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Introduktion
Digisams verksamhet är en del av regeringens strategi ”Digit@lt kulturarv” 1 som i sin tur tar
sin utgångspunkt i den övergripande nationella agendan ”It i människans tjänst” 2 . Ett centralt
inslag i strategin är uppdraget till 23 nationella myndigheter och institutioner att senast under
2015 skriva en intern plan för sitt arbete med digitalisering, digitalt tillgängliggörande och
bevarande samt formulera tydliga kriterier för prioritering.
För att stödja myndigheter och institutioner i denna process har Digisam, tillsammans med en
grupp experter från berörda organisationer, utarbetat en mängdmatris och ett strukturerat
frågeschema för arbetet (se bilaga A och B i slutet av rapporten). Frågorna grupperades, i linje
med Digisams övriga arbete på området, under rubrikerna Styra, Producera, Använda och
Bevara. Åtta myndigheter och institutioner var representerade i expertgruppen.
Digisam har vidare bjudit in till en serie nätverksmöten för den personal på myndigheter och
institutioner som arbetat med regeringsuppdraget. Målet har varit att ett öppet och gemensamt
angreppssätt ska bidra till att ensa myndigheternas och institutionernas planer så att de blir
mer likformiga – även om verksamheterna är olika. Med de öppna diskussionerna i nätverket
har vi förhoppningsvis också skapat goda förutsättningar för en jämkad praxis genom bl.a.
erfarenhetsutbyte och gemensam problemlösning.
Samtliga berörda myndigheter och institutioner har deltagit vid åtminstone ett nätverksmöte,
flertalet vid alla tre. Myndigheter och institutioner ombads lämna in underlag i enlighet med
presenterade dokument (se bilaga A och B) till Digisam senast den 31 maj 2014. Samtliga
tillfrågade har lämnat in underlag enligt schema, även om underlagen skiftar något i
omfattning och djup.
Sammanställningen och analysen av underlagen har visat att de inte är tillräckligt enhetliga
eller uttömmande för att kunna svara på alla frågor som det vore värdefullt att kunna ställa till
materialet. De ger t.ex. en alltför bräcklig grund för att säga något om eventuell förändring
över tid. Snarare visar de området i blixtbelysning våren 2014, och det skulle behövas återkommande datainsamling för att med säkerhet kunna bedöma t.ex. om digitalisering tar en
ökande andel av resurserna, eller om satta mål nås i högre utsträckning än tidigare. Andra
brister är att några av frågorna i schemat tycks ha varit svåra att tolka, och att även svaren
ibland är oprecist uttryckta. Trots detta innehåller de samlade underlagen ett rikt
informationsmaterial som kommer att beredas vidare och ligga till grund för fortsatt arbete
under 2015. Vissa frågor kommer att fördjupas i det fortsatta arbetet för att, tillsammans med
andra frågor, beredas till förslag för beslut av Digisams styrgrupp.

1

Digit@lt kulturarv – Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt
tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation (Ku11.015). 2011. Kulturdepartementet.
http://www.regeringen.se/sb/d/14082/a/183172. Hämtat 2015-03-25.
2 It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige (N2011.12). 2011. Näringsdepartementet.
http://www.regeringen.se/sb/d/14216/a/177256. Hämtat 2015-03-25.
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Ur det inkomna materialet går det att sortera fram några centrala vägval. I grunden handlar de
flesta om huruvida den styrning som krävs, för att det material som digitaliseras ska kunna
användas på ett så effektivt sätt som möjligt, bör ledas internt från myndighets- och
institutionsnivå eller formuleras som förändringar i uppdraget, se avsnitt 1.”Viktiga vägval”
på nästa sida. På vissa områden är de grundläggande vägvalen redan gjorda i Digisams
”Vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv”3 , se avsnitt 2.”Vägen är vald – hur
kommer vi vidare?” på sida 11. På dessa områden är frågan snarare hur vi nu ska komma
vidare på den inslagna vägen. Behövs det direktiv och hur kan vi hjälpas åt? I avsnitt 3.
”Utgångsläge” på sida 13 finns slutligen en samlad sammanställning av nuläget som det tonar
fram i de inlämnade underlagen, och längst bak finns Digisams frågeschema och mängdmatris
som bilagor.
Sammanställningen och analysen från arbetet med digitaliseringsplaner vid statliga
kulturarvsmyndigheter och institutioner visar också att vi arbetsmässigt bara är i början av att
öka tillgängligheten och användningen av kulturarvet genom digitalisering och andra
utvecklings- och förändringsinsatser. Det är trots detta glädjande att konstatera hur stora de
positiva effekterna är av den digitalisering som genomförts. Det är därför heller ingen
långsökt slutsats att ökade digitaliseringsinsatser och ett fokuserat förändringsarbete
exponentiellt skulle öka effekterna av investerade resurser.

3

Vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv. 2014. Digisam.
http://digisam.se/images/docs/rapporter/Vagledande_principer_for_arbetet_med_digitalt_kulturarv.pdf. Hämtat
2015-03-25.
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1. Viktiga vägval

Extern styrning
Digisams bedömning är att ingen av de svarande myndigheterna och institutionerna i
instruktioner, regleringsbrev eller särskilda regeringsuppdrag verkar ha en helt ändamålsenlig
skrivning som möter de breda perspektiv på digitaliseringsfrågorna som är formulerade i
Digit@lt kulturarv. Frågan är i vilken mån en sådan styrning behövs som stöd för
prioriteringar och samverkan på området?




En möjlig väg skulle kunna vara förändrade skrivningar i uppdraget, alternativt att de
helt stryks när det gäller digitaliseringsfrågorna utifrån motivet att varje myndighet
och institution bör ta eget ansvar för att driva verksamheten mot tydliga mål inom
detta område.
En annan väg skulle kunna vara att myndigheter och institutioner ges nya skrivningar
med i tillämpliga delar ensade formuleringar, t.ex. rörande värdet av samarbete och
gemensamma lösningar, samt med eventuellt organisationsspecifika skrivningar.

Underlagen ger intryck av att avgränsningen mellan verksarkiv och andra bestånd eller
samlingar på många myndigheter och institutioner är, eller har varit, otydlig. På många
myndigheter och institutioner råder också oklarhet om vilka material som omfattas av
arkivlagen och Riksarkivets tillsyn.



En möjlig väg skulle kunna vara förtydligade besked, råd och stöd från Riksarkivet om
vad som gäller enligt befintliga lagar och föreskrifter.
En annan väg skulle kunna vara förändringar, och eventuella tillägg, i föreskrifterna
från Riksarkivet, eller möjligen en omskrivning av arkivlagen. Det skulle kunna säkra
bevarande av material som idag har svagt juridiskt skydd, men skulle å andra sidan
kunna medföra att hanteringen blir mer tungrodd vid t.ex. vid makulering och gallring
av material.

Skälen bakom att frågan om extern styrning har betydelse, är att en möjlig slutsats som kan
dras utifrån Digisams genomgång är att dagens situation med en mångfald av tekniska
utföranden, format, lagringsstrukturer m.m. försvårar möjligheterna att på ett effektivt sätt
utforma de tjänster som behövs för att medborgarna på enklast möjliga sätt ska kunna ges
tillgång till kulturarvet. En harmonisering inom detta fält kan dessutom minska
förvaltningskostnaderna avsevärt över tid.
Intern styrning
Digisams bedömning är att många av myndigheterna och institutionerna verkar sakna interna
styrdokument och formaliserade rutiner för det dagliga arbetet med digitalisering. Åtminstone
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saknas på många håll de policy- eller strategidokument som efterfrågades i frågeschemat, vad
gäller digitalt födda material, prioritering, långsiktigt bevarande och gallring. Att
styrdokumenten saknas är ingen överraskning eftersom myndigheterna arbetar med det
regeringsuppdrag enligt vilket de åläggs att före utgången av december 2015 utforma
myndighetsvisa planer.
Flera av Digisams medverkande myndigheter och institutioner har framfört att de inväntar
förslag på nationella riktlinjer för en samordnad digital informationshantering, som Digisam
har i uppdrag att utarbeta. Flera har också på olika sätt börjat använda de vägledande principer
för arbetet med digitalt kulturarv som fastställts av Digisams styrgrupp.
Avsaknaden av interna styrdokument har sannolikt lett till en vardag där enskilda medarbetare
lämnas att i stort och smått prioritera och etablera individuella rutiner för verksamheten, vilket
riskerar att leda till suboptimering.




En möjlig lösning skulle kunna vara att myndigheterna och institutionerna stegvis ges
särskilda regeringsuppdrag att utarbeta interna styrdokument för specifika områden,
alternativt att de åläggs att följa centralt formulerade direktiv för t.ex. digitalt födda
material eller digitaliserade AV-resurser.
En annan lösning kunde vara att, med avstamp i arbetet med planerna, utveckla
samverkan i dessa frågor myndigheterna och institutionerna emellan.

Finansiering
Digisams bedömning är att det finns ett påfallande glapp mellan den explicita förväntan från
regeringen – ökat tempo i arbetet med digitalisering – och den finansiella situationen vid
berörda myndigheter och institutioner. Otillräcklig, splittrad och kortfristig finansiering leder
lätt till småskalig, ineffektiv produktion, med trassliga arbetsflöden och hög styckkostnad per
objekt. Sett i sammanhang med att myndigheternas och institutionernas kostnader inte
minskar genom digitalisering – de fysiska objekten kan inte gärna avyttras eller destrueras –
förenklar detta inte deras arbete. Det saknas också, vilket Digisam har framhållit i sina
rapporter om bevarande 4 och infrastruktur 5 , en stabil infrastruktur med tjänster, verktyg och
stödsystem som skulle kunna skapa förutsättningar för ett effektivt utnyttjande av resurser i
digitaliseringsarbetet.


Utan ökat finansiellt utrymme, antingen direkt till myndigheterna och institutionerna,
eller för samlade, gemensamma insatser, kommer prioritering av digitaliseringsarbetet
att kräva omflyttning av resurser inom myndigheterna och institutionerna, det vill säga

4

Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner – Nulägesanalys och framtida behov. 2014. Digisam.
http://digisam.se/images/docs/rapporter/Digitalt%20bevarande%20vid%20kulturarvsinstitutioner_nulagesanalys
%20och%20framtida%20behov.pdf. Hämtat 2015-03-25.
5 Digital informationshantering och infrastruktur för kulturarvet – Underlag för fortsatt arbete. 2014. Digisam.
http://digisam.se/images/docs/rapporter/Digital%20informationshantering%20och%20infrastruktur%20for%20k
ulturarvet.pdf. Hämtat 2015-03-25.
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i klartext att man slutar göra något annat. En sådan omprioritering kan naturligtvis
hanteras centralt, lokalt eller i samverkan mellan flera myndigheter och institutioner.
En annan tänkbar väg är ett ökat finansiellt utrymme, genom antingen större
ramanslag eller centralt kanaliserade medel för digitalisering. Centrala medel kan i så
fall avsättas för direkt ansökan eller investeras i större produktionsanläggningar, som
därefter kan göras tillgängliga – fritt eller mot avgift – för myndigheterna och
institutionerna, eventuellt efter ansökan och prioritering av ett expertråd eller
motsvarande.
En annan möjlig väg att beakta skulle kunna vara förnyade arbetsmarknadssatsningar
på området. Det är i sådana fall viktigt att dra nytta av erfarenheterna från tidigare
projekt (Sesam, Access, Kulturarvslyftet). Framför allt de förra gav mycket goda
resultat. Önskvärt är att de tekniska processerna i sådana fall automatiseras i så hög
utsträckning som möjligt och att medel riktas mot kvalificerade insatser för
kvalitetshöjning, förbättrad metadata och användarnytta.

Kompetensförsörjning
På myndigheterna och institutionerna är det många i personalen som utifrån olika
utgångspunkter är delaktiga i de digitala processerna. Det har många fördelar, men kan lätt bli
splittrat. En del organisationer har därför inrättat centralt placerade tjänster för intern
samordning och utveckling av det digitala arbetet. En viktig roll för de som innehar dessa
tjänster är att agera brobyggare mellan de tekniska och de domänspecifika kompetenserna.
Digisams bedömning är att de myndigheter och institutioner som har sådana
koordineringstjänster lyckas bättre än övriga med de övergripande målen.
Digisam bedömer att den tekniska utvecklingen kommer att ställa nya krav på myndigheter
och institutioner som 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 kan behöva kompetensväxla
men det är viktigt att minnas att det innebär behov av både mer kvalificerad personal för
centrala nyckelfunktioner och lägre 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. Vägvalet
handlar därför om hur fördjupad samverkan kan utvecklas och ligga till grund för gemensamt
utnyttjade kompetenser och funktioner. En dialog måste också tas upp med utbildarna om
vilken kompetens som kulturarvsinstitutionerna kommer att efterfråga som en följd av en
förändrad verksamhet.


En tänkbar väg kan vara gemensam upphandling av en del av de tjänster som alla
behöver men som det inte är rimligt att implementera i varje myndighet eller
institution var för sig.
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En annan kan vara att i högre utsträckning utnyttja de tjänster och verktyg som
SUNET kan tillhandahålla för anslutna organisationer bland myndigheter och
institutioner.
En tredje väg kan vara att på andra sätt söka större mått av konkret samverkan kring
förvaltning av gemensamma lösningar och personalresurser.

Prioritering av material
De kriterier för prioritering av det som ska digitaliseras och som oftast anges i de inkomna
underlagen är bevarande och efterfrågan. Material som prioriteras för digitalisering bör, enligt
Digisams bedömning, även 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 insatser är det möjligt att ha det
visionära målet om en hundraprocentig digitalisering. För flertalet av myndigheterna och
institutionerna ligger det dock långt utom synhåll, och en tydlig stegvis prioritering av
material för insatser är avgörande. Frågan blir därför hur man pragmatiskt prioriterar etappvis
för att på snabbast möjliga sätt närma sig målet.






En möjlig väg är att koncentrera sig på strategisk prioritering och utifrån
myndighetens eller institutionens övergripande vision, eventuellt med stöd av
expertråd eller motsvarande, peka ut vilka segment av samlingarna och bestånden som
är mest angelägna att digitalisera. Sådan prioritering drar nytta av den överblick och
samlingsexpertis som finns inom respektive myndighet och institution och bör göras
proaktivt så att beredskap, infrastruktur och rutiner finns på plats om och när
finansiellt utrymme uppstår. Detta är också en förutsättning för storskaliga satsningar i
resurseffektiva produktionsanläggningar.
En annan möjlighet är att ge större utrymme åt prioritering som styrs av efterfrågan.
Det är ett enkelt sätt att stödja forskarsamhället och mycket tyder på att direkt
beställda material i högre utsträckning än andra både sprids och kommer till
omedelbar nytta.
En tredje möjlighet skulle kunna vara mer balanserad prioritering. Man kan tänka sig
att efterfrågan mest speglar vad som redan är känt eller synligt och att det finns goda
utsikter att genom digitalisering väcka nytt liv i slumrande samlingar. Kanske skulle
man kunna kvotera utrymmet för strategiskt prioriterad och efterfrågestyrd
digitalisering för att nå en balans? Metoder för att följa upp gjorda beställningar skulle
också bättre kunna styra insatser mot det som visar sig vara mest efterfrågat.

En tydligt styrd prioritering av vilket material som digitaliseras och tillgängliggörs är relevant
med tanke på de mycket stora volymer som finns i de fysiska arkiven. Tydlig prioritering efter
kända och förstådda kriterier skapar också stärkta förutsättningar för en effektiv datafångst
och för samverkan vid digitalisering av t.ex. vissa materialkategorier gemensamt mellan flera
institutioner.

10

2. Vägen är vald – hur kommer vi vidare?

Kvalitetshöjning
Arbetet för mer högkvalitativ metadata kommer ofta i skymundan bakom önskan om mer
digitalisering. Ett mindre antal myndigheter och institutioner nämner i underlagen
kvalitetshöjning som ett prioriterat område. Digisams bedömning är att det är minst lika
viktigt att städa, ordna och komplettera metadata som att producera fler digitala filer. En
möjlighet skulle kunna vara att myndigheterna och institutionerna samverkar kring
utformningen av tydliga nyckeltal för kvalitetsuppföljning. Det finns mycket att vinna på en
sådan öppen benchmarking och en gemensam utveckling som ger ett bredare ägarskap. På
vilka andra sätt kan en sådan utveckling stödjas?
Standarder
Digisams bedömning är att det finns för många olika standarder på området och att det stora
problemet är att de inte är interoperabla. Framför allt vad gäller beskrivande metadata är
intrycket mycket splittrat. Digisams bedömning är att utvecklingen ändå går mot en större
konvergens och att en del av problematiken kan lösas med t.ex. centralt tillhandahållna
metadataväxlar. På vilka andra sätt kan en positiv utveckling stödjas?
Forskarservice
De flesta berörda myndigheter och institutioner har forskarsamhället som en viktig användargrupp. Trots detta visar underlagen inga exempel på särskild anpassning till forskarnas behov
genom t.ex. nedladdningsplatser för öppna forskningsdata eller tjänster som stödjer datamining. Digisams bedömning är att mer kan göras, och att det här vore önskvärt med en
fördjupad dialog mellan akademi och kulturarvssektor. På vilka sätt kan en positiv utveckling
stödjas?
Länkade öppna data (LOD)
Länkade öppna data (Linked Open Data, LOD) är vägen till framtidens Internet. Av vad som
framgår i underlagen är den insikten ojämnt spridd på berörda myndigheter och institutioner.
Digisams bedömning är att det är viktigt för myndigheter och institutioner att beakta LOD och
PSI, bl.a. som ett sätt att hantera önskemålen om samkörning, länkning och aggregering i
allmänhet och auktoritets- och referensdata i synnerhet. På vilka sätt kan en positiv utveckling
stödjas?
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Fri och öppen licensiering
De resurser som förvaltas av berörda myndigheter och institutioner tillhör medborgarna, och
de bör därför i normalfallet göras maximalt tillgängliga och användbara för gemene man. Det
finns material som av etiska eller juridiska skäl måste undantas från detta, men de utgör
undantag. Digisam har tagit fram en vägledning för upphovsrätt och angränsande lagstiftning 6
och förhandlar för närvarande om ett avtalslicensbaserat ramavtal med Bildupphovsrätt i
Sverige. På vilka andra sätt kan en positiv utveckling stödjas?
Tempo och utveckling
I frågeschemat fanns frågor om ökat tempo i arbetet och utvecklingsinsatser på områdena
producera, tillgängliggöra och bevara. Av svaren att döma har det varit svårt för många
myndigheter och institutioner att se skillnaden mellan att jobba fortare och att förändra
arbetssätt, rutiner etc. Det är Digisams bedömning att detta av strategiska skäl behöver
diskuteras mer inom kulturarvsområdet eftersom det är svårt att sätta in rätt åtgärder om det är
oklart var problemet ligger. På vilka sätt kan en sådan strategisk dialog för utveckling
stödjas?

6

Vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning. 2014. Digisam.
http://digisam.se/images/docs/juridik/Vagledning_om_upphovsratt_och_angransande_lagstiftning.pdf. Hämtat
2015-03-26.
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3. Utgångsläge

Berörda myndigheter och institutioner
Av Digisams 24 medverkande myndigheter och institutioner har 23 regeringens uppdrag att
senast under 2015 utarbeta en intern plan för arbetet med digitalisering, digitalt bevarande och
digitalt tillgängliggörande av kulturarvet, samt tydliggöra sina kriterier för prioritering av
material för digitalisering. Av dessa är de flesta, tretton stycken, museer. Bland övriga tio
finns arkiv och andra organisationer under Kulturdepartementet, samt Kungliga biblioteket
under Utbildningsdepartementet. Skillnaderna mellan myndigheter och institutioner är stora
vad gäller uppdrag, anslag, typ av samlingar och övrig verksamhet.
Flertalet myndigheter och institutioner har aviserat att de kommer att fatta beslut om sina
interna planer under 2015, men en mindre grupp räknade med att vara klara redan under 2014.
Digisam avser att löpande tillgängliggöra de färdiga planerna via sekretariatets webbsida. Vad
gäller intervall för planerad revidering skiftar ambitionsnivån, från årligen ända upp till vart
femte år. Flera svarande betonar betydelsen av att integrera revidering av
digitaliseringsplanerna i övriga löpande interna processer för verksamhetsplanering,
årsredovisning etc.
Figur 1. Berörda myndigheter och institutioner efter statsanslag 2013.
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Uppdrag enligt instruktion/regleringsbrev i relation till regeringens nationella
strategi
På frågan om uppdrag hänvisar tretton av de svarande myndigheterna explicit till förordning,
instruktion eller regleringsbrev. Fyra av fem berörda stiftelser hänvisar till regeringens beslut
om riktlinjer. Arton myndigheter och institutioner uppger att de saknar explicita skrivningar
om digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande i sina formella uppdrag.
Sju av dessa betonar dock att de ser det digitala arbetet som en förutsättning för att uppnå
satta mål.
Det är i huvudsak de största av organisationerna som redovisar tydliga direktiv för
digitaliseringsområdet, och tyngdpunkten skiftar något mellan olika myndigheter och
institutioner. På en kan samordningen eller den infrastrukturella rollen vara i fokus, på en
annan det digitala bevarandet.
I Kungliga bibliotekets förordning (2013:1050) finns explicita skrivningar om samverkan
mellan forskningsbibliotek när det gäller digitalisering och digitalt tillgängliggörande, om
utveckling och samordning av digitala tjänster och system inom biblioteksväsendet, och
explicit rörande bibliotekskatalogen Libris. Det finns inget uttalat uppdrag rörande
digitalisering, men myndigheten poängterar att det är en förutsättning för att i enlighet med
uppdraget kunna fungera som en effektiv komponent i forskningens infrastruktur.
Riksantikvarieämbetet hänvisar till förordning (2007:1184 resp. 2011:122) med skrivningar
om förvaltning av databaser för kulturhistorisk information och ändamålsenliga system för
arbetet med kulturmiljö och kulturarv.
Riksarkivet ska enligt sin förordning (2009:1593) tillgängliggöra arkiven för forskningsändamål och annat utnyttjande bl.a. genom digitalisering, tjänster för elektronisk tillgång och
information om arkiven. Riksarkivet har vidare tillstånd att tillhandahålla
digitaliseringstjänster som skanning och indexering åt andra myndigheter och offentliga
organ.
Även Statens museer för världskultur pekar på sin förordning (2010:192) där det bl.a. står att
myndigheten ska använda ny teknik för att utveckla alla delar av verksamheten, och samverka
med andra aktörer både nationellt och internationellt för att nå ut geografiskt så brett som
möjligt.
Stiftelsen Svenska Filminstitutet, slutligen, har i regeringens riktlinjer för budgetåret 2013
tydliga skrivningar rörande digitalt bevarande av både äldre och ny film och institutet har
också fått öronmärkt stöd för att under en femårsperiod digitalisera 500 svenska långfilmer.
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Om samlingarna
Ett fåtal svarande anger att de inte har några föremålssamlingar i egentlig bemärkelse. Till den
gruppen kan räknas Forum för levande historia och Riksutställningar, men även
Riksantikvarieämbetet och Arbetets museum som har ansvar för att hålla samlad information
om kulturmiljöer och kulturarv som är spridda över landet.
För övriga aktörer gäller att myndigheter och institutioner är mycket olika sinsemellan, men
att det ändå finns likheter. Nästan alla förvaltar material av flera kategorier i form av t.ex.
föremål, fotografiskt material, AV-material och andra arkivalier. Dessutom finns bland de
svarande institutioner som även har sådant som historiska byggnader, genbanker och
fiskevatten att ta hand om (Skansen, Nordiska museet). Några få har dock – i förhållande till
övriga myndigheter och institutioner – lite mer ensartade samlingar. Naturhistoriska
riksmuseet domineras stort av naturaliesamlingar och preparat, och Svenska Filminstitutet av
spelfilm.
Föremålssamlingarna är mångfasetterade och skiftar i karaktär både inom och mellan de olika
institutionerna. De mängder som anges i underlagen är skattade värden och uppgiftslämnarna
är eniga om att det är svårt att precisera omfång. Ett arkiv kan skifta i storlek från enstaka
brev till hundra tusentals dokument efter t.ex. en myndighet eller ett företag. På samma sätt
kan ett föremålsnummer på ett museum ibland ha många undernummer och därmed innefatta
flera hundra objekt. Flera svarande understryker vidare att deras föremål finns i alla storlekar,
från knappnålar till praktvagnar (Nordiska museet) eller från uniformsknappar till
stridsledningssystem (Statens försvarshistoriska museer).
Det bör också noteras att närmare 8 000 hyllmil material döljer sig under rubriken ”Övriga
arkivalier” och att digitaliseringsgraden för dessa resurser sannolikt inte är mer än några få
procent. De data om detta som kommit in till Digisam är svåra att väga samman i tydliga
grafer, och mer genomarbetade statistiska underlag på området saknas tyvärr.
Det är svårt att utifrån det inkomna underlaget säga något specifikt om samlingarnas tillväxt,
men intrycket är att de flesta i dagsläget inte nyaccederar särskilt mycket material. Tekniska
museet anger t.ex. att 60 % av samlingen byggdes upp under museets tre första decennier och
att den årliga tillväxten nu uppgår till max 300 nummer. På några ställen uppges en viss
eftersläpning när det gäller uppordning eller accedering av inkomna material. Vissa
myndigheter har ingen möjlighet att själva reglera inflödet av material och för dem ligger
stora utmaningar i den ständiga ökningen. Detta gäller för Statens historiska museer,
Riksarkivet och Kungliga biblioteket som på olika sätt är rättsligt bundna att ta emot
arkeologiskt fyndmaterial, offentliga arkiv respektive pliktleveranser av tryck och
audiovisuella material.
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Figur 2. Förekomst av olika materialkategorier, per myndighet/institution, baserat på sifferuppgifter
lämnade i Digisams matris. Nedanstående får uppfattas som ett tröskelvärde, och flera myndigheter och
institutioner har sannolikt även ytterligare bestånd av här oredovisade materialkategorier.
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•

Figur 3. Andel av den totala informationsmängden att förvalta, i terabyte (TB) per myndighet/institution
med de tre största preciserade.

Förhållandet mellan myndighets-/institutionsarkiv och samlingar
En sak som återkommande gjort sig påmind under processen är frågan om hur respektive
myndighet och institution eventuellt håller isär å ena sidan verks- eller institutionsarkivet, och
å andra sidan enskilda arkiv, bestånd och samlingar. 7 Den första kategorin har formellt skydd
av arkivlagen och är under tillsyn av Riksarkivet, medan det uppfattas som oklart om den
andra har samma skydd. Digisam har därför försökt att få svar på frågan om hur kategorierna
hanteras.
Några av de svarande förvaltar inga samlingar alls utan hela verksamheten förs i verksarkiv
eller motsvarande. Ett fåtal uppger att samlingarna och ämbets- eller myndighetsarkivet hålls i
två helt separata system utan glapp, överlappning eller oklarheter. I materialet finns fem
stiftelser, som i vissa fall kan hävda undantag från offentlighetsprincipens krav på diarium
och arkivläggning etc.
Majoriteten anger dock att det ”i stort sett” eller ”i princip” rör sig om separata system, men
att det av olika historiska skäl finns segment av materialen som hamnat på fel sida, och i en
del fall dubbelregistrerats i flera kataloger. Ett fåtal myndigheter och institutioner snuddar vid
möjligheten att eventuellt utreda förhållandena eller strukturera om materialen (Arkitekturoch designcentrum, Naturhistoriska riksmuseet) och några pekar också på det interna behovet

7

Med myndighets-/institutionsarkiv avses här de arkiv som bildas av allmänna handlingar från
myndighetens/institutionens verksamhet och som omfattas av arkivlagen (1990:782). Med samlingar avses de
mängder av objekt som en kulturarvsinstitution förvaltar, t.ex. böcker, konst, museiföremål, enskilda arkiv och
andra forskningsmaterial.
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av bättre samplanering vid t.ex. digitalisering eller implementering av nya arkiv- eller
databassystem (Nationalmuseum, Statens maritima museer).
Planerade utvecklingsinsatser inom området styrning
Flertalet svarande planerar att under perioden fram till och med 2015 genomföra
utvecklingsinsatser 8 av styrningskaraktär som oftast handlar om att utarbeta nya interna
styrdokument, mål, strategier, policyer och rutiner för arbetet. På vissa myndigheter och
institutioner inleder man arbetet med att samla in eller analysera underlag och data om
användarbehov (Kungliga biblioteket), digital fotografi (Nordiska museet, Statens
försvarshistoriska museer) eller nya Collection Management Systems, CMS (Musikverket,
Statens historiska museer). Flera pekar på de interna planer som ska arbetas fram senast 2015,
och ett par framhåller Digisams ”Vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv” som
ett viktigt stöd.
Några få av de svarande uppger inga sådana avsikter alls, utan hänvisar till redan genomförda
insatser och välfungerande processer, alternativt bristande intern kompetens eller ekonomiskt
utrymme för arbetet. Flera av de berörda myndigheterna och institutionerna genomför för
närvarande större omorganisationer och på t.ex. Nationalmuseum tar evakuering och
ombyggnadsarbete mycket energi.
Mål och prioritering
Det är svårt att utifrån underlagen få en klar bild av myndigheternas och institutionernas
visionsskrivningar, men för de flesta verkar tillgänglighet stå högt på dagordningen. En del av
de största aktörerna sätter andra mål i centrum, men även ökad användning (Riksarkivet) och
bevarande (Svenska Filminstitutet) kan kanske ses som aspekter på tillgång. Ett par av de
svarande hänvisar till effektivitet i interna arbetsflöden, och någon framhåller att den plan
som ska arbetas fram senast 2015 kommer att ge svar på frågan om hur målen för
digitaliseringsarbetet relaterar till den övergripande visionen för verksamheten.
En del av myndigheterna och institutionerna uppger att de som yttersta målsättning har att
”allt” ska digitaliseras, men det verkar kunna betyda lite olika saker. Ordet allt kan t.ex. avse
alla föremål (Statens försvarshistoriska museer), hela de centrala samlingarna (Statens museer
för världskultur) eller alla material som är unika och upphovsrättsligt fria (Musikverket). Ett
par svarande anger tvärtom att de inte siktar på ”allt”. För t.ex. en organisation som Institutet
för språk och folkminnen, som har flera hyllkilometer handlingar, finns både etiska och
ekonomiska argument för en snävare prioritering.
Även när det gäller digitalt tillgängliggörande siktar myndigheterna och institutionerna mot
lite olika mål. De som arbetar med i huvudsak upphovsrättsligt skyddat material (tydligast

8

Med utvecklingsinsatser avses formaliserade initiativ för att börja göra saker på nya sätt, t.ex. genom att ta
fram nya rutiner eller utarbeta styrande policydokument för viss verksamhet.
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Svenska Filminstitutet) måste t.ex. förhålla sig annorlunda än de institutioner som kan
formulera sina visioner i termer av mesta möjliga, eller total, tillgänglighet.
På direkt fråga om formellt antagna kriterier för prioritering, svarar de flesta att sådana
kommer att utarbetas inom ramen för den interna plan som tas fram senast 2015. Åtta
svarande anger att de redan har sådana kriterier och på många andra myndigheter och
institutioner finns andra bedömningsunderlag av mer informell eller segmenterad karaktär.
Det löpande operativa urvalsarbetet framhålls av de flesta som styrt av två huvudsakliga
parametrar: efterfrågan och bevarandeskäl. I några fall prioriteras även material som är
logistiskt svårtillgängligt eller svårfotograferat (Arkitektur- och designcentrum, Statens
försvarshistoriska museer). De tekniska förutsättningarna kan ibland vara starkt påverkande.
Naturhistoriska riksmuseet prioriterar t.ex. herbarieark och insektssamlingar bl.a. därför att
det nu finns tillgängliga och hanterbara tekniker för att processa sådana material. Flera av de
svarande anger vidare att de prioriterar digitalisering och tillgängliggörande av kataloger,
inventarieböcker och liknande som i ett senare steg kan göra det lättare för användarna att
hitta i samlingsmaterialen. Tydliga materialprioriteringar finns på bl.a. Musikverket
(kataloger, rullband och kvinnliga tonsättares verk), Institutet för språk och folkminnen (ljud),
Kungliga biblioteket (massmedia), Nordiska museet (textil och dräkt), Riksarkivet
(kyrkböcker 1895-1991), Statens konstråd (byggnadsanknuten konst) och Svenska
Filminstitutet (biografvisad svensk film).
För de flesta tycks dock gälla att digitaliseringsinsatser i praktiken endast undantagsvis styrs
av strategiska prioriteringar. Vanligare är att processerna i hög utsträckning initieras ad hoc av
interna verksamhetsbehov (nyförvärv, utlån, utställningsproduktion) alternativt externa
beställningar. Det framhålls av en del svarande att detta arbetssätt ger ett viktigt stöd till bl.a.
forskning, men det bidrar också till den ofta småskaliga och därmed ineffektiva hanteringen.
För större projekt är samtliga svarande helt beroende av extern finansiering, och vilka
material som kan prioriteras blir då närmast en förhandlingsfråga med sponsorer eller
bidragsgivare. I något fall anförs exempel på att finansieringsform (med
arbetsmarknadsmedel) och logistik lett till att topprioriterade material lagts åt sidan då
uppdragstagare inte kunnat möta institutionens kvalitetskrav. På det viset har material av
egentligen lägre intresse trängt undan det myndigheten bedömt som mest angeläget att
digitalisera.
För låg prioritering anges framför allt gott bevarande på stabila bärare och låg eller ingen
efterfrågan. En annan faktor som spelar in är att myndigheter och institutioner tenderar att
nedprioritera insatser på material som inte är uppordnat, inventerat och förtecknat. Sådana
material, som kräver stora insatser av kvalificerad personal, flyttas ofta ned i kön alldeles
oavsett om de kan tänkas uppfylla andra kriterier för prioritering.
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Figur 4. Andel av den totala mängden analogt material som finns i digital form, per materialkategori.
Observera att den totala mängden material skiljer sig åt mellan materialkategorierna. Den totala mängden
material baseras på uppgivet antal fotografier, föremål och kartor, antal minuter ljud respektive rörlig bild samt
antal titlar tryckt material. Den digitaliserade mängden material baseras på uppgivet antal digitala bilder av
fotografier, föremål, kartor och tryckt material, samt antal minuter digitalt ljud respektive digital rörlig bild.
Observera att detaljerade data här saknas om stora mängder ”övriga arkivalier”.

Intern organisation av arbetet med digitalisering, digitalt bevarande och digitalt
tillgängliggörande av kulturarvsmaterial
Några få av de berörda myndigheterna och institutionerna anger att de inte alls, eller i mycket
liten utsträckning, arbetar med digitalisering (Forum för levande historia, Riksutställningar).
Nästan alla svarande anger annars att deras myndigheter eller institutioner arbetar parallellt
med digitaliseringsverksamhet i både projekt och linje. I allmänhet ligger större satsningar,
med öronmärkt extern finansiering, organiserade i projekt där det operativa arbetet ofta, men
inte alltid, utförs utanför den egna myndigheten eller institutionen. Samtidigt digitaliserar de
flesta myndigheter och institutioner löpande i mindre skala, efter beställning från dels
besökare och andra externa användare, dels den egna organisationen enligt dess behov av
material för utställning, publicering etc.
Flera av de svarande pekar på de utmaningar som ligger i att myndigheter och institutioner
har explicita krav på sig att öka tempot i digitaliseringsarbetet, och samtidigt ytterligt små
möjligheter att strategiskt finansiera sådana insatser utöver vad som understundom görs
möjligt med medel från arbetsmarknadsinsatser eller forskningsfonder, som ju drivs av andra
primära mål än här berörda myndigheter och institutioner.
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Digitalt födda material
Framöver kan myndigheter och institutioner förvänta sig ett snabbt accelererande inflöde av
material som finns endast i digital form. Det gäller redan idag stora delar av den interna
produktionen, men kommer med viss eftersläpning att bli mer dominerande även när det
gäller förvärv och donationer. Detta ställer nya krav på omhändertagande och bevarande och
därför lyftes frågan om strategier för området i Digisams frågeschema.
Flertalet av de svarande uppger att de saknar separat strategi för digitalt födda material. Det
kan innebära två olika saker. Antingen att de digitalt födda materialen behandlas inom ramen
för övriga generella policydokument, eller att de inte beaktats över huvud taget – vilket verkar
vara vanligare. Ett par svarande uppger att de har sådana separata strategier, men det är många
fler som hänvisar till den interna plan som ska arbetas fram senast 2015.
Personalresurser
Många myndigheter och institutioner pekar på svårigheterna i att rättvisande skatta antalet
årsverken sysselsatta med digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande. 9
Bland komplikationerna nämns framför allt att det är vanligt att anställda, i synnerhet vid de
mindre organisationerna, har digitalisering som en syssla bland andra inom sina tjänster. Men
även för specialiserad personal finns det olika uppfattningar om hur en heltid ska räknas. Inte
ens den som jobbar heltid med digitalisering producerar kanske hundra procent av tiden? Det
har också uppfattats som svårt att avgränsa vilka typer av digitalt arbete som är relevant i
sammanhanget, framför allt mot kommunikation och externt bedriven verksamhet respektive
strategisk styrning. På Kungliga biblioteket är e-plikten en resurskrävande verksamhet som är
svår att skilja ut från övrigt arbete med digitalisering, digitalt bevarande och digitalt
tillgängliggörande.
Nästan alla berörda anger dock, under viss protest, en siffra som Digisam valt att vikta mot
totala antalet årsverken som de anges i respektive myndighets/institutions årsredovisning för
2013 (se figur 5 och 6 på nästa sida).

9

Vari innefattas både planering av och operativt arbete med överföring av information, data och metadata till
digitala format, insatser för att göra de digitala materialen maximalt använda samt att för framtiden trygga digital
information, data och metadata. Jfr Enumerate, http://www.enumerate.eu/.
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Figur 5. Antal årsverken totalt, per myndighet/institution, varav antal årsverken för digitalisering, digitalt
bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Myndigheterna/institutionerna inom parentes har inte
uppgett antal årsverken för digitalisering.

Figur 6. Antal årsverken för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet.
Myndigheterna/institutionerna inom parentes har inte uppgett antal årsverken för digitalisering.
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Uppföljning och kvalitetssäkring
Fjorton av myndigheterna och institutionerna uppger att de följer upp det digitala området
inom ramen för sitt löpande arbete med verksamhetsplanering och årsredovisning, eller med
stöd av generella interna planeringsverktyg. Ett par pekar också på sin årliga
statistikredovisning till Myndigheten för kulturanalys som en avstämningspunkt. En del
redovisar endast större insatser som t.ex. skett i samband med outsourcing av
digitaliseringsuppdrag.
På de flesta håll ligger tonvikten i uppföljningen på kvantitativa nyckeltal och rör i första
hand produktion av digitala filer och metadata. Det kan handla om att man räknar hur många
bilder som producerats och katalogiserats, men också om hur stor andel av samlingen som
gjorts publikt tillgänglig. Det finns aktörer som också räknar på uppsatta kvalitetsmål men
färre tycks ha tydliga rutiner för formaliserad kvalitetssäkring (eller mätning av kvalitetshöjande insatser). Det senare gäller i synnerhet bevarandeområdet. En handfull tar upp
uppföljning av användbarhet/användning, men även på det området tycks huvudfokus ligga på
kvantitativa data, det vill säga webbstatistik över unika besökare, antal besök eller tid per
besök. Någon påpekar bristen i att det idag inte finns någon möjlighet att få ut sådan
användarstatistik institutionsvis från varken K-samsök eller Europeana.
Sex av de svarande uppger explicit att uppföljningsrutinerna behöver utvecklas eller hänvisar
till de interna planer som ska arbetas fram senast 2015.
Strategiska samarbeten
De flesta av de svarande anger en eller flera viktiga samarbetsparter men frågan tycks ha
tolkats olika på olika myndigheter och institutioner. Det verkar inte råda någon enighet om
vad som egentligen avses med ett strategiskt samarbete.
Många anger samarbeten inom kretsen av medverkande myndigheter och institutioner, eller
med andra centrala myndigheter. Sex av museerna pekar på centralmuseernas samarbetsråd –
och dess digitaliseringsgrupp – som en viktig arena. Fem av de svarande pekar på Riksarkivet
(NAD, MKC), sex på Kungliga biblioteket (Libris, SMDB) och sju på Riksantikvarieämbetet
(K-samsök). Riksarkivet nämner även E-delegationen och bland de övriga finns enstaka
belägg för Specialpedagogiska skolmyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Sveriges
Television, Post- och telestyrelsen och Jordbruksverket.
Flera samarbetar på olika sätt med svenska universitet och högskolor. Dessutom har många av
de berörda myndigheterna och institutionerna, ibland mycket långtgående, samarbeten med
andra aktörer på regional och kommunal nivå eller i den ideella sektorn. Wikimedia Sverige
nämns som en viktig samarbetspart av sex museer samt Riksantikvarieämbetet.
Viktiga kretsar för samverkan finns också kring de olika databassystemens användargrupper.
De fem museer som använder norska KulturIT:s system betonar det gemensamma
utvecklingsarbetet med över tjugo svenska användare kring deras tjänster (Primus,
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DigitaltMuseum, KulturPunkt, KulturNav). Statens museer för världskultur pekar på
Carlottagruppen, med drygt tio institutioner, som bl.a. styr den gemensamma utvecklingen av
dess tjänster. Några lyfter också fram mer informella nätverksstrukturer, t.ex. för FoUansvariga på centrala museer, eller databasansvariga i museisektorn.
Ökat tempo och utveckling i produktionen
Flera av de svarande myndigheterna och institutionerna har öronmärkt extern finansiering för
ökade produktionsinsatser under perioden fram till och med 2015. Riksantikvarieämbetet har
t.ex. fått anslagsförstärkning för arbetet med den digitala arkeologiska processen (DAP), och
Svenska Filminstitutet för digitalisering av det svenska filmarvet. Många flera lutar sig tungt
på arbetsmarknadsmedel och stöd från EU, eller söker stöd från de större forskningsfonderna
inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga området.
På andra håll omprioriteras befintliga resurser så att mer digitalisering kan genomföras inom
ram. På Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet har arbetet
gjorts till en central del av kärnverksamheten, och på Institutet för språk och folkminnen
planeras inför avvecklingen av folkminnesarkiven i Lund respektive Umeå ökade insatser på
material från just dessas samlingar. Inom Kungliga biblioteket pågår intensivt arbete med att
uppgradera Libris till LibrisXL.
En handfull av berörda myndigheter och institutioner svarar nekande på frågan om ökat
tempo i produktionen, ibland med hänvisning till bristande ekonomiskt utrymme,
resurskrävande analoga omflyttningar (Nationalmuseum, Nordiska museet) eller utvecklingsbehov när det gäller interna rutiner och arbetsflöden.
Metadataformat och standarder
I frågeschemat efterfrågas format/standarder för fyra olika områden:
 Metadataregistrering/katalogisering 10
 Avbildning/bildöverföring/OCR-läsning 11
 Påsiktsbild/publik visning 12
 Digital lagring och/eller bevarande 13

10

Med format för metadataregistrering avses här den grundläggande informationsförteckning som görs då
objekt införlivas i samlingen, t.ex. genom att vissa metadata (data om data) förs in i myndighetens/institutionens
system för samlingshantering. Olika standarder används inom olika sektorer, t.ex. MARC (bibliotek) och
LIDO/CIDOC-CRM (museer).
11 Med format för avbildning/bildöverföring/OCR-läsning avses här skapandet av de ”digitala original”, de
representationer som uppstår vid scanning eller annan överföring till digital form. Olika standarder används för
olika typer av innehåll, t.ex. PDF/a och TIFF 6.0.
12 Med format för påsiktsbild/publik visning avses här (ofta komprimerade) filformat som används för att ge
allmänheten tillgång till data. Olika standarder används för olika typer av innehåll, t.ex. PDF/a (text), TIFF/JPEG
(bild), mp3 (ljud) och mp4 (rörlig bild/film).
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Eftersom olika standarder tillämpas för olika materialkategorier faller dessa fyra rubriker
sönder i en stor mängd olika scheman och protokoll baserade på samlingarnas innehåll.
Situationen kan illustreras av de ”standarder” som angivits för metadataregistrering/
katalogisering, se nedan, och det är värt att notera att där finns uppgifter även om system
(Office, Word, Primus, MuseumPlus, VisualArkiv), tekniska standarder (METS),
bevarandestandarder (PREMIS), exportformat (XML) och tredjepartslösningar för
auktoriteter (Kulturnav, TGN).
Figur 7. Standarder som används hos myndigheter och institutioner. De standarder som inryms i cirklarna är
rekommenderade standarder för musei-, arkiv- respektive bibliotekssektorn. Enheter som ligger utanför cirklarna
är ytterligare sådant som myndigheterna och institutionerna nämnt som svar på vilka standarder som används.

Sammanfattningsvis ger underlagen en bild av att de flesta myndigheter och institutioner
tillämpar någon typ av de facto-standard, men att det fortfarande finns många parallella
system och format. Ett fåtal av de svarande uppger att de inte följer någon standard alls,
alternativt att de arbetar i internt upprättade system som i bästa fall är baserade på, eller
kompatibla med, mer vedertagna standarder. Det är långt kvar till en fullt utvecklad
interoperabilitet på kulturarvsområdet.

13

Med format för digital lagring och bevarande avses här sådana (okomprimerade) filformat som används för
långsiktigt bevarande av data och informationsstrukturer. Olika standarder används för olika typer av innehåll,
t.ex. TIFF 6.0, RAW (bild), Wave (ljud) och MPEG2 (rörlig bild/film).
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Allmänt kan också sägas att standardiseringen av datafiler och teknisk metadata hanteras
jämförelsevis väl, ibland med stöd i Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2009:1-2 respektive
2008:4). En handfull av de svarande myndigheterna (Institutet för språk och folkminnen,
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet, Statens
försvarshistoriska museer, Nationalmuseum) hänvisar explicit till dessa, som ger tydlig
vägledning vid val av filformat.
Riksarkivets föreskrifter innehåller dock inga rekommendationer rörande beskrivande
metadata för museisamlingar. Där saknas i stort sett formella rekommendationer på nationell
nivå och den bild som framträder i underlagen är också mycket mer splittrad.
Internationellt finns rekommenderade standarder för de olika domänerna, ofta i grunden
baserade på Dublin Core. På museiområdet förordar ICOM och Unesco CIDOC-CRM, LIDO
och Spectrum. På arkivområdet håller ICA rekommendationer för standarder för bl.a. arkivbeskrivningar och utbytesformat, och på bibliotekssidan gäller på motsvarande sätt IFLA:s
olika MARC-standarder. Vad gäller standarder för naturhistoriska material finns det särskilda
nationella och internationella grupper som tar fram rekommendationer och av svaren att döma
används dessa i stor utsträckning. För det domänöverskridande AV-området finns rekommenderade standarder från bl.a. IFLA och IASA. Något som också kan vara värt att nämna är
Daisy-standarder för tillgängliga medier som egentligen inte är beskrivande metadata på
samma sätt som de övriga, utan en internationell standard för en särskild typ av talböcker.
Flera av dessa internationellt vedertagna standarder har dock fått ojämnt och begränsat
genomslag i Sverige.
Ökat tempo och utveckling för användbarhet
Av de svarande anger fjorton att de på olika sätt avser att arbeta för ökad användbarhet under
perioden till och med 2015. Bland planerade insatser kan nämnas Primus-museernas arbete
med KulturNav, Kungliga bibliotekets utveckling av nytt gränssnitt för digitaliserad
dagspress, Riksantikvarieämbetets arbete med K-samsök, Riksarkivets utveckling av NAD,
Statens försvarshistoriska museer som avser att tillgängliggöra över 15 000 nya dataposter
från Flygvapenmuseum samt insatser för mer avgränsade projekt som Work with Sounds
(Arbetets museum) och Europeana Fashion (Nordiska museet). Ett par av myndigheterna
hänvisar till planerad upphandling av nya databassystem och webblösningar (Musikverket,
Statens historiska museer). En handfull svarande (Arkitektur- och designcentrum,
Livrustkammaren, Skokloster slott och Stiftelsen Hallwylska museet, Nordiska museet,
Statens maritima museer och Tekniska museet) nämner särskilt det av centralmuseernas
samarbetsråd initierade samarbetet med Wikimedia Sverige.
Av dem som svarar nekande på frågan om ökat tempo uppger någon (Naturhistoriska
riksmuseet) att fokus för närvarande ligger på (teknisk) systemutveckling, några (Statens
konstråd, Arbetets museum) att de avser se över interna behov, rutiner och ansvarsfördelning
för att möjliggöra ett mer aktivt arbete och ytterligare någon (Livrustkammaren och
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Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet) att deras rutiner nu fungerar så väl att
tempot knappast kan höjas ytterligare.
Vad gäller utvecklingsinsatser på området svarar elva av myndigheterna och institutionerna
positivt. Bland planerade insatser kan nämnas exempelvis implementering av nytt påsiktsformat (Riksarkivet), utvecklat gränssnitt för Filmarkivet.se (Kungliga biblioteket) och
uppbyggnad av mediaserver/DAM/CMS (Naturhistoriska riksmuseet, Nationalmuseum,
Statens historiska museer).
En mindre grupp institutioner (Arkitektur- och designcentrum, Tekniska museet, Statens
museer för världskultur och Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen
Hallwylska museet) nämner kvalitetshöjning av data/metadata som ett prioriterat område för
bättre användbarhet. Flera aktörer uppger att de vill utveckla sina webbtjänster mer allmänt.
Figur 7. Analoga samlingar totalt, andel metadataregistrerade i databas respektive publik tillgång till
dessa register, per materialkategori. De analoga samlingarna baseras på uppgivet antal fotografier, föremål
och kartor, antal minuter ljud respektive rörlig bild samt antal titlar tryckt material.
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Figur 8. Digitala samlingar totalt, andel publikt tillgängliga på myndigheten eller institutionen respektive
publikt tillgängliga på webben, per materialkategori. De digitala samlingarna baseras på uppgivet antal
digitala bilder av fotografier, föremål, kartor och tryckt material, samt antal minuter digitalt ljud respektive digital
rörlig bild.

Målgruppsanpassning
Vad gäller anpassat tillgängliggörande för olika grupper med särskilda behov (t.ex. forskare,
barn, unga eller personer med funktionsnedsättning) kan svaren grupperas i några huvudsakliga kategorier. Dels pekar många av de svarande på att de i syfte att nå ut så brett som
möjligt använder en mångfald av olika kanaler, bloggar och annan publicering på externa
tjänster och i diverse sociala medier. En del pekar också på sina leveranser till aggregerande
tjänster 14 som NAD, K-samsök och Europeana. En mindre grupp gör sina material fritt
tillgängliga för andra aktörer att hämta eller bygga tjänster på, och flera argumenterar för hur
bättre grundstrukturer för data kommer att skapa bättre möjligheter för mångfasetterad
användning. Wikipedia som kanal framhålls av fem myndigheter och institutioner.
Vad gäller mer målgruppsinriktade anpassningar blir svaren mer allmänt hållna kring vikten
av att stödja t.ex. barn och ungdom, skola och forskning. Flera aktörer – utöver självklart
Myndigheten för tillgängliga medier – har lagt ned arbete på att anpassa sina webbplatser för
blinda/synsvaga, med t.ex. talande webb och stilmallar enligt WCAG (web content
accessibility guidelines). Några arbetar med lättlästa texter eller erbjuder information på flera
språk, t.ex. Institutet för språk och folkminnen som har ett särskilt ansvar för de nationella
14

Med aggregerande tjänster avses här en webbservice och/eller ett publikt gränssnitt som hämtar sitt innehåll
från flera olika informationskällor, som t.ex. NAD, K-samsök eller Europeana.
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minoritetsspråken. För skolans behov nämns befintliga och planerade erbjudanden som
faktasammanställningar och texter anpassade för barn, lärarhandledningar och
metadatataggning av i läroplanen centrala begrepp (t.ex. Livrustkammaren och Skoklosters
slott med Stiftelsen Hallwylska museet: stormaktstiden).
För forskarvärldens behov är det få som anför något annat än att samlingsdatabaserna
erbjuder möjligheter, och att forskare för övrigt är välkomna att beställa fram ytterligare
material. Nationalmuseum framhåller dock sitt arbete med Open Access och kommer
framöver att publicera sina rapporter etc. på forskningsbibliotekens gemensamma plattform
DIVA, vilket förväntas göra dem mer lättillgängliga för akademiska forskare. Naturhistoriska
riksmuseet diskuterar inte i termer av målgrupper, men intrycket är ändå att de i något högre
grad än övriga myndigheter och institutioner anpassat sitt utbud efter expertanvändare.
Licenser och rättighetsmärkning
I stort sett hela gruppen myndigheter och institutioner uppfattar idag betydelsen av tydlig
upphovsrättslig märkning och licensiering 15 . Av samtliga svarande är det bara en handfull
som inte nämner public domain-märkning (PD) och creative commons-licenser (CC). Bland
dem finns utöver Myndigheten för tillgängliga medier (som kan arbeta i skydd av
upphovsrättslagens §17) i huvudsak organisationer med fokus på samtida konstnärer och
andra upphovsmän (Moderna museet, Statens konstråd, Svenska Filminstitutet).
Alla de övriga märker ännu inte med PD/CC, men flera uppger att de planerar för
implementering (Institutet för språk och folkminnen, Riksarkivet, Musikverket). En del
organisationer som idag använder strikta CC-licenser (som inte tillåter ändring eller
kommersiell användning) planerar för en övergång till öppnare varianter (Statens historiska
museer, Statens museer för världskultur, Tekniska museet). Många anger att de tillgängliggör
sina metadata under CC0, vilket sannolikt understötts av avtalsvillkoren för K-samsök och
Europeana.
Flera svarande påpekar att de nedprioriterar eller helt avstår ifrån att digitalisera eller
tillgängliggöra material som inte tillåter fri användning, det vill säga resurser med oklart eller
strikt hävdat upphovsrättsligt skydd. Andra uppger att de med stöd av intern policy valt att
använda fria licenser även för herrelösa verk (orphan works) då nyttan med att tillgängliggöra
uppfattas vara större än den risk som kan vara förbunden med kränkning.
En myndighet uttrycker explicit en önskan om större fördjupning rörande institutionernas
förhållningssätt till rättighetsfrågor, då dessa är mer avgörande för tillgängliggörandet än vad
som framgår av Digisams frågeschema.

15

Med märkning/licensiering avses här en tydlig markering (helst på objektsnivå) av materialets
upphovsrättsliga status. Använd PD (Public Domain) för fria material med utslocknad upphovsrätt, CC (Creative
Commons) för material med vissa förbehåll respektive © (copyright) för material med fullt ut hävdad
upphovsrätt.
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Länkade öppna data (LOD) 16
Fjorton av de svarande meddelar att de på något sätt tillhandahåller beständiga identifierare,
ofta fritt men med krav på autentisering genom en så kallad API-nyckel (application
programming interface). Många av dem är för beständiga identifierare (persistent identifiers,
PID) 17 beroende av tjänster kopplade till institutionens CMS/webblösning, eller vilar tungt på
de RDF-scheman som utvecklats inom K-samsök eller Europeana.
Utvecklingsarbete pågår på flera ställen. En av myndigheterna planerar LOD-leverans då
Kungliga biblioteket implementerar sitt uppgraderade LibrisXL (Musikverket) och en aviserar
övergång till egenförvaltad LOD under 2015 (Livrustkammaren och Skoklosters slott med
Stiftelsen Hallwylska museet).
Aggregerande tjänster
Femton av de svarande anger att de på något sätt levererar data till Europeana, två tredjedelar
av dem via K-samsök. Av dessa är hälften myndigheter eller institutioner som använder
Primus, exponerar sina data på DigitaltMuseum och även arbetar aktivt med auktoritetsdata i
den gemensamma plattformen KulturNav.
Andra myndigheter och institutioner levererar via andra kanaler direkt till Europeana, t.ex. är
det flera som är eller varit aktiva i olika tematiska EU-projekt (AthenaPlus, Working with
Sounds, EUscreen, OpenUp, MIMO). Naturhistoriska riksmuseet arbetar inom sin sektor
genom andra internationella aggregeringstjänster (GBIF, LifeWatch) men når även på den
vägen Europeana.
Lokala biblioteksdatabaser är i allmänhet kopplade till Libris (uppges av åtta svarande), och
fyra myndigheter och institutioner anger att de rapporterar arkivinformation till NAD (och
Archives Portal Europe). Riksarkivet pekar även på Sondera, och Filminstitutet på
Filmarkivet.se, båda samarbetstjänster med Kungliga biblioteket.
Tre av de svarande uppger att de planerar att inom de närmaste åren börja leverera (segment
av) föremålsdata till K-samsök (Arbetets museum, Nationalmuseum, Musikverket). En
institution avser att börja rapportera arkivinformation till NAD (Nordiska museet).
Ökat tempo och utveckling för bevarande
Fjorton av de svarande myndigheterna och institutionerna svarar i stort sett nekande på frågan
om ökat tempo i bevarandearbetet fram till och med 2015. Någon understryker svårigheten att
16

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.
17 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.
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ekonomiskt bära ökande kostnader för digital lagring med korrekt generationshantering,
backup och spegling, då de digitala objekten hela tiden ökar i antal. Statens historiska museer
efterfrågar här explicit stöd och riktlinjer från Digisam för att kunna komma vidare med
myndighetsgemensamma lösningar, t.ex. för gruppen centralmuseer.
Vissa utvecklingsinsatser planeras ändå, primärt på de större av myndigheterna och
institutionerna. Här kan nämnas bl.a. aktivt arbete med nya e-arkiv (Nationalmuseum,
Institutet för språk och folkminnen) och fokuserade satsningar på t.ex. AV-material (Institutet
för språk och folkminnen, Riksarkivet), fotografi eller terminologi (Nordiska museet).
Kungliga biblioteket arbetar med att ta fram nya rutiner för dokument som digitaliseras
utanför deras huvudsakliga plattformar SMDB (svensk mediedatabas) och Mimer.
En tredjedel av de svarande myndigheterna och institutionerna svarar i stort sett nekande även
på frågan om utvecklingsinsatser för bevarande. De insatser som ändå planeras handlar dels
om upphandling av nya tekniska plattformar för samlingsdatabaser, dokument- och ärendehanteringssystem etc., dels om utarbetande av interna rutiner och andra processtöd för dessa
nya system bl.a. rörande e-handlingar och e-arkiv (enligt RA-FS 2009:1). Statens historiska
museer efterfrågar även här explicit stöd och riktlinjer från Digisam för att kunna komma
vidare med myndighetsgemensamma lösningar, t.ex. för gruppen centralmuseer.
Strategi för bevarande
Mer än hälften av de svarande myndigheterna och institutionerna svarar i stort sett nekande på
frågan om de har en strategi för materialens långsiktiga bevarande 18 . En del av dem pekar på
omfattande behov av resurser och kompetens för att bättre kunna möta utmaningarna, och
flera hänvisar till den interna plan som de ska utarbeta senast 2015.
Nordiska museet resonerar lite mer utförligt kring vad de talar om som ett samlat internt
digitalt ekosystem i levande förvaltningsmiljö, där både mellanarkiv och slutarkiv är långsiktigt öppna, och efterlyser centralt stöd för sådant arbete. Ett annat förslag från samma
institution är centralt upprätthållna rutiner för certifiering eller godkännande av
förvaltningssystem och förvaltningsprocesser. Statens historiska museer efterfrågar återigen
explicit stöd och riktlinjer från Digisam för att kunna komma vidare med
myndighetsgemensamma lösningar, t.ex. för gruppen centralmuseer. Tekniska museet betonar
ett starkt engagemang för gemensam samverkan, nationell koordinering och kraftsamling för
långsiktigt bevarande.
De som svarar positivt rörande bevarande, primärt de större myndigheterna och
institutionerna, beskriver bl.a. strategier för digitalt födda material inklusive AV (Kungliga
biblioteket, Riksarkivet), som bör hanteras i enlighet med internationellt framtagna riktlinjer
för trusted digital repositories, OAIS-modellen och andra ISO-standarder (ISO 30300).

18

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.
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Teknisk lösning för bevarande
Även när det gäller tekniska lösningar för bevarande svarar många att det saknas, och flera
framhåller att de utifrån begränsade resurser gör så gott de kan. Somliga myndigheter och
institutioner står just i begrepp att upphandla e-arkiv eller andra (partiella) lösningar för
lagring (Riksutställningar).
De som svarar positivt är i huvudsak de större myndigheterna och institutionerna, men inte
ens där verkar systemen hundraprocentigt täckande. De långsiktiga lösningarna sträcker sig
inte längre än 5-10 år in i framtiden (Institutet för språk och folkminnen), omfattar bara vissa
delar av verksamheten (Kungliga biblioteket, Livrustkammaren och Skoklosters slott med
Stiftelsen Hallwylska museet) eller väntar ännu på praktisk implementering med nya rutiner
och strategier (Naturhistoriska riksmuseet). I synnerhet de aktörer som har att hantera stora
och okontrollerbara inflöden av material (Statens historiska museer, Kungliga biblioteket,
Riksarkivet) ställs inför väldiga utmaningar när det gäller bevarande.
Konvertera, migrera, emulera 19
Flertalet av de svarande anger att de saknar rutiner för att hantera de löpande behoven av
överföring av data till nya format och bärare. Den bevakning av förvaltningssystemen som
krävs tycks i de flesta fall skötas manuellt, och utöver överföring av data från CD/DVD till
hårddisk anger flera svarande att de inte stött på så stora behov av konvertering etc. En
myndighet som Riksarkivet – som ligger långt framme när det gäller bevarande – uppger att
de migrerar löpande, konverterar vid behov och emulerar bara på försök. Flera av museerna
(Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet, Nordiska museet,
Nationalmuseum, Statens historiska museer) understryker att de arbetar med levande system,
och menar att sådana databaser i ständigt bruk inte har samma behov av konvertering som
slutna eller avställda system och datakällor.
Flera aktörer flaggar upp behoven av central koordinering och standardiserande direktiv för
detta fält. Arbetets museum t.ex. efterfrågar explicit tydliga rekommendationer på området.
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet pekar på behovet
av central samordning kring emulering av gamla tekniska plattformar, speciellt avseende
juridiskt stöd kring licenshantering för föråldrade eller döda lösningar. Nordiska museet
menar att det är önskvärt att bedömningar kring olika formats livslängd och läsbarhet görs
centralt inom kulturarvsområdet eftersom det är svårt för enskilda organisationer att hålla
kapacitet för att klara den uppgiften på egen hand.
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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.
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Gallring av informationsbärare
Det finns i många arkiv och samlingar inspelat AV-material (ljud och rörlig bild) lagrat på
instabila bärare (t.ex. kassettband och VHS) som i princip saknar informationsvärde i sig
själva. Om innehållet digitaliserats till hög kvalitet skulle man alltså kunna kassera objekten.
På direkt fråga om eventuell policy för sådan gallring av fysiska bärare svarar dock de flesta
av myndigheterna och institutionerna att sådan saknas. Många ställer sig mycket skeptiska till
frågeställningen, och betonar att samlingarna består av originalmaterial som i princip aldrig
kan gallras.
De enda undantag från den hållningen som presenteras i svaren rör dels miljö- och säkerhetsskäl, dels de sällsynta insatser av destruktiv digitalisering där man använder dubblettmaterial.
För övrigt får Riksarkivet framhållas som ett gott exempel, som hänvisar till sina egna föreskrifter och allmänna råd om analoga ljud- och videoupptagningar på magnetband (RA-FS
2013:2) och dessutom arbetar internt med frågan (inom projektet Regal).
Övrigt tillgängliggörande med digitala verktyg
Avslutningsvis ställdes en fråga om andra sätt att, med hjälp av digitala verktyg, tillgängliggöra myndighetens eller institutionens arbete med sådant som konservering, utställning,
pedagogik etc. för publik och användare. Många av de svarande beskriver arbetet på den egna
webbplatsen, och kanske utvecklingsprocesser för att göra webben mer interaktiv och
intressant för olika användargrupper.
Drygt hälften nämner också att de använder social media-kanaler av olika slag, och/eller
publicerar material på andras tjänster. Tankarna bakom detta tycks skifta i strategiskt djup.
Någon institution betonar databaserna som ”navet i kommunikationen om museets samlingar”
medan andra verkar ha ett mer ensidigt marknadsföringsperspektiv på kommunikationen.
Flera av de svarande har utarbetat nischade appar för olika specialutställningar eller projekt,
och många erbjuder skolan pedagogiska program eller lärarhandledningar för fri nedladdning.
En handfull myndigheter och institutioner bloggar om sitt arbete, ibland i en samlad kanal
(som Riksantikvarieämbetets K-blogg) ibland i parallella tematiska linjer, som t.ex. Statens
maritima museer som håller åtta olika bloggar om sådant som marinarkeologi eller Vasas
bevarande. Bara ett fåtal redovisar att de filmar eller streamar föredrag och programkvällar
(Naturhistoriska riksmuseet, Statens konstråd). En enda nämner 3D-scanning (Musikverket),
en annan försök med Skype-visningar (Naturhistoriska riksmuseet).
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Bilaga A: Frågeschema
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Bilaga B: Mängdmatris
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Digisam är ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt
bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet.
Samordningssekretariatet är en av regeringen beslutad verksamhet
vid Riksarkivet.
www.digisam.se

