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när Digitala vetenskapliga arkivet blev DivA
Stefan Andersson

Den 15 september 1998 tillsatte rektor vid Uppsala universitet en 
utredning vars mål preciserades till ”att utarbeta förslag till över-
gripande regelverk och arbetsformer för universitetets vetenskap-

liga publicering på www”. professor ewert Bengtsson utsågs till ordförande 
och Gerolf nauwerck, från dåvarande informationsavdelningen, till sekre-
terare. Universitetsbiblioteket representerades självfallet av Ulf Göranson 
i den totalt tolv personer starka grupperingen. Kommitténs förslag1, som 
presenterades i december 1999, skulle få en helt avgörande betydelse för 
hur utvecklingen av universitetets (och i förlängningen även ett stort antal 
övriga svenska lärosätens) digitala vetenskapliga publicering kom att for-
mas under åren som följde.

Utredningen presenterar en rad insiktsfulla analyser som, den snabba 
internetutvecklingen sedan dess till trots, fortfarande är högst relevanta 
och i vissa delar skulle den ännu idag kunna användas som ett färdigt un-
derlag för nya projekt. Det är också dess uttryckliga mening att man inte 
skall bryta ut just den vetenskapliga publiceringen för sig utan att hela 
www-utnyttjandet bör ses i ett samlat strategiskt (informations-)samman-
hang. Förutom forskningsresultat tar man nämligen även ett mer övergri-
pande grepp på universitets webbpublicering av information om pågående 
forskning och forskningsresurser i form av sammanställningar över forska-
res kompetens, cv, publikationslistor eller forskningsprojekt. här söker 
vi fortfarande, ett drygt decennium senare, efter mer enhetliga och lång-
siktiga lösningar för att hantera denna typ av information. Det nationella 
initiativet sAFARi2, som var högaktuellt i samband med kartläggningen 
1999, föll exempelvis helt platt marken en kort tid efteråt. För just den 
vetenskapliga digitala publiceringen har det däremot gått bättre att hitta 
fungerande former.

1 Uppsala universitet, Dnr 6281/97.
2 Jacobsson, carl & Billfalk, sara, Utvärdering av sAFARi – ett nationellt internetbaserat 

forskningsinformationssystem. stockholm: vetenskapsrådet, 2002.
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en central stödfunktion för publiceringen
Utredningen konstaterade (föga överraskande) att ”Uppsala universitet 
är en starkt decentraliserad organisation där kärnverksamheten äger rum 
ute på institutionerna”. Även om webben 1998 i viss mån fortfarande låg 
i sin linda tillgängliggjordes redan en hel del publicering och annan forsk-
ningsinformation via institutionernas hemsidor. Med en lätt ironisk an-
strykning noterades att ”tvärtemot vad man kan vänta sig av vetenskapliga 
institutioner” skedde detta helt osystematiskt vilket ledde till ofullstän-
diga och dåligt underhållna sammanställningar. eftersom problemen kring 
bevarandefrågorna ej iakttogs kunde heller inte dokumenten uppfylla de 
kriterier som normalt krävs för att kunna åberopas som en vetenskaplig 
källa. Det fastslogs att vetenskaplig publicering ställer höga krav på stabi-
litet och långsiktighet i tillhandahållandet samt god systematisk täckning. 
Dessutom identifierades en rad svåra tekniska frågor kring autenticitet och 
säkerhet. Alternativet att låta respektive enhet helt på egen hand svara för 
den elektroniska publiceringen framstod därför inte som realistiskt. till 
detta lades behoven för alla de publikationsserier som samlades under den 
gemensamma hatten Acta Universitatis Upsaliensis vilka också förväntades 
övergå till någon form av digital publicering. Mot denna bakgrund föreslog 
utredningen därför att en särskild enhet för digital publicering skulle inrät-
tas vid universitetet.

enheten för digital publicering
Att denna så småningom kom att förläggas till universitetsbiblioteket var 
först inte helt självklart. i utredningen diskuterades en rad alternativ för 
dess inplacering i organisationen:

Den kommer med nödvändighet att ha nära kontakter med IT-stöd vad gäl-
ler de datatekniska frågorna. För frågor kring grafisk utformning av digitala 
publikationer och pappersutskrifter av dessa är Grafiska enhetens kompetens 
relevant. enheten för tryck och bild torde kunna vara samarbetspart vad gäller 
Print-on-demand och andra aspekter på pappersutskrifter av publicerat mate-
rial. informationsavdelningen kommer att ha stora beröringsytor med enheten 
eftersom utformningen av den vetenskapliga publiceringen och presentationen 
av denna har stor betydelse för universitetets image. enhetens mångfacette-
rade kontaktytor och strategiska betydelse skulle också kunna tala för att den 
fick bli en ny helt fristående enhet direkt under rektor ungefär på samma sätt 
som enheten för IT-stöd.

slutligen fastställdes dock att ”universitetet redan har en mycket stor och 
väletablerad enhet med ansvar för att hantera informationsförsörjningen, 
nämligen universitetsbiblioteket”. Man såg också redan här digital publice-
ring som en helt naturlig del av en verksamhet som i allt större utsträckning 
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förväntades hantera elektronisk litteratur och därmed bygga upp rutiner 
för att arbeta med den. Dessutom poängterades att det inom biblioteket 
också fanns den mest omfattande sakkunskapen när det gällde hantering 
av bibliografiska data och klassificeringsproblematik. Biblioteket hade även 
stor erfarenhet av att sprida universitetets publikationer antingen som lån, 
byten eller försäljning. lite mer visionärt uttrycktes dessutom en förhopp-
ning om att kopplingen till en ny enhet ”skulle vara positivt för förnyelsen 
av bibliotekets övriga verksamhet genom att man därmed fick ytterligare 
incitament att prioritera uppbyggnad av kompetens och erfarenhet vad 
gäller hantering av digitalt material”. 

Följaktligen kunde en mycket nöjd Ulf Göranson meddela att biblio-
teket genom rektors beslut den 25 januari 2000 hade fått uppdraget att 
ansvara för digital vetenskaplig publicering inom universitetet. Ulf tolkade 
beslutet som ett erkännande av vad biblioteket hittills uträttat på IT-sidan 
och ett exempel på det förtroende och den uppskattning som biblioteket 
åtnjöt hos sina användare. Han fick även i uppdrag att lämna förslag till en 
konkret organisation och resursbehov för att inleda ett antal projekt, där 
elektronisk spikning och e-publicering av sammanläggningsavhandlingar-
nas sammanfattningsdel hade högsta prioritet. 

Detta gjordes i en skrivelse den 10 maj där den nya publiceringsenheten 
i inledningsskedet beräknades fordra en bemanning på tre personer med 
kompetens på teknik- och informationsutvecklingsområdet. Med löner, 
expenser och lokalkostnader uppskattades de extra medel som erfordrades 
i särskild ordning uppgå till 2,7 miljoner kronor under en 18 månaders pe-
riod med början läsåret 2000–2001. Besparingar i kostnader för tryckning 
och distribution ansågs bli betydande. Den digitala publikationsverksam-
heten beräknades därför inte innebära avsevärda merkostnader för univer-
sitetet. Däremot förväntades tillgängligheten över nätet att öka radikalt. 
i efterhand kan man slå fast att dessa prognoser har slagit in med stor 
träffsäkerhet. Användningen av de digitala publikationerna på webben har 
vuxit närmast explosionsartat och en betydande kostnadseffektivisering 
kan numera tas hem genom det samarbete kring ett gemensamt publice-
ringssystem som i ett senare skede etablerades med ett stort antal andra 
lärosäten.

Under sommaren tillsattes så de tre tjänster som ursprungligen utgjorde 
enhetens bemanning. själv erhöll jag en position som så kallad informa-
tionsspecialist. i platsannonsen angavs att omfattningen var ”heltid, under 
6 månader med ev. möjlighet till viss förlängning”. Trots dessa dubbla re-
servationer har det i mitt fall nu blivit en förlängning med nästan tolv år. 
Detsamma gäller för övrigt min kollega Uwe Klosa, som samtidigt anställ-
des som systemutvecklare. Den tredje originalmedlemmen, eva Müller, 
rekryterades däremot i början av 2007 av Kungl. biblioteket till en kortare 
sejour därstädes som biblioteksråd och chef för den nya avdelningen Digi-
tala biblioteket, sedermera avvecklad i slutet av 2008. 
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En skrivelse skickades ut den 21 augusti till prefekter och områdes-/
fakultetskanslier med information om alla nya planerade förändringar och 
under hösten 2000 färdigformerades enheten och flyttade in i ett stort 
gemensamt rum på våning 3 (numera plan 6) på Carolina. Arbetet kunde 
börja.

nu spikas det elektroniskt!
Detta annonserades nästan omgående på bibliotekets nyhetssida. Rektor 
hade nämligen fastställt att all spikning av doktorsavhandlingar från och 
med höstterminen 2000 skulle ske elektroniskt, dvs. att information om 
tid och plats för disputationen samt abstract skulle publiceras på universi-
tetets webbplats minst tre veckor innan försvaret skulle äga rum. 

Att denna funktion kunde lanseras innan utvecklingen av ett system 
för digital publicering ens hade påbörjats hade sin grund i att det vid 
biblioteket sedan ett par år tillbaka redan fanns en lokal avhandlingsdata-
bas innehållande rent bibliografiska poster. Denna kunde nu användas för 
att testa det nya arbetsflödet. Den huvudsakliga skillnaden jämfört med 
tidigare var att doktoranden själv skulle leverera den bibliografiska infor-
mationen samt övriga spikningsuppgifter i digital form i förväg för att den 
elektroniska spikningen skulle kunna genomföras. i övrigt kunde exakt 
samma rutiner som gällt tidigare tillämpas. Dessa innebar att ett visst 
antal tryckta böcker först måste levereras till carolina för att spikning 
(och därmed senare disputation) skulle kunna ske. i samband med denna 
leverans upprättades ett ”spikningskvitto”, där avhandlingens författare, 
titel samt tidpunkt för inlämnandet angavs, vilket doktoranden sedan 
uppvisade för universitetets vaktmästare som då öppnade glasdörren till 
spikningstavlan så att själva spikningen kunde genomföras. tryckta spik-
blad och böcker distribuerades slutligen per snigelpost enligt särskilt upp-
rättade adresslistor och etiketter.

Den relativt lilla anpassning som gjordes för elektronisk spikning inne-
bar dock stora rationaliseringsvinster, samtidigt som kontrollen över vilka 
som hade spikat eller ej kunde bibehållas genom det befintliga arbetsflödet. 
i och med att alla uppgifter redan fanns tillhanda i digital form kunde 
kvittot nu generas direkt från systemet istället för att fyllas i för hand. 
spikningen skedde också direkt vid kvittoutskriften och spridningen blev 
omedelbar och via internet ofantligt mycket större än tidigare. när digital 
publicering av hela avhandlingen i ett senare skede lades till detta blev 
effekten naturligtvis än mer omfattande. Godkännande av digital publi-
cering kunde då också integreras med underskriften av spikningskvittot.

Från och med den 1 september 2002 är den digitala spikningen obliga-
torisk och den som gäller formellt. Den traditionella spikningen i universi-
tetshuset är numera frivillig men kan, av nostalgiskäl, fortfarande utföras 
helt enligt tidigare procedurer om så önskas. 
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Doktoranden katalogiserar sin egen avhandling
Övergången till elektronisk spikning öppnade också helt nya möjligheter 
när det gällde katalogisering av våra avhandlingar till bibliotekskatalogen. 
hittills hade denna inmatning skett när den tryckta boken efter inlämning 
på carolina så småningom landade hos en katalogisatör vid något av våra 
bruksbibliotek – en process som kunde ta flera veckor i anspråk. Ännu 
långsammare var uppdateringen av den lokala avhandlingsdatabasen som, 
eftersom processen var så omständlig, endast försågs med nya poster från 
bibliotekskatalogen en gång i månaden. I och med att vi nu fick tillgång 
till fullständig metadata redan innan avhandlingen publicerades (dvs. spi-
kades) föddes tanken på att vända hela flödet och återanvända den in-
formationen för att skapa en bibliografisk post som direkt skickades till 
bibliotekskatalogen och som där endast behövde kompletteras med bokens 
fysiska placering i biblioteket.

Ganska snart upprättades ett samarbete med Kungl. biblioteket för att 
få till stånd en återanvändning av spikningsposten och ”automatisk” över-
föring till bibliotekssystemet. Efter att KB i början av 2002 bytt system till 
Voyager och katalogiseringsformat till det amerikanska MARC 21 sattes 
en lösning upp där initialt all konvertering gjordes i DivA som sedan leve-
rerade färdiga MARC 21-poster via FTP. Av någon outgrundlig anledning 
beslutade KB vid övergången till MARC 21 att även den så kallade ISBD-
interpunktionen mellan olika delfält skulle skrivas in och lagras i själva 
katalogposten vilket innebar att vi i DivA var tvungna att generera dessa 
tecken enbart för detta ändamål. voyager stödde inledningsvis inte heller 
Unicode, som används i DivA, vilket innebar att en teckenkonvertering 
också måste göras. Bortsett från dessa smärre komplikationer har kom-
munikationen mellan de två systemen under årens lopp fungerat på ett ut-
omordentligt stabilt sätt och fördelarna för Uppsala universitetsbiblioteks 
katalogisatörer är sedan länge helt uppenbara. 

Andra tongångar hördes från dem när förslaget först lanserades. Miss-
tänksamheten var stor mot alla programvaror förutom den egna katalogi-
seringsklienten. Att det överhuvudtaget skulle gå att framställa kompletta 
MARC-poster i ett annat system, dessutom av någon annan än en biblio-
tekarie, ifrågasattes starkt. Även argument som att ”det går ändå snabbare 
att skriva in allting själv” luftades i de stundtals heta diskussionerna. Att 
importera och exportera metadataposter mellan olika system eller data-
baser kan idag anses som en teknisk banalitet men när vi demonstrerade 
katalogiseringsflödet från DiVA vid konferensen ETD 2003 i Berlin3 be-
traktades det närmast som science fiction. Efter presentationen frågade 
en åhörare, i en lätt anklagande ton, ungefär: ”so you are saying that the 

3 Müller, Eva (et al.), Metadata Workflow Based on Reuse of Original Data. Uppsala: 
electronic publishing centre, 2003.
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information originally entered by the author in the word template will 
eventually be converted into a MARc record in the library catalogue”? 
när detta bekräftades av oss skakade han bara uppgivet på huvudet och 
utbrast: ”i don’t believe you”!

tricket för att få allt detta fungera låg emellertid inte bara i själva tekni-
ken utan i kombinationen med det noga uttänkta spikningsflödet. Genom 
detta kunde vi försäkra oss om att dels alla avhandlingar verkligen registre-
rades dels att posten också fördes över direkt efter publiceringen vilket då 
gjorde att andra bibliotek inte hann före med den primära katalogisering-
en. Det förhindrade i sin tur uppkomsten av dubblettposter. Genom att 
den bibliografiska posten levererades på förhand kunde vi också korrigera 
felaktigheter innan den offentliggjordes.

varför är det fel på posten i databasen då?
Direktöverföring av poster från publiceringssystemet utan att implemen-
tera hela kedjan av kontrollmekanismer är däremot riskabel. Konsekven-
serna av ett sådant förfarande vid stockholms universitetsbibliotek be-
skrivs utförligt av Bodil Gustavsson i artikeln Att samsas in en samkatalog4. 
Att registrera information en gång för alla och sedan återanvända den i flera 
andra sammanhang är, inte minst när det gäller metadata, numera närmast 
ett mantra inom IT-området. En nog så tilltalande och rationell tanke men 
i praktiken inte alltid alldeles enkel att genomföra. som stockholms fall 
tydligt illustrerar förbises ofta den fundamentala – och helt nödvändiga 
– kvalitetsgranskningen av grunddata. Frågan om kvalitetssäkring av det 
bibliografiska innehållet löper som en röd tråd genom utvecklingen av pu-
bliceringssystemen och är fortfarande en av de mest angelägna uppgifterna 
att finna bättre former för. Tekniken i sig kan inte garantera ett korrekt 
innehåll. För att tala klarspråk: ”skit är skit, om än per megabit”5.

Senare erfarenheter när det gäller bibliografisk registrering visar också 
på att helt ”färdiga” poster, till skillnad mot publikationerna i sig, knappast 
heller existerar. Den absolut största aktiviteten i dagens DiVA-system är 
inte att lägga till eller publicera nytt utan att ändra, komplettera, korrigera 
eller ta bort metadatainformation. Det komplicerar då också hur koppling-
arna till andra system skall fungera om det är så, som i fallet biblioteks-
katalogen, att posterna senare kan uppdateras oberoende av varandra i de 
olika systemen. vilken ändring skall då ges företräde framför en annan?

4 Gustavsson, Bodil, Att samsas i en samkatalog: om katalogiseringssamarbete på 1970-
och 2000-talet. I: Att bryta ny marc. Stockholm: Kungl. biblioteket, 2012. S. 96–97.

5 ”skit är skit, om än per satellit” är en klassisk devis från 1976 myntad av Filminstitutets 
Lasse Svanberg som sedan, i digitalåldern, modifierade den till ”skit är skit, om än per 
megabit”. när svanberg utnämndes till hedersprofessor 2002 såg han det för övrigt som 
”en arbetsseger för den förnuftsbaserade teknikskepticismen”.
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Vanligen är inte heller befintliga IT-system ursprungligen konstruerade 
för att utbyta information med varandra. Bibliotekssystemen är snarast 
lysande undantag som bekräftar den regeln. ett tidigt klarlagt behov för 
universitetets digitala publicering var att kunna hålla reda på interna or-
ganisationsförändringar så att rätt institution knöts till rätt författare och 
publikation, såsom det gällde vid publiceringstillfället. i detta fall var det 
inte möjligt att upprätta en direkt koppling till den centrala katalogdataba-
sen, vilket naturligtvis vore det mest önskvärda, eftersom den saknar his-
toriska samband och endast kan beskriva det dagsaktuella organisations- 
och personalläget. De identifikatorer som fanns visade sig inte heller vara 
unika utan en beteckning som tillhört en nedlagd institution kunde åter-
användas av en ny, fullständigt orelaterad. I DiVA finns nu därför en helt 
separat organisationskatalog där upphörda enheter också kan kopplas till 
sina eventuella efterträdare. Den underhålls och uppdateras rent manuellt 
parallellt med universitetskatalogen. Förteckningen i DivA är den enda 
publika ingång som håller reda på fakultetsindelningen från 1600-talets 
början och framåt.

styrgruppen för digital publicering
Förstudien hade identifierat den vetenskapliga publiceringen på webben 
som en central del av universitetets ansikte utåt, men långtifrån den enda. 
information om grundutbildningen, universitetets kulturliv och mycket 
annat bildar tillsammans med det vetenskapliga materialet en helhetsbild 
av universitetet. Man konstaterade att internet redan var av mycket stor 
betydelse för universitetets kontakt med omvärlden och därmed för bilden 
av universitetet, och att den betydelsen högst sannolikt skulle komma att 
öka. På förslag från utredningen tillsatte därför rektor den 17 oktober 2000 
en styrgrupp för digital publicering och publiceringsdatabasen (senare den 
bibliografiska databasen). Med en sådan grupp väl förankrad i respektive 
vetenskapsområde, informationsavdelning och bibliotek och med repre-
sentation från studenterna ansågs de bästa möjliga förutsättningarna för 
ett väl samordnat och effektivt utnyttjande av webben för vetenskaplig 
publicering kunna skapas.

professor eva Brittebo ledde gruppen som ordförande under hela dess 
drygt fyraåriga existens och biblioteket representerades åter igen av Ulf 
Göranson. styrgruppen utförde ett mycket gediget förankringsarbete av 
den digitala publiceringen hos alla de olika intressenter som involverades 
på universitetet. Gruppen var starkt drivande för att övergripande beslut 
fattades vilka möjliggjorde den snabba utveckling som skedde inom om-
rådet.

Från den 11 december 2001 upphörde den bibliografiska databasen att 
vara knuten till styrgruppen. sett i backspegeln var det olyckligt att sam-
ordningen med den bibliografiska registreringen inte kunde upprätthållas 
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inom detta format. om större hänsyn hade tagits till de initierade diskus-
sioner om kvalitetssäkring och samordningsstrategier som fördes inom styr-
gruppen hade säkerligen den integration av DiVA och den bibliografiska 
databasen OPUS, som slutligen gjordes 2008, kunnat genomföras betydligt 
smärtfriare. De innehållsmässiga kvalitetsproblemen har redan berörts 
ovan. Ulf Göranson betonade i styrgruppen vid flera tillfällen att grunden 
för publikationsdatabasen måste vara gedigna bibliografiska poster som kan 
anpassas efter olika behov och ju längre man väjde för kvalitetsfrågan desto 
svårare skulle det bli att reda ut den i ett senare skede. hur sant var inte det!

Avhandlingar på nätet het fråga – eller inte
enhetens andra prioriterade pilotprojekt enligt utredningens förslag, bred-
vid elektronisk spikning, var alltså digital publicering av ramberättelserna 
till sammanläggningsavhandlingar. publiceringen av universitetets dok-
tors- och licentiatavhandlingar hade identifierats som en volymmässigt 
stor verksamhet med väl fungerande enhetliga rutiner men med ”bety-
dande problem att nå adekvat spridning av de resulterande publikatio-
nerna”. Vid 1990-talets slut publicerades runt 300 avhandlingar per år (för 
övrigt samma antal som under de senaste åren). Drygt hälften av dessa var 
– och är – sammanläggningsavhandlingar. Frågan om digital publicering 
av ramberättelserna hade vid flera tillfällen under 1998 och 1999 disku-
terats i rektorsrådet och i dekanmötet och där rönt positivt intresse. Man 
konstaterade att monografiavhandlingar egentligen skulle kunna publiceras 
digitalt utan större juridiska komplikationer men att det stora omfånget 
gjorde dem mindre lämpliga för det (vid denna tidpunkt, skall noteras). 
För sammanläggningarnas del kunde uppsatserna av upphovsrättsliga skäl 
inte publiceras men ramberättelsen bedömdes vara den mest hanterbara 
enheten av alla med dess kortare karaktär av sammanfattning av ett aktu-
ellt område.

Ett rektorsbeslut från den 4 juli 2000 stipulerade att alla ramberättel-
ser skulle publiceras digitalt från och med höstterminen samma år. Detta 
innebar att vi i början fick lägga upp en hel del provisoriska lösningar efter-
som publiceringen startade i stort sett samtidigt som enhetens arbete. De 
digitala versionerna skapades till en början i efterhand, när boken redan var 
publicerad. ett påtagligt problem, som även känns igen från nutida paral-
lellpublicering, var därför för doktoranden att hitta just den publicerade 
versionen bland alla sina filer. Likaså saknades mallar eller typografiska 
riktlinjer för allt utom spikbladen och titelsidan vilket innebar att krea-
tiviteten när det gällde typsnitt och annan grafisk utformning av inlagan 
ibland flödade över. Filerna skickades huvudsakligen till oss på diskett och 
antalet olika ordbehandlingsprogram och versioner av dessa som använts 
översteg vida det förväntade antalet. trots allt detta uppnåddes en mycket 
hög täckningsgrad (ca 75%) nästan från start. Redan efter mindre än sex 
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månader kunde den 100:e avhandlingen publicerad i fulltext, med titeln 
Oral health and experience of oral care among cancer patients during radio- 
or chemotherapy, räknas in.

Efter ytterligare ett halvår publicerades så den första monografiavhand-
lingen som framställts specifikt för parallell digital och tryckt publicering, 
silke neunsingers Die Arbeit der Frauen – die Krise der Männer: Die Er-
werbstätigkeit verheirateter Frauen in Deutschland und Schweden 1919–1939. 
Åtminstone för universitetets enhet för tryck & medier innebar detta en 
teknisk revolution: en bok som framställdes med en färdig PDF-fil som un-
derlag! precis som när det gällde katalogposterna för bibliotekariernas del 
betraktades detta av grafikerna med stor skepsis och denna produktions-
modell var, minst sagt, omdiskuterad. Under ytan skönjs naturligtvis en 
viss neo-luddism hos båda yrkeskårerna med åtföljande rädsla att ersättas 
av tekniska monster. Farhågor som, i alla fall hittills, inte besannats.

i samma veva hade en promemoria angående ”Digital publicering av 
avhandlingar och annat vetenskapligt material – konsekvenserna för tryck-
upplagor och finansieringsfrågor” skickats ut på remiss inom universitetet 
och ett femtontal olika instanser som områdesnämnder, fakultetsnämnder, 
Acta Universitatis Upsaliensis, humanistiska doktorandrådet, universitets-
ledningens kansli och juridiska avdelning hade avgivit yttranden. Under den 
något provokativa rubriken ”Avhandlingar på nätet het fråga” publicerades 
en presentation av yttrandena i Unt6. visserligen prisades den tryckta bo-
kens överlägsenhet beträffande monografier och en del av de ekonomiska 
kalkylerna och upphovsrättsliga aspekterna ifrågasattes men på det stora 
hela var motståndsfickorna mot digital publicering av avhandlingar i själva 
verket inte särskilt många. Detta hade för övrigt sedan tidigare belagts i en 
enkätundersökning riktad till universitetets institutioner som visade att 
intresset för elektronisk publicering var stort och att en majoritet av insti-
tutionerna var positiva till elektroniska originalavhandlingar 7.

elektroniskt original
något som däremot i onödan trasslade till frågan var den tekniska termino-
login kring det som benämndes som ”elektroniskt original” . Man behöver 
vanligen inte leta särskilt länge för att hitta original i en universitetsstad 
som Uppsala men ett original till en avhandlingspublicering visade sig svå-
rare att identifiera och det elektroniska tolkades i vissa fall som ett förtäckt 
hot mot den tryckta boken. i den ursprungliga bilden som tecknades av 
digital publicering framstod en eventuell tryckt utgåva som helt sekundär, 
om den överhuvudtaget producerades alls. Framställningen förväntades i så 

6 Måndagen den 8 oktober 2001, s. 4.
7 olson, lisa & Friberg, Anneli, elektronisk publicering av avhandlingar: en framtida 

uppgift för forskningsbiblioteken?. Uppsala: institutionen för ABM, 1998, s. 82. (stu-
dentuppsats.)
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fall ske via så kallad Print-on-Demand från den elektroniska ”originalfilen” 
(som var en garant för dokumentets autenticitet). ett antal undersökningar 
för hur ett sådant tryckningsflöde skulle kunna organiseras gjordes också 
initialt men fenomenet fick aldrig något större genomslag. 

i praktiken har det, precis som när det gäller den elektroniska spik-
ningen, skett små men oerhört kraftfulla förändringar i avhandlingspro-
duktionen. Den mest radikala är att både den digitala och tryckta utgåvan 
framställs från samma grunddokument och egentligen bara är olika för-
medlingskanaler för en och samma publikation på motsvarande sätt som 
vetenskapliga artiklar i de kommersiella tidskriftspaketen tillgängliggörs 
både i tryck och, i många fall, flera olika digitala format parallellt. Tryck-
ningen av böckerna till disputation och doktorand sker annars i grunden 
fortfarande på samma sätt som tidigare. inte heller har de utökade möj-
ligheter som multimediatekniken erbjuder för att digitalt publicera helt 
nya typer av material som högupplösande stora färgbilder, videosekvenser, 
ljudillustrationer, originaldatabaser, detaljerade kartor eller interaktiva il-
lustrationer utnyttjats i den omfattning som förväntades. Doktorsavhand-
lingarna är fortfarande mycket traditionella i sitt utförande. en mer konse-
kvent genomförd grafisk profil, som bygger på enhetliga formatmallar som 
tagits fram av universitetsbiblioteket, är den största formmässiga skillna-
den sedan digital publicering gjordes obligatorisk 2003.

Digitala vetenskapliga arkivet blir DivA
Efter ungefär ett års utvecklingsarbete, den 22 oktober 2001, lanserades den 
första versionen av det som så småningom skulle bli DiVA-systemet. Detta 
renderade till och med en notis i Uppsala universitetets årsmagasin ”ho-
risont 2001” (s.12): ”Först med digital publicering” där det omnämndes att 
satsningen på ett samlat grepp om egna nätpublicerade forskningsresultat 
då var unik i sverige och väckte stort intresse bland övriga universitet och 
högskolor samt KB.

själva namnet DivA, en förkortning av Digitala vetenskapliga arkivet, 
började då också brukas i mer offentliga sammanhang. Dess upphovsman 
var Gerolf nauwerck från informationsavdelningen, som tidigare nämnts 
sekreterare i förstudien och senare medlem i styrgruppen. inledningsvis 
yttrades ordet DivA lite försiktigt bara i den allra innersta kretsen när 
man talade om projektet. Det ryktades exempelvis att Ulf Göranson inte 
var alldeles överförtjust i beteckningen men till slut tog detta in-joke över-
handen och sedan fanns det ingen återvändo. DivA började presenteras 
internationellt och där fungerade namnet utmärkt och det etablerades 
snabbt även om kopplingen till den ursprungliga uttydningen försvann på 
andra språk än svenska.

Det allra första DivA stödde bara avhandlingspublicering, som ju var 
det grundläggande uppdraget. Rent tekniskt bestod systemet av en Oracle- 
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databas och en webbserver. informationen (dvs. avhandlingsposterna) 
hämtades in via den så kallade spikningsmallen, en MS-Wordmall som i 
bakgrunden taggade upp ett spikblad för omvandling till XMl som se-
dan kunde läsas in till databasen. De tekniska lösningarna utmärkte sig 
för att den tryckta slutprodukten egentligen var lika högt prioriterad som 
den digitala. såldes kunde inte enkla webbformulär användas för att di-
rekt hämta in uppgifter utan spikbladsfiler skickades per e-post eller på 
diskett för manuell konvertering och import till databasen. Arbetsflödet 
i det nya systemet var därför egentligen mer eller mindre en kopia på det 
för de tryckta avhandlingarna men med en stor och viktig skillnad: det var 
första steget till en övergång mot det eftersträvade elektroniska originalet. 
senare, när beslutet om obligatorisk publicering av ramberättelserna fast-
ställdes från och med januari 2003, kunde detta arbetsflöde införas direkt i 
full skala tack vare de rutiner som lagts upp i DivA.

långtidsbevarande och långsiktig tillgång
XMl var högsta mode inom systemutveckling och en hel del användbara 
tillämpningar gjordes tidigt i DivA, till exempel när det gällde metadata-
hantering och framställning av spikblad och titelsidor. långt framskridna 
planer fanns också på att realisera uppmärkning även av hela avhandlings-
texterna; med syftet att övergå till ren XML-lagring och hantera även 
presentationsformaten via så kallade style sheets. Det var också något som 
kraftigt rekommenderades i en särskild bilaga till förstudien, framför allt 
ur bevarandeperspektiv. efterhand visade det sig att det var komplicerat 
att sätta detta i konkret produktion. Dels var det svårt att få in korrekt 
uppmärkta filer via de formatmallar i MS-Word som doktoranderna förut-
sattes använda. Dels kunde inte de verktyg som fanns tillhanda stödja alla 
funktioner som behövdes för att framställa tryckoriginal av samma kvali-
tet som direkt från ordbehandlingsprogrammen. exempelvis kunde man 
inte återge matematiska formler på ett tillfredsställande sätt. i praktiken 
blev pDF därför det format som fortsatt användes för digital publicering 
och lagring samt så småningom underlag till tryckning. i och med att pDF 
senare etablerades som en öppen standard har de flesta frågetecken som 
tidigare fanns om dess lämplighet för långtidslagring rätats ut.

Överhuvudtaget ansågs i den förberedande utredningen den långsiktiga 
tillgången som en av de svåraste nötterna att knäcka: ”Även om ett doku-
ment är åtkomligt via internet idag, och läsbart med dagens programvara, 
är det hart när omöjligt att garantera åtkomlighet och läsbarhet redan på 
några tiotals års sikt”. Man refererar också till erik sandewalls rapport om 
linköping University electronic press8 där ambitionen 1996 var att hålla 

8 Sandewall, Erik, Strategies and policies of Linköping University Electronic Press. Lin-
kö  ping: linköping University electronic press, 1997. (linköping electronic Articles on 
Academic policies and trends; 1.)
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dokumenten vid digitalt liv under 25 år. Men Sandewall skriver: “However, 
it is obvious that a commitment to keep something on-line for 25 years is 
not taken without careful consideration”. Båda exemplen hänvisar också 
till den snabba och osäkra framtida tekniska utvecklingen som särskilt pro-
blematisk. i själva verket har det visat sig att det i grunden inte är någon 
större teknisk skillnad på de filer som publicerades digitalt år 2000 mot de 
som läggs ut idag. inte heller har några nämnvärda förändringar skett under 
de senaste tio-femton åren i grundläggande webbstandarder som XML och 
htMl eller olika metadataformat.

Däremot har omfattande åtgärder vidtagits för att säkerställa arkive-
ringen av de digitala filerna i DiVA. Under den inledande projektfasen 
bedrevs både utvecklingsarbetet och serverdriften i samma vackra, men 
för uppgiften inte helt ändamålsenliga, lokal på carolina. en ”server-
krasch” kunde bero på något så trivialt som att lokalvården hade råka sopa 
ut strömkontakten. Sedan flera år utnyttjar vi därför de tjänster som den 
centrala avdelningen för it och inköp på universitetet erbjuder och de 
riskanalyser som gjorts av experter inom ramen för universitetets gemen-
samma förvaltningsmodell har lett till avsevärda höjningar av säkerhets-
nivån. Förutom uppgraderingen av de fysiska förutsättningarna används 
sedan 2008 också en särskild programvara, Fedora Commons, för att inte 
bara lagra dokumenten utan också för att hantera förändringar och olika 
versioner av dem. Denna programvara är tillgänglig som open source, utan 
licenskostnader, liksom andra komponenter som används i DivA för sök-
ning och indexering. i kombination med utvecklingen av avsevärt förbätt-
rade och billigare lagringsmedier har mycket kostnadseffektiva lösningar 
kunnat utvecklas. Under de senaste åren har dessa insatser bland annat 
lett till att ett antal institutioner nu helt gått över till digital arkivering av 
examensarbeten i DiVA. Sedan januari 2011 gäller också obligatorisk digital 
arkivering i DivA av samtliga doktorsavhandlingar vid Uppsala universitet.

innan allt detta var på plats hade vi tidigt inlett ett samarbete med 
Kungl. biblioteket med syftet att garantera det långsiktiga bevarandet av 
Uppsala universitets elektroniska publikationer och, för det material som 
eventuellt inte var fritt tillgängligt på internet, garantera en tillgänglighet 
motsvarande vad som gäller för pliktlevererat tryckt material. en överfö-
ring av alla avhandlingar och rapporter skedde kontinuerligt till KB:s arkiv 
som skulle fungera som back-up för den händelse att DiVA inte längre var 
i drift. Ansvaret för tillgängligheten skulle i sådant fall övergå till KB. ett 
avtal om detta undertecknades den 25 september 2001 av Ulf Göranson 
respektive tomas lidman, då riksbibliotekarie. Filöverföringen komplet-
terades med katalogposten som levererades direkt till bibliotekssystemet 
voyager, såsom beskrivits ovan. 

För att säkra den långsiktiga tillgången tilldelades också dokumenten i 
DiVA en beständig identifikator i form av ett så kallat URN:NBN (Uni-
form Resource name, national Bibliographic number), ett system som 
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administreras av KB. Med hjälp av en nationell uppslagstjänst kan dessa 
nummer alltid kopplas till en aktuell URl (webbadress) även om den 
senare skulle ändras. Det tekniska ramverket för själva uppslagstjänsten 
utvecklades ursprungligen hos oss på enheten för digital publicering och 
flyttades senare över för skarp drift till KB. 

Den drivande kraften på KB bakom denna ambitiösa satsning var dåva-
rande biblioteksrådet Gunilla Jonsson. Det är bara att beklaga att de se-
nare årens problematik kring KB:s IT-miljö, dokumenterad i Statskontorets 
myndighetsanalys9, dessvärre lett till betydande störningar i dessa rutiner.

Den som söker, han finner
Universitetets utredning från 1999 ringade, som sagt, in alla de väsentliga 
frågeställningar som digital vetenskaplig publicering då ställdes inför och i 
princip kunde man förutse en hel del konsekvenser innan man överhuvud-
taget börjat angripa dem. Men på ett område slog framtidsprognoserna helt 
snett, nämligen på det som egentligen borde vara bibliotekens hemmaplan: 
hur användaren hittar den sökta informationen.

Detta förutspåddes ske inom de katalogtjänster som biblioteken, eller 
andra, bygger upp genom metadataregistrering av publikationerna. DivA 
anpassades också på ett tidigt stadium till ett särskilt protokoll för överfö-
ring av metadataposter, OAI-PMH, som skulle göra det möjligt för andra 
system att fritt inkorporera posterna för att uppnå större spridning. nöd-
vändigheten av systematiska och standardiserade klassifikationssystem 
betonades också. Då dominerande sökmotorer på internet som Altavista 
eller Yahoo! avfärdades som oanvändbara för professionellt bruk. 

i realiteten har det blivit precis tvärtom och detta är den absolut största 
förändringen som den digitala publiceringen åstadkommit: våra avhand-
lingar och examensarbeten sprids via nedladdning i en omfattning som 
knappast ens gick att föreställa sig på 1990-talet och anledningen till det 
stavas Google. För rena kataloger, som exempelvis bibliotekssystemen, är 
naturligtvis den korrekta bibliografiska posten A och O men användare 
av digitala texter på webben hoppar helt enkelt över detta steg och går 
direkt till själva publikationen. Förra året (2011) laddades enbart Uppsalas 
omkring 10.000 fulltextpublikationer ner över en miljon gånger totalt. Idag 
hittas 75% av alla fulltextfiler som laddas ner från DiVA direkt i Google, 
utan ”omvägen” via katalogposten och sökningen sker mot hela texten. Den 
övriga fjärdedelen hittas via länkar från antingen andra webbplatser eller 
inifrån DivA. endast någon enstaka besökare kommer via bibliotekska-
talogen. Bibliotekens egna katalogsystem har inte kunnat anpassas på ett 
framgångsrikt sätt till det nya digitala materialet utan detta behandlas i 
princip på samma sätt som om det vore tryckt och åtkomsten till de elek-

9 statskontoret, Myndighetsanalys av Kungliga biblioteket. 2012.
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troniska samlingarna är där ofta krånglig. om man leker med tanken att 
man 1999 verkligen bestämt sig för att använda bibliotekskatalogen som 
”master-system” även för digital publicering istället för att utveckla nya 
system, som för att synliggöra sitt innehåll kan utnyttja de stora sökmo-
torerna (framför allt Google) som ”alla” använder, hade vi idag alltså haft 
endast en handfull hämtade fulltextfiler per år istället för miljontals och 
skillnaden mot att fortsätta distribuera enbart tryckta publikationer skulle 
då faktiskt vara obefintlig.

Den ljusnande framtid är vår
när detta skrivs räknas de sista timmarna ned på ett jättelikt digitalt ur-
verk på carolinas balkong tills vår nya rektor kommer att hälsa våren väl-
kommen den sista april. samtidigt håller ansökningstiden till posten som 
Ulf Göransons efterträdare på att löpa ut. Att man i princip kan använda 
kalkerpapper för att teckna tidslinjerna för Ulfs period som överbibliote-
karie och utvecklingen av DivA är naturligtvis rent kronologiskt en ödets 
nyck. Men helt säkert är att utan den stabilitet och målmedvetenhet som 
präglat ledningen av Uppsala universitetsbibliotek under denna period 
skulle det inte vara möjligt att bygga upp de vittförgrenade funktioner 
som nu ligger som resultatet av ett drygt årtiondes gemensamma arbete. 

Kostnaderna för att driva så kallade institutional repositories helt separat 
vid varje enskilt lärosäte är inte försumbara. studier antyder också att det 
krävs en mer robust, storskalig och hållbar teknisk infrastruktur om dessa 
system i längden skall kunna motsvara de behov lärosätenas verksamhet 
ställer på dem10. Precis som i Uppsala universitets visioner från 1990-talet 
ser man heller ingen framtid i isolerade arkiv som inte är en del av en större 
kontext. Det nya DiVA-systemet som sattes i drift 2008 är nu också lika 
mycket ett forskningsinformationssystem som ett repository, i och med att 
den bibliografiska databasen införlivades.

Under Ulf Göransons ledning har det blivit möjligt att bygga upp ett 
konsortium där över 30 olika lärosäten och andra organisationer från Skan-
dinavien samverkar kring utvecklingen och driften av DivA. inget annat 
enskilt initiativ har betytt lika mycket för de svenska lärosätenas möjlig-
heter att föra ut och bevara sina forskningsresultat och studentarbeten i 
digital form eller upprätta bibliografiska register över publiceringen. Det 
har inneburit betydande rationaliseringsvinster med en finansieringsmo-
dell som även gjort det möjligt för mindre lärosäten att ansluta sig. en 
gemensam plattform medför inte bara ett effektivare användande av be-
fintliga personal- och maskinresurser utan också en mer dynamisk – och 
balanserad – utvecklingsprocess. 

10 Romary, laurent & Armbruster, chris, Beyond institutional Repositories. i: ssRn. June 
25, 2009.
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De allra viktigaste beståndsdelarna för ett digitalt arkiv som siktar på 
att hålla materialet vid liv ”för evigt” kanske inte är de rent tekniska utan 
snarare en djup förankring i moderorganisationens långsiktiga mål och en 
god löpande kompetensförsörjning. Rekryteringen av en ny överbibliote-
karie är därför inte bara en intern angelägenhet för Uppsala universitet 
utan en fråga av stor vikt för en majoritet av de svenska lärosätena och, i 
förlängningen, hela det svenska kulturarvet.
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