Mot ökad digitalisering
Slutrapport
Digisams Arbetsgrupp för digital produktion

2

Digisam inrättade våren 2015 en arbetsgrupp för digital produktion. Det
övergripande syftet med gruppens arbete var att ta fram förslag till hur
digital produktion kan ske mer kostnadseffektivt med befintliga resurser
samt vilka krav som bör eller måste uppfyllas vid produktionen. Ett viktigt
mål var också att klarlägga fördelar och nackdelar vid små‐ respektive
storskalig produktion.
Denna rapport överlämnades av arbetsgruppen till Digisam den 1
september 2015.
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Förord
Digisams arbetsgrupp för digital produktion har under 2015 på styrgruppens uppdrag arbetat med
att fördjupa frågorna om hur befintliga digitaliseringsresurser ska kunna användas på ett mer
kostnadseffektivt sätt och hur kulturarvsinstitutionerna kan stödjas i allt från strategiska val till
praktiskt arbete.
Arbetsgruppen har också särskilt belyst frågorna om vid vilka situationer små‐ eller storskalig
digitalisering är att föredra. Gruppen vill också i detta sammanhang särskilt peka på behovet av att
utreda förutsättningarna för att etablera mobila lösningar för digitalisering.
Arbetsgruppen utgjordes av Karin Nilsson från Livrustkammaren och Skoklosters slott med
Stiftelsen Hallwylska museet, Eva Toller från Riksarkivet, Antonio Molin från Naturhistoriska
riksmuseet, Karin Glasemann från Nationalmuseum och Annika Hjerpe från Kungl. Biblioteket.
Arbetsgruppens slutrapport överlämnas härmed till Digisams verksamhetsledare för fortsatt
beredning av presenterade förslag.
Jag vill rikta ett stort tack till medlemmarna i arbetsgruppen och alla som tagit sig tid att träffa oss
och svara på våra frågor och enkäter.

Kaisa Unander
Enhetschef Digitalisering
Digitala Samlingar
Kungl. biblioteket
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ATT KOMMA IGÅNG
Digitalisering är mer än bildfångst via fotografering eller skanning. För att digitaliseringen ska bli
framgångsrik behöver målen med digitaliseringen definieras innan arbetet påbörjas. Läs gärna
Digisams vägledande principer.
Digitalisering ska betraktas som ett långsiktigt arbete som är en del i den ordinarie verksamheten.
Det är effektivt att arbeta med processkartläggning för att bryta ned och synliggöra
arbetsuppgifter och moment samt identifiera områden för utveckling och effektivisering i
digitaliseringsflödena. Se över möjligheterna och nyttan med att införa processbaserade roller och
funktioner som möjliggör och stödjer en eventuell digital plan och det vidare arbetet med
digitalisering och digitala resurser.
Skapa en roll eller funktion med ansvar för koordinering av digitalisering i vid bemärkelse.
Koppla processkartläggningen av verksamheten till utvecklingen av digitaliseringsprojektet.
Genom processkartorna kan man identifiera och definiera delar där det är gynnsamt att extrahera
information för lagring, backup eller arkivering. Då kan informationen via
systemstöd/automatisering skördas till rätt lagring, backup eller arkiveringsplats:




Skapa, förmedla och förankra en digital plan
processkartlägg
Inför processbaserade roller/funktioner.

Hela processen behöver tänkas igenom och det här behöver vara beslutat innan digitalisering
påbörjas:










målet med digitalisering
urvalsprinciper
frågan om upphovsrätt
beslut om filformat och bildkvalitet
beslut om namngivning av filer
beslut om metadata
beslut om bevarandet
beslut om hur materialet ska tillgängliggöras
inventering av kompetens och personalresurser.

PRIORITERING OCH URVALSPRINCIPER
Börja med att inventera samlingarna och välja ut vad som ska digitaliseras, använd gärna
Digisams Checklista för prioritering av kulturarvsmaterial för digitalisering som stöd.

KLARGÖR FRÅGAN OM UPPHOVSRÄTT
Innan digitalisering är det viktigt att veta om det verk som ska digitaliseras är skyddat enligt
upphovsrättslagen. Utförlig information om upphovsrätt finns i Digisams Vägledning om
upphovsrätt och angränsande lagstiftning.
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Observera att det förutom upphovsrätten kan finnas andra avtal eller regelverk som begränsar
möjligheten att använda och sprida det digitaliserade materialet.

FRÅGOR ATT BESVARA INNAN BESLUT OM BILDKVALITET:






Vilken typ av objekt ska digitaliseras, exempelvis fotografi, ritning, konstverk, annat
museiföremål eller enbart text?
Vilket filformat levererar bildfångstutrustningen?
I vilket format och var ska filerna lagras?
Vilken version ska lagras/arkiveras (bearbetad/obearbetad)?
Vilka versioner och eller filformat behöver skapas för olika flöden
(lagring/presentation)?

Guider gällande filformat och deras funktionalitet sammanfattas fint av Jisc. I Bilaga 1 finns en
sammanställning av några större aktörers riktlinjer. Se även Library of Congress som vi hänvisar
till på sidan 6 under metadata‐avsnittet.

NAMNGIVNING AV FILER
Innan digitala filer börjar produceras behöver man tänka igenom hur filerna ska döpas. Filernas
namn ska vara unika och konsekventa, både i längd och i struktur, det gör det lättare att hantera
filerna, att eventuellt koppla ihop dem med befintliga förteckningssystem och att vid behov
migrera dem till nya system.

METADATASTRUKTUR
Metadata delas vanligen upp i tre typer av metadata: teknisk, beskrivande och administrativ. Det
är bra att registrera så mycket metadata som möjligt redan under digitaliseringen. Oftast finns
redan beskrivande metadata (exempelvis i form av en föremålsdatabas eller annat
förteckningssystem) på plats. Det blir då viktigt att de nyproducerade filerna och den befintliga
dokumentationen lätt kan sammanföras, exempelvis genom att arkivförteckningar, objekt‐
/inventarienummer eller liknande läggs in i bildens metadata.
TEKNISK METADATA
bör inkludera information om:







bildfångstutrustning/system (sådant som tillverkare, modell, optik, belysningstyp och
karaktär) samt mjukvara för bildfångst (sådant som namn och version)
tillvägagångssätt i samband med bildfångst, bildfilslagring och eventuell
bildmanipulering
grafiskt utbytesformat
information om eventuell bildkomprimering och nedsampling
uppgifter om rumslig upplösning – pixeldimensioner i x‐ och y‐led
filsstorlek
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bitdjup
färgrymdstillhörighet och färgåtergivningssätt
färgkarakteristik hos bildfångstutrustning
datum och tidpunkt vid vilken filen skapades/lagrades
server/disk‐ och filstruktur och fullständigt filnamn.

ADMINISTRATIV METADATA
bör inkludera information om:



upphovsrättlig information
samtliga filer behöver innehålla licens på bilden och på bildens upphovsperson.

BESKRIVANDE METADATA
bör inkludera information om:





Vad bilden föreställer, gärna också som referens till andra digitala resurser så som URI
(Uniform resource identifier) till tillgänglig information, referens till databaspost eller
liknande. I de flesta fall går det inte att lägga in all relevant information i filens
inbäddade metadata, varför det nästan alltid är nödvändigt med ett relaterat
dokumentationssystem (databas, se nedan). Det ska dock finnas beslut om vilken
metadata som alltid behöver vara med som inbäddad.
Kort beskrivning av varje digital reproduktion med referens till information om
ägande/förvaltande.
Källa och vem som förvaltar objektet.

MER OM BESKRIVANDE METADATA
För att kunna hitta de objekt som digitaliseras inom kulturarvssektorn (i detta fall böcker,
handlingar, eller museiföremål) räcker det inte med metadata är inbäddad i filen. Föremålen
behöver katalogiseras i ett digitalt dokumentationssystem, oftast en relationsdatabas. Databasen
som institutionen införskaffar eller bygger för dokumentation av samlingen måste uppfylla
grundläggande krav på långsiktig förvaltning och öppenhet i systemet. Se Digisams utkast till
checklista för samlingssystem.
Det är bra om systemet svarar mot CIDOC‐CRM (se Digisams webbplats Om standarder) och om
institutionen har klart för sig vilka CRM‐entiteter som beskrivs var i deras dokumentationssystem.
Objekt, personer, historiska händelser är exempel på olika typer av entiteter som relateras till
varandra i katalogiseringen och i CIDOC‐CRM:et. Samtliga poster har ett unikt id vilket underlättar
när persistenta länkar skapas till varje entitet.
Det finns många nivåer av dokumentation och katalogisering. Det är viktigt att bestämma en
lägstanivå av katalogisering beroende på typ och storlek av samling, samt syftet med
digitaliseringen. Det är viktigt att lägstanivån är genomarbetad, konkret och implementerad i
organisationen. För att undvika dubbelarbete ska institutionen kontrollera om det finns möjligheter
att importera inbäddad metadata i dokumentationssystemet och vice versa, det vill säga, importera
grundläggande uppgifter om föremålet/originalet från databasen in i bildfilen.
Library of Congress har en bra sammanfattning av både filformat som metadata
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Pdf: http://www.loc.gov/preservation/resources/rfs/rfs20142015.pdf
Kontext: http://www.loc.gov/preservation/resources/rfs/

LÅNGSIKTIGT BEVARANDE
Frågan om långsiktigt digitalt bevarande behandlas av en särskild arbetsgrupp inom Digisam, vi
hänvisar därför till slutrapporten från arbetsgruppen för Digitalt bevarande när det gäller denna
fråga.
Generellt bör man sträva mot att förvara de digitala filerna i ett digitalt arkiv, exempelvis en
särskild server. Filerna som läggs i arkivet ska långtidsbevaras och det ska inte finnas möjlighet för
någon att ändra vare sig i filen eller i dess metadata. Arkivet ska backupas i flera generationer och
finnas tillgängligt på fler än ett sätt.
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ATT DIGITALISERA MER PRODUKTIVT
Då material identifieras som prioriterat att digitalisera måste en bedömning göras om vilken typ
av flöde eller process som ska användas. Inventera vilken utrustning som finns och används för
digitalisering och se över dess kapacitet. En kartläggning av hur arbetsprocesser och flöden ser ut
kan genomföras för att få en överblick över vad som görs idag, vad som initierar digitalisering
samt vilka kunder eller mål som digitaliseringen ska svara mot.
Syftet är att identifiera och motverka suboptimering, dubbelarbete och eventuella flaskhalsar.
Arbetsmoment i den dagliga verksamheten kan gynnas av att beskrivas i forma av
processer/aktiviteter och rutiner vilket vidare ger möjlighet att styra och utveckla såväl roller som
systemstöd. Förändrade arbetssätt, automatisering och systemstöd kan öka såväl kvalitet som
kapacitet i arbetet med att registrera, digitalisera, tillgängliggöra och bevara.

HUR SKA VI DIGITALISERA?
Det finns olika fördelar och nackdelar med storskalig respektive småskalig digitalisering. Storskalig
digitalisering lämpar sig bäst för material med likvärdigt utseende som kan skannas in eller
fotograferas med samma kamerainställningar och ljussättning.
Då material identifieras som prioriterat att digitalisera måste en bedömning göras om vilken typ
av flöde eller process som ska användas. Stor volym, homogenitet och god hanterbarhet i
kombination med rik metadata fungerar bra för storskalig digitalisering. Begränsad volym,
heterogenitet och svårhanterade föremål fungerar oftast bättre för småskalig digitalisering.
Storskaliga digitaliseringsprojekt utförs ofta i extern miljö. Då är det viktigt att materialet kan
packas och transporteras. Om objekten är av samma typ och storlek är det mycket effektivt att
fotografera av eller skanna stora mängder på en gång. För digitalisering av text underlättar
tillgången till OCR‐läsning och segmentering och teknik av den sorten finns ofta enbart hos större,
specialiserade företag.
Att skicka iväg objekt för digitalisering kräver dock att beställaren av projektet har en god
överblick över processen, och att samtliga element som listas ovan finns på plats. De digitala
resurserna måste ingå i en struktur för metadata, fildöpning och så vidare. Beställaren måste
säkerställa att resurserna finns på plats för att ta emot den digitala leveransen så fort den är klar,
det vill säga, enkelt kunna integrera den i befintliga dokumentations‐/eller förteckningssystem.
Om institutionen inte har tänkt igenom hela kedjan innan arbetet börjar kommer de digitala
resurserna bli frihängda och inte kunna tillgängliggöras på ett bra sätt.

NÄR ÄR STORSKALIG PRODUKTION LÄMPLIG?
Kriterier: Storleken på samlingen som ska digitaliseras, likartigheten av materialet,
transportmöjligheten av materialet, tillgängligheten av strukturerad digital dokumentation om
materialet på förvaltande institution (databas), institutionens digitala mognadsgrad.
Ska‐krav:
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Materialet ska vara likartat.
Materialet ska kunna skickas iväg om digitaliseringen ska göras externt.
Beställaren ska ha tydliga riktlinjer gällande metadataberikning, filformat, filnamngivning.
Beställaren ska ha möjlighet att ta emot, katalogisera och tillgängliggöra leveransen direkt
när den är klar, det vill säga, ha ett tydligt flöde för vidarebearbetning av materialet.

NÄR ÄR SMÅSKALIG PRODUKTION LÄMPLIG?
Småskalig digitalisering lämpar sig för alla de typer av objekt som är sköra eller av annan
anledning behöver hanteras mycket varsamt, till exempel känsliga dokument eller unika
museiföremål.
Ett annat argument för småskalig digitalisering är institutionens digitala mognadsgrad. Om
institutionen inte har strukturerat digital dokumentation om materialet på ett tillgängligt sätt kan
det vara lämpligare att arbeta sig igenom ett objekt i taget och registrera, katalogisera och
digitalisera, det vill säga skanna eller fotografera, på en och samma gång. Metoden ger en större
möjlighet till en iterativ process med förbättrad kvalitet. Eftersom flera personer på institutionen
då behöver involveras kan metoden leda till att arbetet får en större förankring inom
institutionen vilket leder till större kompetens på institutionen och bättre förutsättningar för ett
påföljande, storskaligt digitaliseringsprojekt.
I de fall där institutioner redan har kompetens i form av fotografer i huset samt utrustning som
kameror och ljus kan det vara ett bättre utnyttjande av institutionens samlade resurser att
digitalisera i mindre skala. Syftar digitaliseringsprojektet åt ett speciellt mål, såsom en digital
utställning kring ett tema eller en sammanhängande samling av olikt material, kan det vara
angeläget att sköta hela processen på plats, även om en storskalig digitalisering i längden vore mer
effektiv.
Kriterier: Skörheten och uniciteten av materialet, transportmöjligheten av materialet, (icke‐)
likheten av materialet, (icke‐) tillgängligheten av strukturerad digital dokumentation om
materialet på förvaltande institution (databas), institutionens (lägre) digitala mognadsgrad,
befintliga digitaliseringsresurser vid institutionen
Ska‐krav:





materialet lämpar inte sig för automatiserade eller semi‐automatiserade processer
institutionen för närvarande inte har några möjligheter att ta emot och vidarebearbeta en
större digital leverans
institutionen har egen digitaliseringsutrustning på plats som är lämplig för materialet
det småskaliga digitaliseringsprojektet ska användas som en iterativ process med syfte att
höja den digitala kompetensen.

ATT ANVÄNDA BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR MER EFFEKTIVT
Ett sätt att kunna digitalisera på ett mer effektivt sätt är att i den mån det är möjligt sträva efter
att använda storskalig produktion.
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Ett annat alternativ är att höja kompetensen kring metadata och förteckningssystem, länkad
öppen data och synkronisering av olika databaser hos de befintliga digitaliseringsanläggningarna.
Kunskapen om hur digitala filer ska berikas är oftast låg hos de förvaltande institutionerna och de
flesta har svårt att förstå att data inte är lika med databas, det vill säga, applikationen de är vana
vid att jobba med. Om det fanns möjligheter att få gedigen vägledning av digitaliseringsproffs
skulle fler våga och kunna ta steget mot storskalig digitalisering. Oftast finns många moment i
katalogiseringen som skulle kunna automatiseras, men de förvaltande institutionerna har inte
kunskapen att se dessa möjligheter och ännu mindre möjligheten att verkställa automatiserade
processer.
Katalogiseringsprocessen är det som är mest kostsamt och arbetsintensivt med alla
digitaliseringsprojekt. Samtidigt är katalogiseringen det moment som råder över hur användbara
de digitala resurserna blir för institutionen, kulturarvssektorn och allmänheten. Det behövs tydlig
vägledning och kunskapshöjning kring gemensamma eller sammanlänkbara auktoritetsposter,
samt hjälp med arbets‐ och förvaltningsprocesser vid digitalisering, så att de digitala samlingarna
kan förvaltas på ett smidigt och långsiktigt sätt.
Det skulle också behövas mer rådgivning, läs ledning vid handen, såväl för fotografering,
skanning, metadatamallar och katalogisering som för att kunna genomföra mindre
digitaliseringsprojekt. Samma typer av processer behövs för att kunna genomföra småskalig
digitalisering som storskalig, samma metadata, samma bevarande, och så vidare.
Det skulle även vara bra om institutioner kunde samarbeta med varandra och med de
digitaliseringsanläggningar som anlitas och därmed kunna samordna när beställningar på
digitalisering av likvärdigt material görs.

MOBIL LÖSNING
För den som behöver digitalisera en liten, avgränsad samling vore det effektivt att köpa hela
lösningen av någon som kommer och gör jobbet på plats. Fler aktörer inom digitalisering borde
kunna arbeta på det här sättet. Det skulle göra att mindre institutioner slipper lägga pengar på att
köpa dyr utrustning och de skulle dessutom inte heller behöva skicka iväg eventuellt känsligt
material med alla risker som det innebär. I vissa fall räcker det att en mobil aktör tar med sig ett
antal skannrar samt personal som sköter skanningen, i andra fall behövs kamera, fotograf och
utrustning för en enklare kamerastation.

NÅGRA TIPS
Upphandla tillsammans. KB, Uppsalas, Lunds, Umeås och Göteborgs universitetsbibliotek gjorde
en gemensam upphandling om inköp av en Treventusrobot – en så kallad bokskanningsrobot.
Alla köpte en robot var, men i och med att upphandlingen gjordes tillsammans kunde priset
pressas.
Om stora mängder ska digitaliseras kan det löna sig att titta på leverantörer i andra länder.
Myndigheten för tillgängliga medier använder sig av outsourcing i stort sätt helt och hållet vad
gäller digitaliseringsarbete. Både vad gäller, talboksproduktion, punktskriftsproduktion och
produktion av EPUB3. De leverantörer som MTM använder upphandlades gemensamt med fem
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andra europeiska myndigheter med liknande uppdrag mot samma målgrupp. MTM har haft
kontakt med de olika leverantörerna, genom ett antal upphandlingar, sedan 2007. Det har tagit tid
att trimma in produktion, mycket jobb med riktlinjer och besök på plats – men det är väl värt
mödan.
Leverantörer som MTM använder för COR och uppmärkning (som även kan hjälpa till med
skanning):




AEL Technologies, i Chennai, Indien
Barrier Break, i Mumbai, Indien
Technofunda, i Kolkata, Indien

MTM har tidigare haft samarbete med Suntec i Delhi, Indien.

FÖRVALTNING OCH TILLGÄNGLIGGÖRANDE
Det är viktigt att ha klart för sig hur många som behöver arbeta med själva digitaliseringen och
efteråt med att förvalta de digitala samlingarna.
Att berika de digitala filerna med beskrivande metadata, integrera dem i befintliga förtecknings‐
och dokumentationssystem är en viktig del från början av digitaliseringsprojektet. Om
informationen är strukturerad och stringent kan de digitala filerna förvaltas och tillhandahållas
internt i befintliga databaser eller med enkla sökgränssnitt som läser metadata i filerna. Helst ska
de digitala samlingarna dock tillgängliggöras externt – vilket alla digitaliseringsprojekt ska sträva
efter om inga tunga skäl vägar emot. Första steget är att tillhandahålla dem på en webbserver
med tillhörande sökgränssnitt. Effekten med tillgängliggörandet blir dock mycket större om data
kan levereras till en eller olika aggregatorer och om den tillhandahåller möjligheten att utnyttjas
som länkad (öppen) data.
LÄNKAD DATA
Länkad data är idén att publicera strukturerad data på ett sätt som möjliggör sammankopplingar
mellan informationsobjekt från olika källor. Det bygger på webbstandarder som HTTP och URI:er
som används för att göra data läsbar för maskiner. En av grundprinciperna för den semantiska
webben är att använda identifierare för olika informationsobjekt. Förenklat delas information in i,
till exempel, aktörer, händelser, orter och koncept. Genom att utforma identifierarna på ett
enhetligt sätt för dessa entiteter, och skapa tydliga relationer mellan dessa, blir information från
flera olika källor möjlig att förstå tillsammans. Det finns flera olika initiativ som på olika sätt jobbar
åt det hållet, såsom Wikimedia/Wikidata, K‐samsök, Kulturnav, europeiska projekt som Europeana
och amerikanska initiativ såsom Gettys vokabulär.
Om beskrivande metadata skapas på ett strukturerat sätt som följer CIDOC:s rekommendationer
blir det möjligt att längre fram tillhandahålla data i länkbar form. Se exempelvis
kandidatuppsatsen: Länkad data som ett alternativ för att publicera öppna offentliga data och
tutorial på webbplatsen Länkade data i Sverige samt webbplatserna Open Data Handbook och
Vitbok länkade öppna data.
http://kulturnav.org/index
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ATT SYNAS PÅ WIKI
Ett sätt att tillgängliggöra digitaliserat material för en större målgrupp än bara via den egna
webbplatsen är att använda Wikimedia. Med en artikel om fotografiet eller det avbildade
objektet i Wikipedia kan Wikimedia vara ett bra sätt att tillgängliggöra en samling. Från
Wikimedia bör man sedan även länka till den egna webbplatsen och får därmed också en
relevant inlänk som Google kan hitta och ranka.
Wikimedia Commons är en webbaserad databas för gratis bilder och annan media, alla kan
bidra med material och alla kan använda det. Filerna i Commons kan användas i alla andra
Wikimediaprojekt, exempelvis Wikipedia. Allt material i Commons kan laddas hem och
användas till annat, enligt respektive Creative Commons‐licens.
Wikidata möjliggör för både människor och datorer att använda data. Samarbetsprojektet
Wikidata är en underordnad databas för strukturerad data som stöd för Wikipedia, Wikimedia
Commons, Wikipedia och andra Wikimediaprojekt. Den är gratis, flerspråkig och kan även
användas till annat än Wikimedia.
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EXEMPEL PÅ DIGITALISERINGSPROJEKT
LSH tillgängliggör sina digitaliserade samlingar med hjälp av, bland annat, Wikimedia
Commons. Kortfattat har de:
1.





Gjort en systematisk, genomgripande och implementerad informationsstruktur för hur de
katalogiserar samlingarna.
Implementerat den i ett därför avsatt system.
Strukturerat samtliga digitala filer som hör till området digitalisering av samlingarna.
Inrättat ett digitalt arkiv.




Licensierat metadata.
Licensierat samtliga digitala filer både i systemet och i metadatan.



Tillgängliggjort alltsammans med fri nedladdning från eget gränssnitt samt mer publika
gränssnitt som Wikimedia Commons. De har också levererat allt till K‐samsök och
Europeana och har en fungerande infrastruktur för fortsatta leveranser.

2.

3.

Hur de gjort beskrivs i Europeanas rapport Making an impact on a small budget.
I Bilaga 2 finns fyra exempel på arbete med digitalisering:





Digitalisering av musikkatalogkort – KB
Kravspecifikation vid extern digitalisering av visitkort – KB
Massdigitalisering av dagstidningar – KB
Digitaliseringsprojekt vid Nationalmuseums bildarkiv.
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DIGITALISERINGSANLÄGGNINGAR INOM KULTURARVSSEKTORN
STORSKALIGA DIGITALISERINGSANLÄGGNINGAR:








MKC i Fränsta – Riksarkivet
IKKE – gratis för kulturinstitutioner
Föremålsvård i Kiruna – gratis – endast för myndigheter
Sveriges ljudmigreringscentrum i Västervik
Uppsala digitaliseringstjänst – digitaliserar ljud, foto, dokument, kartor, ritningar och
böcker
Devo it – privat företag
Mediacopy – arbetsmarknadsprojekt, digitaliserar historiskt material, exempelvis
fotografier, diabilder, fotonegativ och litterära verk, genom att scanna, redigera och
registrera i databas.

SMÅSKALIGA DIGITALISERINGSANLÄGGNINGAR:




Kungliga vetenskapsakademien har en bokskanner med prisma som kan digitalisera
äldre, känsliga manuskript
Depona
Crimson

ANDRA DIGITALISERINGSANLÄGGNINGAR:








Svenska försäkringsfabriken – digitaliserar både större och mindre arkiv.
Dokumentkompetens AB – digitaliseringsproduktion genom skanning,
tolkning/registrering, verifiering samt för‐ och efterarbete med dokument.
Euroswede media – digitaliserar band, filmer, negativ och diabilder.
Dia direkt – digitaliserar framkallad film och foto.
Providoc – gör överföringar av smalfilmer och videofilmer till DVD samt
konverteringar mellan olika TV‐system‐ och olika bandformat, digitaliserar även
analoga format som ljudband, kassettband och vinylskivor liksom pappersbilder och
diabilder till CD.
Accessum – digitaliserar ljud, bild, video och dokument, kooperativt,
arbetsintegrerande socialt företag.
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BILAGA 1
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Exempel på format för lagring och presentation
Nedan redovisas riktlinjer och rekommendationer gällande filformat och upplösning. Till följd av
sin breda spridning och användning kan nedanstående format förväntas vara tillgängliga och
interoperabla i ett längre perspektiv. Observera att endast Riksarkivets riktlinjer svarar mot
kraven på format för bevarande.
BSB – Bayerische StaatsBibliothek
SIA – Smithsonian Institution Archives
Jisc – (tidigare JISC) Joint Information
Systems Committee
RA – Riksarkivet
*6,000 pixels on the long axis of the
image (600 pixels per inch (ppi) for an
image 10 inches long). Minimum value
is 600 ppi, increasing resolution in
intervals of 25 ppi as necessary to
achieve a minimum of 6,000 pixels
along the long axis.
**Metadata, även i kombination
med OCR raw och indexerad text
***H.264 codec in a QuickTime
or MPEG‐4 container

BSB Bayerische StaatsBibliothek – BABS Long‐term Preservation at the Bavarian State Library
http://www.babs‐muenchen.de/index.html?c=workflows dig&l=en
Smithsonian Institution Archives – Digitization standards for still images
http://siarchives.si.edu/services/digitization
JISC Digital media – Infokit : Digital file formats
http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/infokit/file_formats/digitisation‐still‐images
http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/infokit/file_formats/image‐wrappers
http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/infokit/file_formats/delivery‐still‐images
http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/infokit/file_formats/creation‐video
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Riksarkivet
Riksarkivet föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för
automatiserad behandling) (RA‐FS 2009:02) http://www3.ra.se/ra‐fs/ra‐fs_2009‐02.pdf
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BILAGA 2

Digitalisering av musikkatalogkort
Mängden dokument som ska digitaliseras kan
uppskattas genom att de vägs, metoden förutsätter
dock att de olika dokumenten, eller i det här
exempelfallet katalogkorten, som ska digitaliseras är av samma
storlek och väger lika
mycket. Vi kom genom
vägning fram till att vi
hade cirka 37 000 kort.
Excel kan användas för att skapa ett register över
det inskannade materialet.
Vid digitaliseringen av musikkatalogkorten på KB
användes två enkla skannrar, en långsam Epsonskanner (pris mellan SEK 5.000 och 10.000) från
KB:s ekonomienhet som tog cirka 5-10 kort per
minut men utan paper-jam-problem. Den andra
Foto: Krister Persson/KB

skannern, en medarbetares egen Brother (pris
mellan SEK 5.000 och 6.000) var något snabbare
och tog cirka 20 kort i minuten, men den behövde
övervakas på grund av att de skannade korten lätt
fastnade.

Unika löpnummerserier ställdes in i skannerns
inställningar. Här krävdes massor av omtag på
grund av att det hela inte hade tänkts igenom från
allra första början, exempelvis började den ena
skannern om från början med numreringen om
några kort behövde skannas om. Den ena skannern
kunde inte visa sekunder, vilket är till hjälp för
numreringen av de inskannade korten. Det bästa
är att använda en skanner som kan numrera filer
och hålla ordning på dem.
Själva skanningsarbetet tog 60 timmar för en
person som behövde stå vid skannern och skanna
kort. Då vi använde två olika skannrar med olika
drivrutiner kunde en dator användas till två produktionslinjer. För att inte blanda ihop vilka kort
som skannats och inte skannats började vi framifrån i musikkatalogen med den ena skannern och
bakifrån med den andra.
För att döpa om filnamnen på de skannade filerna
laddades en enkel bulknamngivningsprogramvara
ned. Det tog cirka fyra timmar att ställa in.

Musikkatalogkorten förvaras i lådor och vi valde
att behålla begreppet ”låda”. Lådorna finns kvar i
magasinet på sin vanliga plats. I musikkatalogen
på webben går det att se vilken kortlåda katalogkorten ligger i. Med löpnumrerade filer i varje
digital låda numrerade från 1 till 97, skannades alla
kort. Skanningen gjordes inte i en handvändning,
men även inmatningen av data såsom upphovsman eller sångtitel tog tid.
Ambitionen var att rubriken på korten (oftast upphovsman, men ibland även en sångtitel et cetera)
och titel lades till. Var upphovsmannen en pseudonym forskades även det rätta namnet fram. (Exempelvis Stig Hansson/Jules Sylvain har svenskt
rekord i pseudonymer. Excel fungerar utmärkt för
den här typen av kartläggningar.) Det här arbetet
tog ungefär lika lång tid som själva skannandet.
Samtidigt OCR-lästes alla kort. Många kort är
handskrivna och där fungerar OCR uselt, men det
tog vi inte hänsyn till. Allt är OCR-läst, med förväntat resultat.
Utvecklingsbiten av OCR-läsningen tog cirka fyra
dagar, det vill säga arbetet med att bygga en enkel
plattform i Django + OCR. Vi använde Tesseract
som kom i ny version i början av sommaren 2014.
Det hade varit möjligt att jobba mer med Tesseract
för att få bättre kvalitet i igenkänningen och ett bättre underlag för till exempel text
på första raden, men en
stor del av korten
är handskrivna
och de krävde
ändå manuell handpåläggning.

Foto: Krister Persson/KB

Som nästa steg vill vi testa att crowdsourca transkriberingen på de inskannade kort som inte kunnat OCR-läsas med godtagbart resultat. Tanken är
att den nuvarande formen av musikkatalogen ska
avvecklas och katalogposterna föras över till Libris, men det kräver bland annat manuell tolkning
av signum och de handskrivna korten.
Förhoppningen är att kunna testa crowdsourcing
under året, kanske först inom KB för att se hur
det fungerar och därefter lägga ut det offentligt
och låta de personer som vill hjälpa till skriva in
vad de kan läsa på de handskrivna korten.
Den stora vinsten med att musikkorten nu är digitaliserade är att KB:s personal slipper gå ned till
magasinet för att bläddra i korten, men också att
samlingarna synliggörs via webben.
Dock finns det nog än idag ingen genväg för snabb
överföring av handskrivna katalogkort via OCR.

Kvantitativt:

37 000 kort
8 timmar setup och testa
60 timmar skanna
60 timmar koda viss information
32 timmar webbplats och OCR-läsning

Sammanlagt 160 timmar = 20 arbetsdagar

Musikkatalogen på webben:
https://musikkatalogen.kb.se
Tesseract, gratisprogram för OCR-igenkänning:
http://sourceforge.net/projects/tesseract-ocr

Foto: Krister Persson/KB

Django, gratis, open source-webbaplikation:
https://www.djangoproject.com

Kravspecifikation för extern digitalisering
Kungl. biblioteket, KB, sänder visitkortsfotografier till Föremålsvården i Kiruna, SFMV, för
omläggning, katalogisering och digitalisering.

Bilden ska sparas i Adobe RGB 1998 färgrymd med
16-bitar per färgkanal och TIFF 6.0 utan komprimering.

Katalogisering

Bearbetning – SFMV ska leverera masterfiler,
det vill säga de obearbetade filerna som skapas vid
skanningen. Alla visningsfiler görs på KB.

Katalogiseringen sker utifrån en katalogiseringsmall utarbetad av katalogisatörer på KB.
Fotografierna objektkatalogiseras, vilket innebär
att katalogposterna ska bestå av en bibliografisk
post samt en beståndspost. I den bibliografiska
posten beskrivs objekten, i beståndsposten beskrivs var objekten finns samt sådant som är specifikt för KB:s exemplar. Fotografierna ska katalogiseras på beskrivningsnivå 2.
Allmänna ämnesord hämtas från Svenska ämnesord, SAO, och genre- och formerämnesord hämtas
från Thesaurus för grafiskt material II, TGM II.
Alla ämnesord hämtas ur ämnesordslistan Svenska ämnesord: http://www.kb.se/katalogisering/
Svenska-amnesord

Kravspecifikation

Material/samling – Visitkortsfotografier
Skanning – Alla bilder ska digitaliseras med ca
1,5–2 cm grått utrymme runt om. Den grå
bakgrunden fås genom att man använder
grått papper. KB ställer inga krav på
papperskvalitet mer än att papperet ska vara neutralgrått och bytas
ut minst en gång i månaden eller vid
behov.
Alla bilder ska vara avbildade med en färg- referens. Vi använder Qp-kort 101 V3 alt. Kodak-kort
som referens. KB köper in Qp-kort till projektet.
Tonomfånget ska optimeras vid skanningen och
stämma med de förutbestämda värdena på Qpkortet. Utrusningen som används för bildfångst
ska vara kalibrerad och profilerad.
Bilderna ska göras i en upplösning på 800 ppi.
Digitaliseringen görs i 16 bitar i varje färgkanal. Alla bilder avbildas i färg. Bilden ska vara
originallik det vill säga avbilda förlagan i det
skick som den är när digitaliseringen görs. Ingen
skärpa får läggas på vid inskanningen. Inga efterbearbetningar av något slag får göras på bilden.

Filformat – Tiff 16 bit
Registrering – Katalogisering sker i Libris av SFMV
Filnamn – Filerna döps enligt följande syntax:
Reginanummer, sorteringsnummer, master, sekvensnummer, tif.
Lagringsmedia – Överföring via ftp
Namngivning – för att bilderna ska gå att lägga in
på ett smidigt sätt i vår bilddatabas ska de namnges efter modellen som beskrivs nedan. Filnamnet
bär vissa metadata om bilden som med automatik
kommer in i databasen om bilderna är rätt namngivna.
Syntax – Reginanummer, sorteringsnummer,
master, sekvensnummer.tif
Alla olika metadata separeras med kommatecken. Inga mellanslag får användas.
Reginanummer – det nummer som den
bibliografiska posten har i Regina (den lokala
bibliotekskatalogen).
Postens sorteringsnummer – normalt används
detta för samlingsposter, men eftersom varje porträtt kommer att katalogiseras som enskilt objekt
är sorteringsnummer inte nödvändigt. Av tekniska
skäl kan det inte helt tas bort, utan här kommer
siffran 1 att stå.
Master – förkortas m. Ändras aldrig.
Sekvensnummer – alla framsidor har siffran 1
och baksidan siffran 2. Inga andra värden.
Exempel på framsida – 003823237,1,m,1.tif
Exempel på baksida – 003823237,1,m,2.tif

Massdigitalisering av dagstidningar
KB:s produktionssystem för massdigitalisering av
dagstidningar har byggts upp från början. Tidningarna skannas av MKC i Fränsta. De får sin
metadata från KB:s tidningsdatabas, kallad Signe,
där metadata matas in från alla pliktexemplar som
kommer till KB. MKC hämtar i sin tur metadata
till de inskannade tidningarna från Signe. Teknisk- och kvalitets-metadata läggs sedan på hos
MKC under hela digitaliseringsprocessen.
Istället för att skanna papperstidningar skulle
man teoretiskt sätt kunna använda den så kallade
tryck-PDF:en. KB har förhandlat med Bonniers
för att under en begränsad tid få tillgång till tryckPDF:er. De ska jämföras med det tryckta materialet för att utröna om en sådan PDF-leverans
verkligen motsvarar de tryckta tidningarna med
hänseende på editioner, bilagor med mera.
Vi behöver också ta reda på om Tryck-PDF:erna
måste OCR:as för att skapa sökbar text. KB kommer enligt standard att behöva en ALTO-fil för
taggning av texten.
KB började med att få historiskt tidningsmaterial
skannat. Tanken var först att skanna till TIFF i
svartvitt, för att spara lagringsutrymme, men vi kom
fram till att färg gav mervärde och att det var bättre
att skanna till jpg2000 i färg. Det fungerar också för
långtidslagring enligt Riksarkivets utredning.
Utvecklingen av produktionssystemet för skanning och visning av digitala dagstidningar har gett
insikten att det kan vara bättre att lägga den tid som
finns på materialet och använda redan färdigut-

vecklade program för visning och annat, om sådana
finns, än att lägga tid på att utveckla egna program.
Digitalisering av dagstidningar är speciellt eftersom det innefattar ett så stort material som ständigt växer. Det är också svårt att OCR-läsa på grund
av att tryckkvaliteten varierar. Dessutom är det
svårt att OCR-läsa äldre material med gamla fonter.
Det kan kosta 15-20 kronor att skanna en tidningssida, inklusive OCR, om en stor planskanner används. En sådan skanner används för stora format
och skört papper, till det kan även en digitalkameralösning användas. Historiskt material måste
hanteras för hand. Planskannern skannar cirka
600 sidor på ett skift om 8 timmar varav man räknar 5,5 timmar som effektivt arbete.
Numer används en rullbäddskanner som läser
båda sidorna samtidigt vilket gör att man kan
skanna fyra tidningssidor samtidigt. Den skannern används till nya tidningar och man kan
skanna 4.000-5.000 sidor per skift, det vill säga
upp till 27.500 sidor.
Båda typerna av skannrar måste bemannas.
Skanningen görs nu löpande av cirka 300 dagstidningar månadsvis. Det som har tagit mycket tidi
projektet är att ta fram och validera metadata.
MKC skannar även annat material, exempelvis
har de skannat alla kyrkoböcker i hela Sverige.
Kyrkoböckerna har samlats in från kyrkorna och
förvaras nu centralt.

Digitaliseringsprojekt vid Nationalmuseums bildarkiv
Sedan våren 2015 har Nationalmuseums bildarkiv, inom ramen för ett pilotprojekt för
digitalisering av äldre fotografier, reprofotograferat cirka 8 500 bilder föreställande svenska
handteckningar. Dessa fotografier är en del av bildarkivets cirka 400 000 bilder av
Nationalmuseums samlingar.
Projektet har många delmål:





Att tillgängliggöra teckningarna för personal och allmänhet
Att förse föremålsdatabasen med påsiktsbilder för poster som saknar dessa
Att skydda originalfotografierna från fortsatt förslitning
Att öka kompetensen hos bildarkivets personal

Själva digitaliseringsarbetet börjar vid reprostationen. Bilden fotograferas med hjälp av en
systemkamera. Kameran styrs av en dator, och bilden sparas automatiskt på nätverket i
högupplöst tiff-format. Därifrån hämtas bilden för bearbetning i Photoshop. Bilden beskärs
och nivåer, färg och skärpa justeras. Därefter döps filen efter inventarienummer och fotograf
och årtal skrivs in i bildens metadata.
Ytterligare metadata skjuts sedan in med hjälp av programmet Exif-tool. Mallen för denna
metadataberikning har utarbetats i samråd med administratör och registratorer för
föremålsdatabasen MuseumPlus och innehåller bland annat information om filens tillkomst,
arkivsignum till de fysiska fotografierna, et cetera.
När dessa steg är avklarade importeras bildfilerna automatiskt in i föremålsdatabasen. På
det sättet förses bilden med information som är sparad i databasen om det avbildade
föremålet, såsom titel, konstnär, et cetera. En komprimerad version av bilden tillverkas
automatiskt och både tiff- och jpg-versionen flyttas automatiskt till sina förvaringsplatser på
respektive server.
Därifrån är de sedan tillgängliga för personalen via föremålsdatabasen. Metadata från bilden
läses in i föremålsdatabasen, så att information om fotografen, fotograferingstillfälle och
den digitala bildfilens tillkomst sparas i databasen.
Föremålregistratorerna kontrollerar att inga upphovsrättsliga hinder finns innan bilderna
tillgängliggörs för allmänheten i form av en ytterligare komprimerad version som lagras på
webbservern och tillsammans med beskrivningar är tillgängliga via sökgränssnittet ”sök i
samlingarna”. (http://collection.nationalmuseum.se/eMuseumPlus?service=StartPage).
Nationalmuseums digitaliserade samlingar är dessutom tillgängliga via Europeana.

