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Organisatoriska	  och	  tekniska	   lösningar	  för	  digitalisering	  och	  beskrivning	  

av	  kulturarvsmaterial	  

Bakgrund	  
Vid de flesta kulturarvsinstitutioner i Sverige planeras eller pågår någon form 
av digitalisering av samlingarna. Även på regeringsnivå är denna fråga aktuell1. 
Precis som regeringen konstaterar har man: 
 
	  i	   stor	   utsträckning	   saknat	   enhetliga	   databassystem	   och	   gemensamma	   standarder	   på	   IT-‐

området.	  Detta	  har	  gjort	  det	  svårt	  att	  skapa	  sammanhållna	  söksystem	  och	  att	  göra	  informat-‐

ion	  tillgänglig	  på	  det	  sätt	  som	  är	  önskvärt	  i	  dag2.	  

 

Som alltid när ny teknik möter äldre praktiker har det varit en lång uppstarts-
sträcka för digitaliseringsprojekt som svarar på de krav man kan ställa på till-
gänglighet, mängd digitaliserat material och enkel sökbarhet. En svårighet har 
varit att den digitala tekniken utvecklats med mycket stor hastighet och sådant 
som var problem för bara några år sedan kan lösas på ett enklare sätt idag. Ett 
tidigt kriterium för lyckade digitaliseringsprojekt var till exempel urvalet, ef-
tersom lagringstekniken var så kostsam att det inte var praktiskt möjligt att 
lagra en sådan mängd filer som man önskade. Det problemet kan idag sägas 
vara mycket mindre även om det fortfarande är viktigt vad som skall priorite-
ras av andra skäl, t. ex forskningsintresse, bevarande och katalogtillgänglighet 
samt vad som skall digitaliseras först. 

Ett annat tidigt problem, som fortfarande är aktuellt, är att ett digitalisering är 
så beroende av tekniska applikationer som säljs under olika licenser, köps upp 
av andra företag, läggs ner, återuppstår mm. Helhetssituationen är helt enkelt 
oerhört komplex och Lupp-projektet har tagit sin utgångspunkt i att undersöka 
hur två bibliotek, Uppsala universitetsbibliotek och Stiftsbiblioteket vid Linkö-
pings stadsbibliotek hittills navigerat bland dessa omfattande system, med av-
seende på ekonomi, teknisk kompetens mm eller sammanfattningsvis, hur 
dessa bibliotek hittills kunnat tillgängliggöra samlingarna. Projektet har också 
inriktats på hur biblioteken genom samarbete skulle kunna förbättra sina re-
                                                
1 http://www.regeringen.se/digitalisering  
2 http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/87/31/f02a92e6.pdf  
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spektive möjligheter att presentera samlingarna digitalt. Utgångspunkten har 
nämligen varit att systemen blir bättre och mer långsiktigt hållbara om man 
samverkar kring deras utveckling och underhåll. I ansökan kallades detta ar-
bete för en ”mallorganisation”. Under arbetets gång har denna i allt väsentligt 
kommit att handla om utformning av en gemensam digital plattform för olika 
typer av digitala samlingar, hur gränssnitten i denna plattform skall vara ut-
formade, hur ett medinflytande kring parterna bäst skall skötas, kort sagt: hur 
man kan skapa ett gemensamt långsiktigt digitalt registrerings- och vis-
ningsssystem för kulturarvssamlingar. 

Denna plattform har kommit att kallas för Alvin, (Archives & Libraries Virtual 
Image Network) och är ett digitalt arkiv med digitala bilder och tillhörande me-
tadata, samt vissa specifika registrerings- och visningsgränssnitt, mer om den 
senare. 

 

Nulägesanalys	  

Digitalisering	  vid	  stadsbiblioteket	  i	  Linköping	  
I en första digitaliseringsetapp har det skapats en digital katalog över stiftsbib-
liotekets bokbestånd (ca 131 000 poster) samt en katalog över brevskrivare i 
handskriftssamlingen (ca 35 000 poster). Vidare har det inom biblioteket, med 
början som ett projekt vid Linköpings universitet, byggts upp en bilddatabas 
med fotografier med Linköpingsmotiv. Bild Linköping (ca 12 000 bilder). 
Katalogen över böckerna ingår i sin helhet i bibliotekets Book-it katalog och 
skall, enligt planen, även föras över till Libris. Brevskrivarkatalogen är gjord 
som en databas i programmet Filemaker Pro enligt samma modell som använts 
av Riksarkivet och KB för den tänkta nationella brevdatabasen. Den är tillgäng-
lig på Riksarkivet/SVARS hemsida. Databasen Bild Linköping är gjord i pro-
grammet Sofie. En Sofi databas har även använts för registrering av bibliotekets 
samling av äldre grafik 
Samtidigt med uppbyggnaden av digitala kataloger har efterfrågan på kopior 
ur äldre material ökat. Det innebär att biblioteket årligen producerar ca 1 000 
digitala bilder efter beställning. I vissa fall rör sig detta om hela verk, där kopi-
orna lagras. 
I projektet ”Linköping genom tiderna” har biblioteket tillsammans med Linkö-
pings universitet, Linköpings Museum och Linköpings stadsarkiv sedan 2009 



 5 

bedrivit ett samarbete, bekostat av lokala fondmedel, kring en digital beskriv-
ning av stadens historia. Bibliotekets och stadsarkivets roll i projektet har varit 
att fotografera kartor, ritningar, tryck och handskrifter med anknytning till Lin-
köping samt att göra dessa dokument digitalt tillgängliga.  
 

Bildfångst	  
I anslutning till arkivmagasinen för stiftsbibliotekets och stadsarkivets samling-
ar i Stifts- och landsbiblioteket har inretts en digitaliseringsateljé med utrust-
ning för digital fotografering och skanning. Själva fotograferingen utförs av 
samma person som under flera år arbetat med att bygga upp databasen Bild 
Linköping. Detta innebär att det inom institutionen successivt byggts upp en 
fotografisk kompetens samt att det skapats tekniska förutsättningar för att pro-
ducera digitala bilder av god kvalitet. Projektet har inlett en andra etapp i arbe-
tet med att göra bibliotekets äldre samlingar digitalt tillgängliga via nätet. I 
sammanhanget ingår det även som en nödvändig del att utveckla arbetsformer 
för digitaliseringen, som skall kunna bestå efter projekttidens slut. 
Lagringen av de digitala bilderna sker i dagsläget på Linköpings kommuns ser-
ver. Bildfilerna sparas dels i kamerans Raw format, dels i Tiff format (8 bit.) och, 
för visning, i PDF format. PDF filerna är sedan länkade till bibliotekets respek-
tive stadsarkivets hemsidor. Tryckta böcker som digitaliserats länkas också till 
aktuella katalogposter. 
 

Sammanfattning	  
 Hittills har det inom projektet ”Linköping genom tiderna” producerats två 
handskrifter, fyra tryckta böcker, två tidskriftsårgångar, 22 tryckta kartor och 
513 handritade kartor med bilagor och ritningar, sammanlagt ca 2 000 bildfiler. 
Med det fortfarande relativt begränsade beståndet av bildfiler har det beskrivna 
tillvägagångssättet för lagring och tillgängliggörande fungerat tillfredsställande, 
men lösningen har varit av tillfällig art och avser att fungera som en testversion. 
Biblioteket har medvetet valt att inte utveckla något internt system för beskriv-
ning av objekten, utan vill avvakta generella lösningar för detta. 
 Vad gäller tryckta böcker är den relativt fullständiga digitala katalogen en na-
turlig ingång till de digitala kopiorna. För handskrifterna, som kan bestå av 
hela arkiv eller samlingar men även enskilda dokument, återstår att överföra 
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befintliga förteckningar på papper till digitala register, där beskrivningen efter 
behov skall fungera även för koppling till digitalt återgivna dokument.  
Det är också nödvändigt att kunna koppla samman arkivförteckningarna med 
den digitala brevkatalogen. Den befintliga brevskrivarkatalogen skapades 1997-
99 och har efter det inte uppdaterats. Databasen innehåller grundläggande 
uppgifter om brevskrivare och mottagare, antal brev och datum i de olika kor-
respondenserna. Dessutom finns för ca 5 000 brev inlagda referat i katalog-
posterna, som även är tillgängliga via fritextsökning. Databasen har fungerat 
bra för sökningar, men utgör inte någon långsiktigt hållbar lösning. Den måste 
kunna fungera i en servermiljö för registrering on-line och i ett sammanhang 
tillsammans med andra kataloger internt och nationellt.  
 

Några	  befintliga	  system	  vid	  Uppsala	  universitetsbibliotek	  

Bilddatabasen	  
Denna databas innehåller beskrivningar och digitala avbildningar av objekt i 
bibliotekets kart- och bildsamlingar. Basen har funnits sedan år 2004 och funge-
rar både som en intern (alla bilder visas inte öppet) och extern katalog. Tekniskt 
bygger den på ett ännu tidigare system som byggdes av Uppsala universitets-
bibliotek för RASK, ett nationellt system för bibliotekens så kallade ämnesporta-
ler (ett KB-finansierat projekt, sedan länge nedlagt). Som databas används 
Microsoft SQL-server och webbsidor för visning och registrering skapas via 
applikationsservern ColdFusion och dess skriptspråk CFML. Bilddatabasen in-
nehåller omkring 10 000 metadataposter och 2 500 auktoritetsposter för perso-
ner. 
URL: http://www.ub.uu.se/sv/Sok/Bilder/Bilddatabasen/  
 

Wallers	  autografsamling	  (även	  kallad	  Wallers	  handskriftssamling)	  
Innehåller ca 38 000 autografer från hela världen samlade av Erik Waller (1875-
1955) Främst är det brev från läkare och naturvetare, men också framstående 
humanister, politiker, uppfinnare och upptäcktsresande är representerade. Som 
exempel kan nämnas Ampère, Pasteur, Linné, Tycho Brahe, Einstein, Kant, 
Newton, Darwin, Voltaire, Napoleon och James Cook. Samlingen sträcker sig 
tidsmässigt från medeltiden till 1950-talet. Samtliga dokument är skannade och 
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beskrivna. Databasen låg tidigare i Oracle men är från och med november 2010 
inte längre tillgänglig online (se vidare nedan). 
 

	  Silverbibeln	  
Ett projekt som har tillgängliggjort en digital utgåva av Codex argenteus3 online. 
Den visar Silverbibeln och av samtliga äldre utgåvor av dess text. Bilderna visas 
på bibliotekets webbplats med verktyget Zoomify. 
URL: http://www.ub.uu.se/sv/Samlingar/Handskrifter/Silverbibeln/Codex-
Argenteus-Online/  
 

Dübensamlingen	  
Dübensamlingen omfattar drygt 2000 verk, främst handskrifter av kyrklig vo-
kalmusik och instrumentalmusik från 1600-talet och tidigt 1700-tal. En digital 
katalog över Dübensamlingen med faksimiler av originaldokumenten har 
skapats i samarbete med Institutionen för musikvetenskap och innehåller 50 000 
bilder. Informationen finns i en SQL-databas och webbsidor genereras via PHP-
skript. 
URL: http://www2.musik.uu.se/duben/Duben.php  
 

Linnékorrespondensen	  
Ett projekt, där Uppsala universitetsbibliotek ingår som partner, som arbetar 
med en nätbaserad utgivning av Carl von Linnés korrespondens. Själva databa-
sen bygger på My SQL och finns för närvarande utomlands. 
URL: http://www.linnaeus.c18.net/  
 

Illuminerade	  handskrifter	  i	  svenska	  samlingar	  
En inventering av vad som idag finns i de offentliga svenska samlingarna när 
det gäller västerländska illuminerade handskrifter. Projektet har varit kopplat 
till Uppsala universitetsbibliotek. Dokumentationen har gjorts i en ”stand alone” 
FileMaker Pro-databas. 

                                                
3 http://www.ub.uu.se/sv/Samlingar/Handskrifter/Silverbibeln/  
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BRUNO	  	  
Bibliotekets brevdatabas; katalog som förtecknar ca 400 000 brev från ca 60 000 
personer. Det är en relationsdatabas som konstruerades redan på 1980-talet ef-
ter den gamla brevskrivarkatalogens modell men var tänkt att själv bli modell 
för brevkatalogisering i stor skala. Den har fungerat väl men inte setts över tek-
niskt på lång tid och databasen är härbärgerad hos IT-stöd vid universitetet. 
 

Digitala	  kataloger	  
För digitaliseringen av bibliotekets äldre kataloger har hittills valts produkten 
Ipac, som administreras av företaget Devo IT. En del enklare förteckningar över 
personarkiv har också publicerats i PDF- format via Ediffah-portalen. 
 

Bildfångst	  
 Vid universitetsbiblioteket finns en reproavdelning där digital kamerautrust-
ning, flera skannrar samt en storformatskanner med kapacitet upp till A0 utgör 
basen i maskinparken. En digitaliseringsrobot av märket Treventus skall avro-
pas inom kort. De anpassningar som kan behöva göras inom bildfångstområdet 
har framförallt att göra med ett rationellt arbetsflöde och en hopkoppling av 
metadatamärkning och databasen Alvin. Bildfiler lagras idag i Tiff-format som 
arkivfiler med visningsformat i jpeg samt jpeg 2000.  
 

Gemensam	  plattform	  för	  teknisk	  drift	  och	  utveckling	  
Som framgår av exempelsamlingen ovan är det en vildvuxen flora av disparata 
system och tekniker som måste handhas dels av IT-ansvariga dels av respektive 
användare. De olika systemen är inte heller konstruerade för att kommunicera 
med andra system (undantaget Bild- och Wallerdatabasen som är kompatibla 
med protokollet OAI-PMH4 för metadataharvesting). De olika bakomliggande 
utvecklingsprojekten har heller inte samordnas i någon form utan drivits helt 
separat från varandra. Allt detta gör att förvaltning, drift och vidareutveckling 
av denna mängd lösningar är uppenbart personberoende och ohållbar i längden. 
Om ingen radikal förändring görs är det högst sannolikt att alla dessa tjänster 
tynar bort i takt med att personal försvinner eller tekniska plattformar blir 
omoderna och måste bytas ut/läggas ner. I flera av exemplen ovan har detta 

                                                
4 http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html  
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redan hänt eller är nära förestående. I fallet Wallerdatabasen krävde företaget 
Oracle, vars databas systemet var uppbyggt på, helt orimliga licenskostnader 
för detta jämförelsevis lilla system vilket innebar att databasen måste tas ner 
och i dagsläget är posterna endast tillgängliga i tidigare harvestad form via den 
internationella CERL-portalen5 i avvaktan på en ny lösning. När det gäller ex-
empelvis den befintliga bilddatabasen har den tekniken numera ersatts av en 
ny programvara för bibliotekets webbplats och vidareutvecklas därför inte lo-
kalt. Ett annat problem med de olika databaserna är att de alla har olika aukto-
ritetsregister, vilket gör katalogisering onödigt arbetsam. Man kan alltså inte 
omedelbart tillgodogöra sig en personpost från ett register till ett annat utan 
måste i värsta fall leta upp dem i andra databaser för att kopiera uppgifter och 
sedan manuellt klistra in dem i rätt fält.  
Hemsidan fungerar som sökgränssnitt för vissa av de digitaliserade samlingar-
na, vilket kan accepteras för små datamängder men är ohanterligt för större da-
tamängder, särskilt i de fall systemet bygger på nedladdningar av PDF-filer 
som i sig inte förvaras i en databas utan är publicerade på hemsidan. Ytterligare 
en komplikation är att databaserna är byggda av olika personer vid olika till-
fällen och i vissa fall kan dokumentationen antingen vara bristfällig eller vara 
endast en persons kunskaper vilket försvårar ett framtida underhåll av databa-
serna 
För att rädda och bevara dessa databaser, som kostat stora summor att bygga 
upp, och för att underlätta utveckling av nya applikationer satsar Uppsala uni-
versitetsbibliotek istället på att utveckla ett helt nytt system där en och samma 
tekniska plattform kan användas som bas för olika typer av tillämpningar inom 
olika områden. De grundläggande komponenterna i alla ovan uppräknade 
tjänster och projekt är desamma: en databas som håller reda på beskrivningarna, 
de digitala objekten och kontrollerade vokabulärer samt ett, oftast, webbaserat 
gränssnitt för administration och publik spridning av innehållet. Vidare behövs 
också i stort sett alltid ett system för behörighetshantering till den administra-
tiva delen. Långsiktig tillgång och lagring av filer måste också garanteras. 

                                                
5 http://cerl.epc.ub.uu.se  
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Fig. 1: Flödesschema digitalisering, beskrivning, lagring och tillgängliggörande. 
 
Tanken är alltså att istället för att använda tio olika databasprogramvaror eller 
skriptspråk skall samma programvara liksom metod för att generera webbsidor 
utnyttjas för samtliga applikationer. Endast på det sättet kan de underhållas i 
ett längre perspektiv. Den tekniska utvecklingen går snabbt, även om behoven 
av den inte ändras i samma takt, vilket gör att system som inte ständigt vidare-
utvecklas eller förnyas inte kan finnas kvar på sikt. En gemensam plattform be-
tyder att hela komponenter, som en sökmotor eller databasprogramvara, kan 
bytas ut i takt med teknikutvecklingen av dessa. Den innebär också att person-
beroendet minskar eftersom flera utvecklare arbetar med samma lösningar. 
 

Alvin	  
Den gemensamma plattformen har arbetsnamnet Alvin – Archives & libraries 
virtual image network. Den utvecklas under 2010-11 genom finansiering dels 
via Uppsala universitet dels via externa projekt. En utgångspunkt är att alla 
komponenter, om möjligt, skall vara open source-programvara för att undvika 
licenskostnader och framtida problem liknande de som drabbat Wallerdataba-
sen. Till stora delar bygger den på samma koncept som används i det system 
för digital publicering, DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) som utvecklats 
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vid Enheten för digital publicering på Uppsala universitetsbibliotek. De viktig-
aste beståndsdelarna utgörs av 

• Fedora Commons för lagring och versionshantering av metadata och 
data (filer) 

• Apache Solr för sökning och indexering 

• PostgreSQL för kontrollerade listor/vokabulärer 

• mongoDB för snabb webbtillgång till de digitala objekten 

• IIPImage, DjVu och Lightbox för bildvisning (Djatoka som ursprunglig-
en tänktes användas är inte längre aktuellt) 

Till detta kommer en inloggningsmodul och bildkonverteringstjänst som egen-
utvecklats. Programmering sker i Java. För att bygga webbgränssnitten används 
JavaServer Faces. Det huvudsakliga arbetet med att skapa nya applikationer 
ligger i framtagandet av metadataspecifikationer och desig-
nen/implementationen av de olika webbgränssnitten. 
 

 
 
Fig. 2: Systemskiss 
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Webbgränssnitt	  
Den visuella presentationen av de digitaliserade objekten är av stor betydelse 
för intrycket av systemet. Många objekt i Alvin kommer endast att bestå 
av ”bilder” utan textinnehåll vilket kräver att dessa kan återges på ett bra och 
tilltalande sätt på webben. Inom Alvin har en demodatabas6, tagits fram inne-
hållande Uppsala universitetsbiblioteks ovan nämnda bilddatabas, nu be-
nämnd ”Bildsök”, där de olika beskrivna Alvin-komponenterna används för att 
presentera bilderna. Avsikten är att ta fram ett ramverk för webbpresentation 
som sedan kan anpassas till olika typer av material. 
 

Metadata	  
Metadata sparas i Fedora i ett internt XML-format som inte används utåt. Detta 
innebär en större flexibilitet som möjliggör att olika applikationer med helt 
skilda behov av metadataformat kan använda samma system.  
 

Auktoritetsposter	  
En enhetlig plattform innebär också den fördelen att auktoritetsposter för per-
son- och organisationsnamn, men även för exempelvis geografiska namn, kan 
utnyttjas gemensamt av alla ingående system (som i dagens läge har helt sepa-
rata register för detta). 
 

Utbyte	  av	  metadata	  med	  andra	  system	  
För extern kommunikation med andra tjänster, som Libris eller via OAI-PMH, 
används endast standardformat som MARC eller Dublin Core. I DiVA finns 
färdiga import- och exportfunktioner där metadataposter i ett antal standardi-
serade format kan importeras till systemet samt exporteras som filer. Exempel 
på format är MODS, MARC-XML, Dublin Core, BibTex, EndNote och RIS. Ef-
tersom dessa format (framför allt MODS och MARC) är generella kan alla typer 
av objekt beskrivas med hjälp av dem, inte bara böcker eller texter, vilket inne-
bär att dessa format är lika relevanta för Alvin. 
 

                                                
6 http://demo.alvin-portal.org/alvin/  
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Google	  
För så stor exponering som möjligt av innehållet i systemen är det av högsta 
vikt att objekten indexeras i Google som är den huvudsakliga sökingången för 
all sorts information på webben. Som konkret exempel kan nämnas att Uppsala 
universitets 8 500 fulltextpublikationer som fanns i DiVA förra året (2010) totalt 
laddades ner hela 600 000 gånger, dvs. ett rakt genomsnitt på 70 nedladdningar 
per publikation (i första hand gäller det avhandlingar och studentuppsatser). 
Av dessa har 60 % hittats direkt i Google, 28 % via interna/direkta länkar och 
12 % via länkar från andra webbplatser. 
 

Libris	  
 I denna kontext är det intressant att konstatera att även om samtliga avhand-
lingar och en del uppsatser finns katalogiserade i Libris, inklusive länk till den 
digitala versionen, är det endast ett enda av de 600 000 nedladdade dokumen-
ten som hittats via Libris, en studentuppsats med den i sammanhanget lätt iro-
niska titeln "Din sökning gav tyvärr inga träffar"7. För nypublicerade, fritt till-
gängliga digitala skrifter är Libris en i princip irrelevant sökingång men sanno-
likt mer väsentlig när det gäller äldre böcker, av den typen som kommer att 
finnas i Alvin, som kanske mer naturligt söks där – åtminstone av potentiella 
svenska användare. 
I en förstudie inom ProBok, ett projekt rörande bokband och provenienser som 
Uppsala och Lunds universitets bibliotek driver tillsammans, har det visat sig 
att endast en fjärdedel av ett urval verk från dessa biblioteks äldre samlingar 
fanns katalogiserade i Libris. En koppling mellan ProBok (eller andra digitalise-
ringsprojekt rörande äldre material) och Libris skulle följaktligen också berika 
det nationella bibliotekssystemet med ett stort antal ”nya” katalogposter. 
I det följande presenteras några av de befintliga/planerade webbgränssnitten: 
 

Bildsök	  
Databasen innehåller en mängd olika möjligheter att både registrera upp-
hovspersoner och uppgifter kring bilderna. Dessa kan vara både av administra-
tivt slag, t. ex ett föremåls placering inom en fysisk bildsamling men det finns 
också goda möjligheter att registrera eller ”tagga” bildinnehållet som då också 

                                                
7 http://libris.kb.se/bib/11607319  
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blir sökbart. Nedanstående är ett axplock av befintliga registreringsmöjligheter 
som i de flesta fall resulterar i samma sökmöjlighet utom i de fall biblioteket vill 
hålla informationen intern. 

• Ny bibliografisk post 

• Person 1-4 

• Tillkomstår, land ort 

• Fysisk beskrivning, mått mm. 

• Teknik 

• Material 

• Påskrift/stämplar 

• Tillstånd 

• Anmärkningar (Internt/externt) 

• Utställningsuppgifter 

• Bibliografiska referenser 

• Förvärvsförhållanden 

• Allmän beskrivning 

• Bildindexering enligt Svenska ämnesord, TGM II och LCSH 

• Fysisk placering 

• Inventarienummer 

• Relaterad post (Huvudpost för t.ex. album) 

• Uppgifter om copyright 

Det finns också ett stöd för kommentarer av användare, vilket möjliggör en en-
kel form av crowdsourcing där till exempel uppgifter om en igenkänd persons 
identitet på ett fotografi kan rapporteras in till biblioteket som i sin tur påför 
den informationen efter eventuell kontroll. 
En beställningsmöjlighet via webbshop bör kunna implementeras beroende på 
gränssnitt för olika samlingar. Nedan visas en exempelpost: 
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Figur 3. Exempel på Bildsökspost 
 

 
Figur 4 Exempel på förstoring av föregående bild 
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ProBok	  
Denna modul inom Alvin tas fram parallellt med Lupp-projektet och den an-
vänder samma ramverk som Bildsök det vill säga ett gemensamt registrerings-
gränssnitt och en gemensam databas för de bibliotek som samarbetar, men fulla 
möjligheter att länka till egna kulturarvssamlingar. ProBok är nämligen just 
detta; en databas i vilken man kommer att kunna registrera provenienser och 
bokband. Provenienser kan vara bokägaranteckningar, marginalanmärkningar, 
exlibris eller andra märken som kan hänvisa till en tidigare bokägare. Bok-
bandsdelen ger utomordentligt goda möjligheter till registrering av historiska 
bokband. Gränssnittet omfattar stora indexregister för individuell beskrivning 
av dekorelement, överdragsmaterial, pappersomslag med mera. Innehållsligt är 
gränssnittet så omfattande att det inte skall beskrivas i sin helhet i denna rap-
port. Nedan ges några exempel på hur det kan se ut: 
 

 
Figur 5. Exempel på registreringsgränssnittet i ProBok. 
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Figur 6. Exempel på sökgränssnittet i ProBok med träff på en enskild bok ur 
Lunds universitetsbiblioteks samlingar. 

ArkA-‐D	  
Ett resultat av den behovsinventering vad gäller digitala system som gjordes 
under arbetet i Lupp-projektet var att förutom det samarbete som skulle provas 
inom Bildsök, identifierades ett mycket stort behov av att registrera hand-
skriftssamlingar. Det finns omfattande samlingar av sådant material vid både 
små och stora forskningsbibliotek och utgångspunkten för diskussionerna var 
de bägge brevdatabaser som omnämnts i dagslägesinventeringen ovan. Det är 
brevdatabasen BRUNO och Stiftsbibliotekets brevskrivarregister. Ett nationellt 
samarbete har sedan flera år funnits inom EDIFFAH för samlingsbeskrivningar 
och detta har resulterat i den nationella söktjänsten med samma namn. Dock 
finns det där inga möjligheter att beskriva enskilda dokument, än mindre att 
presentera dem i digital form. Samtidigt som detta behov identifierades beslu-
tades att det inte fanns någon möjlighet att vidareutveckla den önskade arkiv-
modulen inom Lupp-projektet. Lupp handlar om samarbeten mellan olika 
bibliotek vad avser digitala lösningar och gränssnitten har utformats i enlighet 
med det som framkommit där, men att utveckla ett helt nytt gränssnitt inom det 
projektet fanns inga medel för. I ansökan till Riksbankens jubileumsfond, som 
inlämnades den 9 februari 2011, räknas med en bemanning på 5,5 hte under två 
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års tid för att klara den utvecklingen. Dock var det värdefullt att i samarbetet 
mellan de två biblioteken i Lupp-projektet ringa in behovet och att ge ett förslag 
på hur det skulle kunna utformas. ArkA-D är ett samarbete mellan Stiftsbiblio-
teket vid Linköpings stadsbibliotek, Lunds och Uppsalas universitetsbibliotek. 
I korthet går projektet ut på att skapa ytterligare gränssnitt och funktioner för 
brev och handskrifter inom Alvin. Det skall bestå av fyra delar A-D vilka i kort-
het beskrivs nedan: 
A. Här skapas en möjlighet att etablera en digital struktur för registrering av 
arkivsamlingar på samlingsnivå. Full kompatibilitet skall finnas med andra nat-
ionella söksystem 
B. Den struktur som angivits i modul A skall i B kunna fyllas med digitala bil-
der med en metadataregistrering som i stort sett endast är ett identifikations-
nummer. Ett sådant digitalt arkiv kan publiceras men sökbarheten blir inte full-
ständig förrän filerna försetts med metadata i modul C. 
C. Här ges fulla möjligheter till metadataregistrering av handskrifter och arki-
valier. Även enskilda dokument kan registreras även om de inte digitaliserats i 
B. Export/importfunktioner med Libris kommer att etableras på samma sätt 
som i ProBok för de handskrifter som registreras i Libris. Eftersom bilderna re-
dan finns i B kan metadataregistrering ske från separata arbetsstationer. 
D. Denna avslutande modul är avsedd för att ge forskare och allmänhet en möj-
lighet att förse materialet med ytterligare mervärde, t. ex transkriptioner, över-
sättningar och texteditioner. Här kommer mer utvecklade modeller för använ-
dargenererat innehåll (crowdsourcing) att provas. 

BOK	  	  
Denna textmodul, som är avsedd för att publicera digitaliserade texter kommer 
att utvecklas under 2012, parallellt med ArkA-D. BOK kommer för överskåd-
lighetens skull att erbjuda både en visning i miniatyrer av böcker samt möjlig-
het till utskrift och nedladdning av PDF: er av hela texter som om möjligt OCR-
lästs, antingen inbäddad bakom bilden av texten, eller som ren elektronisk text.  
Möjligen kommer man i ett senare skede av utvecklingen av BOK att kunna 
erbjuda samma typ av crowdsourcing som i del D i ArkA-D och i detta fall i 
syfte att bjuda in användare att rätta OCR-inlästa texter. Det är dock för tidigt 
att lägga till den delen under 2012 och möjligen kommer funktionaliteten att 
utvecklas parallellt med del D i ArkA-D, det vill säga under 2013. 
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Ljud.	  	  
Ännu ingen utveckling schemalagd. 

Auktoritetsregister	  
De olika gränssnitten kommer att ge stor funktionalitet inom respektive område 
och gemensamt för dem är att de kommer alla att kunna utnyttja samma aukto-
ritetsregister för registrering av personposter vilket underlättar katalogisering. 

Branding	  av	  samlingar	  
I figur 3 kan man särskilt lägga märke till att uppgiften om varifrån bilden 
kommer syns i nedre vänstra hörnet av bilden. I övrigt är gränssnittet avskalat 
från identifikatorer som associerar till ett visst bibliotek. Inom Lupp-projektet 
diskuterades denna form av ”branding” för det enskilda biblioteket och som 
lösningen nu har utformats fungerar den just så att sökresultatet visar var ob-
jektet kommer ifrån men gränssnittet är i övrigt neutralt.  
Det naturliga stället för egen presentation av samlingar är istället den egna 
hemsidan där enskilda digitaliserade samlingar kan ges ett mycket stort ut-
rymme med bilder och förklarande texter. Länkningen vidare leder till Alvinsy-
stemets rena gränssnitt med resultatet av ens sökning. Samma teknik används i 
samarbetet inom DIVA där enskilda bibliotek marknadsför sina samlingar via 
egna hemsidor och sökgränssnittet man valt att bygga upp, leder direkt till den 
gemensamma databasen, se exempelvis Linköping University Electronic Press: 

 
Bild 3. Sökgränssnitt från Linköping University Electronic Press. 
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Resultatet av sökningen leder vidare till en träffsida som också är individuali-
serad men bygger på samma typ av databaslösning som Alvin. I dagsläget är 
inte de egna gränssnitten av naturliga skäl individualiserade eftersom det end-
ast finns några provposter från Linköpings stadsbibliotek i Alvin, men systemet 
är välkänt och testat genom DIVA-samarbetet. Det finns alltså full frihet till 
branding och individualisering av de egna samlingarna på egna hemsidor trots 
att man delar system. 

 
Bild 4. Träffsida för Linköping University Electronic Press 
 
Inom Alvin, liksom fallet är i DIVA, kommer registreringsgränssnitten att vara 
gemensamma för alla bibliotek som ingår i samarbetet, liksom lagringen av filer.  
I alla de här beskrivna nämnda samarbetena, både kring databaser under ut-
veckling och planerade nya applikationer, har det varit mycket stimulerande att 
på detaljnivå samarbeta kring utformning av gränssnitt och databasfunktion-
alitet. Det är därför en allmän synpunkt att ju fler som arbetar med och bidrar 
med synpunkter på hur systemen skall utformas, desto bättre blir de, och utö-
kade samarbeten välkomnas därför. Utvecklingen av de gemensamma gräns-
snitten samt av registreringsmöjligheterna kommer att hanteras i en samver-
kansmodell som beskrivs nedan. 
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IT-‐förvaltning	  och	  samarbetsformer	  
System eller databaser för digitalisering av kulturarvet, exempelvis Uppsalas 
redan beskrivna, är normalt sett resultatet av forskning eller andra externt fi-
nansierade typer av projekt. I dagsläget är det ofta ett problem att övergången 
från projekt till löpande IT-förvaltning av ett system inte ingår i själva projektet 
och att en sådan process inte är planerad. Ett projekts avslutande innebär också 
att funktioner som projektledare och styrgrupper upphör att existera liksom att 
det inte längre finns konkret finansiering. Här kan förbättringar säkerligen gö-
ras lokalt så att IT-verksamheten kopplas in redan i ansökningsstadiet för att 
undvika obehagliga överraskningar när nya tjänster plötsligt skall driftsättas 
och underhållas. En gemensam plattform som Alvin innebär naturligtvis i sig 
betydligt bättre förutsättningar för en smidigare övergång om ett projekt redan 
från början utvecklas inom det ramverket. 
 

Förvaltningsmodell	  
Inom Uppsala universitet används sedan ett par år tillbaka en gemensam för-
valtningsmodell för alla IT-system som utgår från den så kallade pm3-modellen8. 
Förvaltning innebär där att kontinuerligt stödja, vidmakthålla, vidareutveckla 
och tillgängliggöra förvaltningsobjekt för att leverera nytta till olika verksam-
heter. Modellen stödjer alltså både stabilitet och förändring med avseende på 
förvaltningsobjekten (systemen). 
 

pm3	  
pm3 utvecklades från början som ett forskningsprojekt som nu har blivit en typ 
av branschstandard för systemförvaltning. Enligt pm3 behövs en förvaltnings-
modell behövs därför att förvaltning alltid involverar flera parter inom en or-
ganisation. De parter som bedriver den verksamhet där systemen används, den 
eller de IT-avdelningar där teknisk förvaltning genomförs och kanske också 
externa parter. Detta gör att organisationens basorganisation (t.ex. linjeorgani-
sation) inte är ett tillräckligt kraftfullt styrmedel, utan den behöver komplette-
ras med en s.k. förvaltningsorganisation. Ungefär på samma sätt som när man 
tillsätter en projektorganisation som skall uppnå ett specificerat mål. Verksam-

                                                
8 http://www.ltu.se/polopoly_fs/1.29962!pm3_5min.pdf  
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hetens parter och IT-parterna har ett gemensamt ansvar men för skilda delar, 
och förvaltningsmodellen hjälper till att reda ut dessa ansvarsförhållanden. 
pm3 är uppbyggd kring fyra centrala komponenter som behöver säkerställas för 
att förvaltningsverksamhet skall bli kostnadseffektiv: 

• Tydliga förvaltningsuppdrag 

• Effektiva förvaltningsobjekt 

• Affärsmässiga förvaltningsorganisationer 

• Beskrivna, förstådda och accepterade förvaltningsprocesser 
 

Förvaltningsuppdrag	  
Tydliga förvaltningsuppdrag, som är en grundbult i modellen, omfattar att: 

• Förvaltningens parter har skapat ett gemensamt uppdrag (förvaltnings-
planen)  

• Ansvaret är fördelat mellan förvaltningsparternas olika specialister  

• Uppdraget är beskrivet med hjälp av målformuleringar  

• Målen godkänns varje år av uppdragsgivarna  

• Förvaltningsorganisationens roller ansvarar för att löpande lösa hur må-
len uppnås. 
 

Roller	  och	  ansvar	  
I modellen finns ett antal roller med definierade ansvar där personer till de två 
översta nivåerna (styrgrupp och förvaltningsgrupp) utses inom förvaltnings-
planen. 
Nivå Verksamhetsnära 

förvaltning 
IT-nära förvaltning Denna nivå skap-

ar basen i 
Budgetnivå Objektägare IT-systemägare Styrgrupp 
Beslutsnivå Objektansvarig IT-systemansvarig Förvaltningsgrupp 
Operativ 
nivå 

Objektspecialist 
m.fl. 

Driftansvarig, 
Applikationsansvarig, 
utvecklare m.fl. 
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Samarbetsformer	  
Exemplet DiVA kan vara ett mönster för hur man ytterligare kan utveckla för-
valtningsmodellen till att omfatta ett system som gemensamt ägs, förvaltas och 
utvecklas av ett stort antal institutioner i samverkan. 
 

DiVA	  (Digitala	  Vetenskapliga	  Arkivet)	  
Systemet skapades ursprungligen för att publicera och spika Uppsala universi-
tets avhandlingar på webben9. I september år 2000 inrättades en ny enhet – En-
heten för digital publicering – vid Uppsala universitetsbibliotek för att utveckla 
en lösning för detta. Efterhand har anslutningen av andra lärosäten vuxit avse-
värt, i synnerhet efter 2008 då en ny version av DiVA driftsattes. I dagsläget är 
det 28 lärosäten som använder DiVA för digital publicering och publikationsre-
gistrering10. Fördelarna för de deltagande lärosätena består i första hand av att 
drift och utveckling sköts centralt i Uppsala vilket innebär delade kostnader för 
all programutveckling men också för hårdvara och lagringsutrymme. I och med 
den centrala driften är det heller inte nödvändigt att använda lokala IT-resurser 
för detta. Alla medlemmar får också del av all vidareutveckling vilket i DiVA:s 
fall innebär att även små lärosäten med begränsade resurser kan få tillgång till 
ett mer avancerat publiceringssystem på samma villkor som de stora universite-
ten. För förvaltning av systemet används en utökad pm3-modell där varje med-
lem också har en representant dels i systemägargruppen (budgetnivå) dels i den 
s.k. specialistgruppen (lokala systemadministratörer) enligt följande: 

• Systemägargrupp (1 representant/lärosäte) 
o Ekonomiska beslut, övergripande inriktning 

• Specialistgruppen (1 representant/lärosäte) 
o Arbetar med systemet 
o Prioriterar vidareutveckling (detaljfrågor) 
o Kontaktpersoner mot DiVA-support samt lokala användare och 

systemägare 
• Förvaltningsledning UU (Verksamhet/IT) 

o Leder och samordnar objektverksamheten 

                                                
9 http://www.dlib.org/dlib/november03/muller/11muller.html  
10 http://www.diva-portal.org  
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Besluts-‐,	  kommunikations-‐	  och	  finansieringsmodell	  
 

Support,	  information,	  felanmälan	  
För att hantera felanmälningar eller svara på allmänna informationsfrågor finns 
på Enheten för digital publicering en särskild supportansvarig som kontaktyta 
mot de lokala systemadministratörerna. Den supportansvarige administrerar 
inkomna ärenden i ett särskilt ärendehanteringssystem för uppföljning och till-
delning till utvecklare för exempelvis buggfixar. Detta system är också tillgäng-
ligt för de lokala systemadministratörerna som kan följa sina egna ärenden. 
 

Ändringar,	  vidareutveckling	  
Det är viktigt att skilja på felanmälan i det befintliga systemet och förslag /idéer 
om vidareutveckling eller förbättringar. Ändringar måste vara transparenta för 
alla och ambitionen är att hitta gemensamma lösningar som är genomförbara 
till allas nytta. Mindre förbättringsförslag kan kommuniceras via en intern e-
postlista (begränsad till de lokala administratörerna) medan större beslut måste 
tas på användargruppsmöten (som sker minst två gånger per år) där olika vida-
reutvecklingsförslag prioriteras av de lokala specialisterna. Majoritetsprincipen 
gäller vid eventuell oenighet. 
Vidareutvecklingsförslag läggs efter diskussion in i ärendehanteringssystemet 
och kan också följas upp av alla via en intern wiki som även innehåll viss all-
män information öppen även utanför DiVA-gruppen. Vidareutveckling och 
buggfixar implementeras i nya versioner av systemet vilket sker löpande unge-
fär med en och en halv månads mellanrum. 
 

Finansieringsmodell	  
DiVA finansieras via avgifter från de deltagande lärosätena. Dessa avgifter är 
differentierade beroende på lärosätets storlek (antal forskare, doktorander, stu-
denter, anställda) och fastställes av systemägargruppen. I det följande ges en 
teoretisk modell för beskrivning av finansiering av digitala arkiv. 
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Digitala	  arkiv	  och	  kostnader	  
Den här analysen av digitala arkivs kostnader utgår från diskussionen hur ett 
mindre bibliotek med begränsade IT-resurser skall kunna hantera en kvalitets-
säker digitalisering och hur samarbetslösningar kan vara ett alternativ. Istället 
för att i detalj beskriva digitaliseringskostnader vid de två biblioteken inom 
Lupp-projektet har en teoretisk modell med fler bibliotek valts för att belysa hur 
ekonomin i ett digitalt arkiv kan beskrivas och jämförelsen har skalats ner till de 
komponenter som skiljer sig åt. Sådant som kan antas dra samma kostnader 
oavsett system, har tagits bort 
Det som jämförs är alltså att sätta upp egna system respektive att dela ett sy-
stem med andra bibliotek. 40 fiktiva biblioteks digitalisering under ett lika fik-
tivt år är grunden i analysen, 20 stycken med egna system och 20 stycken som 
delar samma system. Alla kostnader för IT personal har uppskattats till 600 000 
kronor per år, vilket motsvarar en månadslön på 33 000 kronor. Fotoperso-
nal/bibliotekarier har kostnadsberäknats till 500 000 kronor per år (28 
000/månad). Lokaler har kostnadsberäknats till 2000 kronor per kvadratmeter 
och datorer har kostnadsberäknats till 15 000 kronor delat med avskrivningsti-
den tre år, det vill säga 5000 kronor per år. 11 
En utgångspunkt i jämförelsen är att systemen skall vara någorlunda likvärdiga. 
Därför antas systemen kunna ge en konstant tillgänglighet av det digitala inne-
hållet. Det är t. ex inte acceptabelt att ett system är helt obemannat så att fel inte 
omgående kan åtgärdas, systemen inte kan underhållas, säkerhetskopieras och 
övervakas under alla tider på året. Annars går det inte att jämföra systemen på 
likvärdiga grunder. En person kan därför aldrig vara tillräckligt för att sköta ett 
system. 1,25 hte är därför den minsta bemanningen i jämförelsen 
 
 Följande grundkomponenter behövs i varje digitalt system 

• Bildfångstutrustning 

• Personal för bildfångst 

• En databas för registrering av information  

• Ett visningsgränssnitt för visning av filer 

• En server för lagring av bildfiler kopplade till databasen 

• Serverutrymme och bandstation för backup av bildfiler och metadata 

                                                
11 Kalkylblad Kostnadsjämförelse  
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• Personal för att registrera metadata 

• Personal för att drifta systemet 

• Personal för att vidareutveckla systemet 

• Support och information (i ett delat system) 

• Administration av systemen 
Eftersom digitalisering kan utföras på många olika sätt med olika ingående 
komponenter antas jämförelsen här för enkelhets skull visa digitalisering av 
bild och fotosamlingar. Den mer komplicerade textdigitaliseringen lämnas ut-
anför jämförelsen eftersom fler faktorer måste vägas in, t.ex. OCR som kan 
skilja sig mycket åt beroende på vilka texter man skall läsa in och vilka kvali-
tetskrav man vill ställa på OCR: ens kvalitet. Dessutom kan text digitaliseras 
både för hand och i robot. I den här jämförelsen handlar det om manuell bild-
fångst utan arkmatade skannrar. 
 

Databas	  
En databas måste sättas upp för att de digitaliserade filerna skall kunna sökas 
och visas upp. Ingen kostnad har beräknats här eftersom det finns så många 
olika sätt att skapa en databas och det är omöjligt att närma sig en vettig jämfö-
relsegrund. Generellt sett kan sägas att en enskild institution tenderar att i 
större utsträckning förlita sig på köpt programvara eftersom utveckling och 
underhåll av applikationen då sker på företaget som programvaran köps ifrån. 
Filemakerdatabaser är ett vanligt exempel.  
Köpt programvara har dock nackdelen att den svårligen kan anpassas efter den 
enskilda institutionens önskemål och följden blir att organisationen måste an-
passas efter programvaran och inte tvärtom. Open-sourceprogramvara kräver 
normalt sett mer pågående underhåll men kan å andra sidan lättare anpassas 
efter de önskemål som institutionen har. Eftersom scenarierna är svårbedömda 
utelämnas kostnadsanalys för att sätta upp databaser. 
 

Visningsgränssnitt	  	  
Materialspecifika visningsgränssnitt behövs för att kunna presentera det 
material man digitaliserar. Det är en fördel om registreringsgränssnitten liknar 
visningsgränssnitten eftersom man då kan se direkt hur det man registrerar 
kommer att se ut för användaren. Gränssnitten måste i ett seriöst system vara 
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kopplade till en databas och de bör vara individuellt utformade för den typ av 
material man vill registrera och visa upp. Samarbetet inom både LUPP-
projektet och ProBoksprojektet visar att ett samarbete med utformningen av 
gränssnitt är värdefullt, i full driftsfas är detta extra viktigt eftersom systemen 
då testas av många parter. 
Det är emellertid svårt att sätta upp modeller för kostnadsjämförelser. Bakom 
t.ex. Proboksgränssnittet ligger ett forskningsprojekt som kommer att ha omsatt 
sex miljoner kronor under två års tid och det säger sig självt att det skulle vara 
svårt för vilket enskilt bibliotek som helst att åstadkomma något i närheten av 
detta specialanpassade gränssnitt. En rättvisande jämförelse måste då introdu-
cera ett sätt att jämföra kvalitet och även kanske jämföra kommersiella system 
med egenutvecklade och det blir både för komplext och med för många poten-
tiella felkällor. Därför utelämnas alla jämförelser mellan registrerings- och vis-
ningsgränssnitt i olika system och det räcker att här säga att bra gränssnitt be-
hövs och att det är vår erfarenhet att det är mycket kostsamt att utveckla dem. 
 
 

Bildfångst	  
	  Denna detalj	  har utelämnats i jämförelsen eftersom den oftast utförs lokalt och 
där finns inga avgörande skillnader i delade respektive enskilda system. Stor-
driftsfördelar kan uppnås i bägge fallen och det är därför inte intressant att jäm-
föra dem.  
 

Lokaler	  för	  serverrum	  
Kostnader har beräknats med en minsta yta mellan 10-25 kvadratmeter. I en-
skilda system är ytan räknad på följande sätt:  
(2000: -per m2 och år i hyreskostnader) 
10 m2 – minsta yta 
15 m2 <15000 filer 
20 m2 40 000 – 60 000 filer 
25 m2 > 70 000 filer 
 



 28 

Serverkostnader	  
 Här finns olika modeller för att jämföra kostnader, från ett enkelt webbhotell 
till egna servrar med olika lagringskapacitet. Webbhotellkostnader lämnas ut-
anför eftersom det knappast är aktuellt för ett digitaliserande bibliotek att ut-
nyttja ett webbhotell som lagringsplats, dels för att kostnaderna skulle bli onö-
digt höga men också för att filkontrollen skulle saknas med ett sådant system.  
Jämförelsen har därför gjorts med egna servrar, från en miniminivå, till kostna-
den för att lagra ett större antal filer. Bandbackup har räknats in i kostnaden, 
samt ett utrymme på servern för ytterligare en backup. En fil har storleksberäk-
nats till 50 MB. Den minsta kostnaden för server och bandbackup är uppskattad 
till 40 000 kronor för två TB, och den rymmer upp till 20 000 filer med en speg-
ling eller backup på samma utrymme.  (20 000). För varje 2 ny TB som sedan 
lagts till har kostnaden ökats med 6666 och sedan rundats av. För det delade 
systemet, som innehåller 536 000 filer, behövs 54 TB till en kostnad av 213 000 
kronor och genomsnittskostnaden per fil blir där 40 öre. Samma genomsnitts-
kostnad i de egna systemen är 1 krona och 70 öre. 
 

Drift,	  support,	  information,	  underhåll	  
Alla system måste driftas och underhållas. Ett delat system måste kunna ta 
emot supportfrågor från parterna och informera om systemet medan det en-
skilda systemet förmodligen måste ägna mer tid att själv söka support. Under-
håll och teknisk service måste skötas i bägge fallen, i de enskilda systemen för-
modligen mer i form av inköpta konsulttjänster medan det delade systemet kan 
skötas med befintlig personal. För att jämförelsen skall bli någorlunda veder-
häftig är utgångspunkten att det i bägge fallen alltid måste finnas en person på 
plats för att sköta systemen, även när det är semester och sjukfrånvaro. Därför 
har den minsta bemanningen i egna system beräknats till 1,25 person per år. I 
ett delat system beräknas 6 personer kunna sköta systemet med det antal filer 
som uppges i den fiktiva jämförelsen. I de egna systemen ökar bemanningen 
med antal filer enligt följande. 1,25 person upp till 15 000 filer. 1,5 person från 
15 000 – 50 000 filer och 2 personer från 50 000 till 100 000 filer. I de delade sy-
stemen har räknats med 2 driftsansvariga, 2 utvecklare, en supportperson och 
en informatör för ett arkiv med drygt en halv miljon filer. 
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Metadata	  	  
Att katalogisera samlingarna är nödvändigt oavsett vilket system som används. 
Det är dock svårt att jämföra delade system med enskilda system men man kan 
ändå avgjort räkna med stordriftsfördelar i ett delat system. Det finns två orsa-
ker till det. Den ena är att man i ett delat system utnyttjar samma auktoritetsre-
gister och därför kan arbeta fortare. En uppskattning är att man i ett delat sy-
stem skulle hinna med tre extra objekt per dag. 
Underlaget bygger på att en katalogisatör normalt kan hinna med ett objekt per 
30 minuter. Med 220 arbetsdagar per år kan sålunda 3520 objekt katalogiseras 
per år. I det delade systemet kan katalogisatören komma upp i 4180 objekt per 
år, vilket är en produktivitet som är knappt 20 % bättre än i ett enskilt system. 
Den uppskattade skillnaden uttrycks här endast på detta sätt. 
Utöver detta kan man i ett större system förmodligen utnyttja egenutvecklade 
program som kopplar ihop delar av digitaliseringsprocessen i ett arbetsflöde 
med automatkopplingar till register som t. ex Libris för katalogposter. Det SUB-
ledda projektet om digitaliseringsflöden kommer under 2011 förmodligen att 
ange en vägriktning inom det arbetet men man kan utgå ifrån att det kommer 
att vara enklare att etablera ett automatiserat arbetsflöde i ett större system. 
Praktiskt arbete i framtiden kommer att avgöra hur stor rationaliseringsfaktorn 
blir här och ingen uppskattning görs i denna rapport eftersom den riskerar att 
bli för fiktiv. 
 

Årlig	  kostnad	  per	  bibliotek	  
I den fiktiva beräkningen blir kostnaderna per fil i egna system 37 kronor me-
dan det delade systemets kostnad per fil blir 8 kronor. Eftersom beräkningen är 
fiktiv blir också dessa siffror fiktiva men den viktiga informationen är att jämfö-
relsen tydliggör relationen mellan egna respektive delade system där man grovt 
kan säga att kostnaderna för det delade systemet är ca 4,5 gånger mindre än 
kostnaderna för de egna systemen. Den främsta orsaken till detta är att drift 
utveckling och underhåll blir avsevärt mycket dyrare i enskilda system, jämfört 
med delade. 
En avgörande skillnad mellan systemen i kostnadsanalysen är att man i det de-
lade systemet kan göra en uppdelning av kostnaderna för att delta i systemet. I 
exemplet nedan har detta gjorts efter storlek på digitaliseringsverksamheten, 
vilket förmodligen inte skulle vara relevant i en verklig situation då snarare 
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bibliotekens storlek är ett rimligt underlag för uppdelning av kostnaderna. 
Oavsett det, är det uppenbart att framförallt de mindre biblioteken har de 
största ekonomiska fördelarna av att dela ett system med andra. 
Om man undantar ytterligheterna i jämförelsen och räknar med ”normalbiblio-
teket” som digitaliserar 15 000 bilder per år i det delade systemet så betalar det 
biblioteket 150 000 medan samma bibliotek i ett eget system måste betala drygt 
800 000 för samma tjänst. 
 

Riskanalys	  
Det är också angeläget att belysa riskanalysfrågan med delade respektive egna 
system. Riskanalys inom IT-förvaltning och specifikt digitala arkiv, har ägnats 
en hel del uppmärksamhet de sista fem åren. I Det Bibsam-finansierade pro-
jektet ”Kvalitetssäkring av svenska öppna arkiv genom certifiering”12 har två 
system för certifiering utvärderats, det tyska DINI13och RLG-NARA (som nu 
nås på Center for Research Libraries, 14. Den senare standarden innehåller en 
grundlig genomgång av riskanalys för digitala arkiv uppdelad på tre huvud-
områden och sammanlagt 80 kriterier för utvärdering av det digitala arkivets 
kvalitet och långsiktiga hållbarhet. De övergripande områdena är följande: 
 

• A. Organisatorisk infrastruktur 

• B. Administration av digitala objekt 

• C. Teknologi, teknisk infrastruktur och säkerhet 
Under varje delområde kan här nämnas ett urval av dessa 80 komponenter som 
är nödvändiga för ett digitalt arkivs långsiktiga relevans. 

• Övergripande policydokument (A1.1.) 

• Rätt kompetenser (A.1.2.) 

• Tillräcklig bemanning (A.2.2.) 

• Strategier för kompetensutveckling (A.3.2.) 

• Systemet utvärderas regelbundet (A.3.4.) 

• Alla ändringar i systemet dokumenteras (A.3.6.) 

• Affärsplan för långsiktig drift av systemet (A.4.1.) 

                                                
12 http://www.kb.se/Dokument/Bibliotek/projekt/certifiering_final_1_1_pdf 
13 http://www.dini.de/dini-zertifikat/ 
14 http://www.crl.edu/sites/default/files/attachments/pages/trac_0.pdf 
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• Tillräcklig kontroll av de digitala objekten (B.1.5) 

• System för långsiktigt bevarande (B1.8.) 

• Permanenta unika identifikatorer av de digitala objekten (B1.5.) 

• Bevarandemetadata, t.ex. PDI (Preservation Description Information) 
används för de digitala objekten (B2.9.) 

• Skrivna bevarandestrategier finns (B.3.1) 

• Mekanismer för att identifiera obsolescens i t.ex. filformat (B.3.2.) 
 

• Arkivet skall bygga på väletablerade operativsystem och andra kärn-
komponenter vad avser mjukvara (C.1.1) 

• Arkivets alla säkerhetskopior underhålls samtidigt (C.1.4.) 

• Arkivet har mekanismer för att upptäcka datakorruption eller dataför-
luster (C.1.5.) 

• Arkivet har väl beskrivna procedurer för migrering av lagringsmedia 
och byte av hårdvara. (C.1.9.) 
 

 
Som en bekräftelse på kriteriernas relevans finns det ett antal faktorer som i 
praktiskt utförande i Sverige uppvisat följande problem, vilket i sin tur anting-
en gjort att systemen uppvisat dålig funktionalitet och/eller ökat riskerna för 
att materialet skall bli otillgängligt 

• Bristfällig	  systemdokumentation	  

• En	  nyckelperson	  gör	  små	  system	  sårbara	  

• Databaser	  planeras	  utan	  långsiktiga	  förvaltningsplaner	  

• Projekt	  planerar	  inte	  för	  kontinuerlig	  drift	  efter	  projekttidens	  slut	  

• Brister	  i	  uppdatering	  och	  utveckling	  av	  system	  

• Standarder	  används	  inte	  

• Brist	  på	  permanenta	  länkar	  

• Problem	  med	  att	  digitala	  objekt	  förvaltas	  av	  någon	  annan	  

• Finansieringsproblem	  gällande	  drift,	  underhåll	  och	  vidareutveckling	  
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Som en sammanfattning av riskanalysfrågan är det uppenbart att alla digitalise-
ringseringsprojekt, oavsett om de bedrivs på stora eller små institutioner, måste 
ta ställning till vilka mekanismer som styr den långsiktiga tillgängligheten av 
digital information. Annars riskerar den att bli obsolet och otillgänglig på kort 
tid. 
I praktiken har både små och stora institutioner gjort många misstag som 
kunde undvikits om en genomtänkt helhetspolicy för ett digitalt arkiv hade im-
plementerats innan projekten satts igång. Skälen till att man inte har gjort det 
har varit många och digitalisering är ett så nytt inslag i bibliotekens verksamhet 
att kvalitetsfrågor, långtidsbevarande och certifiering av digitala arkiv först un-
der de senaste fem till sex åren har funnit sina former, delvis beroende på att 
man identifierat misstag från äldre system och dragit slutsatser från dessas för-
valtning och tekniska struktur.  

Vi menar att det är det är enklare att i ett delat system leva upp till kvalitets-
kriterierna eftersom kostnaderna och ansvaret för detta kan delas mellan alla 
ingående parter. En certifiering förutsätter till exempel en organisation och det 
kan inte ersättas med teknik. 
 

Sammanfattning.	  	  

•I samarbetet mellan Stiftsbiblioteket vid Linköpings stadsbibliotek och Upp-
sala universitetsbibliotek har framkommit att bägge biblioteken har specifika 
behov att göra ändringar i hur digitaliseringssystemen är uppbyggda. 
•Samarbetet har aktivt bidragit till utformningen av gränssnitt som kan utnytt-
jas av flera bibliotek. I dagsläget är detta gränssnitt Bildsök. 
•Man har funnit ett särskilt behov av att utveckla ett gemensamt gränssnitt för 
arkiv- och handskriftssamlingar. Medel har sökts för detta. 
•En förvaltningsmodell beskrivs för den långsiktiga driften av ett digitalt arkiv 
•En ekonomisk analys av kostnaderna för driften av ett digitalt arkiv ger vid 
handen att ett delat system är mellan 4 och 5 gånger billigare än enskilda sy-
stem. 
•Ett delat system har lättare att leva upp till de certifieringskriterier som anges i 
t.ex. RLG-NARA, vilket i sin tur innebär bättre förutsättningar för det digitala 
arkivets långsiktiga bevarande. 
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Bilaga 1. Kostnadsanalys 

 


