalisering bör, enligt Digisams bedömning, också göras
tillgängligt och bevaras långsiktigt om det inte finns särskilda skäl att avstå. Även ren
bevarandedigitalisering bör alltså i normalfallet leda till tillgängliggörande. När det
gäller prioritering av material för digitalisering är det möjligt att ha det visionära målet
om en hundraprocentig digitalisering. För flertalet av myndigheterna och institutionerna
ligger det målet dock långt utom synhåll och en tydlig stegvis prioritering av material
för insatser är därför avgörande. Som ett stöd i arbetet med att pragmatiskt och etappvis
prioritera sig närmare målet, har Digisam utarbetat en checklista för Prioritering av
kulturarvsmaterial till digitalisering95.
93 http://www.digisam.se/images/docs/rapporter/Mot%20okad%20digitalisering.pdf
94 http://www.digisam.se/images/docs/planerna/Checklista%20for%20prioritering%20av%20
kulturarvsmaterial%20for%20digitalisering.pdf
95 http://www.digisam.se/images/docs/planerna/Checklista%20for%20prioritering%20av%20
kulturarvsmaterial%20for%20digitalisering.pdf
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14.3

Mediakonverteringscentrum (MKC)

MKC i Fränsta är en avdelning inom RA och en resurs inom storskalig digitalisering för
myndigheter och andra offentliga organisationer
MKC har lång erfarenhet av storskalig digitalisering av processtyrd industriell karaktär
och har byggt upp en stor kompetens inom området. Digitalisering sker idag från både
inbundna böcker, lösa blad, ritningar, tidningar och mikrofilm. Utvecklingsarbeten för
att kunna möta museernas behov av att återge föremål i digital form är under framväxt.
MKC bedriver sin verksamhet i specialanpassade lokaler och RA har under
de senaste tio åren gjort investeringar i inredning och utrustning. Sedan
digitaliseringsverksamheten tog sin början 1991 har sammantaget mer än 200 miljoner
digitala bilder producerats. Verksamheten vid MKC var som störst för några år sedan
och sysselsatte drygt hundratalet personer. Den årliga digitaliseringen är fortfarande
omfattande och goda möjligheter finns att skala upp verksamheten för en större
produktion.
De senaste utvecklingsinsatserna har skett inom området tidningsdigitalisering,
där samarbetet med KB kring DigiDaily 2010-201396 lett till att kostnadseffektiva
digitaliseringsprocesser utarbetats. Även storskalig OCR-tolkning med fulltextsökning i
det digitaliserade materialet är en nyetablerad delprocess.
År 2014 avslutades RA:s omfattande, mångåriga arbete med att digitalisera
kyrkobokföringsmaterial. I och med att denna omfattande insats nu slutförts har resurser
frigjorts som skulle kunna användas för att utveckla MKC:s roll som en nationell resurs
för digitaliseringen av kulturarvet.

Digital produktionslina för fotografisk bild

Digisams bedömning är att förutsättningarna för storskalig digitalisering av fotografisk
bild vid MKC är goda. Digisams styrgrupp beslutade i april 2015 att en pilot skulle
genomföras för att pröva detta. Det visade sig emellertid av resursskäl inte vara möjligt
att genomföra under innevarande år.

96 http://www.kb.se/om/projekt/Projekt-Digidaily/
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15 Audiovisuella samlingar
Digisams bedömning
Vid många av Digisams medverkande myndigheter och institutioner finns
betydelsefulla audiovisuella material. Vid bara ett fåtal finns kompetens och tekniska
resurser för professionell förvaltning och digitalisering av sådana material.
Inspelningar som ligger på äldre tekniska bärare där informationen snart går
förlorad om inget görs bör särskilt prioriteras för digitalisering. Särskilda insatser
krävs för att rädda unikt material på magnetband.
Digisams förslag
Kungl. Biblioteket ges i uppdrag att ansvara för att en ökad samverkan kring
digitalisering av audiovisuellt material kommer till stånd. Samverkan bör särskilt
ske med Riksarkivet, Svenska Filminstitutet, Institutet för språk och folkminnen
samt Musikverket som redan har uppdrag och digitaliseringsverksamheter för
audiovisuella material.
Svenska Filminstitutet, som har samlad kompetens och teknik för professionell
filmarkivering och filmrestaurering, ges nationellt ansvar för bevarande av analoga
mediabärare för film.
Audiovisuella material som film och ljudinspelningar speglar vår moderna historia
genom både dokumentation, fiktion, musik och konstfilm. De samlingar som förvaltas
av Digisams medverkande myndigheter och institutioner ställer speciella tekniska krav
på både fysiskt bevarande och digitalisering. Samlingarna är omfattande men spridda
på många händer. För de flesta myndigheter och institutioner är det omöjligt att på egen
hand hålla den kompetens och utrustning som krävs för en professionell förvaltning.
Dessutom finns för en del av materialen, t.ex. magnetband, ett begränsat tidsspann
eftersom de inte förväntas hålla längre än högst tio till femton år till.
Digisam valde därför att 2014 tillsätta en särskild arbetsgrupp som under ett drygt år
fördjupat sig i området och sammanställt sina diskussioner och förslag i Rapport från
Digisams arbetsgrupp för audiovisuella arkivsamlingar97.
Det som framför allt skiljer audiovisuella material från andra samlingar är att de
löper högre risk att gå förlorade av rent tekniska skäl. I synnerhet magnetband, som
ljudkassetter och videoband, har kort livslängd och om de inte omgående digitaliseras
kommer stora mängder information att gå förlorad.
Situationen försvåras av att ingen myndighet har ett övergripande ansvar för området
och att många aktörer är inblandade. Flera myndigheter och institutioner som i
praktiken förvaltar AV-material saknar dessutom såväl resurser som formella uppdrag
på området. Riksarkivets föreskrifter98 täcker inte heller behoven som finns för detta
område.
97 http://www.digisam.se/images/docs/rapporter/Mot%20okad%20digitalisering.pdf
98 2013:2 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd för analoga ljud- och videoupptagningar, 2009:2

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar(upptagningar
för automatiserad behandling) samt 2009:1, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska
handlingar (upptagningar för automatiserad behandling).
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Regeringen har tidigare initierat flera riktade satsningar på filmområdet, bl.a. genom
att 2003 inrätta Filmarkivet i Grängesberg (sedan 2011 under KB) och 2014 avsätta
särskilda medel för Digitaliseringen av det svenska filmarvet99 på SFI. För andra segment
av det breda AV-området ser det magrare ut. Bland tidigare, mer övergripande, initiativ
på AV-området kan nämnas riktade insatser i samband med arbetsmarknadssatsningar
som Sesam100 och Access101.
År 2008 genomförde ABM-centrum en kartläggning av audiovisuella material, som
fortfarande är i viss mån giltig. Sedan dess har de organisatoriska förutsättningarna dock
förändrats, bl.a. genom att Statens ljud och bildarkiv (SLBA) införlivades i KB 2009 och
Musikverket instiftades som ny myndighet 2011.

15.1

Arbetsgruppen för AV-material

Sex av Digisams medverkande myndigheter och institutioner var representerade i
arbetsgruppen, som även förstärktes med representanter för några centrala aktörer
utanför den statliga kretsen (se bilaga 3, Arbetsgrupper och nätverk). Arbetsgruppens
övergripande uppgift var att arbeta fram förslag med syftet att minska risken att värdefull
kulturarvsinformation i form av ljud och rörlig bild går förlorad. Förslagen skulle
bidra till effektivt resursutnyttjande inom det statliga kulturarvsområdet samt ökad
tillgänglighet till audiovisuella samlingar.
Gruppen identifierade fem centra för kompetens och teknik: KB, Riksarkivet, SFI,
ISOF samt Musikverket. Dessa bedöms alla ha grundläggande förutsättningar för att i
samverkan och med förtydligade uppdrag och utökade resurser ta ett större ansvar på
AV-området. Det är viktigt att beakta behoven även hos övriga berörda myndigheter
och institutioner, men också hos andra större aktörer utanför den rent statliga kretsen
så som Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Centrum för näringslivshistoria, Stiftelsen
Filmform, TAM-arkiv och public service bolagen.
Arbetsgruppens diskussioner synliggjorde behovet av en pilotstudie för att operativt
testa en produktionslina för AV-material, som på lite längre sikt skulle kunna fungera för
mer storskaliga insatser. KB kan genom Filmarkivet i Grängesberg presentera en miljö
och en modell som fungerar för film, och som har förutsättningar att stegvis byggas ut
även för andra materialkategorier.
På arbetsgruppens förslag, och i samverkan mellan KB och Riksarkivet har Digisam
därför initierat en pilotverksamhet med syfte att sätta upp, testa och vidareutveckla
en produktionslinje med processflöden - urval, bildfångst, kvalitet, metadata och
tillgängliggörande - för digitalisering av audiovisuellt material. Landsarkivet i Lund
bidrar med ett litet urval film på filmbas, och processerna dokumenteras noga. Piloten
följer Digisams Vägledande principer för arbete med digitalt kulturarv102. Den utgår
från befintlig insamlings- och digitaliseringsverksamhet vid Filmarkivet, som uppfyller
99 http://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/digitalisering-av-filmarvet/fragor-och-svar-omdigitalisering-av-filmarvet/
100 http://www.regeringen.se/contentassets/a800f44010d149acb1e3e58446a44a65/
sysselsattningsatgarder-inom-kulturomradet-sesam-projektet
101 http://www.kulturradet.se/Documents/publikationer/2010/access_final.pdf
102 http://www.digisam.se/images/docs/rapporter/Vagledande_principer_for_arbetet_med_digitalt_
kulturarv.pdf
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alla kriterier för att kunna fungera som en samlad ABM-resurs för digitalisering av
audiovisuella samlingar. Filmarkivet har idag ändamålsenliga lokaler, teknik och teknisk
kompetens, men högst begränsad kapacitet. För att kunna dra maximal nytta av denna
resurs krävs en förstärkning av verksamheten.

56

16 Nationella riktlinjer för digital
informationshantering
Digisams bedömning
Nationella riktlinjer utgör en grund för en långsiktig, effektiv samverkan. För att
utgöra ett hållbart stöd för kulturarvsområdet krävs att de kontinuerligt förvaltas.
Digisams förslag
Ett uppdrag ges till berörd myndighet att förvalta de nationella riktlinjerna.
Digisam har enligt uppdrag utarbetat ett förslag till nationella riktlinjer för digital
informationshantering. Förslaget är utformat för att vara ett stöd i såväl det strategiska
arbetet som den vardagliga verksamheten vid kulturarvsinstitutionerna. Digisams
förslag till nationella riktlinjer består av Vägledande principer för arbetet med digitalt
kulturarv103 kompletterade med stödjande dokument i form checklistor, vägledningar,
rekommendationer och handböcker. De nationella riktlinjerna är avsedda att vara en
grundläggande gemensam plattform för fortsatt utvecklad samverkan.
Målet är att de nationella riktlinjerna ska kunna fungera som vägvisare och stöd för
alla aktörer, oberoende av från vilket perspektiv de närmar sig digitaliseringsområdet.
Förhoppningen är därför att de ska kunna komma till nytta i en långt större krets
än de statliga kulturarvsmyndigheterna och institutionerna. För att ge gott stöd till
kulturarvsområdets aktörer behövs långsiktig förvaltning av de nationella riktlinjerna,
implementeringsstöd och kompetenshöjande insatser.

103 http://www.digisam.se/images/docs/rapporter/Vagledande_principer_for_arbetet_med_digitalt_
kulturarv.pdf
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Figur 6. Myndigheternas och institutionernas arbete med att nå målen för Digit@lt kulturarv är
den huvudprocess som Digisams arbete stödjer.

16.1

Vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv

För att skapa ett effektivt samarbete mellan ett stort antal aktörer behövs
överenskommelser om vissa centrala utgångspunkter. Digisam har utgått från
att en uppsättning grundläggande principer skulle utgöra ett värdefullt stöd
för inriktningsbeslut på vägen mot en kostnadseffektiv samordnad digital
informationshantering.
Digisams vägledande principer är utarbetade i enlighet med TOGAF104, en modell för
att skapa, underhålla och tillämpa verksamhetsarkitektur som utvecklats av The Open
Group105. Varje princip stöds av en kort beskrivning, ett förklarande motiv och några
konsekvensmeningar som pekar på vilka insatser som kan krävas. Eftersom principerna
ska gälla långsiktigt innehåller de inga referenser till specifika tekniska lösningar eller
format. De ska heller inte ses som mål att uppnå och bocka av, utan som just principer
att hålla kursen mot.
104 https://www.opengroup.org/togaf/
105 http://www.opengroup.org/aboutus
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Principerna har grupperats under huvudrubrikerna styra, producera, använda och
bevara (se vidare kap. 8, Den digitala livscykeln). De är tänkta att kunna fungera
som stöd för alla typer av kulturarvsaktörer, även långt utanför Digisams krets
av medverkande myndigheter och institutioner. Med hänvisning till Digisams
omvärldsbevakning speglar de 14 formulerade principerna också ett medvetet
förhållningssätt till dominerande internationella framtidstrenderna inom området
digitalt kulturarv.
Förslaget till vägledande principer bereddes med Digisams expertgrupp, i en öppen
webbremiss samt genom en inbjudan till samtliga medverkande myndigheter och
institutioner att delta i en öppen hearing för att vidare diskutera de föreslagna
principerna. De vägledande principerna106 antogs av Digisams styrgrupp i april 2014.
Principerna används av flera av Digisams medverkande myndigheter och institutioner
som en stomme i arbetet med de interna digitaliseringsplanerna. Principerna har också
översatts till engelska, tryckts och spridits i båda sina språkversioner. De har tagits emot
väl, såväl i Sverige som utomlands.
Med principerna har Digisam lagt en kurs från det dagliga arbetet på myndigheter
och institutioner, via principerna mot de övergripande målen för arbetet med digitalt
kulturarv. Principerna utgör grundstommen i Digisams förslag till nationella riktlinjer.

Figur 7. Principskiss över Digisams förslag till nationella riktlinjer.

16.2

Stödjande dokument

Utgångspunkten är att de nationella riktlinjerna ska sammanlänka vision, mål, strategier
106 http://www.digisam.se/images/docs/rapporter/Vagledande_principer_for_arbetet_med_digitalt_
kulturarv.pdf
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och dagligt arbete. För att säkra det behöver de vägledande principerna kompletteras
med ytterligare dokument till stöd i det dagliga arbetet. Sådana har i ett första steg tagits
fram i form av rekommendationer, checklistor och handböcker. Med dessa material har
Digisam också svarat på uppdraget att presentera allmänna råd för digitalisering och
tillgängliggörande av samlingar och arkiv. Digisams bedömning är att det mest effektiva
sättet att närma sig frågan om allmänna råd är att utforma rekommendationer.
Digisams stöddokument utgår från och bygger vidare på redan nedlagt arbete i tidigare
satsningar, både nationellt och internationellt. För att de nationella riktlinjerna ska ge
långsiktigt hållbar vägledning krävs en kontinuerlig förvaltning av såväl helheten som de
ingående delarna.
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17 En skalbar och flexibel infrastruktur för
digital kulturarvsinformation
Digisams bedömning
Tillgång till en gemensam, skalbar och flexibel infrastruktur för förvaltning av
digital kulturarvsinformation är en grundläggande förutsättning för en mer
kostnadseffektiv försörjning och förvaltning av information. Utifrån en bas i
datakommunikation och lagring kan efter behov en successiv utbyggnad göras
med tjänster och verktyg för t.ex. bevarande, kvalitetshöjning och användning.
Med SUNET som samarbetspart finns goda möjligheter att etablera en sådan
infrastruktur och koppla den till redan befintliga resurser och lösningar.
Utveckling av en långsiktig infrastruktur för lagring och bevarande kräver en
investering som kommer att leda till kostnadseffektivitet på uppskattningsvis 3-5
års sikt. Fortsatt mer kortsiktiga insatser på vidareutveckling och kompletteringar
av olika befintliga lösningar för lagring och bevarande riskerar att leda till inlåsning
och därmed svårigheter att gå över till gemensamma lösningar. Ett långsiktigt
samarbete med SUNET skulle ge institutionerna styrka och teknisk grund och
kompetens att lösa bevarandefrågor för olika typer av kulturarvsinformation.
Digisams förslag
En skalbar infrastruktur för förvaltning, lagring och bevarande av kulturarvsdata,
utvecklas i samverkan med SUNET.
Förutsättningarna utreds för att utveckla landsarkiven eller lämpliga bibliotek och
museer till noder för infrastruktur och kompetens med målet att knyta samman
den nationella infrastrukturen med regionala infrastrukturer, nätverk och enskilda
ABM- institutioner.
Riksarkivet ges i uppdrag att i samråd med Kungl. biblioteket kravspecificera
gemensamma lösningar för lagring och bevarande inom ramen för en gemensam
infrastruktur.

En skalbar, flexibel infrastruktur, byggd som en gemensam plattform för samverkan
utifrån tydligt definierade behov hos användare och institutioner är en förutsättning för
en kostnadseffektiv hantering, harmonisering och kvalitetshöjning av kulturarvsdata.
En sådan infrastruktur ligger också väl i linje med det förslag som Centralmuseernas
samarbetsråd utvecklade och år 2010 beskrev i rapporten Förstärkt samarbete i
museisektorn107. Genom att bygga vidare på redan etablerad samverkan med SUNET
finns förutsättningar för att åstadkomma detta. Dessutom är kulturarvsinformation per
definition även forskningsinformation. Genom att bygga infrastrukturen för digitalt
kulturarv på det svenska universitets- och högskolenätverket öppnar vi också nya
möjligheter för en samverkan med infrastrukturerna för forskningsinformation.
Sammantaget skulle ovan beskriven samverkan ge en tryggare och mer stabil
107 Ku2010/552/KT http://www.maritima.se/Global/Maritima/Om_oss/pdf/Slutrapport%20
F%C3%B6rst%C3%A4rkt%20samarbete%20inom%20museisektorn%20Dnr%20388-2010-10.PDF
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informationshantering till en lägre kostnad. Härigenom skapas också en plattform för
långsiktig användbarhet och det skulle också öka möjligheterna att utveckla olika tjänster
och verktyg avpassade efter både institutionernas, universitetens och medborgarnas
mångskiftande behov.

Figur 8. Skiss över förslaget till en skalbar och flexibel infrastruktur.

17.1

Digital infrastruktur

Digital infrastruktur för kulturarv är ett begrepp som idag används i bred bemärkelse.
Oftast relaterar det till hantering av digitalt kulturarvsmaterial i databaser och system
för samlingsförvaltning. Ibland avses datainfrastrukturer som etableras när metadata
från flera olika institutioner aggregeras och tillgängliggörs, genom t.ex. K-samsök
eller den Nationella ArkivDatabasen (NAD). Datainfrastrukturer bygger oftast på
processer som har utvecklats internt på institutionerna eller i samverkan med olika
typer av aggregeringstjänster. Eftersom informationen är skapad i olika system, efter
olika principer och domänlogiker, krävs samordnade insatser för att harmonisera
informationen så att dess potential kan utnyttjas till fullo. Tekniska infrastrukturer som,
bl.a. genom uppkopplingskapacitet, stödjer datainfrastrukturer och aktiviteter kopplade
till aggregering kallas för e-infrastrukturer.
I Digisams rapport Digital informationshantering och infrastruktur för kulturarvet108
presenteras resultaten av de workshoppar och modelleringar som genomförts med de
institutioner som idag förvaltar aggregeringstjänster. Där presenteras också hur den
nuvarande hanteringen av digital kulturarvsinformation ser ut, från strukturering i
institutionernas verksamhetssystem till aggregering och tillgängliggörande.
108 http://www.digisam.se/images/docs/rapporter/Digital%20informationshantering%20och%20
infrastruktur%20for%20kulturarvet.pdf
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Under arbetet med digitala infrastrukturer blev det tydligt att det finns behov av en
handbok som kan ge institutionerna stöd i deras val av digitala infrastrukturer och ITlösningar för kulturarvsinformation. Digisam har utarbetat en sådan handbok109 som
beskriver vad digitala infrastrukturer är, samt listar vilka olika typer av infrastrukturer
som finns och vilka tjänster och verktyg som kan vara kopplade till dem.

Figur 9. Skiss över infrastrukturer för kommunikation, data och forskningsinformation.

17.2

Digital informationshantering

Information om samlingar skapas, förvaltas och ibland även lagras i levande system
som är under ständig förändring. Systemen är inte alltid ihopkopplade med tillhörande
datafiler (t.ex. högupplösta bilder på objekt) eller långsiktiga bevarandelösningar. På så
sätt splittras informationen både genom hur den beskrivs, och hur olika system hanterar
respektive aggregerar data (se fig. 10 nedan).

Figur 10. Olika domänspecifika beskrivningar av kulturarvsinformation vid institutioner.

Tillgång till gemensam lagring och användning av vedertagna internationella standarder
och stödfunktioner, är ett första steg för att skapa ett högkvalitativt system för
kulturarvsinformation som är till nytta för alla. Gemensamma infrastrukturer och andra
tekniska resurser lägger grunden för att detta ska kunna uppnås på ett resurseffektivt
109 Publiceras i januari 2016
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sätt, så att samma typ av funktionalitet och expertis inte behöver byggas upp vid varje
institution.

17.3

Aggregering

I detta sammanhang står uttrycket aggregering för insamling av metadata från olika
institutioner för gemensam exponering på webbportaler, alternativt tillgängliggörande
via API:er.
Aggregering, interoperabilitet och standarder är kärnfrågor i de åtaganden som Sverige
gjort genom Europeiska Unionens rådsslutsatser om Europeana110. Inom ramen för
Digisams kartläggning av den digitala informationshanteringen utreddes hur publicering
av digitaliserat kulturellt material i Europeana kan stödjas. Digisam undersökte
om de standarder som används av Sveriges nationella aggregatorer är interoperabla
på en nationell och internationell nivå. Digisam tittade även på möjligheterna till
vidareutveckling.
De nationella domänspecifika aggregatorerna har centrala roller i arbetet med
att tillgängliggöra informationen. I Sverige finns idag fyra stora nationella,
domänspecifika, aggregatorer inom det statliga kulturarvsområdet: NAD111 (arkiv),
LIBRIS/KB112 (bibliotek), GBIF113 (naturhistoriska samlingar och observationer) samt
K-samsök114 (kulturmiljö- och museidata). Dessa aggregatorer samlar in information
från andra kulturarvsinstitutioner till en gemensam datainfrastruktur. Det är dock
endast beskrivande metadata som samlas in, inte själva filerna.
När det gäller tillgänglighet på europeisk nivå finns information om arkiv via NAD i den
Europeiska arkivportalen, Archives Portal Europe115 (APE). På bibliotekssidan är det
The European Library116 (TEL) via KB som är ingången till bibliografiskt material. För
audiovisuella samlingar deltar KB även i EU Screen117 på europeisk nivå. Museisamlingar
görs tillgängliga på olika sätt, med olika metadata som varierar beroende på hur
informationen aggregeras, t.ex. genom MINT118 (Metadata Interoperability Services)
som används av ett flertal EU-finansierade projekt. GBIF finns även på europeisk nivå.

110
111
112
113
114
115
116
117
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XG1213(04)&from=SV
https://sok.riksarkivet.se/nad
http://libris.kb.se/
http://www.gbif.se/portal/#/index
http://www.ksamsok.se/
https://www.archivesportaleurope.net/sv
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
http://www.euscreen.eu/
http://mint.image.ece.ntua.gr/redmine/projects/mint/wiki/Wiki
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Figur 11. Befintliga datainfrastrukturer för aggregering.

Idag skapas interoperabilitet mellan olika kulturarvsdomäner först i Europeana. Däremot
finns det betydligt mer information som tillgängliggörs gemensamt inom respektive
domän på nationell nivå än vad som syns i Europeana.
De nationella samsökningstjänsterna är idag inte sammankopplade på alla nivåer. I
samsökningstjänsten Sondera kan man samsöka i NAD, SMDB och Libris. I Kringla119
kan man söka i musei- och kulturmiljöinformation. Utöver dessa sätt att tillgängliggöra
kulturarvsinformationen för användare finns det flera regionala portaler, samt olika
europeiska och internationella projekt och initiativ, som tillgängliggör information
exempelvis genom tematiska portaler. Vissa aggregatorer (t ex K-samsök och Europeana)
tillhandahåller också API:er (applikation programming interfaces), som förenklat kan
sägas vara maskinläsbara gränssnitt mellan olika system, respektive mellan olika system
och utvecklare. I ökande omfattning publiceras också dataset som maskinläsbar data,
ofta på institutionernas webbplatser.
Aggregeringstjänster skördar idag vissa delar av kulturarvinformationen (metadata)
för att göra den synlig och användbar. Eftersom olika tjänster använder olika
metadatastandarder läggs förhållandevis mycket resurser på mappning mellan olika
metadatamodeller för att möjliggöra samsökning av information. I de allra flesta fall
görs detta mot den lägsta gemensamma nivån, vilket innebär att informationen förlorar
i kvalitet för varje aggregeringssteg. Idealt skulle beskrivningen av informationen i
stället göras mot en hög, gemensam och interoperabel nivå. Det kräver användning
av vedertagna internationella standarder och harmonisering av domänspecifika
standarder på internationell nivå. Ett sådant initiativ har tagits med den konceptuella
ISO-standarden för kulturarvsinformation, CIDOC CRM120, som idag även finns i
maskinläsbart format. Det skapar nya möjligheter för kulturarvsinstitutionerna att
använda gemensamma ontologiska beskrivningar och att uttrycka dessa som länkbar
data.
119 http://www.kringla.nu/kringla/
120 http://www.cidoc-crm.org/
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Digisams inventering, som redovisas i rapporten Digitalisering av kulturarvet - nuläge
och vägvalsfrågor121, visar dock att CIDOC CRM än så länge inte används i större
utsträckning vid våra medverkande myndigheter. Riksarkivet deltar för närvarande
i ett projekt, delfinansierat av Kulturrådet och Länsstyrelsen i Västernorrland där
förutsättningarna testas för att praktiskt harmonisera arkivinformation med CIDOC
CRM.
Även om länkad data är ett bättre och mer avancerat tekniskt sätt för att göra
kulturarvsinformation användbar förväntas aggregering vara fortsatt aktuell så länge
den efterfrågas av Europeana och i andra internationella samarbeten. Inom Europeana
är aggregeringsprocesser och flöden för närvarande under översyn och den framtida
strukturen är oviss.
På nationell nivå skulle aggregeringsstrukturen kunna effektiviseras genom att
kopplas till gemensam lagring och en tjänst för strukturering av informationen enligt
internationella interoperabla standarder. En digital tjänsteinfrastruktur utvecklas nu
inom ett Europeanaprojekt122 där syftet är att skapa en sammanhållen och integrerad
infrastruktur för digitala tjänster. Visionen bygger på att det i framtiden ska bli
möjligt att indexera information och visa i Europeana utan att som idag behöva skicka
den. Visionen är att dagens aggregatorer kommer att arbeta mer med expertstöd i
framtiden. Detta kommer att grundas på en gemensam teknisk infrastruktur, Europe
Cloud Services, som baseras på utvecklingen inom Europeana Cloud-projektet. Ett
innovationsteam kommer att inrättas i november 2015 för att undersöka vad som är
möjligt att uppnå i denna riktning under de kommande åren. Digisam kommer att vara
representerade i teamet. Europeana ingår också överenskommelser med europeiska
forskningsinfrastrukturer som DARIAH123 och CLARIN124.

17.4

Semantiska webben och länkad öppen data

Vid de workshoppar Digisam hållit med representanter för de aggregerande
institutionerna har enighet rått om att den semantiska webbens utveckling kommer att
effektivisera och på sikt troligen ersätta aggregeringsprocesserna.
Öppna sammanlänkade datakällor kallas för länkad öppen data (LOD). Det innebär att
informationen är maskinläsbar och utan hinder kan användas och återanvändas i andra
sammanhang. En konsekvent implementering av länkad öppen data bedöms dock som
något som ligger i framtiden. Digisams omvärldsbevakning pekar också på att länkbar
data inom kulturarvsområdet även behöver ha processer för kvalitetskontroll, bevarande
och sammanlänkningar. En e-infrastrukturell grund samt stöd i form av gemensamma
tjänster för kulturarvsinstitutionerna är därför den viktigaste förutsättningen för att
digital kulturarvsdata ska kunna komma till maximal nytta i det stora molnet av länkad
öppen data.
Auktoritetsfiler är en typ av resurser som är särskilt värdefulla att tillgängliggöra
som öppna data. Det kan handla om listor av brett intresse för många aktörer, över
t.ex. ortsnamn, personnamn eller fastställda nomenklaturer. Sådana resurser bör
121 http://www.digisam.se/images/docs/rapporter/Digitalisering%20av%20kulturarvet_nulage_och_
vagvalsfragor.pdf
122 http://pro.europeana.eu/project/europeana-dsi
123 http://dariah.eu/
124 http://clarin.eu/
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tillgängliggöras strukturerat online för att kunna länkas samman med andra datakällor,
och det arbetet bör bedrivas i öppet samarbete mellan berörda institutioner. För
närvarande pågår uppbyggnad av olika plattformar för hantering av auktoriteter
(terminologier, tesaurier, kontrollerade vokabulärer). Norska Kultur-IT har etablerat
Kulturnav125 och Terminology Management Platform126 har tagits fram inom ramen för
projektet AthenaPlus127. En förutsättning för en hållbar användning av dessa plattformar
är att de stöds av en beständig struktur för identifierare (se vidare i Digisams Checklista
för beständiga identifierare128). Gemensamma tjänster underlättar arbetet med
sammanlänkning av den digitala kulturarvsinformationen och kan också kopplas till
olika tillämpningar och applikationer.
Ett arbete med att publicera öppen data pågår vid några av Digisams medverkande
myndigheter och institutioner. Riksantikvarieämbetet, Kungl. Biblioteket och
Livrustkammaren med Skoklosters slott och Stiftelsen Hallwylska museet publicerar
kontinuerligt digitaliserade samlingar och digital information som öppen data. På
särskilda webbadresser publicerar KB129 och RA130 öppna dataset med särskilt fokus på
vidareanvändning i enlighet med PSI-lagen.131
Det finns också flera goda exempel132 på återanvändning av data genom användning av
K-samsöks API.

17.5

SUNET

En e-infrastruktur är en teknisk grundstruktur för elektronisk kommunikation, lagring,
bearbetning och visualisering av data samt nätverk för dataöverföring och avancerat
användarstöd.133 Under de senaste åren har e-infrastrukturer gått från att vara rent
tekniskt inriktade på kommunikationsnät till att även omfatta tjänster och ekosystem
med flera nivåer.
En ökad dialog och samverkan mellan infrastrukturerna för forskning och för det
digitala kulturarvet är under senare år en internationell trend. I Sverige har deltagandet
i EU-projektet DC-net134 2009-2013 öppnat för samarbete mellan SUNET och
kulturarvsinstitutionerna. Projektet syftade till att främja den digitala infrastrukturen
för att underlätta forskningens tillgång till information från kulturarvssektorn och
är det första EU-projekt som initierat en direkt dialog mellan e-infrastrukturer,
kulturarvsinstitutioner och forskningen. I Sverige underlättades arbetet av att de flesta
statliga kulturarvsinstitutioner redan får sin grundläggande infrastrukturförsörjning
genom den e-infrastruktur som SUNET tillhandahåller.
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http://kulturnav.org/
http://www.culture-terminology.org/
http://www.athenaplus.eu/
http://www.digisam.se/images/checklistor/Checklista_bestandiga_identifierare.pdf
https://data.kb.se
https://riksarkivet.se/psidata
Lag (2015:289) om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den
offentliga förvaltningen
132 http://www.ksamsok.se/goda-exempel/
133 http://www.vr.se/download/18.1d68133213a3f73f1e93e4/1349857069368/
Vetenskapsradets+guide+till+infrastrukturen+2012.pdf och http://www.snic.vr.se/news-events/events/
vaelkommen-till-workshop-om-e-infrastruktur
134 http://www.dc-net.org/
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SUNET erbjuder idag, utöver ett stabilt nät, också en rad gemensamma tjänster som
auktorisering genom SWAMID135, (kvalitetssäkrad och säker identifiering av användare),
backup och lagring, något som tidigare endast fanns i de enskilda institutionernas
interna IT-miljö. Universitet och forskare har genom SUNET även tillgång till andra
typer av resurser som i ett längre perspektiv kan vara av intresse av för en utvecklad
infrastruktur för kulturarvsinformation.
I september 2014 skrev RA som huvudman för Digisam, tillsammans med VR
och SUNET (Swedish University computer Network)136 under en gemensam
avsiktsförklaring137. Syftet var att förutsättningslöst samverka i infrastrukturella
frågor och med det övergripande målet att bidra till en infrastruktur för digital
kulturarvsinformation. Med utgångspunkt i avsiktsförklaringen har Digisam
initierat en pilotstudie för att testa en lagrings- och backuptjänst, som i sin tur kan
utvecklas till att bli den första byggstenen i en skalbar och flexibel infrastruktur för
kulturarvsinformation.

17.6

Lagring och bevarande

Bevarande är en grundläggande förutsättning för tillgängliggörande och framtida
användning av information. Gemensam hantering av det långsiktiga bevarandet skulle
bidra till en ökad möjlighet för kulturarvsinformation från olika domäner att göras
förståelig och kommuniceras sömlöst. Samtidigt skulle ett långsiktigt tillgängliggörande
möjliggöras bl.a. genom att informationshanteringen effektiviseras och informationen
packas i standardiserade paket, i synnerhet när det gäller strukturen på metadata.
Gemensamma lagringslösningar skulle vidare ge bättre kvalitet till lägre kostnad och
samtidigt underlätta åtkomst till informationen för institutioner, skolor, forskare,
utvecklare och andra medborgare.
Digisam genomförde under 2013 och 2014 en förstudie om digitalt bevarande.
Resultaten presenteras i rapporten Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner,
nulägesanalys och framtida behov138. Som ett stöd till förstudiens arbetsgrupp utsågs
en expertgrupp kring bevarandefrågor som bidrog med kunskap och kompetens.
En undersökning av befintliga lösningar och kvarstående behov gjordes genom
workshoppar och intervjuer med representanter för medverkande myndigheter och
institutioner. I nästa steg studerades de längst fram liggande lösningarna idag vad gäller
långsiktigt bevarande på nationell och internationell nivå. Slutligen gjordes en analys av
gapet mellan nuläget och de behov som identifierats under processen.
Flera institutioner har ett uttalat behov av vägledning för hur man ska tänka och planera
för bevarande av digital kulturarvsinformation på både kort och lång sikt. Den vägkarta
som utarbetades inom ramen för EU-projektet DCH-RP är en bra utgångspunkt för att
ta fram en svensk vägledning i dessa frågor.
Förtroende är en grundläggande aspekt vid lagring och bevarande. Institutionerna måste
känna sig trygga med att nya, gemensamma lösningar är både hållbara, väl förvaltade
och uppdaterade. SUNET har både erfarenhet och expertis i linje med dessa krav och
besitter dessutom kraftiga, stabila nätverksresurser och en utvecklad tjänstekatalog.
135
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http://www.swamid.se/
https://www.sunet.se/
http://www.digisam.se/images/docs/om_oss/MoU_SwedishResearchCouncil_NationalArchives.pdf
http://www.digisam.se/images/docs/rapporter/Digitalt%20bevarande%20vid%20
kulturarvsinstitutioner_nulagesanalys%20och%20framtida%20behov.pdf
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17.7

Gemensamma tjänster och verktyg

Digisams förstudie om digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutionerna139 belyste också
ett tydligt uttryckt behov av en gemensam tjänst för lagring. De myndigheter och
institutioner som deltog i förstudien framförde också önskemål om funktionalitet för
tillgängliggörande av informationen, t.ex. i form av länkad öppen data, kombinerad
med tillgång till verktyg för långsiktigt bevarande. De såg vidare flera fördelar med en
gemensam lösning, bl.a. skalfördelar vid upphandling, säkerhetsarbete och konvertering
till format för långsiktigt bevarande.
Förstudien definierade även behovet av stöd med råd och expertis vid planering
av långsiktigt bevarande. Särskilt betonades behovet av definierade gemensamma
standarder och att de juridiska aspekterna på informationslagring utanför den egna
institutionen behöver klargöras.
Med en koordinerande stödfunktion för flera institutioner kan arbetet med lagring
förenklas och hållas samman och ge stöd för t.ex. framtagandet av rutiner, strategier
och prioriteringar men även i form av implementering och förvaltning av gemensamma
verktyg för t.ex. konvertering.
Även om varje domänspecifik information kräver speciella anpassningar är det inte så
stor skillnad på digitala filer från kulturarvssektorn och andra sektorer. Riksarkivets
arbete inom eARD-projektet definierades i Digisams förstudie som en användbar
utgångspunkt. På övergripande nivå skulle eventuellt särskilda förvaltningsgemensamma
specifikationer140 (FGS:er) behövas för exempelvis museisamlingar. Tillämpning av
befintliga FGS:er, eller nya för kulturarvsinformation, skulle vara ett steg mot att bevara
samlingsinformation på ett strukturerat och långsiktigt hållbart sätt.

139 http://www.digisam.se/images/docs/rapporter/Digitalt%20bevarande%20vid%20
kulturarvsinstitutioner_nulagesanalys%20och%20framtida%20behov.pdf
140 https://riksarkivet.se/fgs-earkiv
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18 Framtida behov av samverkan
Digisams bedömning
Digisams medverkande myndigheter och institutioner har under senare år
utvecklat sitt arbete med digitalt kulturarv både enskilt och i samverkan. För
att fortsatt stödja en utveckling i riktning mot målen i den nationella strategin
för digitaliseringen av kulturarvet, Digit@lt kulturarv, krävs även fortsatt
en stödfunktion som kan initiera och driva frågor och på olika sätt bistå
myndigheterna och institutionerna i digitaliseringsarbetet.
Digisams förslag
För att stödja en fortsatt positiv utveckling inom det statliga kulturarvsområdet
inrättas en funktion som kan bygga vidare på Digisams arbete och långsiktigt kan
ansvara för en gemensam samverkansplattform samt fungera som expertcentrum
och kontaktpunkt.
Digisam har fyllt ett tomrum i digitaliseringslandskapet vilket blivit tydligt i en lång
rad kontakter, möten och operativa insatser där samordningssekretariatet fungerat som
katalysator, utförare och kopplingspunkt för gemensamma frågor.
Ovan har en rad insatser föreslagits, på ett antal områden, där större
kulturarvsmyndigheter kan ges ett vidgat framtida ansvar. Digisam bedömer dock, att
för att de gemensamma målen ska kunna nås, krävs också en funktion för som kan stötta
en strukturerad samverkan. Bland de förslag som presenterats i tidigare kapitel finns
också flera som skulle kunna hanteras av en sådan funktion.
Det förslag till en skalbar och flexibel infrastruktur som föreslås i kapitel 17 erbjuder
en teknisk plattform för operativ samverkan. Initialt för lagring och backup men med
förutsättningar för att byggas ut med gemensamma tjänster och verktyg. Här finns stor
potential för en kostnadseffektiv förvaltning och användning av kulturarvsinformation.
Genom detta skapas också en plattform för samverkan som lämpar sig som en
bas för arbetet med olika piloter och projekt som på ett effektivt sätt kan stödja ett
gemensamt arbete att nå målen för Digit@lt kulturarv. Detta kan med fördel bli en
uppgift för den funktion som föreslås förvalta de processer som inletts under Digisams
verksamhetsperiod 2011-2015.

Plattform för samverkan

En plattform för strategisk samverkan kan stödja det statliga kulturarvsområdet genom
att:
• utgöra en yta för gemensamma projekt och piloter för praktiska tester, som kan ligga
till grund för större konkreta samarbeten.
• främja, förvalta och fördjupa samarbetsinitiativ mellan kulturarvsinstitutionerna och
andra relevanta aktörer.
• förvalta de föreslagna nationella riktlinjerna inklusive stödjande dokument.
• hålla samman arbetet med utvecklingen av en flexibel och skalbar infrastruktur för
digital kulturarvsinformation.

Expertcentrum

Myndigheterna och institutionerna efterfrågar explicit stöd och råd inom rad områden
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för arbetet med digitalt kulturarv. Flertalet har svårt att på egen hand hålla sig
uppdaterade inom t.ex. det juridiska området, eller den snabba tekniska utvecklingen
och efterlyser därför aktuell omvärldsbevakning. Att skapa utrymme för alla de
expertresurser som behövs inom en organisation är svårt. Ur ett helhetsperspektiv
finns därför fördelar med att relevant expertkompetens knyts till den föreslagna
samverkansfunktionen.

Kontaktpunkt

Kulturarvsområdet kan utifrån framstå som splittrat och svårnavigerat. Digisams
medverkande myndigheter och institutioner kan därför dra nytta av en funktion som
kan fungera som mellanhand och dörröppnare för relevanta aktörer, både nationellt och
internationellt. Breda nätverk ger också möjlighet att fånga upp och pröva nya idéer som
på längre sikt kan leda till formaliserade projekt och konkreta leveranser.
Funktionen kan stödja det statliga kulturarvsområdet genom att:
• knyta och förmedla kontakter med relevanta europeiska och internationella aktörer
inom området digitalt kulturarv.
• knyta och förmedla kontakter med relevanta aktörer utanför kulturarvsområdet
• Skapa förutsättningar för närmare samarbete mellan berörda myndigheter och 		
institutioner.

Organisation, styrning och inflytande

För bästa måluppfyllelse bör samverkansfunktionen ges tydliga mål, en tydlig
styrstruktur och en säkrad modell för balanserat inflytande från hela gruppen
medverkande myndigheter och institutioner.
Erfarenheterna från Digisams verksamhetsperiod är att det också är av vikt att det
finns en öppen kontaktyta mot andra politikområden och mot kulturarvsområdet även
utanför det statliga fältet.
Digisam förordar en modell där samordningsfunktionen är placerad på en
värdmyndighet, som lämpligen är Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet eller Kungl.
biblioteket och styrs av en styrgrupp sammansatt av representanter för berörda
myndigheter och institutioner.
Ett balanserat inflytande från hela gruppen medverkande myndigheter och institutioner
tillgodoses förslagsvis genom ett råd där samtliga berörda ges plats. Förslag bör utarbetas
till hur roller och ansvar kan fördelas mellan råd, styrgrupp och samordningsfunktion.
Digisams bedömning är att den roll- och ansvarsfördelning141 som är beslutad av
styrgruppen är en grund att bygga vidare på.

141 http://www.digisam.se/images/docs/om_oss/Roll-%20och%20ansvarsfrdelning.pdf
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Bilagor
1. Uppdraget feb 2011
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Medverkande myndigheter och institutioner

Arbetets museum
Arkitektur- och designcentrum
Forum för levande historia
Institutet för språk och folkminnen
Kungliga biblioteket
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
Moderna museet
Myndigheten för tillgängliga medier
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Naturhistoriska riksmuseet
Nordiska museet
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksutställningar
Skansen
Statens försvarshistoriska museer
Statens historiska museer
Statens konstråd
Statens Kulturråd
Statens maritima museer
Statens museer för världskultur
Statens musikverk
Svenska filminstitutet
Tekniska museet
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Arbetsgrupper och nätverk

Arbetsgrupper
Myndighetsvisa planer
Deltagare:
Kristina Berg, Arkitektur och designmuseum
Jan-Erik Billinger, Filminstitutet
Karin Glasemann, Nationalmuseum
Magdalena Gram, Nationalmuseum
Matilda Karlsson, Riksantikvarieämbetet
Göran Konstenius, Kungl. Biblioteket
Karin Nilsson, Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet
Pia Nyström, Musikverket
Jan Östergren, Riksarkivet
Susanne Sellei, Kungl. Biblioteket
Digitalt bevarande
Deltagare:
Bengt Neiss, Kungl. biblioteket
Arvid Oja, Kungl. biblioteket
Stina Degerstedt, Kungl. biblioteket
David Larsson, Riksantikvarieämbetet
Per Dahl, Riksantikvarieämbetet
Kristina Berg, Arkitektur- och designcentrum
Carl-Niclas Odenbring, Institutet för språk och folkminnen
Matts Ramberg, Tekniska museet
Odd Johansen, Maritima museer
Malin Joakimsson, Maritima museer
Berndt Sjösten, Statens historiska museer
Erika Nyström, Statens historiska museer
DISKA (referensgrupp)
Deltagare:
Martin Bjersby, Riksarkivet
Ulf Bodin, Nordiska museet/ Kultur-IT
Fredrik Enoksson, KTH
Erik Isaksson, KTH
Mårten Johansson, Riksarkivet
Niklas Lindström, Kungliga Biblioteket
Martin Malmsten, Kungliga Biblioteket
Ambjörn Naeve, KTH
Henrik Summanen, Riksantikvarieämbetet
Miriam Säfström, Kungliga Biblioteket
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ATHENA Plus
Deltagare:
Karin Nilsson, Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet
(LSH)
Fredrik Andersson, (LSH)
Turid Wedholm, (LSH)
Linnéa Karlberg, (LSH)
Magdalena Gram, Nationalmuseum
Karin Glasemann, Nationalmuseum
Per Hedström, Nationalmuseum
Elisabeth Jern, Nationalmuseum
Birger Stensköld, Riksarkivet
Lilian Mirell Starrin, Riksarkivet
DCH-RP
Deltagare:
Eva Toller, Riksarkivet
Magnus Johansson, Världskulturmuseerna
Karin Nilsson, (LSH)
Matts Ramberg, Tekniska museet
Carl-Niclas Odenbring, Institutet för språk och folkminnen
Kristina Berg, Arkitekturmuseet - Nytt jobb
Kevin Holston, Naturhistoriska riksmuseet
Malin Joakimsson, Statens maritima museer
Stefan Evensen, Statens maritima museer
Juridik
Deltagare:
Referensgrupp
Anna Gullmark, Malmö museer		
Ann-Sofi Forsmark, Stockholms Stadsarkiv		
Per Dahl, Riksantikvarieämbetet
Krister Collin, Svenska Filminstitutet
Eva Dahlman
Jonas Hedberg, Nordiska museet
Stefan Högberg, Västra Götalands regionen
Katinka Ahlbom, Kungl. biblioteket
Toni Leander, Riksarkivet
Sanna Rydén Danckwardt, Moderna Museet
Jim Löfgren, Tjänstemännens och Akademikernas Arkiv
Avtalsgruppen
Magdalena Gram, Nationalmuseum
Catharina Sojde, Riksantikvarieämbetet
Elisabeth Bill, Svenska Filminstitutet
Emma Grimlund, Riksantikvarieämbetet
Sofia Strandvik, Nordiska museet
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Mats Niklasson, Kungl. Biblioteket
Ulrika Sturesdotter, Riksarkivet
Åsa Anesäter, Svenska Tecknare
Mats Lindberg, Bildupphovsrätt i Sverige
Paul Vestergren, Svenska Fotografers Förbund
Förhandlingsdelegationen
Jan Olov Westerberg, Naturhistoriska riksmuseet
Elisabeth Bill, Svenska Filminstitutet
Peter Krantz, Kungliga Biblioteket
Pia Nyström, Musikverket
Erik Åström, Kulturrådet
Catharina Sojde, Riksantikvarieämbetet
		
Pilotprojekt		
Maria Ljungkvist, Nationalmuseum
Rikard Nordström, Nationalmuseum
Emma Grimlund, Riksantikvarieämbetet
Lars Lundqvist, Riksantikvarieämbetet
Jonas Hedberg, Stiftelsen Nordiska museet
Kajsa Hartig, Stiftelsen Nordiska museet
AV-gruppen
Deltagare:
Magdalena Salomonsson, Riksarkivet
Richard Stones, Myndigheten för tillgängliga medier
Anna-Karin Larsson, Filmform
Eva-Lis Green, SVT arkiv
Jan-Erik Billinger, Svenska Filminstitutet
David Jansson, Musikverket
Maria Ljungkvist, Nationalmuseum
Carl-Niclas Odenbring, Institutet för språk och folkminnen
Anders Gidlöf, Centrum för näringslivshistoria
Göran Konstenius, Kungliga Biblioteket
Jim Löfgren, Tjänstemännens och akademikernas arkiv
Digital produktion
Deltagare:
Kaisa Unander, Kungliga biblioteket
Karin Nilsson, Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
Eva Toller, Riksarkivet
Antonio Molin, Naturhistoriska riksmuseet
Karin Glasemann, Nationalmuseum
Annika Hjerpe, Kungliga biblioteket
SPECTRUM
Deltagare:
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Arbetsgrupp
Annika Carlsson, Riksantikvarieämbetet
Bengt Wittgren, Murberget
Birgitta Zerpe, Länsmuseet Gotland
Christian Bajomi, Murberget
Elinor Magnérus, Örebro läns museum
Ingela Chef Holmberg, Riksantikvarieämbetet
Katarzyna Forsberg, Murberget
Lars Holstein, Västerbottens museum
Lisa Nilsen, Riksantikvarieämbetet
Margrit Wettstein, Nobelmuseet
Marie Svedin, Länsmuseet Västernorrland
Mikael Johansson, Stockholms stadsmuseum
Monica Gustafsson, Västarvet
Nina Persson, Historiska museet
Sunna Kuoljok, Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum
Susanne Olsson, Värmlands museum
Susanne Nickel, Eskilskällan, Eskilstuna kommun
Susanne Granlund, Eskilskällan, Eskilstuna kommun
Tova Sylvan, Östergötlands läns museum
Referensgrupp
Yvonne Magnusson, Malmö museer
Mia Ehn, Naturhistoriska riksmuseet
Sofia Seifarth, Tekniska museet
Susanna Janfalk, Nordiska museet
Josefina Freidwall, IKEA museum
Nätverk
Nätverk - Infrastruktur
Deltagare har utgjorts av representanter från följande myndigheter och institutioner:
Kungliga biblioteket
Svensk Nationell Datatjänst Göteborgs Universitet
Riksarkivet
Naturhistoriska Riksmuseet
Statens maritima museer
KTH
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
Nordiska museet
Riksantikvarieämbetet
EU–nätverk
Deltagare har utgjorts av representanter från följande myndigheter och institutioner:
Kungliga biblioteket
Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet
Murberget
Nationalmuseum
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Naturhistoriska riksmuseet
Nordiska museet
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Röhska museet
Svensk Nationell Datatjänst
Svensk Nationell Datatjänst Göteborgs Universitet
Universitetsbiblioteket Uppsala
Nätverk – Myndighets och institutionsvisa planer
Deltagare har utgjorts av representanter från följande myndigheter och institutioner:
Arbetets museum
Arkitektur & Designcentrum
Armémuseum
Filminstitutet
Flygvapenmuseum
Forum för levande historia
Institutet för språk och folkminnen
Konstrådet
Kungl. Biblioteket
LSH
Moderna museet
Musikverket
Myndigheten för tillgängliga medier
Nationalmuseum
Nordiska museet / Kultur-IT
NRM
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksutställningar
Skansen
Statens historiska museer
Statens konstråd
Statens maritima museer
Statens museer för världskultur
Tekniska museet
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Leveranser

Checklista för deltagande i EU-projekt
Checklistan togs fram av Digisam i samråd med nätverket för deltagande i EU-projekt
och innehåller råd och tips kring vad man kan tänka på innan ett projekt startar, under
projektets gång och efter projektet är över.
Checklista för samlingssystem
Att välja ett samlingssystem innebär ofta många ställningstaganden. Nya funktionella
och tekniska krav ställs idag på systemen, bland annat stöd för öppna standarder,
vedertagna metadatastandarder och maskinläsbara format. Det finns ofta specifika
behov vid olika institutioner vad gäller informationshantering och verksamhetens
processer. Denna checklista tar i första hand upp de saker som är inriktade mot det
gemensamma och främjar interoperabilitet och harmonisering av information som finns
i de olika systemen.
Checklista: Metadatastatus
Metadata, alltså data om data, är av avgörande betydelse för den som arbetar med
dokumentation, databaser, versionshantering eller (semantisk) webb. Ju mer beroende
vi blir av metadatan desto viktigare blir det också att den är korrekt och tillförlitlig. Bara
då är det möjligt att till fullo utnyttja de rika resurser som ligger i samlingarna, att hitta i
materialen och t ex koppla samman objekt från samma tid eller plats.
Checklista för digitalisering
Den som jobbar med digitalisering av kulturarvsmaterial fattar varje dag beslut om
vilka bilder eller dokument som ska scannas eller ljudfiler som ska räddas åt evigheten.
Digisam har inom ramen för arbetet med myndighets/institutionsvisa planer utarbetat
en checklista för prioritering av material till digitalisering. Den rör sig på generell och
övergripande nivå, och är tänkt som ett stöd i arbetet med att operationellt prioritera
mer konkret och precist vilka material som bör ställas längst fram i kön.
Checklista: Vad passar på Wikimedia Commons?
En kulturinstitution som vill nå ut brett med sina resurser gör klokt i att möta potentiella
användare där de befinner sig. Därför har Digisam tillsammans med Wikimedia Sverige
utarbetat en checklista som är tänkt att göra det enklare för den som vill ladda upp
material till Wikimedia Commons, så att det kan komma till mer, snabbare och bättre
nytta.
Checklista för persistenta identifierare
Beständiga identifierare (persistent identifiers/PID) är unika kodsträngar kopplade
till olika digitala objekt/poster. De är en förutsättning för att man ska kunna skapa
länkar mellan olika objekt/poster i ett nätverk. Beständiga identifierare kan hänvisa till
all information om ett objekt - digitala bilder, museisamlingen som det är en del av,
dokument som hänvisar till det, med mera.
Digitalisering av kulturarvet - Nuläge och vägvalsfrågor
I rapporten Digitalisering av kulturarvet - nuläge och vägvalsfrågor:
Sammanfattning och analys från arbetet med digitaliseringsplaner vid de statliga
kulturarvsmyndigheterna och institutionerna presenteras en sammanställning och
analys av de underlag vi kommit in till Digisam från myndigheterna och institutionerna.
I rapporten utpekas också några centrala utvecklingsområden och tänkbara vägar framåt
i form av ett antal öppna vägvalsfrågor.
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Vägledning om upphovsrätt
Den 17 december 2014 fastställde Digisams styrgrupp dokumentet Vägledning
om upphovsrätt och angränsande lagstiftning. Vägledningen arbetades fram
under hösten i samråd med den referensgrupp som tillsattes av styrgruppen i
slutet av 2013. Referensgruppen består av representanter från flera av de statliga
kulturarvsinstitutionerna och ett par ytterligare personer med stor erfarenhet av
upphovsrättsliga frågeställningar.
Vägledningen är tänkt att vara ett praktiskt och användbart verktyg för institutionerna i
deras dagliga juridiska överväganden. Den innehåller en beskrivning av upphovsrätten,
reglerna om allmänna handlingar, vad som gäller för människor på bild, riktlinjer för
sociala medier och olika rekommenderade avtalstexter. Som bilaga till Vägledningen
finns även de Grundvillkor för bildanvändning som togs fram i våras i samarbete med
upphovsrättsorganisationen Bildupphovsrätt i Sverige. Grundvillkoren fastställdes av
Digisams styrgrupp den 8 september 2014.
Digital informationshantering och infrastruktur för kulturarvet
Digisam har i uppdrag att innan slutet av 2015 presentera förslag till nationella riktlinjer
för en samordnad digital informationshantering och ett samordnat och kostnadseffektivt
digitalt långtidsbevarande av samlingar och arkiv. Mellan februari 2013 och oktober
2014 har vi i samarbete med andra aktörer arbetat med att sammanställa underlag för
det fortsatta arbetet med denna fråga. Resultatet så här långt hittar du i rapporten Digital
informationshantering och infrastruktur för kulturarvet – Underlag för fortsatt arbete.
Vägledande principer
För att möjliggöra effektivt samarbete mellan ett stort antal aktörer krävs en samling
överenskomna grundläggande principer. Principerna är tänkta att användas som stöd
för inriktning av beslut och bidra till att samordna digital informationshantering på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt. Eftersom principerna ska vara långsiktiga innehåller
de inte referenser till specifika tekniker. Sättet att leva upp till principerna kommer
att variera över tid. En förhoppning är dock att principerna leder till en diskussion
om behov av mer specificerat stöd i form av till exempel riktlinjer och anvisningar.
Principerna är indelade utifrån områdena styra, producera, använda och bevara.
Digitalt bevarande: Förstudien
Digisam har i uppdrag att ta fram förslag om nationella riktlinjer för hur ett samordnat
och kostnadseffektivt digitalt långtidsbevarande av samlingar och arkiv kan ske hos
kulturarvsinstitutionerna. För att komma framåt i frågan har Digisam genomfört en
förstudie om digitalt bevarande mellan april 2013 och mars 2014.
Resultaten från förstudien finns samlade i rapporten Digitalt bevarande vid
kulturarvsinstitutioner. Rapporten visar hur läget ser ut hos en rad intervjuade
kulturarvsinstitutioner vad gäller digitalt bevarande, vilka behov som finns på området
och hur ’state of the art’ (dagens högsta nivå inom ett område) kan nås. Rapporten
innehåller också information om hur Digisam bör arbeta vidare med frågan.
Enskilda bildavtal rörande Digisams rekommendation
Avtalsblankett för kulturarvsinstitution som vill göra sin digitaliserade
bilddatabas tillgänglig på egen webbsida och illustrera den med enstaka bilder ut
bilddatabasen. Bildavtalet tecknas mellan den enskilda kulturarvsinstitutionen och
upphovsrättsorganisationen Bildupphovsrätt i Sverige.
Följande mallar är bilagor från Digisams rapport Vägledning om upphovsrätt och
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angränsade lagstiftning.
Avtalstext om samtycke från människor på bild
Den här avtalstexten kan användas när fotografering sker av kulturarvsinstitutionens
verksamhet då det förekommer vuxna och/eller barn på bild och bilden ska användas för
att marknadsföra verksamheten på webb eller i skrift.
Upphovsrätt vid uppdragsfotografering
Den här avtalstexten kan användas när kulturarvsinstitutionen ger en extern fotograf i
uppdrag att dokumentera verksamheten i stort, vid enskilt evenemang eller för annan
typ av uppdragsfotografering i verksamheten.
Överlåtelse av bildsamling
Den här avtalsmallen kan användas när kulturarvsinstitutionen ska överenskomma med
en upphovsperson, dennes efterlevande eller annan rättighetshavare om överlåtelse av
bildsamling.
Upphovsrätt gällande anställd fotografs bildmaterial
Den här avtalstexten kan användas mellan kulturarvsinstitutionen och fotograferande
personal när fotograferingen sker i anställningen. Avtalstexten kan komplettera
ordinarie anställningsavtal eller kan utgöra tillägg till redan tecknat anställningsavtal.
Motsvarande text kan även användas vid annan typ av anställningsliknande form hos
kulturarvsinstitutionen samt vid praktik.
Upphovsrätt riktad till användare
Den här informationstexten kan användas när kulturarvsinstitutionen vill upplysa
allmänheten, forskare och andra användare om vilka bestämmelser som finns enligt
gällande lagstiftning.
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Ord- och begreppregister

A
Aggregator
I kulturarvsdata och i synnerhet i Europeanas kontext är aggregatorer organisationer,
projekt eller institutioner som samlar in metadata från enskilda organisationer och
ser till att deras metadata och format standardiseras och överförs till Europeana
enligt Europeanas riktlinjer och rutiner. Det finns olika typer av aggregatorer;
landspecifika (nationella eller regionala, domänöverskridande eller domänspecifika),
projektaggregatorer och oberoende organisationer.
Aggregeringstjänst
Med aggregerande tjänst avses i rapporten en webbservice och/eller ett publikt gränssnitt
som hämtar sitt innehåll från flera olika informationskällor, som t.ex. NAD, K-samsök
eller Europeana.
Aggregering
Aktiviteten att samla eller knyta ihop information som hör ihop eller har gemensamma
egenskaper. Mer generellt innebär aggregering en process där data summeras (eller
mer generellt kombineras) till ny data. Inom digitalt kulturarv står ofta uttrycket
för insamling av metadata från olika institutioner för överföring till olika typer av
webbportaler, alternativt för tillgängliggörande via API:er.
API
API eller applikationsprogrammeringsgränssnitt, av engelskans application
programming interface, är en specifikation av hur olika applikationsprogram kan
använda och kommunicera med en specifik programvara.
Auktoritet
Källa som enligt överenskommelse utgör standard för stavning, termer eller policy vid
registrering.
Auktoritetsfil
En auktoriserad form för att identifiera en term eller ett namn kombinerad med
andra informationselement som bidrar till att identifiera och särskilja det som den
auktoriserade formen betecknar.
Auktoritetslista
En lista innehållande auktoritetsfiler.
Avtalslicens
Avtalslicens är en nordisk avtalskonstruktion som har skapats för att underlätta för
användare av upphovsrättsligt skyddade verk och prestationer. En avtalslicens gäller
när det är fråga om en storskalig användning av en mängd verk som är skapade
av ett flertal olika upphovsmän. Avtalslicensen kan då ge användaren möjlighet
till en löpande tillståndsfri användning genom att ett särskilt avtal träffas med
organisation som företräder ett flertal av de berörda upphovsmännen. Ett avtal med
avtalslicens omfattar både upphovspersoner som är medlemmar i den avtalstecknande
organisationen och utanförstående, om inte särskilt förbehåll har gjorts av enskild
upphovsman. Avtalslicenser finns för specifika nyttjanden inom bl. a. arkiv och bibliotek.
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B
Beskrivande metadata
Metadatastandard som beskriver informationen, till skillnad från t ex tekniska eller
administrativa standarder. Dessa standarder kan vara specifika för olika institutioner,
domäner, med mera. Beskrivande standarder grundas ofta i Dublin Core, en
metadatastandard ursprungligen skapad för att underlätta sökning och hantering av
webbaserade dokumentresurser.
Beständiga identifierare
Med beständiga identifierare/PID:ar (persistent identifiers) avses här unika kodsträngar
kopplade till varje objekt/post. Sådana PID:ar är en förutsättning för att man sedan med
fasta länkar/URI:er (uniform resource identifiers) ska kunna skapa referenser mellan
olika objekt/poster i ett nätverk som t.ex. Internet.
Bevarande
Se Digitalt bevarande.
C
CC-licens
Tydlig markering (helst på objektsnivå) av materialets upphovsrättsliga status. CC
(Creative Commons) är för material med vissa förbehåll.
D
Databas
En databas är en samling information som är organiserad på ett sådant sätt att det
är lätt att söka efter och hämta enskilda bitar information, samt ofta även att ändra
informationen.
Data mining
Nedladdningsplatser för öppna forskningsdata eller tjänster som stödjer analyser av stora
datamängder.
Digitalisering
Operativt arbete med överföring av information, data och metadata till digitala
format. I rapporten används begreppet digitalisering i betydelsen skapande av digitala
representationer av analoga objekt som föremål, bilder, dokument och film.
Digital infrastruktur
Allt från internetuppkoppling till informationshantering med en hel rad tjänster
kopplade till det, som till exempel grid-tjänster, datalagring, säkerhet, interaktivitet, med
mera.
Digital kulturarvsinformation
Begreppet har använts för att beteckna både digital information om samlingar
(metadata) och de digitala samlingarna själva (digitala objekt).
Digital lagring
Teknisk lagring av data.
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Digitalt bevarande
Säkrande av innehåll så att framtida användare kan nå det, förstå och ta det till sig.
E
E-infrastruktur
Verktyg för elektronisk kommunikation, lagring, bearbetning och visualisering av data
samt datorer för storskaliga beräkningar, visualisering, modellering och lagring, nätverk
för dataöverföring och avancerat användarstöd som hör ihop med detta.
Exemplarframställning
Rätten att framställa exemplar av ett verk ingår i upphovsmannens ensamrätt.
Exemplarframställning eller kopiering av ett verk handlar om både direkt och indirekt
exemplarframställning. Direkt exemplarframställning är det när man exempelvis
fotokopierar eller skannar ett verk. Att framställa indirekta exemplar är det istället fråga
om när det finns ett mellanled. Rätten att framställa exemplar av ett verk gäller verket
i dess helhet eller delar av verket, oavsett i vilken form eller med vilken metod det
sker.
F
Format
Regler för hur en datafil skall tolkas, t.ex. bildformat eller textformat. (Rikstermsbanken)
Fotografisk bild
Om ett fotografi inte anses var tillräckligt unikt och självständigt att det kan anses vara
ett fotografiskt verk, är det ändå alltid skyddat i upphovsrättslagen som fotografisk bild.
Fotografiskt verk
Det som avgör om ett fotografi är att anse som ett fotografiskt verk är om fotografen
själv, eller annan som får anses vara upphovsman, vidtar olika åtgärder för att skapa just
ett verk. Det kan handla om särskild ljussättning, vinkel eller ett personligt uttryckssätt.
G
Generell avtalslicens
Sedan den 1 november 2013 finns en s.k. generell avtalslicens som kan användas för
nyttjande som de avtalsslutande parterna kommer överens om så länge det handlar om
storskalig och avgränsad användning.
H
Harmonisering
Inom rapporten avses harmonisering vara en beskrivning av data eller information på ett
sådant sätt att beskrivande termerna blir jämförbara.
Herrelösa verk
Herrelösa verk är verk där upphovsmannen är okänd eller inte går att finna, trots att
omfattande eftersökning har utförts.
I
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Identifierare
Se Beständiga identifierare.
Interoperabilitet
Interoperabilitet är förmågan hos olika system att fungera tillsammans och
kommunicera med varandra. Exempel på detta kan vara att systemen kan använda
samma protokoll eller läsa och skriva samma filformat. Interoperabilitet uppnås genom
samordning och (internationella) standardiseringsprocesser.
K
Konvertering
Med konvertering/migrering/emulering avses här rutiner för att löpande säkra
överföring av data till nya format, program och tekniska plattformar i takt med att de
befintliga blir omoderna, föråldrade eller oläsbara.
Kollektiv förvaltningsorganisation
Organisation skapad av upphovsmannastyrda intresseorganisationer, vars uppgift är att
förvalta medlemmarnas ekonomiska upphovsrätt genom att ingå avtal med användare
och bevaka att upphovsmännens intressen på andra sätt tillgodoses. Vissa kollektiva
förvaltningsorganisationer bevakar även rättighetsinnehavares intressen och rättigheter.
Exempel på kollektiva förvaltningsorganisationer i Sverige är ALIS, Bildupphovsrätt och
STIM.
L
		
Lagring
Se Digital lagring.
Licensiering
Licensiering innebär att någon som är behörig ger tillstånd eller tillåtelse till annan att
använda ett upphovsrättsligt skyddat verk på olika sätt. Användningsrättigheter som
annars ligger inom upphovsmannens ensamrätt till sitt verk och därför kräver tillstånd.
Licensiering sker vanligtvis genom skriftligt licensavtal.
Långsiktigt bevarande
Med långsiktigt bevarande avses här bevarandearbete med siktet inställt på
nästkommande generationer. Tekniskt innebär det en horisont på ca fem (5) år eftersom
medellivslängden för digitala system (hårdvara och mjukvara) beräknas till mellan tre
och sju år.
Länkad data
Sammanlänkning av information som finns i olika domäner genom den semantiska
webbens möjligheter.
Länkad öppen data (LOD)
Med länkad öppen data/LOD (Linked Open Data) avses här resurser som är fritt
tillgängliga på nätet i maskinläsbara, icke-proprietära format och i enlighet med
datamodellen RDF (Resource Description Framework) och möjliggör meningsbärande
länkar och därmed den framväxande semantiska webben.
Länkbar data
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Avser resurser som är tillgängliga på nätet i maskinläsbara, ickeproprietära format och
i enlighet med datamodellen RDF138 (resource description framework) som möjliggör
meningsbärande länkar och därmed den framväxande semantiska webben.
M
Mappning
En jämförelse mellan två metadatascheman där kompatibla kopplingar mellan olika
metadatafält definieras
Metadata
Data om data (Anmärkning: Metadata är knutna endera till ett informationssystem eller
till ett informationsobjekt med syftet att beskriva, administrera eller använda detta.)
Termen används vanligen för strukturerande uppgifter om digitala (och analoga) system.
Metadata delas ofta upp i olika typer, exempelvis teknisk metadata som skapas för eller
genereras av ett datasystem, administrativa metadata som beskriver hur ett system
fungerar eller hur ett objekt skapats och metadata som rör objekten i systemet och deras
egenskaper)
Metadatastandard
Olika standarder för metadata används inom kulturarvssektorn, t.ex. CIDOC-CRM.
N
Nod
Kopplingspunkt.
O
OCR
OCR (Optical Character Recognition) är automatisk textigenkänning. Begreppet använd
i samband med OCR-teknik, -process, -programvara, -skanning, m m.
Offentliggjorda verk
Ett verk anses offentliggjort när upphovsmannen själv eller någon som upphovsmannen
har utsett använder det skapade verket på något av de sätt som ligger inom
upphovsmannens ensamrätt. Ett verk anses därför offentliggjort när det har gjorts
tillgängligt för allmänheten genom överföring, offentligt framförande, offentlig visning,
försäljning, uthyrning, utlåning eller spridning av exemplar av verket på annat sätt.
R
Rättighetsinnehavare
Rättighetshavare eller rättighetsinnehavare kallas den som har övertagit upphovsrätten
till ett verk från upphovsmannen eller annan rättighetshavare. Det kan handla om
efterlevande som genom arv eller testamente har övertagit upphovsrätt från den avlidne
upphovsmannen. Det kan även handla om en kulturarvsmyndighet -institution eller
annan som genom gåva eller avtal har förvärvat upphovsrätten till ett skyddat verk.
S
Semantisk webb
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Ett begrepp myntat av World Wide Web Consortiums (W3Cs) chef Tim BernersLee, som också är skapare av världswebben (WWW). Begreppet beskriver metoder
och teknik för att möjliggöra för maskiner att förstå innebörden eller “semantiken” i
informationen på webben.
Standard
Överenskommelse mellan parter om hur något ska utföras. Överenskommelsen
innehåller beskrivningar, regler (normer) och rekommendationer för allmängiltig
och upprepad användning. Exempel på internationella standardiseringsorgan är ITU,
ANSI, IEEE och ISO. Det finns även standarder som uppstått spontant. Dessa kallas ”de
factostandard. (Källa: eARD-begreppslista/Pagina)
System
I rapporten avses informationssystem som idag används för kulturarvsinformation,
system som hanterar digitala objekt som en kulturarvsinstitution förvaltar.
T
		
Tesaurus/thesaurus
Kontrollerad ordlista med de semantiska relationerna mellan angivna termer
(anmärkning: En tesaurus är ofta hierarkisk och omfattar i regel ett särskilt
ämnesområde).
X
XML
eXtenstible markup language (XML) är ett utbyggbart märkspråk utan fast uppsättning
taggar. Syftet med XML är att kunna utväxla data mellan olika informationssystem.
(Källa: eARD/Rikstermsbanken)
Ö
Öppen data
Avser resurser som är fritt tillgängliga på nätet för att användas, återanvändas och
publiceras i maskinläsbara, icke-proprietära format.
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