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Sammanfattning

I denna rapport presenteras resultaten av Digisams pilotprojekt om lagring för långsiktig
användbarhet. Projektet har varit en del i arbetet med att ta fram modell för en skalbar och
flexibel infrastruktur i samverkan med SUNET. Projektet var också baserat i Digisams
tidigare arbete kring digitalt bevarande enligt Riksarkivets regeringsuppdrag
(Ku2011/242/KA) 1 och regeringens nationella digitaliseringsstrategi Digit@lt kulturarv 2.
I pilotprojektet undersöktes möjligheterna till gemensam lagring av digital
kulturarvsinformation och möjliga fördelar med detta. Resultaten baseras både på praktiska
prestandatester av Sunets molnbaserade lagringstjänst och på utvärdering av kostnader för
lagring. Testerna och utvärderingen har utförts tillsammans med sju kulturarvsinstitutioner/
myndigheter utifrån varje organisations situation vad gäller digital lagring av
kulturarvsinformation och framtida behov av digitalt bevarande. Jämförelser har gjorts mellan
lagringskostnaderna för respektive organisation idag och de kostnader som Sunets
gemensamma molntjänst för lagring, så som den ser ut idag, innebär.
Catharina Ekdahl, Digisam, har gjort den översiktliga analysen av de
integritetsskyddsrättsliga och upphovsrättsliga aspekterna. Leif Johansson från Sunet har
deltagit och projektet har haft tekniskt stöd från Fredric Wallsten, IPnett, vars lagringslösning
Sunet har upphandlat. Sanja Halling, Digisam, har varit projektledare.
Kulturarvsinstitutioner/-myndigheter som ingick i pilotprojektet var följande:
•
•
•
•
•
•
•

Riksarkivet
Kungliga biblioteket
Riksantikvarieämbetet
Statens museer för världskultur
Nordiska museet
Naturhistoriska riksmuseet
Institutet för språk och folkminnen

Pilotprojektet har resulterat i en övergripande modell för lagring med långsiktig användbarhet,
inklusive bevarande. När det gäller länkad data behöver nya metoder för bevarande utvecklas
i samverkan med Riksarkivet och sammankopplas med den hantering av digital
kulturarvsinformation som sker idag vid de olika institutionerna.
De tester som har genomförts av den lagringstjänst som SUNET tillhandahåller låg också till
grund för utvärdering av modellen för långsiktig användbarhet. Resultaten har varit positiva,
men för att närmare koppla testresultaten till den praktiska användningen vid institutionerna
1 http://www.digisam.se/wp-content/uploads/2016/08/Regeringens%20beslut%20samordningssekr.pdf
2 http://www.regeringen.se/rapporter/2011/12/ku11.015/
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skulle man i det fortsatta arbetet behöva undersöka specifika tillämpningsbehov kopplade till
användargrupper, typ av information och informationsmängd.
Pilotprojektets resultat utgör ett underlag för vidare samarbete kring en mer effektiv
infrastruktur för gemensam lagring och gemensamma tjänster som kan skapa högre
användbarhet av digital kulturarvsinformation, både idag och i framtiden. Detta förväntas på
sikt bidra till en effektivare informationshantering och högre grad av interoperabilitet och
användbarhet.

Samarbete mellan Digisam, SUNET, Riksarkivet och Statens servicecenter
Under projektets förberedelsefas blev det tydligt att lagring och långsiktigt bevarande av
digital kulturarvsinformation påverkas av det uppdrag som Statens servicecenter har att
utveckla e-arkiv som tjänst. 3 Även regeringsuppdraget till Riksarkivet att främja arbetet med
att tillgängliggöra information och öppna data från statliga myndigheter, 4 bland annat genom
portalen oppnadata.se, påverkar långsiktiga användbarhetsaspekter gällande
kulturarvsinformation som en del av den samlade samhällsinformationen.
Flera möten med representanter (projektledaren och IT-arkivarien) från Statens Servicecenters
projekt om e-arkiv har hållits under projektets gång och en avstämning har skett kring
ansvarsfördelningen i den framtagna infrastrukturmodellen som kopplar samman lagring,
bevarande och långsiktig användbarhet.
Projektets resultat och modelleringen visar på behov av ett långsiktigt samarbete kring
utveckling och drift av en gemensam samarbetsplattform kring lagring och bevarande för
långsiktig användbarhet innehållande tre nivåer: metoder, verktyg och källkod. För att bygga
upp och förvalta en sådan plattform behövs ett formaliserat samarbete mellan SUNET,
Digisam, Riksarkivet och Statens servicecenter (se även sida 7 och 28).
Kopplat till plattformen behövs även ett samarbete som skapar bryggor till användbarhet och
tillgängliggörande genom både aggregering 5 och öppna data/länkade öppna data 6. Detta
samarbete skulle behöva utökas till att förutom SUNET, Digisam och Riksarkivet omfatta
även Kungliga biblioteket (Libris) och Europeana.

3 http://www.statenssc.se/OmOss/Sidor/Ingen%20menyrubrik/Uppdrag-e-arkiv.aspx
4 http://www.regeringen.se/49e94a/contentassets/ada5b98312234af9a023f4bd0868de2b/uppdrag-till-riksarkivet
att-framja-statliga-myndigheters-arbete-med-att-tillgangliggora-data-for-vidareutnyttjande.pdf
5 Aggregering: Aktiviteten att samla eller knyta ihop information som hör ihop eller har gemensamma
egenskaper. Inom digitalt kulturarv står ofta uttrycket för insamling av metadata från olika institutioner för
överföring till olika typer av webbportaler, alternativt för tillgängliggörande via API:er.
6 Med länkad öppen data avses här resurser som är fritt tillgängliga på nätet i maskinläsbara, icke-proprietära
format och och möjliggör meningsbärande länkar och därmed den framväxande semantiska webben.

6

Juridiska aspekter kring lagring av digital kulturarvsinformation
Under projektets gång visade det sig nödvändigt för institutionerna att få mer kunskap kring
hur juridiken kring lagring av information i en molntjänst, inklusive upphovsrättsliga
aspekter, ser ut. Den översiktliga analysen av de integritetsskyddsrättsliga och
upphovsrättsliga aspekterna visar att avtalstecknande och utformning av avtalsinnehållet i sig
är direkt avgörande för om lagring av myndighetsdata hos tredje part är möjlig eller ej. Arbete
kring mer specifika frågor rörande integritetsskyddsrättsliga och upphovsrättsliga aspekter
behöver också tas med i det fortsatta arbetet (se även sida 21).
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Bakgrund

Digisams pilotprojekt om lagring för långsiktig användbarhet har varit en del i Digisams
arbete med förslag till en skalbar och flexibel infrastruktur i samverkan med SUNET.
Projektet är också baserat i Digisams tidigare arbete kring digitalt bevarande enligt
Riksarkivets regeringsuppdrag (Ku2011/242/KA) 7 och regeringens nationella
digitaliseringsstrategi Digit@lt kulturarv 8.
Utgångspunkten för projektet var resultatet från den förstudie om digitalt bevarande 9 som
Digisam genomförde mellan april 2013 och mars 2014. Digisam har också, inom arbetet med
myndighets- och institutionsvisa planer för digitalisering, samlat in underlag 10 från samtliga
medverkande myndigheter och institutioner kring bl.a. digitalt bevarande.
Den samverkan med SUNET som har skett under pilotprojektet har koppling till det
Memorandum of Understanding, gällande infrastrukturell inriktning, som tidigare har
undertecknats mellan Vetenskapsrådet, SUNET och Riksarkivet (som huvudman för
Digisam). Överenskommelsen lade grunden för det samarbete med SUNET som har inletts
kring en gemensam tjänst för lagring och backup av kulturarvsinformation.
I Digisams slutrapport för perioden 2011-2015 11 föreslås att en skalbar infrastruktur för
förvaltning, lagring och bevarande av kulturarvsdata utvecklas i samverkan med SUNET.
Inom ramen för detta föreslog Digisam att Riksarkivet ges i uppdrag att i samråd med
Kungliga biblioteket kravspecificera gemensamma lösningar för lagring och bevarande inom
ramen för en gemensam infrastruktur.

7 http://www.digisam.se/wp-content/uploads/2016/08/Regeringens%20beslut%20samordningssekr.pdf
8

http://www.regeringen.se/rapporter/2011/12/ku11.015/
9 http://www.digisam.se/wp
content/uploads/2013/05/Digitalt%20bevarande%20vid%20kulturarvsinstitutioner_nulagesanalys%20och%20fra
mtida%20behov.pdf
10 http://www.digisam.se/wp
content/uploads/2013/05/Digitalisering%20av%20kulturarvet_nulage_och_vagvalsfragor.pdf
11 http://ettdigitalarekulturarv.digisam.se/
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Syfte

I pilotprojektet testades möjligheterna till en gemensam tjänst för lagring av digital
kulturarvsinformation, och möjliga fördelar med en sådan tjänst utvärderades. En modell som
kan ligga till grund för ett förslag till vidare samarbete kring en stödjande infrastruktur för de
statliga institutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och
kulturarvsinformation togs också fram. Modellen bygger på gemensam lagring och effektiv
informationshantering för att skapa högsta möjliga användbarhet idag och i framtiden av den
kulturarvsinformation som tillgängliggörs. Modellen ska också säkra att det finns kopplingar
mellan processer för tillgängliggörande och ett kostnadseffektivt långsiktigt bevarande.
Testerna av den befintliga lagringstjänst som SUNET tillhandahåller låg till grund för
utvärderingen av modellen. Utöver detta gjordes både en prestanda- och kostnadsmässig
jämförelse mellan nuvarande lagringslösningar och SUNETs lagringstjänst.
Pilotprojektets resultat utgör ett underlag för vidare samarbete kring en mer effektiv
infrastruktur för gemensam lagring och gemensamma tjänster som kan skapa högre
användbarhet av digital kulturarvsinformation, både idag och i framtiden. Detta förväntas på
sikt bidra till en effektivare informationshantering och högre grad av interoperabilitet och
användbarhet.
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Metod

Behovsanalys
Utgångspunkten i behovsanalysen har varit resultaten från Digisams förstudie om digitalt
bevarande 12 som visade att de flesta av Digisams medverkande myndigheter/institutioner ser
positivt på en gemensam lagringslösning, med tillhörande stödjande tjänster, inom ABMKområdet. Vid samtal med myndigheterna och institutionerna framkom det även att man gärna
ser att gränssnittet för användning, av t.ex. en lagringstjänst, utgår ifrån befintliga databaser
och system. Även de underlag från Digisams arbete kring myndighets- och institutionsvisa
planer för digitalisering, 13 som berörde digitalt bevarande, har använts vid behovsanalysen.
Under en Open Space workshop kring behov av lagring och användbarhet av
kulturarvsinformation, som Digisam i september 2015 anordnade tillsammans med SUNET,
uttrycktes en önskan om att skapa ett pilotprojekt bestående av två delar: dels att en
”arkitekturgrupp” tar fram en generell modell av förutsättningarna för långsiktig och mer
kostnadseffektiv lagring, bevarande och användning av kulturarvsdata, dels konkreta tester av
teknisk lagring.

Modellering av en infrastruktur för långsiktig användbarhet
I ett första steg inriktades arkitekturgruppens arbete på att, utifrån beskrivningen av en skalbar
och flexibel infrastruktur för kulturarvsinformation i Digisams rapport ”Ett digitalare
kulturarv” 14, rita en generell modell att sikta mot. Utifrån modellen gjordes ett första utkast
till kravspecifikation för att effektivare skapa användbar kulturarvsinformation och
förutsättningar för långsiktigt bevarande. Modellen utgick ifrån tanken om en gemensam
backup- och lagringstjänst. I nästa steg hade projektledaren för pilotprojektet möten med
representanter från deltagande institutioner i projektet för att både vidareutveckla modellen
och inhämta synpunkter.

12 http://www.digisam.se/wp
content/uploads/2013/05/Digitalt%20bevarande%20vid%20kulturarvsinstitutioner_nulagesanalys%20och%20fra
mtida%20behov.pdf
13 http://www.digisam.se/wp
content/uploads/2013/05/Digitalisering%20av%20kulturarvet_nulage_och_vagvalsfragor.pdf
14 http://ettdigitalarekulturarv.digisam.se/
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Praktiska tester av lagring som tjänst
Utifrån institutionernas behov, och visionen om en skalbar infrastruktur för
kulturarvsinformation, genomfördes under pilotprojektet praktiska tester av en lagringstjänst
med grund i den e-infrastruktur som de flesta statliga kulturarvsinstitutioner nyttjar idag –
SUNET. En sådan första skalbar plattform skulle på sikt kunna utökas med andra tjänster och
verktyg för en mer kostnadseffektiv förvaltning och användning av kulturarvsinformation.
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Genomförande

Tidsperiod
Pilotprojektet hade en förberedelsefas mellan 2015-04-15 och 2016-04-15 och en projektfas
mellan 2016-04-15 och 2016-10-30. Arkitekturgruppen hade sitt första arbetsmöte i december
2015 och det sista i september 2016.

Förberedelsefas

Behovsanalys
Under förberedelsefasen var arbetet inriktat på att ta fram ett direktiv för projektet, en
projektplan och att bemanna projektets olika faser. Under förberedelsefasen inriktades arbetet
på att ta fram en generell modell för lagring med långsiktig användbarhet att sikta mot.
Utifrån modellen gjordes ett första utkast till kopplingar mot ett effektivare långsiktigt
bevarande.
Under sommaren och hösten 2015 hade Digisam flera inledande samtal med SUNET och en
Open Space workshop (i september). Med utgångspunkt i den behovsbild som fanns kring
lagring och bevarande och som framkommit i Digisams tidigare arbete var syftet att
identifiera de ”lågt hängande frukterna”. De cirka femtio deltagarna bestod av IT-arkitekter,
utvecklare och andra som arbetar praktiskt med digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner.
Resultatet av de konkreta diskussioner som fördes i grupperna blev att två arbetsgrupper
tillsattes – en ”arkitekturgrupp” kopplad till systemarkitektur kring lagring och långsiktigt
bevarande, bestående av representanter för institutioner som redan idag har en utbyggd
arkitektur för detta, och en arbetsgrupp kring gemensam teknisk lagring för institutioner med
små, alternativt mellanstora, lagringsbehov. Önskemål framfördes också om att pilotprojektet
skulle undersöka behoven av olika tjänster för strukturering och harmonisering av
kulturarvsinformation, samt att undersöka behov av och/eller testa befintliga tjänster för
beständiga identifierare.

Modellering av en infrastruktur för lagring av kulturarvsinformation
Representanterna från Riksarkivet, Kungliga biblioteket, Naturhistoriska riksmuseet och
Institutet för språk och folkminnen deltog i och/eller bidrog med underlag till modelleringen
av lagring för långsiktig användbarhet samt modellen för bevarandet av länkad data.
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Figur 1. Skiss över förslaget till en skalbar och flexibel infrastruktur.

Utgångspunkten i modelleringen har varit förslaget till en skalbar och flexibel infrastruktur
(Figur 1 ovan), som togs fram inom Digisams tidigare arbete. Kulturarvsinstitutionerna skulle,
enligt denna modell, kunna effektivisera de digitala informationsflödena med hjälp av verktyg
och funktioner som stödjer strukturering, harmonisering och sammanlänkning av
informationen. I modellen visas dessa i form av en ”struktureringstjänst”, inklusive tjänster
för beständiga identifierare (PID), licenser, med flera. Informationen skulle enligt en sådan
modell lagras i en gemensam lösning, central eller distribuerad. Gemensamma tjänster för att
standardisera och leverera olika typer av information skulle kunna komplettera lagringen och
stödja strukturering, standardisering och kvalitetshöjning av informationen.
Idag ligger lagring, bevarande och användning på olika nivåer i infrastrukturen. Vad gäller
lagring finns oftast en basarkitektur på plats vid de stora institutioner som redan idag hanterar
lagrings- och bevarandetjänster. Därmed skulle övergångskostnaderna för gemensam lagring
bli högre på kort sikt, även om det kan innebära många positiva effekter (och eventuella
besparingar) på lång sikt. Inom arkitekturgruppen diskuterades olika metoder och system som
idag används för lagring respektive bevarande vid de myndigheter som deltog i mötet, bland
annat DINA vid Naturhistoriska Riksmuseet, RADAR vid Riksarkivet och MIMER vid
Kungliga biblioteket. Vid modelleringen utgick gruppen ifrån kopplingar mellan
verksamhetssystemen och lagrings- respektive bevarandenivån och frågan om hur en
gemensam lagringstjänst bör se ut. I gruppen rådde samstämmighet kring att en tjänst inte
endast bör tillhandahålla gemensam backup och lagring (som SUNETs tjänst), utan även
möjligheten till bevarande genom gemensamma paket. OAIS referensmodell 15 sågs som en
15 https://sv.wikipedia.org/wiki/OAIS-modellen
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standard som tillhandahåller grundläggande koncept för digitalt bevarande. Lagring enligt
OAIS-modellen innebär dock att informationen anses vara färdighanterad, vilket gör att
modellen inte lämpar sig lika bra för information som fortfarande aktivt används.
Inom pilotprojektet studerade Digisam, tillsammans med arkitekturgruppen, även
möjligheterna att lagra information som inte är arkiverad eller paketerad i en gemensam
lösning, samt frågan kring hur man på bästa sätt kan skapa förutsättningar för långsiktigt
bevarande av kulturarvsinformation. Två tänkbara scenarier beskrevs. I det första scenariot
används all information kontinuerligt i informationssystemen men lagras gemensamt,
samtidigt som informationen hålls uppdaterad med rätt struktur och kontextuell information
för att så småningom paketeras i OAIS paket. I det andra scenariot paketeras istället
informationen i OAIS-paket, och dessa uppdateras med jämna mellanrum i takt med att
informationen ändras.
Ett gemensamt system av det slag som beskrivs i det andra scenariot skulle ha många
gemensamma beröringspunkter med den e-arkivlösning som tas fram av Statens servicecenter
i samverkan med Riksarkivet kopplat till förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS). 16
E-arkivdelarna med paketering av informationen kan vara en kompletterande del till det som
har testats inom pilotprojektet, varför en dialog med Statens servicecenter och Riksarkivet är
viktig.
Arkitekturgruppen diskuterade även metod- och verktygsbehov kopplade till teknisk lagring
inom ramen för modellen. Gruppen beslutade att lösningar för beständiga identifierare är en
prioriterad tjänst att se närmare på.

Seminarium om beständiga identifierare
Måndagen den 7 mars 2016 arrangerade Digisam, i samarbete med SUNET samt Riksarkivets
arbetsgrupp för testplattformen i Västernorrland, 17 ett seminarium om beständiga
identifierare 18. Syftet med dagen var att titta på hur man idag skapar och använder olika typer
av identifierare, och vilka system som finns för detta vid olika kulturarvs- och
forskningsinstitutioner. Under dagen visades även exempel på utformning av URI:er med
exempel från NAD 19, Kungliga biblioteket 20 och K-Samsök 21, samarbetsprojektet TORA 22
samt KulturNav 23. Digisam har tidigare tagit fram en checklista för beständiga identifierare
och detta seminarium gjorde det möjligt att undersöka om det utöver detta också finns behov
av en gemensam policy för beständiga identifierare. Seminariedeltagarna kom fram till att det
16 https://riksarkivet.se/fgs-earkiv
17 http://www.digisam.se/arkivinformation-cidoc-crm-sant/
18

http://www.digisam.se/rapport-fran-seminariet-om-bestaendiga-identifierare/

19 https://sok.riksarkivet.se/nad
20 http://libris.kb.se/ och http://www.kb.se/isbn-centralen/urnnbn/
21 Utformning enligt kulturarvsdata.se
22 https://riksarkivet.se/tora
23

http://kulturnav.org/
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vore önskvärt att man kom överens om en gemensam utformning av URI:er för beständiga
identifierare, så att identifierarna är utformade på ett sådant sätt att de är globalt unika och
beständiga. En sådan policy borde också ta hänsyn till typen av information. Till exempel
använder de flesta bibliotek URN:NBN för publikationer 24, vilket gör det möjligt att göra
skillnad mellan ett unikt namn och en plats i de fall en namngiven resurs eller dess kopior
finns på flera platser. Ibland är det relevant med specifika typer av identifierare, som t.ex.
LSID:er som är identifierare för Life-Science. 25

Administrationsgränssnitt och sammankopplingar med samlingssystem

Figur 2. Administrationsgränssnitt för institutionerna som använder den gemensamma lagringstjänsten.

Under modelleringsarbetet framkom att de närvarande institutionerna gärna ser att det finns
ett administrationsgränssnitt (Figur 2 ovan) för lagringstjänsten, men ännu hellre att
gränssnittet för exempelvis lagringstjänsten utgår ifrån befintliga databaser och system. För
att svara på detta behov hölls ett seminarium för systemleverantörer respektive
systemutvecklare för egenutvecklade system hos SUNET i maj 2016, där även möjligheten att
bygga in SUNETs lagringstjänst i databasernas back-end erbjöds.
Den fortsatta modelleringen utgick ifrån en gemensam backup- och lagringstjänst. Samtidigt
diskuterades även en tjänst för långsiktigt bevarande. Frågan om långsiktigt bevarande
diskuterades vidare i dialog med Statens servicecenter och Riksarkivet för bästa samordning
av de båda delarna. Modellen fick då en utformning (Figur 3 på nästa sida) där institutionerna
kan använda ett gemensamt administrationsgränssnitt för lagringstjänsten.
Administrationsgränssnittet kan även vara en yta mot andra tjänster för
informationshantering, t.ex. för strukturering av information innan den lagras. Från lagringen
skulle det finnas ett gemensamt API mot ett publikt användargränssnitt. Även kopplingen till
paketering till OAIS-paket och vidare leverans av paket för digitalt bevarande ritades in i
modellen.

24 http://www.kb.se/isbn-centralen/urnnbn/
25 http://www.tdwg.org/fileadmin/subgroups/guid/LSIDs_for_Biologists.pdf
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Figur 3. Skiss över förslaget till en infrastruktur för lagring av kulturarvsinformation för långsiktig
användbarhet.

I nästa steg hade Digisams projektledare möten med representanter för deltagande
institutioner i projektet för att diskutera och vidareutveckla modellen. Tillsammans har dessa
möten bidragit till att en slutgiltig modell av en infrastruktur för lagring av
kulturarvsinformation för långsiktig användbarhet vuxit fram (Figur 4 nedan).
AGGREGERING & LÄNKAD DATA
K-SAMSÖK, LIBRIS, NAD, EUROPEANA, ÖPPNADATA.SE
METODER

VERKTYG

DIGISAM

Digisam/RA/SSC

SSC

SAMVERKANSPLATTFORM som styr &
FÖR E
stödjer arbete med nationella riktlinjer METODER
ARKIVERING &
ADMNISTRATIONSGRÄNSSNITT

BEVARANDE

E-ARKIV
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VERKTYG FÖR
E-ARKIVERING
& BEVARANDE
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VERKTYG
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KÄLLKOD
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Figur 4. Förslag till infrastruktur för lagring av kulturarvsinformation för långsiktigt användbarhet.
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Modellen i Figur 4 bygger på att kopplingen mellan institutionerna och den gemensamma
tjänsten för lagring (i detta fall benämnd SUNET, utifrån att det var deras tjänst som testades)
går via antingen ett gemensamt administrationsgränssnitt eller genom att den byggs in i
systemens back-end. Även en gemensam tjänst som fungerar som tekniskt stöd för att tillsätta
beständiga identifierare (PID) kan med fördel vara kopplad till lagringen i molntjänsten då
den bidrar till informationens sökbarhet, även då den ännu inte är strukturerad i paket. Nästa
steg skulle vara användning av en samarbetsplattform där SUNET, Digisam, Riksarkivet och
Statens servicecenter samarbetar kring metoder och verktyg för digitalt bevarande av
kulturarvsinformation samt källkoden till verktygen. Ett liknande samarbete skulle också
behövas för tillgängliggörandeprocesser kopplade till aggregering och öppna och länkade
öppna data, vilket bör involvera även Kungliga biblioteket och Europeana.

Figur 5. Femstjärniga modellen för öppna data.

★ En stjärna för öppna data: Gör din information tillgänglig på webben, i vilket format som
helst, men under öppen licens.
★★ Två stjärnor för strukturerad/maskinläsbar data: Gör din information tillgänglig som
strukturerad data (t.ex. i Excel istället för en inskannad bild av en tabell).
★★★ Tre stjärnor för öppen mjukvara: Använd icke-proprietära format (t.ex. CSV istället
för Excel).
★★★★ Fyra stjärnor för länkbar data: Använd URI:er för att identifiera ting och öppna
standarder från W3C (RDF och SPARQL) för att uttrycka påståenden om dem.
★★★★★ Fem stjärnor för länkad data: Skapa sammanhang genom att länka dina data till
andras data.
Ett användarfall kopplat till modelleringen av metoder för bevarande av länkade öppna data
togs fram (Bilaga 1), men av olika anledningar valde ingen deltagande institution att
genomföra tester med denna typ av data. Modellen ovan bygger på öppna data utifrån
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Digisams rekommendation för öppna data 26, som i sin tur grundas på den femstjärniga
modellen för öppna data framtagen av Tim Berners-Lee (se figur 5 på föregående sida). 27
Under pilotprojektets gång belystes även behoven av ett fortsatt arbete kring att
domänspecifika standarder uttrycks som maskinläsbara öppna data på ett harmoniserat sätt.
För att indikera ett fortsatt behov av detta arbete och harmonisering mellan domänspecifika
modeller för öppna data och DCAT-AP, innehåller samarbetsplattformen även en sjätte
stjärna.

Seminarium med systemleverantörer
I och med institutionernas önskemål kring att gränssnittet för exempelvis lagringstjänsten
utgår ifrån befintliga databaser och system, bjöd Digisam och SUNET in till ett öppet
seminarium den 2 maj 2016 i SUNETs lokaler i Stockholm. Seminariet riktade sig till
leverantörer av de system som idag används för att hantera kulturarvsinformation (exempelvis
samlingssystem) och hade som syfte att informera om Digisams samarbete med SUNET och
den tjänst för lagring och backup som erbjuds igenom SUNET. Alla systemleverantörer som
var intresserade av möjligheten att koppla in sina system till SUNETs lagringslösning erbjöds
även möjlighet att testa tjänsten i praktiken.
Modellen av en infrastruktur för kulturarvsinformation som bygger på gemensam lagring
beskriver inte ett enda system som ska fungera för alla organisationer, utan de olika system
som finns idag ska kunna användas samtidigt som en gemensam lagringsplattform.
Verksamheterna ska inte behöva ändras – vad som avses är ett byte av hosting-leverantör och
inte hela IT-plattformen. För närvarande gäller denna lösning enbart SUNET:s medlemmar,
men det vore intressant att i framtiden undersöka möjligheterna till en bredare gemensam
lagringslösning. Detta är också ett långsiktigt mål som Digisam satt upp. SUNET erbjuder ett
gemensamt administrationsgränssnitt för de institutioner som behöver det, jämte det att
lösningen byggs in i systemens back-end.
Många institutioner har begränsad kompetens. En långsiktig fördel med en gemensam lösning
är möjligheterna för deltagande institutioner att dela på kompetens och övriga resurser. Den
föreslagna lösningen kan förvaltas gemensamt och därmed skapa utrymme för institutionerna
att flytta resurser och fokus till informationsförvaltning. Lagringsbehoven hos
organisationerna varierar, ibland är de kortsiktiga och ibland mer långsiktiga. Många aktörer
driver sina lösningar själva och det är viktigt att ha en nivå på lagringen som är
kostnadseffektiv men inte leder till informationsförlust på sikt.
Utöver lagringen lyftes önskan om en aktiv bevarandeförvaltning kopplad till
tillgängliggörandelagret. Aggregeringsprocesserna kräver idag mycket resurser, liksom
mappningar mellan olika metadatamodeller. Det behöver bli tydligare vad olika delar i

26 http://www.digisam.se/wp-content/uploads/2015/06/Rekommendation_for_oppna_data.pdf
27 5stardata.info
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institutionernas arbete kring samordnad informationshantering, tillgängliggörande och
användbarhet samt lagring och långsiktigt bevarande består av.
Vid ett samarbete kring öppen källkod kan en tjänst användas av flera, och man kan drifta och
vidareutveckla den själv eller tillsammans med andra.
Som ett resultat av seminariet togs konkreta scenarier fram genom samarbete mellan
kulturarvsinstitutionerna, Sunet/Ipnett och Digisam.

Projektfas – prestandatester av lagringstjänsten
Riksarkivet, Nordiska museet och Naturhistoriska riksmuseet genomförde praktiska
prestandatester av datalagring i Sunets lagringstjänst. En mer detaljerad beräkning av
kostnader kopplade till lagringen gjordes av Riksantikvarieämbetet. Naturhistoriska
riksmuseet, Institutet för språk och folkminnen och Statens museer för världskultur har
bidragit med beräkningar baserade på deras dataset/system. Material som testades var dataset
av olika slag; bland annat bildlager och dokument. Ett användarfall, kopplat till modelleringen
av metoder för bevarande av länkade öppna, togs det fram data till men av olika anledningar
valde ingen institution att testa denna typ av data.
Från Statens museer för världskultur lyftes frågan kring behovet av att lägga lagringen av hela
systemet, inte enbart olika dataset, i en gemensam molntjänst. I det syftet bidrog man med en
resonerande diskussion kring för- och nackdelar med en sådan lösning.
Kopplingar till hantering av beständiga identifierare (PID) inom samarbetsprojektet TORA,
där flera institutioner representerade i Digisams pilotprojektet deltar, diskuterades. Fokus i
diskussionerna låg på att identifierare borde hanteras enligt en vedertagen policy (exempelvis
råd gällande beständiga länkar på vidareutnyttjande.se 28) och att gemensamma
auktoritetsresurser inte borde tilldelas egna domännamn utan att befintliga URI:er för
beständiga identifierare borde återanvändas.
Institutet för språk och folkminnen deltog i modelleringsarbetet och bidrog med kostnader för
lagring, men kunde inte genomföra det praktiska testandet eftersom arkivdata inte kommer att
flyttas från den befintliga lagringen hos Uppsala universitet på två - tre års sikt. Earkivlösningen vid Institutet för språk och folkminnen är intressant som exempel på ett
system som bygger på paketering enligt OAIS där det förvaltas kulturarvsinformation som
fortfarande används.
Kungliga biblioteket deltog i modelleringsarbetet, men inte i de praktiska testerna.

28 http://www.vidareutnyttjande.se/skapa-och-publicera-oppna-data/att-komma-igang-med-oppna-data/rad
gallande-bestandiga-lankar/
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Sunets lagringslösning
Lagringslösningen har backup, storage, infrastruktur och arkivering (filarkiv). I lösningen
finns ett S3-gränssnitt för objektlagring, av samma typ som används av Amazon. För de
Sunet-anslutna institutionerna innebär lösningen också att trafikkostnad, ifall användningen
t.ex. oväntat går upp, inte påverkas. IPnetts lösning går att integrera med SWAMID för
identifiering, som redan finns som tjänst genom Sunet. Man kan även få en visualisering av
sin nätverksinfrastruktur.

Naturhistoriska riksmuseet
På Naturhistoriska riksmuseet finns det intresse för Sunets lagringstjänst, i synnerhet för att
testa S3-funktionalitet som tidigare inte använts vid museet. En annan aspekt var att
kombinera lagring med fokus på användbarhet och öppna data. För att testa detta undersöktes
även möjligheterna till att uttrycka metadata genom DCAT-AP 29, en
katalogiseringsspecifikation som rekommenderas av EU-kommissionen som gemensam
vokabulär för de datamängder som har publicerats som öppna data.
En överföring till S3-lagringen har testats med framgång, men inte med några större
datamängder. Denna lagring innebär att även off-site-lagring av backupdata skulle kunna
hanteras. Dataset som testades omfattade bildmaterial innehållande cirka 5000-6000 bilder
från samlingsföremål (Naturarv.se) publicerade i ett system som kallas MorphBank. Det fanns
sedan tidigare ett behov av att modernisera MorphBank och gå över till en lagringslösning
med S3-funktionalitet.
När det gäller lagringen vid Naturhistoriska riksmuseet mer generellt och kopplingar mot
tjänster för strukturering av metadata, skulle det i fortsättningen vara intressant att titta på
DINA (Digitalt Informationssystem för NAturhistoriska samlingar). DINA är ett nationellt
databassystem som ska hantera information om samlingar vid naturhistoriska museer och som
utvecklas inom ett internationellt konsortium. DINA är intressant som exempel på ett
distribuerat system som hanterar informationsflödet till andra portaler och som bygger på en
rad olika tjänster där man samarbetar kring öppen källkod.
Vad gäller användbarhet och öppna data lyftes frågan kring vilka prioriteringar man ska göra
kring exponering av informationen i ett öppna data-format såsom DCAT-AP eller
metadatabeskrivningar i domänspecifika standarder som DarwinCore och ABCD för
naturhistoriska samlingar, där man inom DINA redan har påbörjat arbete med export i dessa
format via mjukvara från Biocase 30. För närvarande syns resultat av denna export på Github. 31
Det finns idag initiativ kring att beskriva domänspecifika standarder i ett maskinläsbart
format, vilket även förbättrar möjligheterna till att beskriva öppna data. Samtidigt borde även

29 https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/description
30 http://www.biocase.org/
31 https://github.com/dina-web/biocase-docker
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DCAT-AP tillämpas för harmoniserad exponering av samhällsinformation på bredden. Detta
är en fråga som bör tas vidare i det fortsatta arbetet.

Nordiska museet
Nordiska museet testade S3–lagringen i Sunets lösning. Två olika lagringsmetoder
utvärderades inom ramen för prestandatesterna:
•

•

Lagring av filer i eKulturs molnbaserade datalager som hanteras av tjänsten DMS
(DigitaltMuseum Media Server). Servern levererar idag digitala fotografier, film och
ljud för t.ex. DigitaltMuseum.
Lagring av filer inom pilotprojektet som innebär test av Sunet/IPnetts S3-baserade
lagringstjänst.

I båda fallen utgick testerna från ett mycket begränsat urval filer (cirka 25 filer).
Testgruppens bedömning är att båda datalagren fungerat mycket bra och att det har varit
enkelt och relativt problemfritt att skriva kopplingarna. Testdatasetet bestod av dokument
(frågelistor) från Nordiska museets arkiv, med metadata primärt strukturerade enligt
metadatastandarden Dublin Core 32. Redan innan testerna hade det under våren/sommaren
2016 bedrivits en mycket kort pilotprojekt vid Nordiska museet som fokuserade på olika typer
av dokument och relationen mellan metadata och masterdata/filer, samt kopplingen mellan
dokumentens insamlingskontext (frågelistorna/uppropen) och deras förvaltningskontext
(arkivförteckningarna). Metoden var att skapa en enkel struktur i en befintlig plattform för att
hantera insamlingar, kopplingar mot insamlingskontext och arkivförteckningar.
Det man testade var att lagra originalfilerna som är kopplade till resursen (en bildfil, TIFF,
och en textfil med OCR-innehåll per resurs) i en fristående flexibel lagringsmiljö där
organisationen kan välja lagringsplats efter kostnad, prestanda och andra faktorer. Nordiska
museets arkivförteckning, för den del som rör dokumentationer och insamlingar, användes i
form av en begränsad export från arkivinformationssystemet och i en hierarkisk struktur.
Även ett antal dataset för att hantera metadata om det immateriella kulturarvet skapades i
piloten.
Under pilotprojektets prestandatest (september-oktober 2016) låg fokus på följande moment:
•
•
•

Att kunna koppla filer, t.ex. det skannade masterdokumentet (TIFF) och en textfil som
innehåller fulltext, till de resurser som hanteras.
Att kunna hantera masterfiler på ett flexibelt sätt i olika lagringsmiljöer på lokala
servrar eller i molnet (t.ex. genom Amazon S3-kopplingar).
Att separera informationen från KulturNav till en egen server för kulturhistoriska
dokument.

32 http://dublincore.org/
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Testandet inom ramen för pilotprojektet har inneburit vidareutveckling av KulturNav.
För att de olika filerna, kopplade till dokument, ska hanteras på ett flexibelt sätt lagras de
genom webbservertjänster (molnlager) snarare än lokala datalager. I nuvarande konfiguration
lagras fotografier i DMS och filer, t.ex. frågelistornas TIFF- respektive textfiler, på SUNETs
datalager.

Riksarkivet
I prestandatester som genomfördes vid Riksarkivet (Bilaga 2) jämfördes Sunets
lagringslösning med S3 mot HCP, en lösning för objektlagring som används i Riksarkivets
IT-miljö idag.
Två typer av tester gjordes:
•

•

En konsolapplikation som läser och skriver bildfiler från Sunet S3 och HCP. JMeter
tester som gör anrop mot en webbapplikation. JMeter simulerar ett antal webbläsare
som gör parallella anrop.
I inledningen av tesperioden förekom det åtkomstproblem som tydligen berodde på
tekniska problem hos Sunet, varför en välformulerad Service-level agreement är av
stor vikt.

Läsningstesterna visade att det finns en cachningseffekt i Sunets S3-lagringslösning. I testerna
användes en JMeter-plugin för att mäta antal transaktioner/sekund och svarstider över tid.
Skillnaden visade sig allra tydligast vid synkron läsning 33, dvs. när överföring skedde med en
fil i taget, där HCP visade överlägset snabbare resultat. I asynkron 34 läsning, där så mycket
som möjligt skickas parallellt visade sig S3 vara något snabbare. I konsolapplikationen 35 var
skillnaden mellan cachad och ocachad data betydligt mindre än vid motsvarande asynkrona
läsning genom JMeter-uppladningsverktyget 36, som använder tio parallella trådar som läser
data från en datafil. Det kan bero på att konsolprogrammet använder så många trådar som
behövs. Skrivning testades inte lika noggrant som läsning. För radering finns inga
genomströmningsuppgifter men det går betydligt fortare att radera än att skriva.
I testerna av webbapplikationen lästes varje bild två gånger. Den befintliga lösningen, HCP,
visade på stabila resultat med samma hastighet i genomströmning. Första gången testerna mot
Sunet S3 gjordes tog det dubbelt så lång tid att läsa en bild första gången, troligtvis på grund
av cachning. Därefter uppstod inga skillnader mellan första och andra läsningen och det gick

33 https://sv.wikipedia.org/wiki/Synkron_kommunikation
34 https://sv.wikipedia.org/wiki/Asynkron_kommunikation
35 https://en.wikipedia.org/wiki/Console_application
36 https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_JMeter
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något snabbare än HCP. Samma effekt skulle dock troligtvis uppstå i HCP-testerna vid
cachning av resultaten.
I testerna av konsolapplikationen var samma cachningseffekt framträdande även under
läsningen av filer i synkron läsning. HCP uppvisade en stabil genomströmning, S3 skiljer sig
åt om bilden läses för första gången på dagen eller inte. Konsolapplikationens asynkrona
hantering tycks gynna Sunets S3-lösning, vilket märktes både vid asynkron läsning och
skrivning. Genomströmning i synkron skrivning visade lägre genomströmning för Sunets S3
lösning, även om cachningen verkade påverka även detta resultat. Genomströmning i
asynkron skrivning visade en betydligt bättre prestanda för Sunets S3-lösning.
Sammanfattningsvis kunde man konstatera att asynkron eller parallell skrivning kraftigt
förbättrar prestandan.
Radering testades enbart för S3 och den var mycket snabbare än skrivningen. Jämförelser av
S3-prestandan vid läsning i skarp drift för genomströmning av bilder gjordes genom loggar på
IIIF-servern för HCP och för S3 genom loggar från prestandatesterna. Där kan S3-lösningen
leverera även vid betydligt högre belastning än idag, men frågan kvarstår hur slutanvändarna
upplever visningen av en enskild bild som blir långsammare än idag.
I jämförelse visar IPnetts egna synkrona tester en bra genomströmningshastighet av skrivning
och läsning av stora filer, med explicit deaktiverad cachningseffekt.
Sammanfattningsvis verkade Sunets lösning lämpa sig bäst vid många samtida användare, och
i Riksarkivets prestandatest visade sig lösningen i synnerhet lämplig för mindre filer som
används frekvent. Bildvisning testades inte med användarna och i ett nästa steg skulle även
det behöva testas.

Lagring och drift i egen IT-miljö eller i en molntjänst

Statens museer för världskultur
Statens museer för världskultur (SMVK) har för närvarande egna servrar där Carlotta, ett
samlingssystem för föremålssamlingar, är installerat. Carlotta har utvecklats av Statens
museer för världskultur och används av flera institutioner i Sverige. All data lagras även på
museets egna servrar.
Det mest intressanta för SMVK var möjligheten att göra en installation av en Carlotta-databas
i Sunets lagringstjänst (dvs. att både lagring och drift flyttas till Ipnett), men eftersom detta är
ett tänkbart nästa steg bedömdes det inte som aktuellt att testa inom ramen för pilotprojektet.
Däremot belystes vikten av att reda ut de juridiska förutsättningarna för lagring i en
molntjänst. De genomförda testerna utgick ifrån metadata samt en del enklare dataset som inte
var problematiska ur en upphovsrättslig aspekt. Dock lyftes frågan om man juridiskt sett får
lagra all samlingsdata någon annanstans än på egna servrar, samt vad det innebär när även
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fotografier från kulturarvssamlingar, exempelvis i form av högupplösta bilder, lagras i en
molntjänst (se även sida 26).
Databasen Carlotta är en Oracle-databas vilken SMVK betalar Oracle-licens för. Hur mycket
data som finns i databasen, samt vilken typ av server man har, påverkar priset för licensen. En
kraftigare server ger dyrare licens. SMVK är ett exempel på en organisation som betalar för
sin egen Oracle-licens, men det finns andra Carlotta-museer som använder sig av andra
lösningar för licenser, till exempel genom att betala via kommunen eller annan huvudman.
Att fortsätta använda nuvarande drift- och lagringslösning är eventuellt billigare kortsiktigt
men kan vara dyrare långsiktigt. Myndigheten slipper flytta drift och förvaltning till en ny ITmiljö. Samtidigt är det en kortsiktig lösning eftersom lagringen ändå behöver flyttas när den
egna IT-miljön behöver uppdateras. En nackdel med fortsatt användning är också risken att
inte kunna ta del av de samverkansmöjligheter med andra kulturarvsmyndigheter som uppstår
genom en gemensam lösning, samt att behörigheter för externa databaskonsulter till SMVKs
driftmiljö är besvärligare att ordna än till en gemensam plattform hos Sunet.
Att flytta drift och lagring till Sunets lösning skulle troligen inte innebära någon skillnad för
användarna av databasen. Webbadressen och andra användargränssnitt skulle förbli likadana
och aggregeringsflödena, exempelvis skördningen av metadata till K-samsök, skulle gå från
Sunets lösning istället för SMVKs servrar. En avgörande faktor skulle däremot vara i vilken
utsträckning SMVK kan påverka valet av servertyp eftersom det bland annat har betydelse för
vilken licens man betalar.
Fördelar som man ser med att använda Sunets tjänst skulle vara möjligheten att använda
samma tekniska infrastruktur som redan används för Internettrafik, enklare drift och
förvaltning, samverkansvinster med andra som nyttjar samma plattform samt förutsättningar
att gemensamt utveckla vidare mot e-arkiv och säkrad långtidslagring. Lösningen skulle även
underlätta drift och förvaltning för databaskonsulter tack vare enklare åtkomst och
versionsuppdateringar samt förenklade felsökningar. Även när det gäller licenser skulle
Sunets lösning skapa bättre förutsättningar för ett Oracle-hotell och därmed underlätta för
andra organisationer som vill använda Carlotta.
Några frågeställningar som lyftes kring eventuella nackdelar handlade om eventuella ökade
kostnader för Oracle-licenser, om lagringskostnader, om det skulle gå långsammare att
registrera och om det skulle finnas mindre möjlighet att påverka vid eventuella driftproblem.
Ett alternativ kunde också vara att driften ligger kvar på SMVK, men att lagringen flyttas till
Sunets lösning. På så sätt skulle man fortfarande kunna ta del av samverkan med andra
institutioner och myndigheter. Det är även möjligt att endast en del av lagringen, exempelvis
de stora, tunga filerna, lagras i Sunets lösning för att minska lagringskostnaderna, men att en
databas med metadata och små filer lagras på SMVK. Samtidigt är det oklart om kostnaderna
skulle minska direkt eller först på längre sikt i och med lagring i Sunets lösning. Att ha drift
och lagring på olika ställen försvårar också administrationen. Det kan också vara så att
bildinläsningen påverkas, med längre svarstider som följd, om masterfilerna lagras externt.
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Om data skulle exporteras till Sunets lösning (databasen, tumnaglar, lågupplösta bilder)
behöver en sådan lösning implementeras.
Om databaskonsulterna kan bygga upp och erbjuda en egen driftmiljö kan även det vara ett
alternativ för Carlotta-museer med egen drift. Även här kan lagring av tunga filer i Sunets
lösning vara ett alternativ. Dock finns det ett komplexitetsproblem i att ha en teknisk lösning
med drift och lagring i olika externa plattformar.

Institutet för språk och folkminnen
Lagringen innebär i dagsläget en blandning av en molntjänst och användning av de fysiska
servrarna hos leverantören. Det innebär att inga lokala servrar används för teknisk lagring av
e-arkiv och filkataloger utan att informationen lagras i Uppsala universitets egna servrar.
Servrar för applikationer och databaser som ISOF administrerar själva är dedikerade till
ISOF. De allra flesta servrar är virtuella.
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Jämförelse av kostnader

Utgångspunkten för jämförelsen av kostnader har varit att undersöka om användning av en
gemensam molntjänst för lagring kan ge ökad skalbarhet för kulturarvsinstitutioner och
myndigheter, där det skulle vara flexibelt att öka eller minska lagringen vid behov och möjligt
att fokusera än mer på informationen istället för teknisk hantering av informationen.
Ambitionen borde vara att lagringen ska ha en hundraprocentig nyttjandegrad, samtidigt som
det i princip blir så endast när lagringen ökar i en jämn takt så att det går att göra en prognos
på detta. Har man ojämn användning eller behöver skala ner lagringen vid behov kan
molntjänster vara en fördel. Samtidigt innebär lagring i en molntjänst ingen kapitalinvestering
eller avskrivning över tid. Användning av Sunets tjänst skulle för kulturarvsinstitutioner och
myndigheter innebära att tjänsterna blir billigare över tid – särskilt om flera ansluter till
tjänsten.
Kostnadsjämförelsen har varit förhållandevis svår att ta fram för de flesta institutioner och
myndigheter som medverkat i projektet. Detta beror på att även om kostnaderna för den
virtuella lagringen kunde fås fram så var det svårt att beräkna andra kostnader såsom
kostnader för datahallen, el och den egna driftpersonalen. Därför belystes i första hand
Riksantikvarieämbetets prisnivåer för lagring, där det fanns explicita kostnadsspecifikationer
kring lagringslösningen.

Riksantikvarieämbetet
En jämförelse mellan Riksantikvarieämbetets och Sunets olika prisnivåer för lagring har
gjorts (se Bilaga 3). Riksantikvarieämbetet är ett exempel på en myndighet som har
upphandlat en plattform relativt nyligen (år 2013), och har därför enklare kunnat ta fram
specifikationer kring lagringskostnaderna. Dessa specifikationer inkluderar även de kostnader
som inte enbart avser virtuell lagring. Kostnadsjämförelsen visar en lägre kostnad för
Riksantikvarieämbetets virtuella lagring, men innehåller även kostnader för inköp och support
för lagring, servrar, en uppskattad kostnad för datahallen samt den egna driftpersonalen. Då
Riksantikvarieämbetet redan genom sin befintliga lagringslösning har tillgång till Sunets
tjänster (stödjande tjänster såsom lagring, backup, serverdrift) skulle det bli en dyrare lösning
på uppskattningsvis flera miljoner kronor per år att köpa dessa tjänster hos Sunet.
Inom pilotprojektet var det viktigt att, utöver kostnaderna för virtuella servrar, också få en
fullständig jämförelse av faktiskt utnyttjande av den egna lagringsplattformen under
avskrivningstiden. Här lyftes även behovet av att visa nyttjandegraden i lagringsplattformen
när den tas i bruk, jämfört med nyttjandegraden i lagringsplattformen vid avskrivningstidens
slut.
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Servrar och diskutrymme på Riksantikvarieämbetet köps in efter behov och har utökats för
varje budgetår för att klara av kommande års tillväxt, som för närvarande är cirka 25 procent
per år. Målet är att nyttja disken på optimalt sätt och fylla den så mycket som möjligt utan att
tappa prestanda eller göra onödiga investeringar när anläggningarna är avskrivna. På samma
sätt har den virtuella infrastrukturen utökats med för närvarande 370 virtuella servrar. Allt
eftersom den miljön växer har man skalat upp de underliggande fysiska servrarna.

Naturhistoriska riksmuseet
Kostnaden idag för de tre servrar som driftas inom ramen för det internationella samarbetet
inom DINA är 120 USD per månad. En fullständig kostnad för lagring är svårare att beräkna
på grund av kostnader som är svåra att redovisa – t.ex. kostnaden för driften som delas med
resten av museets driftskostnader.
DINA-systemet använder uppskattningsvis två produktionsservrar av äldre snitt, två av
modernare snitt och utöver detta primärt sex andra servrar som används för testning,
migrering av data och liknande arbete. Skulle dessa servrar driftas utanför museets IT-miljö
skulle kostnaden uppskattningsvis vara tre till fyra gånger utöver vad externa servrar kostar
idag. Samtidigt tillkommer i denna beräkning kostnader som är svåra att redovisa, såsom t.ex.
egen driftpersonal.

Statens museer för världskultur
En beräkning på vad SMVKs lagring av data (14,4 TB), kopplat till samlingssystemet
Carlotta, kostar visar att kostnaderna för lagringen och den virtuella miljön för närvarande är
cirka 10 000 kr/månad. Enligt SUNET/IPnetts beräkningar skulle kostnaden för samma
mängd data (14,4 TB) i den gemensamma lagringstjänsten kunna vara 3500 - 4000 kronor
beroende på avtalslängd. Mängden data ökar hela tiden. Till detta tillkommer kostnader för
licenser och konsultkostnader för drift och förvaltning av Carlotta, och dessa kostnader finns
kvar även om lagringen finns någon annanstans. Carlotta använder Oracle och därmed
tillkommer även en årlig licensavgift. Skulle lagringen flyttas tillkommer kostnader även för
att tekniskt lösa migrering av data.
Det är väldigt många parametrar som behöver beaktas för att beräkna och jämföra kostnader
för de olika alternativen (Oracle-licens, typ av server, nuvarande driftskostnader,
arbetstimmar, hårdvara, antal användare, prisutveckling, samordningsvinster, datamängd). Ett
första steg skulle vara att varje Carlotta-museum sammanställer och avgränsar sina nuvarande
kostnader för Oracle-licensen samt drift och förvaltning för just Carlotta. Det kan dock vara
svårt att avgränsa och isolera Carlotta-kostnader specifikt från andra mer övergripande
kostnader. Vilken väg man väljer att gå hänger ihop med vad SMVK (eller annan organisation
som använder Carlotta) har för planer med sin framtida drift och förvaltning av hela
organisationens IT-miljö.
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Institutet för språk och folkminnen
På Institutet för språk och folkminnen (ISOF) är kostnaden för lagring 58 öre per GB och
månad, inklusive backupdiskar i flera fysiskt separata datahallar samt support och stöd.
För att kunna göra en relevant prisjämförelse mellan att bygga egen lagring kontra att köpa
lagring som tjänst så skulle det i vidare arbetet även behövas en detaljerad analys från flera
institutioner och kompletterande uppgifter om kostnader.
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Juridisk analys av lagring av myndighetsdata hos tredje part

Följande översiktliga juridiska analys tar upp frågan om lagringen av myndighetsdata hos
tredje part. Analysens utgångspunkt är att tredje part tillhandahåller en fysisk server för
lagring som är bunden till en geografisk plats eller en molnbaserad lagringstjänst, som via
internetuppkoppling ger åtkomst till det lagrade materialet obunden till de fysiska servrarnas
geografiska placering. Analysen kretsar kring den huvudsakliga frågan om huruvida det är
juridiskt möjligt att lagra data utanför den egna institutionen eller ej.
De juridiska frågeställningar som nedan analyseras är dels integritetsskyddsaspekten utifrån
personuppgiftslagen (1998:204), dels den upphovsrättsliga aspekten med utgångspunkt i lag
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen).
Beträffande offentlighets- och sekretessrättsliga samt säkerhetsskyddsrättsliga aspekter faller
dessa utanför den här analysen. Vid behov av utförlig information om den typen av juridiska
frågeställningar hänvisas istället till Premiepensionsmyndighetens rapport ”Molntjänster i
staten” 37, där det i synnerhet hänvisas till den juridiska analysen i rapportens bilaga 1, samt
Statens Servicecenters delrapport ”En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv” 38. Enligt
dessa rapporter förefaller det dock inte finnas några direkta hinder mot att digitalt lagra
myndighetsdata hos tredje part, även om varje myndighet måste gå igenom och ta ställning till
sitt eget material först.

Integritetsskyddsrättsliga aspekter på tredje parts lagring

Personuppgiftslagens innehåll och GDPR
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk
person som är i livet. Personuppgiftslagen reglerar varje form av helt eller delvis
automatiserad hantering av personuppgifter. Datainspektionen är tillsynsmyndighet för
personuppgiftslagen. Personuppgiftslagen ersätts under våren 2018 av EU:s
dataskyddsförordning, även benämnd General Data Protection Regulation (GDPR).
Implementeringen av GDPR i svensk rätt utreds för närvarande.
I personuppgiftslagen kallas den som ansvarar för hanteringen av personuppgifter för
personuppgiftsansvarig. Ansvaret är skadeståndsrättsligt i förhållande till den eller de enskilda
vars personuppgifter hanteras i strid med personuppgiftslagen.

37 https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/pressrum/pensionsmyndigheten-svenska
myndigheter-bor-gora-sig-molnberedda
38 http://www.statenssc.se/OmOss/Documents/Delrapport%20e-arkiv%202016-02-26.pdf
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Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges
räkning. Behandlingen får bara ske enligt de instruktioner som den personuppgiftsansvarige
har gett. Eftersom personuppgiftsbiträdet agerar osjälvständigt i förhållande till den
personuppgiftsansvarige ligger det huvudsakliga ansvaret för behandlingen av
personuppgifterna som biträdet utför kvar hos den personuppgiftsansvarige. Det innebär att
den personuppgiftsansvarige har fullt ansvar för biträdets hantering. Skulle biträdet bryta mot
instruktionerna är personuppgiftsansvarige likväl ansvarig mot de enskilda vars
personuppgifter har behandlats i strid med personuppgiftslagen. Biträdet kan däremot bli
skadeståndsskyldig gentemot den personuppgiftsansvarige om biträdet har frångått eller brutit
mot instruktionerna. Om biträdet istället skulle behandla personuppgifterna för eget syfte eller
på sätt som går utöver vad som är avtalat med den personuppgiftsansvarige, står biträdet som
ansvarig även mot enskilda personer som kränkts av behandlingen.

Hantering av personuppgifter genom lagring hos tredje part
Tredje part som tillhandahåller en lagringsmöjlighet åt myndigheten betraktas som ett
personuppgiftsbiträde i förhållandet till myndigheten. Myndigheten är personuppgiftsansvarig
för hanteringen av eventuella personuppgifter i det som lagras. Det innebär att myndigheten
även har ansvar för den personuppgiftshantering som sker av tjänsteleverantören till det
material som lagras, åtminstone så länge det sker inom ramen för det avtal som tecknas.
Enligt personuppgiftslagen ska det finnas ett skriftligt avtal om personuppgiftsbiträdets
behandling av personuppgifter som biträdet hanterar för den personuppgiftsansvariges
räkning. Det innebär att myndigheten som personuppgiftsansvarig måste teckna ett
biträdesavtal med tredje part för lagring av materialet och den hantering enligt
lagringstjänsten av de personuppgifter som materialet innehåller.
Beträffande flertalet molntjänstbaserade lagringstjänster finns standardavtal framtagna. För
myndigheten är det viktigt att noggrant undersöka vad ett sådant standardavtal innebär även
ur en integritetsskyddsaspekt. Om standardavtalet skulle innebära att biträdet har större
befogenheter än vad som har överenskommits i biträdesavtalet, på sätt så att den
personuppgiftsansvariges egen kontroll eller inflytande över personuppgiftshanteringen
begränsas, hamnar den personuppgiftsansvarige i en ohållbar situation. Med de skyldigheter
som den personuppgiftsansvarige har enligt personuppgiftslagen kommer myndigheten, om
ett standardavtal med sådan innebörd undertecknas, att få bära ansvar för den
personuppgiftsbehandling som biträdet utför utan att kunna överblicka konsekvenserna eller
om det strider mot personuppgiftslagen.
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Upphovsrättsliga aspekter på tredje parts lagring

Upphovsrättslagens innehåll
Det upphovsrättsliga skyddet uppstår hos och tillkommer den fysiska upphovsperson som
skapar ett verk. Skyddet gäller för olika typer av litterära och konstnärliga verk. Som verk
räknas ett alster som har verkshöjd, dvs. som är självständigt, i viss mån originellt och
personligt utformat.
Skyddet, som är en ensamrätt, består av en ekonomisk upphovsrätt och en ideell upphovsrätt.
Den ekonomiska upphovsrätten inkluderar all form av användning av ett skyddat verk vare
sig det är frågan om framställning av exemplar i analog eller digital form eller det görs
tillgängligt för allmänheten på olika sätt. Den ideella upphovsrätten handlar om den nära
anknytningen mellan upphovspersonen och det skapade verket. Enligt den ideella rätten ska
upphovspersonen alltid bli namngiven när verket används, såvida det inte är tekniskt eller
praktiskt omöjligt. Upphovspersonen ska vidare slippa se sitt verk i kränkande sammanhang
eller kränkande bearbetat.
Upphovsrättslagen skyddar även s.k. närstående rättigheter. Det handlar om prestationer och
framföranden av olika slag. Bland de närstående rättigheterna finns exempelvis
producentskyddet för ljud- och filmupptagningar, utövande konstnärers framföranden,
katalogskyddet och fotografens grundläggande skydd för fotografier, även om de inte anses
ha verkshöjd, s.k. fotografiska bilder.
Den ekonomiska upphovsrätten är dispositiv. Det innebär att den kan upplåtas delvis eller
överlåtas helt till annan. Det sker vanligtvis genom att skriftligt avtal träffas eller en muntlig
överenskommelse sker. Den ideella upphovsrätten är däremot tvingande lagstiftning till
upphovspersonens förmån. Den ideella upphovsrätten kan således inte avtalas bort eller
inskränkas. Den kan endast efterges helt eller delvis av upphovspersonen själv, på dennes
initiativ.
Det upphovsrättsliga skyddet är tidsbegränsat. För upphovsrättsligt skyddade verk gäller
skyddstiden t o m det sjuttionde året efter upphovspersonens dödsår. För närstående
rättigheter gäller skyddet från det år prestationen eller framförandet uppstod och vanligtvis 50
år därefter.

Myndighetens lagring av upphovsrättsligt skyddat material hos tredje part
Möjligheten för en myndighet att lagra upphovsrättsligt skyddat material hos tredje part beror
helt på vilken förfoganderätt och kontroll över materialet som myndigheten själv har och hur
tredje part bereds möjlighet att förfoga över eller kontrollera materialet genom lagringen.
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Myndighetens egen förfoganderätt över upphovsrättsligt skyddat material kan följa av avtal
med anställda, uppdragstagare eller företrädare för dessa. Förfoganderätt kan även ligga i ett
donationsavtal till viss samling, ett depositionsavtal eller någon annan form av upplåtelseeller överlåtelseavtal. Att framställa exemplar, även digitala, innebär ett förfogande. Om den
digitala kopian är tillfällig, t.ex. en cachekopia, faller den under en särskild inskränkning i
upphovspersonens ensamrätt som ger användaren viss rätt att framställa sådan kopia. Även att
göra ett verk eller en bild tillgänglig för allmänheten innebär förstås ett förfogande, men är
knappast aktuellt i frågan om lagring hos tredje part.
I upphovsrättslagen nämns även andra typer av inskränkningar i upphovspersonens ensamrätt,
vid sidan av framställning av cachekopia. Samtliga finns i kapitel 2 och förutsätter normalt att
ett verk har offentliggjorts, dvs. gjorts tillgängligt för allmänheten med upphovspersonens
samtycke. För statliga och kommunala arkiv samt bibliotek av olika slag finns det en särskild
inskränkning som medger framställning av exemplar för bevarande-, kompletterings- och
forskningsändamål. Sådan exemplarframställning kan ske i såväl analog som digital form.
Den förfoganderätt som en myndighet kan ha till upphovsrättsligt skyddat material gäller bara
för myndigheten. Myndigheten får därför inte upplåta eller överlåta sina rättigheter vidare till
annan, såvida det inte särskilt har reglerats i en överenskommelse eller ett avtal med den
upphovsperson eller rättighetshavare som myndigheten har fått sin förfoganderätt från.
Även om en myndighet kan ha rätt att framställa och lagra exemplar av upphovsrättsligt
skyddat material för egen del, innebär lagringen hos tredje part att nytt digitalt exemplar
framställs genom överföringen av materialet till tredje part. Beroende på vad avtalet för
lagringstjänsten innehåller för villkor kan tredje part eventuellt även beredas viss kontroll
eller förfoganderätt över materialet, annat än som passiv tillhandahållare av lagringsutrymme.
Om den typen av villkor finns i avtalet för lagringstjänsten, har kanske inte myndigheten rätt
att godkänna dem i förhållande till den som innehar rättigheterna till materialet. Myndigheten
kan m a o bara godkänna tredje parts förfogande över materialet om myndigheten själv har
förvärvat möjligheten att överföra sådan rätt till tredje part.
Svaret på om och i så fall hur en lagring av upphovsrättsligt skyddat material får ske hos
tredje part ligger sålunda dels i det avtal som träffats skriftligt eller muntligt mellan
myndigheten och upphovspersonen eller rättighetshavaren som reglerar förfoganderätten, dels
i avtalet mellan myndigheten och tredje part som erbjuder lagringstjänsten.
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Analys

Långsiktigt bevarande av myndighetsinformation
Alla myndigheter är ansvariga för att bevara sin information enligt arkivlagstiftningen och
Riksarkivets föreskrifter. Under pilotprojektet om lagring för långsiktig användbarhet
undersöktes möjligheterna till att lagra digital kulturarvsinformation i en gemensam lösning
och vad det skulle innebära för kulturarvsinstitutioner och myndigheter. Idag lagras metadata
om kulturarvsinformation ofta enbart i samlingssystem, arkivinformationssystem och
databaser, med högupplösta bilder och/eller masterfiler lagrade lokalt på servrar. Detta gör att
bevarandet och användbarheten inte kan säkras långsiktigt och att det finns risk för
informationsförluster. Myndigheterna och institutionerna har idag ett starkt fokus på att öka
informationens användbarhet, samtidigt som det saknas en tydlig samordning mellan digitala
processer för tillgängliggörande respektive lagring och långsiktigt bevarande. Projektets test
av en gemensam lagringstjänst syftade till att ta reda på hur en sådan tjänst skulle kunna bidra
till en samordnad informationshantering, kostnadseffektivitet och bättre möjligheter till att
förbereda informationen för långsiktigt bevarande.

Kulturarvsinformation – en del av den samlade samhällsinformationen
Kulturarvsinformation är en delmängd av samhällsinformation. Detta är ett starkt motiv för att
sträva mot gemensamma metoder för en ökad digital samordning, öppenhet och
användbarhet. Processerna kring tillgänglighet behöver bli tydliga, enkla och effektiva för att
digital kulturarvsinformation ska kunna bli en integrerad del i samhällets offentliga
informationsmängder och bidra till nya former för delaktighet i olika processer. Under
projektets gång identifierades behovet av att klargöra kopplingarna mellan
kulturarvsinformation, e-arkivfrågor och e-förvaltningsfrågor, där kulturarvssamlingar (med
vissa undantag) utgör en del av arkivinformationen även om dessa inte hanteras i
arkivinformationssystem. Även behovet av en tydlig koppling mellan vedertagna
metadatastandarder (som används för att beskriva samlingar inom arbetet med digitalt
kulturarv) och förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) samt Riksarkivets
föreskrifter (RA-FS:ar) låg i fokus under projektets gång.

Samordning mellan tillgängliggörande och bevarande
Inom ramen för projektet identifierades även behovet av att processer för tillgängliggörande
och bevarande effektiviseras genom bättre samordning och möjligheter till samverkan samt en
gemensam kostnadseffektiv teknisk lagring. Digital information bör hanteras på ett sådant sätt
att kraven på digitalisering och förvaltning omfattar förberedande åtgärder för e-arkivering,
långsiktigt bevarande, aggregering och öppna data. För att en sådan samordning ska kunna bli
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verklighet och för att de datamängder som finns idag ska kunna hanteras effektivt behövs en
teknisk samarbetsplattform med stöd för metoder, verktyg och tjänster samt en aktiv
samverkan kring öppen källkod för dessa tjänster.
Digisam, Sunet, Riksarkivet och Statens Servicecenter identifierades som parter som borde
samverka kring utveckling och förvaltning av en samverkansplattform och främjandet av
standardiserade processer, metoder och verktyg för långsiktig användbarhet, e-arkivering och
långsiktigt bevarande. En viktig del i denna samverkan utgör regeringens uppdrag till
Riksarkivet om att främja arbetet med att tillgängliggöra PSI (Public Sector Information) och
öppna data från statliga myndigheter, bland annat genom portalen oppnadata.se. Även
regeringens uppdrag till Statens servicecenter att i samverkan med Riksarkivet utveckla och
använda en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv som innebär systemstöd tillsammans med
standardiserade processer, metoder och verktyg för e-arkivering, är en viktig del inom denna
samverkan. Pilotprojektets modellering av lagring för användbarhet idag och i framtiden visar
på ett behov av samarbete kring metoder, i synnerhet kring det långsiktiga bevarandet av
öppna data och länkade öppna data, verktyg och källkod. Samarbetsplattformen behöver
innehålla gemensamt stöd i form av en lagringstjänst och andra relevanta tjänster och verktyg.

Tillgängliggörande, öppna data och länkade öppna data
Tillgängliggörandet av data handlar idag mycket om öppna data och länkade öppna data.
Öppna data är data som vem som helst fritt kan använda, återanvända och distribuera.
Länkade öppna data är förutom det även sammanlänkade med andra datakällor.
Portalen oppnadata.se exponerar de svenska öppna data som tillgängliggjorts med DCAT-AP,
en katalogiseringsspecifikation som rekommenderas av EU-kommissionen som en gemensam
vokabulär för de datamängder som publiceras som öppna data. Beskrivande metadata används
för mer specifika beskrivningar av de digitala samlingarna hos kulturarvsinstitutionerna.
Genom att strukturera informationen enligt vedertagna standarder och format ökar kvaliteten
på informationen. Om vedertagna standarder ännu inte tillämpas krävs det en hel del
resurskrävande teknisk utveckling vid institutionerna för att anpassa informationsmängderna
till standarderna, vilket ofta sker i samband med migrering till ett annat system. Den
semantiska webbens möjligheter kan effektivisera de processer som gör informationen sökbar
och användbar och idag kan man tillgängliggöra data som öppna data i ett maskinläsbart
format för att möjliggöra sammanlänkningar med andra digitala resurser. Fördelarna med
öppna och länkbara data är många eftersom det breddar möjligheterna till användning och
återanvändning av informationen.
Inom projektet identifierades behovet av att tydliggöra prioriteringsordningen mellan olika
format för exponering av information som öppen data. DCAT-AP är, som tidigare nämnt, den
vokabulär som rekommenderas av EU-kommissionen. Samtidigt finns det idag initiativ kring
att beskriva en del domänspecifika standarder i maskinläsbart format, vilket också öppnar för
möjligheten att skapa öppna data även på datasetnivå. Få sådana standarder är formaliserade
idag. Samtidigt får man genom DCAT-AP en harmonisering av öppna datamängder bestående
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av många olika typer av samhällsinformation. Det ena sättet utesluter inte det andra men även
detta är en fråga nära kopplad till samarbete kring metoder, verktyg och arbetsflöden baserade
på öppen källkod, vilket bör tydliggöras i det fortsatta arbetet.
De användarfall kring metoder för bevarandet av länkade öppna data, som har tagits fram
inom ramen för pilotprojektet, har visat på ett behov av vidare arbete med metoder för detta.
Tillgängliggörande av information och harmonisering med bevarandeprocesser och standarder
har också visat på ett behov av vidare arbete inom detta område. Resultatet av Digisams
planerade pilotprojekt om aggregering och länkade öppna data, gällande implementering av
standarder och ontologier för digital kulturarvsinformation för öppna data och länkade öppna
data, spelar också en viktig roll här. Ett samarbete med Riksarkivet kring webbportalen
oppnadata.se och webbhandledningen vidareutnyttjande.se, samt med de nationella
aggregeringstjänsterna NAD, Libris och det europeiska samarbetet inom Europeana, är
viktiga för detta arbete.
Standarder och ontologier för området öppna data och länkade öppna data skulle behöva
belysas ytterligare. Under pilotprojektets gång belystes behovet av att publicera
kulturarvsinformation som öppna data utifrån ett bredare perspektiv, exempelvis för
samsökning genom oppnadata.se. Att det finns ett behov av ett fortsatt arbete med att främja
interoperabilitet på flera nivåer genom användning av etablerade semantiska beskrivningar för
tvärsektoriell kulturarvsdata är tydligt. 39 Att samma begrepp kan användas på olika sätt kan
inom länkade data lösas med relationer och sammanlänkningar, men för att kunna göra detta
på ett så pass effektivt sätt som möjligt behöver man harmonisera de olika ontologierna. 40 För
att indikera ett fortsatt behov av arbetet med denna harmonisering innehåller
samarbetsplattformen i modellen i Figur 4 även en sjätte stjärna.
Utvecklingen visar på behov av en stegvis implementeringsprocess mot länkade data och
semantiska webben, som börjar med enklare hantering av data i utbytesformat och API:er och
vidare mot övergången till grafbaserade databaser 41 och beständiga identifierare i form av
URI:er och vidare till maskinläsbara format, ontologier och protokoll som SPARQL 42.

Användbarhet och bevarande över tid
Informationslandskapet är idag under ständig förändring och datakällor är allt mer dynamiska,
distribuerade och sammanlänkade. Länkade öppna data erbjuder en stor potential för att bygga
innovativa produkter och tjänster genom att skapa nya värden av befintlig data. Samtidigt
innebär det en stor utmaning ur bevarandeperspektiv att det saknas ett formaliserat ansvar för
39 Digisams principer, princip nr. 11. Se http://www.digisam.se/wp
content/uploads/2013/02/Vagledande_principer_for_arbetet_med_digitalt_kulturarv.pdf
40 Ontologi – I arbetet med elektronisk informationshantering används ofta ett formaliserat sätt att beskriva en
ontologi för en domän. Genom att beskriva ontologin på detta sätt möjliggörs härledning till definitioner av
klasser, egenskaper och begrepp. (Från Digisams ordlista).
41 https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_database
42 https://en.wikipedia.org/wiki/SPARQL

35

hantering av sammanlänkade objekt, de länkar som skapats och olika tillämpningar och
anpassningar av standarder över tid.
För att kunna erbjuda lösningar för lagring och långsiktigt bevarande av data publicerade i ett
öppet länkbart format behövs utveckling av nya metoder, verktyg och tjänster. Att bevara
kopplingar till länkar som uppstår när man sammanlänkar data med andra datakällor blir ännu
svårare då dessa i sin tur pekar på en mängd andra föränderliga datakällor. Det skapas även
länkar i aggregerade metadata som institutionerna skickar till aggregeringstjänsterna
(exempelvis K-samsök eller Europeana). Dessa länkar lagras sedan i tjänsternas respektive
system vilket skapar ett beroende gentemot externt länkade datamängder som är under ständig
förändring.
Länkade data är till sin natur distribuerade, vilket påverkar informationens autenticitet och
integritet. I vissa fall behövs även kompletterande dokumentation om mjukvaran, som t.ex.
SPARQL-endpoint 43, för att komplettera den kontextuella informationen. Metoder för hur
länkarna som pekar på de distribuerade källorna ska bevaras behöver fastställas för att minska
risken för dubblering i bevarandeinsatserna. Frågan om auktoritetsfiler och hanteringen av
beständiga identifierare hänger också ihop med detta.

Auktoritetsfiler och beständiga identifierare
För att kunna skapa kopplingar mellan digital information från olika institutioner, domäner
och i skilda metadatamodeller ligger mycket av fokus idag på att sammanlänka informationen
genom så kallade auktoritetsfiler, som definieras med olika typer av identifierare.
Auktoritetsfiler som publiceras på nätet innebär att datakällor som kan vara referenspunkter
för beskrivning av information från flera institutioner tillgängliggörs för gemensam
användning. Dessa auktoriteter kan t.ex. vara personer, organisationer, platser, händelser,
ämnen och liknande data som har att göra med samlingarna men är mer generell och på så sätt
oberoende av kulturarvssektorns olika traditioner av informationshantering. Via dessa data
kan man sedan referera från och till arkiv-, biblioteks- eller museimaterial. Auktoritetsfiler
som är referenser till kulturarvsmetadata innebär att sökbarheten förbättras, men det blir inte
så enkelt att få fram relevanta resultat. Ibland finns auktoritetsfiler som refererar till olika
aspekter av samma företeelse. Även om auktoritetsfiler borde vara unika kan exempelvis en
person finnas i flera olika auktoritetslistor, i olika roller.
Att hantera identifierare på ett beständigt sätt är nödvändigt när man publicerar information
online, i synnerhet när det gäller att skapa länkar mellan olika objekt eller poster i ett nätverk.
Beständiga identifierare kan hänvisa till all information om ett objekt. Även frågan om hur de
digitala objekt, som identifierarna pekar på, lagras och sammankopplas på ett beständigt sätt
hänger samman med frågan om beständiga identifierare.

43 http://www.w3.org/TR/void/#sparql
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Behovet av en policy för beständiga identifierare har diskuterats under workshoppen om
beständiga identifierare som anordnades inom pilotprojektet. En rekommendation för
utformning av beständiga länkar 44 finns i handledningen vidareutnyttjande.se. Den följer den
struktur som rekommenderas av Europeiska kommissionen
(http://{domän}/{typ}/{koncept}/{referens}/) och finns att läsa mer om i Digisams checklista
för beständiga identifierare 45. Handledningen tillämpas redan idag av olika myndigheter och
institutioner, och i projektets arbetsgrupp av Riksantikvarieämbetet. En policy borde vara
utformad så att den tar hänsyn till vilken typ av information som avses. Exempelvis använder
de flesta bibliotek URN:NBN för publikationer 46, vilket gör det möjligt att göra skillnad
mellan ett unikt namn och en plats i de fall en namngiven resurs eller dess kopior finns på
flera platser. Ibland är det relevant med specifika typer av identifierare, som t.ex. LSID:er
som är identifierare för Life-Science 47.
Diskussionerna under det seminarium som anordnades inom ramen för projektet visade på
behovet av en grundläggande infrastruktur som kan hantera distribuerade lösningar för
identifierare. Omflyttningar av data uppstår och system går ner, vilket gör det viktigt att
kunna hantera beständiga identifierare och peka till aktuell information när detta uppstår. Det
är inte i första hand frågan om tekniska lösningar, utan om en tydlig policy och organisation
som kan garantera långsiktighet. Gemensamma system kan vara ett tekniskt stöd tillgängligt
för flera, gärna med öppen källkod. I vissa fall behöver olika slags digital information olika
identifierare som är anpassade efter en viss informationstyp. Institutionerna behöver hjälp
med kravspecifikationer för att välja system och säkra interoperabilitet mellan de olika
systemen för identifierare.

Kostnader för lagring och praktiska tester
En jämförelse av kostnader gjordes mellan Riksantikvarieämbetets interna lagringslösningar
och Sunets lösning, med stöd av en priskalkylator för tjänster i Sunet-plattformen och en
kalkyl med jämförelser av MS Azure tjänster. Även några av de andra
myndigheterna/institutionerna har bidragit med kostnader för sina system.
När det gäller de praktiska testerna har resultaten varit positiva och det verkar som att tjänsten
skulle vara möjlig att implementera i institutionernas befintliga lösningar, i alla fall när det
gäller den virtuella lösning som testades. I de flesta fall testades lagringstjänsten genom
lagring av ett antal dataset för en prestandajämförelse. Testerna visar generellt att asynkrona,
dvs. parallella tester, ger bäst prestanda eftersom plattformen är optimerad för att prestera bra
vid många samtidiga användare, snarare än att en enskild användare i plattformen ska uppleva
bästa prestanda. Det finns också möjligheter till utveckling kring nya protokoll för transport
av stora mängder data.
44 http://www.vidareutnyttjande.se/skapa-och-publicera-oppna-data/att-komma-igang-med-oppna-data/rad
gallande-bestandiga-lankar/
45 http://www.digisam.se/images/docs/Checklista_bestandiga_identifierare.pdf
46 http://www.kb.se/isbn-centralen/urnnbn/
47 http://www.tdwg.org/fileadmin/subgroups/guid/LSIDs_for_Biologists.pdf
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För Riksarkivet visade testerna vissa svårigheter med prestanda kring exempelvis större filer
som behöver streamas. Det uppmärksammades också att en välformulerad överenskommelse
om tjänstenivå (Service-level agreement) är av stor vikt vid användning av en gemensam
molntjänst. Detta innebär att olika nivåer kan implementeras utifrån institutionernas och
myndigheternas olika behov.
För de myndigheter och institutioner som redan har en befintlig lagringslösning
implementerad i sin IT-miljö skulle en direkt övergång till Sunets tjänst innebära en dyrare
lösning. Däremot skulle det kunna vara en billigare lösning på längre sikt, vid byte eller
uppdatering av IT-miljö. Att köpa lagring som en molntjänst innebär också att personal, kyla,
el, lokalkostnader och annat ingår i priset. Det gör att kostnadsjämförelserna på ett sätt kan bli
ganska missvisande och att det skulle behövas en fördjupad analys.
I det fortsatta arbetet skulle det även vara intressant att ta fram en kostnadsmodell för köp av
”lagring som tjänst” där prissättningen sker utifrån fördefinierade parametrar som t.ex.
organisationens storlek, mängden data som ska lagras, hur ofta data läses och skrivs, och så
vidare. Detta skulle kunna innebära att en liten organisation med stor mängd data, som inte
används så ofta, kan få ett ganska lågt pris per megabyte, medan en större organisation som
köper tjänsten för en mindre samling, som används ofta, skulle betala lite mer per megabyte.
På så sätt skulle man kanske kunna uppnå en bättre balans vid prissättningen av en sådan
tjänst.
Sunets/IPnetts beskrivning av lagringslösningen är att den fungerar som en plattform
bestående av olika tjänster, där tillämpningar kan byggas och användningen anpassas utifrån
olika användningsbehov. Detta gäller även vid bildvisning för slutanvändare där
institutionerna kan anpassa lösningen efter egna behov, utan stora investeringskostnader.

Juridiska förutsättningar för lagring i en molntjänst
Undersökning av de juridiska förutsättningarna för lagring av information i en molntjänst,
utifrån de integritetsskyddsrättsliga och upphovsrättsliga aspekterna, visar att avtalstecknande
och avtalsinnehållet i sig är direkt avgörande för om lagring av myndighetsdata hos tredje part
är möjlig eller ej.
Att lagra material som innehåller personuppgifter hos tredje part är möjligt, men det
förutsätter att ett personuppgiftsbiträdesavtal tecknas med leverantören av lagringstjänsten.
Myndigheter och institutioner bör även undersöka innehållet i det avtal som reglerar själva
lagringstjänsten, så att det inte strider mot gällande personuppgiftslag eller framstår som
oöverblickbart för myndigheten. Myndigheten som personuppgiftsansvarig står det
skadeståndsrättsliga ansvaret gentemot enskilda vars personuppgifter finns i det lagrade
materialet, även om hanteringen i praktiken sker av tredje part som personuppgiftsbiträde.

38

Att lagra upphovsrättsligt skyddat material hos tredje part kan myndigheten bara göra om
myndigheten genom avtal eller inskränkningar i upphovsrättslagen har rätt att framställa
sådana exemplar som överföringen av materialet för lagring hos tredje part innebär. Det är
vidare av avgörande betydelse vilken kontroll leverantören av lagringstjänsten får över det
skyddade lagrade material och om myndigheten i så fall har rätt att upplåta eller överlåta
sådan förfoganderätt till tredje part. Även här bör således avtalsinnehållet i det avtal som
tecknas mellan myndigheten och leverantören av lagringstjänsten noga undersökas och
stämmas av mot myndighetens egen förfoganderätt.
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Slutsats

Pilotprojektets resultat ger stöd för att Digisam i sitt fortsatta arbete bör fortsätta i linje med
den modell som utarbetats. Digisams slutsats är att en gemensam samarbetsplattform för
kulturarvsinstitutioner och myndigheter behöver utvecklas innehållande tre stödnivåer kring
lagring för långsiktig användbarhet: metoder, verktyg och källkod. För att bygga upp en sådan
plattform skulle det behövas ett samarbete mellan Sunet, Digisam, Riksarkivet och Statens
servicecenter.
Sunets roll skulle innebära att utveckla och förvalta den tekniska plattformen. Institutionernas
och myndigheternas arbete med att skapa användbar digital kulturarvsinformation, som kan
lagras och förberedas för långsiktigt bevarande, är en roll där Digisam kan samordna arbetet
och Riksarkivet bidra med kunskap kring metoder, specifikationer och standardiserade
processer för både öppna data och digitalt bevarande. Detta kan för länkade data lösas med
sammanlänkningar och relationer, men för att kunna göra detta behöver man ändå
harmonisera vad begreppen står för i olika ontologier. Även arbetet med harmonisering av
olika domänspecifika semantiska metadatabeskrivningar genom ontologier (en sjätte stjärna)
borde utvecklas vidare. Plattformen borde även kopplas till verktyg för e-arkivering,
framtagna i samarbete med Statens servicecenter.
Även om det från början var tänkt att avgränsa pilotprojektet och titta på juridiska aspekter
kring lagring av digital kulturarvsinformation i nästa steg, visade det sig att det blev
nödvändigt att veta hur de juridiska förutsättningarna för lagring av information i en
molntjänst ser ut utifrån de integritetsskyddsrättsliga och upphovsrättsliga aspekterna.
Analysen visar att avtalstecknande och avtalsinnehållet i sig är direkt avgörande för om
lagring av myndighetsdata hos tredje part är möjlig eller ej. Mer specifika frågor kring dessa
aspekter skulle behöva tas vidare under 2017.
Testerna av den befintliga lagringstjänst som Sunet tillhandahåller låg till grund för
utvärderingen av modellen för långsiktig användbarhet. Testerna har resulterat i ett
översiktligt underlag för tillämpning av en gemensam molntjänst genom SUNET. Resultaten
har varit överlag positiva, men för att närmare koppla testresultat till den praktiska
användningen vid institutionerna skulle det behövas mer underlag som innefattar specifika
tillämpningsbehov, kopplade till användargrupper, typ av information och
informationsmängder.
Om lagringen ska vara kostnadseffektiv ska lagringsutrymmet ha en hundraprocentig
nyttjandegrad och jämn och förutsägbar uppgång. I praktiken är det oftast inte så och
lagringen ökar inte heller alltid i en jämn takt. Har man ojämn användning eller behöver skala
ner lagringen kan molntjänster vara en fördel. Detsamma gäller vid exempelvis
digitaliseringsinsatser som leder till ökade mängder data – t.ex. nya digitala utställningar eller
3D-inskanningar.
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Digisam föreslår:
•
•
•
•

att Digisam, Sunet, Riksarkivet och Statens servicecenter utvecklar och förvaltar en
gemensam samarbetsplattform för kulturarvsinstitutioner och -myndigheter.
att Sunet ges rollen att tekniskt förvalta plattformen.
att plattformen innehåller tre stödnivåer kring lagring för långsiktig användbarhet – metoder,
verktyg och källkod – kopplat till verktyg för e-arkivering framtagna av Statens servicecenter.
att metoder och verktyg för olika nivåer att strukturera data för långsiktig användbarhet
tydliggörs i samarbete mellan Digisam, Riksarkivet och Statens servicecenter. Metoder
omfattar även en tydlig metod för val av standarder och format i följande beskrivningsnivåer
som är relevanta för att skapa den digitala informationens långsiktiga användbarhet:
 Förvaltningsgemensamma specifikationer, (FGS:er)
Riksarkivets generella förskrifter, RAFS:ar
OAIS-modellen
Öppna-data-specifikationen DCAT-AP
Semantiska beskrivningar av domänspecifika standarder

•
•

•

•

att Digisam och Riksarkivet samverkar kring att utveckla och förvalta metoder för långsiktigt
bevarande av öppna data och länkade öppna data.
att Digisam, Riksarkivet och Kungliga biblioteket samverkar kring tillgängliggörande genom
både aggregering och öppna data/länkade öppna data. Detta samarbete skulle behöva utökas
till att, förutom de nationella aggregeringstjänsterna, omfatta även Europeana på europeisk
nivå.
att Digisam och Riksarkivet arbetar vidare med harmonisering mellan de olika
domänspecifika semantiska metadatabeskrivningarna genom ontologier – en sjätte stjärna för
öppna data.
att Digisam och Riksarkivet arbetar vidare med juridiska aspekter kring lagring av digital
kulturarvsinformation utifrån de integritetsskyddsrättsliga och upphovsrättsliga aspekterna.
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Bilaga 1: Ett användarfall kopplat till modellering av metoder för
bevarande av länkade öppna data
Att bevara digital information innebär att säkra den så att framtida användare kan nå den och
förstå innehållet. Det finns frågor kring rutiner för långsiktigt bevarande som inte
nödvändigtvis är tekniska, till exempel versionshantering och ansvarsfrågor. En viktig aspekt
av digitalt bevarande inbegriper rekommendationer, standarder och vägledningar för hur man
ska gå till väga.

Standarder för maskinläsbart format (länkbar data)
Data som ska arkiveras brukar uppfattas som sluthanterade, redo att paketeras enligt OAISmodellen och för långsiktigt bevarande. Men datalandskapet är under förändring och det finns
ett växande antal initiativ kring användning av mer dynamiska, distribuerade och
sammanlänkade datakällor. Länkade öppna data erbjuder stor potential att bygga innovativa
produkter och tjänster genom att skapa nytt värde från befintlig data. Samtidigt innebär den
dynamiska och öppna karaktären hos länkade öppna data, där ett nätverk av data skapas med
hjälp av ett antal standarder och protokoll, en stor utmaning ur ett bevarandeperspektiv.
Bakom standarder som RDF (Resource Description Framework) 48 står det internationella
World Wide Web konsortiet W3C 49. Frånvaron av en central administration för att hantera
sammanlänkade objekt, de länkar som skapats, och olika tillämpningar och anpassningar av
standarder över tid innebär en fara för den långsiktiga tillgängligheten och användbarheten.

Bevarandet av länkbar data och sammanlänkad data
För att kunna erbjuda lösningar för bevarande av länkbar data behövs både rutiner och
tekniska verktyg och tjänster för bevarande. Tittar man på RDF-standardens utformning finns
det, enligt det europeiska projektet PRELIDA 50, tre tänkbara sätt att bevara länkad data på 51:
som en annotering till webbdokument, som webbdokument eller som databas. Beroende på
vilken typ av information som ska bevaras kan dessa sätt också kombineras. Vilket sätt man
väljer beror också på användningen av datat i fråga, om det är via ett nätverk eller internt. Om
det exempelvis gäller länkad data, behöver det inte nödvändigtvis vara länkad öppen data.
Att bevara kopplingar till länkar som uppstår med länkbar data blir svårare då dessa i sin tur
pekar på en mängd föränderliga datakällor. Idag finns det en problematik kring
obeständigheten i bevarandet av de länkar som skapas med hjälp av länkbar öppen data.
Kulturarvsinstitutioner och aggregatorer skapar idag länkar i metadata till auktoritetsfiler från
48 https://sv.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework
49 http://www.w3.org/
50 http://www.prelida.eu/
51 http://prelida.eu/sites/default/files/D4.3.pdf
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bl.a. Kulturnav, Geonames och DBpedia. Det skapas även länkar i aggregerade metadata som
institutionerna skickar till aggregeringstjänster som exempelvis K-samsök eller Europeana.
Dessa länkar lagras sedan i deras egna system vilket skapar ett beroende gentemot externt
länkade datamängder som är under ständig förändring. Detta hänger också ihop med frågan
om beständiga identifierare. Metadata som samlas in genom aggregeringstjänster är ofta
anpassade till en gemensam nivå för samsökning och representerar en mindre version av de
mer omfattande metadata som finns vid institutionen. Det finns dock också ett mervärde som
uppstår med aggregering, som t.ex. kompletterande information om materialets upphovsrätt,
sammanlänkningar med annan typ av data, kommentarer från användarna eller annan typ av
så kallat ”user generated content”.
När metadata som hanteras genom aggregeringstjänster uppdateras hos institutionerna brukar
även datamängderna uppdateras, antingen genom inkrementella uppdateringar eller genom
av- och ompublicering. Denna process påverkar eventuella länkar, men det finns inte alltid
någon versionshantering kopplad till det.
Länkade data är dynamiska och komplexa. Med länkade data utökas bevarandet till att
omfatta både det digitala objektet och dess innebörd, tolkat och sammanlänkat med flera
distribuerade datakällor. Hur kan olika versioner av länkade data dokumenteras över tid? Hur
hanteras olika versioner som uppstår långsiktigt?
Länkad data är till sin natur också distribuerad vilket påverkar informationens autenticitet och
integritet. I vissa fall behövs även kompletterande dokumentation om mjukvaran, som t.ex.
SPARQL-endpoint, för att komplettera den kontextuella informationen. För att bevara RDFtripletter finns det idag inte någon standard. Möjligen kan detta göras på ett grafbaserat sätt. 52
Dock behöver man då fortfarande bestämma hur länkarna som går utanför grafen ska
hanteras, om alla ska bevaras eller inte. Det skulle i praktiken innebära att en del av länkade
data-molnet behöver bevaras också, vilket i sin tur innebär en dubblering av
bevarandeinsatserna. För närvarande är det i första hand länkar till ontologier och vokabulärer
som bevaras på detta sätt.

Beständiga identifierare och auktoritetsfiler
För att skapa kopplingar mellan digital information från olika institutioner, domäner och i
skilda metadatamodeller ligger idag mycket fokus på att sammanlänka informationen genom
så kallade auktoritetsfiler, som definieras med olika typer av identifierare. Dessa kan vara
interna eller externa, beroende på om de används på webben eller inte. Vid användning i ett
nätverk beskrivs de oftast med URI:er (Uniform Resource Identifier) 53. Auktoritetsfiler som
publiceras på nätet innebär att datakällor, som kan vara referenspunkter för beskrivning av
information från flera institutioner, tillgängliggörs för gemensam användning. Dessa
auktoriteter kan t.ex. vara personer, organisationer, platser, händelser, ämnen och liknande

52 http://prelida.eu/sites/default/files/D4.3.pdf
53 https://sv.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier
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data som har att göra med samlingarna men är mer generell och på så sätt oberoende av
kulturarvssektorns olika traditioner av informationshantering. Via dessa data kan man sedan
referera från och till arkiv-, bilblioteks- eller museimaterial. Auktoritetsfiler som referenser
till kulturarvsmetadata är också en lättillgänglig sökingång för den användare som saknar
insikt i hur arkiv, bibliotek och museer ordnar sina samlingar. Samtidigt innebär det att även
om sökbarheten förbättras så blir det i längden inte så enkelt att få fram relevanta resultat
endast med hjälp av auktoritetsfiler. Ibland finns även auktoritetsfiler som refererar till olika
aspekter av samma företeelse. I allmänhet bör auktoritetsfiler inte kopieras, men till exempel
kan en person förekomma i flera olika auktoritetslistor, i olika roller (t.ex. kan samma person
vara både författare och fotograf).
Vad gäller tekniska system för beständiga identifierare kan det vara en fördel att det finns
möjlighet att använda en gemensam tjänst, alternativt att information som skapas inom olika
system kopplas samman genom tekniska kopplingspunkter mellan dessa system. Även frågan
om hur de digitala objekten, som identifierarna pekar på, lagras och sammankopplas på ett
beständigt sätt är beroende av denna lösning. Att hantera identifierarna på ett beständigt sätt
är nödvändigt när man publicerar informationen online, i synnerhet när det gäller länkbar
data. En checklista för beständiga identifierare 54 som Digisam tagit fram pekar på behovet av
en policy för identifierare och eventuellt ett system för att hantera dessa.

OAIS referensmodell
OAIS referensmodell ses som en standard som ger grundläggande koncept för digitalt
bevarande. Lagring i OAIS-modellen innebär dock att informationen anses vara
färdighanterad. Inom Digisams lagringsprojekt kommer vi att titta på möjligheter att lagra
information som inte är sluthanterad i en gemensam lösning, och hur man skulle kunna skapa
förutsättningar att på ett så bra sätt som möjligt förbereda informationen för långsiktigt
bevarande. Där ser vi två tänkbara scenarier; ett där all information hålls levande med allt det
underhåll som behövs för att det så småningom ska kunna paketeras i OAIS paket, och ett
annat där allt paketeras och uppdateras med jämna mellanrum i och med att informationen
ändras.

Scenario 1: Långsiktig lagring av länkade öppna data för tillgängliggörande
och användbarhet
Institution X, ett mellanstort museum, har bestämt sig för att publicera metadata om sina
samlingar som länkbara data. De har bestämt sig för att ge uppdraget till en extern
konsultfirma som, tillsammans med institutionen, ska skapa länkbara data baserat på bland
annat RDF-formatet, anpassat till institutionens metadata. Firmans tekniska lösning för att
omvandla data till länkbart format har upphandlats. Metadata kommer att publiceras genom
deras webblösning på en separat extern webbplats, med annat domännamn än institutionens

54 http://www.digisam.se/images/checklistor/Checklista_bestandiga_identifierare.pdf
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egen hemsida. På institutionens hemsida finns en länk till denna webbplats, liksom på deras
Flickr-konto där institutionen har laddat upp några bilder och kopplat dem till metadatat.

Urval
Vilka länkbara data ska bevaras? Urval behöver göras av institutionen, det framgår inte av
OAIS-modellen.

Ansvar
Vem ansvarar för att bevara de metadata (med förändringar) som exempelvis aggregeras i K
samsök och Europeana?

Hållbarhet för format/standard för maskinläsbart format
Dokumentation och paketering för OAIS:
• Hur skapar och bevarar institutionen dokumentation om den standard för
maskinläsbart format som utvecklas inom projektet?
• Vem ansvarar för att dokumentera processen?
• Hur kan detta format sedan anpassas till OAIS-modellen?

Frågor om bevarandet av sammanlänkad data i OAIS-modellen
Förutom tekniskt bevarande måste man vid långsiktigt digitalt bevarande även beakta
aspekter som äkthet och bevarande av kontexten. Digitala objekt och filer som ska bevaras
långsiktigt inkluderar vanligtvis tekniska metadata (t.ex. filformat) och kontextuell
information (tekniska egenskaper, ursprung och sammanhang). Dessa data är viktiga för att
informationen ska kunna bevaras långsiktigt och vara användbar. Däremot framgår det inte i
dessa data hur informationens semantiska definitioner och kopplingar definieras eller hur de
har använts.
Idag skapar både kulturarvsinstitutioner och aggregatorer länkar till auktoritetsfiler från bl.a.
Kulturnav, Geonames och DBpedia.
• Hur hanteras länkar som ligger inbäddade i länkbara metadata, respektive länkar som
pekar mot dessa metadata – dels under tiden datat är levande, och dels när datat ska
paketeras och gå in i OAIS-modellen?
• Finns rutiner på plats för att informationen bakom dessa länkar kan lagras i
institutionernas egna system så att det finns kontroll över att informationen man pekar
på är aktuell?
• Hur gör institutionen om länkarna som man pekar på uppdateras, ändras eller byter
plats?

45

•
•

Hur bevarar institutionen den relaterade semantiska information som är beroende av,
och sammankopplad med, föränderliga datakällor?
På vilket sätt ska information om användning av den sammanlänkade informationen
definieras och utvinnas på ett skalbart sätt?

Frågor om beständiga identifierare och auktoritetsfiler
•
•

Hur dokumenteras och hanteras beständiga identifierare (exempelvis vad gäller
versionshantering) långsiktigt?
Vem äger domännamnet samt den tekniska plattformen där data publiceras?

Sanja Halling 2016-06-07
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Bilaga 2: Riksarkivets prestandatester – Sunet S3 vs HCP

Beskrivning
Två typer av tester gjordes:
• En konsolapplikation som läser och skriver bildfiler från Sunet S3 och HCP.
• JMeter-tester som gör anrop mot en webbapplikation. JMeter simulerar ett antal
webbläsare som gör parallella anrop.

Resultat och sammanfattning
Läsningstesterna i både JMeter och konsolapplikationen visar att det finns en cachningseffekt
i S3. Skillnaden visar sig allra tydligast vid synkron läsning.
Konsolapplikation
Synkron läsning S3
Synkron läsning HCP
Asynkron läsning S3
Asynkron läsning HCP

Ocachad data
600-800KB/s
3MB/s
12MB/s
8-10MB/s

Cachad data
3-4MB/s

JMeter
Asynkron läsning S3
Asynkron läsning HCP

Ocachad data
5-7 MB/s
14 MB/s

Cachad data
14-15 MB/s

13-16MB/s

I konsolapplikationen är skillnaden mellan cachad och ocachad data betydligt mindre än vid
motsvarande asynkrona läsning i JMeter-testerna som använder tio parallella trådar. Det kan
bero på att konsolprogrammet använder så många trådar som behövs. Om man dubblerar
antalet trådar i JMeter-testerna ökar genomströmningen för ocachad data, men för cachad
förblir den i princip oförändrad.
Skrivning testades inte alls lika noggrant som läsning.
Konsolapplikation
Ocachad data
Synkron skrivning S3
500-600KB/s
Synkron skrivning HCP
900-1300KB/sek
Asynkron skrivning S3
5-10MB/s
Asynkron skrivning HCP
3MB/s
För radering finns inga genomströmningsuppgifter, men det går betydligt fortare att radera än
att skriva. Endast synkron radering testades men asynkron radering borde gå ännu fortare.
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I inledningen av testperioden hade vi åtkomstproblem som tydligen berodde på tekniska
problem hos Sunet, varför en välformulerad Service-level agreement är av stor vikt.

Webbapplikation och JMeter
•
•
•
•

JMeter gör anrop mot webbapplikation med API för läsning mot S3 och HCP.
Tio parallella trådar läser data från en datafil.
I testerna användes en JMeter-plugin för att mäta antal transaktioner/sekund och
svarstider över tid.
Webbappen och JMeter kördes lokalt eftersom de flesta applikationsservrarna saknar
tillgång till Internet.

Resultat av JMeter-tester
Var gång ett test körs så läses varje bild två gånger. Första gången på dagen man kör testerna
mot Sunet S3 ser man en tydlig skillnad mellan första och andra gången en bild läses. Man
kan grovt säga att det tar dubbelt så lång tid att läsa en bild första gången. Det tyder på någon
slags cachning. Genomströmningen är cirka 7MB/sekund för ocachade bilder och över
14MB/sekund för cachade. Graferna för transaktioner/sekund och svarstider över tid bekräftar
skillnaden mellan första och andra läsningen av en bild (se grafer). Om man repeterar ett test
så är bilderna tydligen cachade. Då är genomströmningen över 14MB/sekund och inga
skillnader uppstår mellan första och andra läsningen. HCP visar inga sådana tendenser i
testerna utan levererar ständigt över 14MB/sekund i genomströmning. De aktuella JMeter
testerna använder inte inbyggda cache-verktyg och ska inte cacha resultat. Om JMeter
cachade resultatet skulle man se samma mönster i HCP-testerna, vilket man inte gör.

Konsolapplikation

Synkron läsning – S3 vs HCP
Cachningsfenomenet visar sig tydligast i synkron läsning. HCP uppvisar en stabil
genomströmning på strax över 3MB/sekund i princip hela tiden. S3 däremot skiljer sig rätt
kraftigt åt om bilden läses för första gången på dagen eller inte. Första gångerna är
genomströmningen cirka 600-800KB/sekund för att gå upp till 3-4MB/sekund när bilderna är
cachade.

Asynkron läsning – S3 vs HCP
Cachningsfenomenet är avsevärt mindre markant vid asynkron läsning. Vid läsning av
ocachade filer i S3 låg genomströmningen på strax över 12MB/sekund och
för cachade filer på 13-16MB/sekund. Genomströmningen för HCP låg på ca 8
10MB/sekund. Skillnaderna i hastighet mellan cachade S3-filer och HCP stämmer inte riktigt
överens med JMeter-testerna, men det är något i konsolapplikationens asynkrona hantering
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som tycks gynna S3 – samma tendens märks vid asynkron skrivning. Det gjordes inga
begränsningar i antal trådar i applikationen utan den fick skapa så många trådar som
behövdes. Det går därför inte att ange antal trådar.
Synkron skrivning – S3 och HCP
För S3 låg genomströmningen på ca 500-600KB/sekund och för HCP på ca 900
1300KB/sekund. När filer raderades och kopierades om gick det oftast snabbare, vilket tyder
på någon slags cachning.

Asynkron skrivning – S3 och HCP
Liksom HCP uppvisar S3 en betydligt bättre prestanda när man skriver asynkront. Vid
asynkron kopiering uppmättes genomströmningar på mellan 5-10MB/sekund för S3 och lite
över 3MB/sekund för HCP. Detta gäller för nya filer som inte kopierats tidigare för att
undvika eventuell cachningsproblematik. Till skillnad från synkron skrivning svarar S3 bättre
på asynkron skrivning än HCP. Man ska inte dra för stora växlar på den här skillnaden. Vid
bildmigreringen användes parallella processer för skrivning mot HCP (och inte bara
asynkrona trådar) och den svarade bra på det. Det viktiga att ta med sig är att asynkron eller
parallell skrivning kraftigt förbättrar prestanda.

Synkron radering – S3 vs HCP
Radering testades enbart för S3 och den var mycket snabbare än skrivningen.
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Graf 1. Visar svarstider vid läsning av bildfiler i JMeter. Här läses 3032 bilder två gånger efter varandra. Man
kan se hur svarstiderna sjunker drastiskt vid andra genomläsningen.

Graf 2. Visar transaktioner per sekund av samma test som ovan. Här ser man samma tendens, nämligen att
transaktionerna ökar dramatiskt vid andra genomläsningen.
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Test av stora filer
Fil
Storlek
v210
1,08 GB
webpublishing
MPEG-4

Skriv S3
7 min 53 s
2465 KB/s

Skriv HCP Läs S3
1 min 8 s
3 min 14 s
17160 KB/s 5837 KB/s

Läs HCP
39 s
29037 KB/s

Jämförelse med läsning i skarp drift
Hur står sig S3-prestandan vid läsning jämfört med den last som vi har idag på HCP? Den här
jämförelsen tittar på genomströmningen av bilder. För HCP har vi tittat i loggar på IIIFservern och tagit fram högsta värdet senaste veckan. För S3-prestandan finns det loggar från
prestandatesterna.
Enligt HCP-loggarna levererades totalt 9,3 GB från HCP under en peak-timme. Det ger ca 2,6
MB/sekund.
Miljö
HCP Bildlager skarp
drift peak-timme
S3-test 10 parallella
trådar
S3-test 30 parallella
trådar

MB/s
2,6 MB/s
4 MB/s
10 MB/s

Som synes bör S3-lösningen kunna leverera även vid betydligt högre last än vi har idag.
Frågan kvarstår dock hur användaren upplever visningen av en enskild bild som ju blir
långsammare än idag.
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Bilaga 3: Kostnadskalkyl Riksantikvarieämbetet
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Digisam är ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt
bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet.
Samordningssekretariatet är en av regeringen beslutad verksamhet
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