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Bakgrund 
Ett nyligen avslutat Bibsam-stött pilotprojekt ”En gemensam portal 
för akademisk publicering vid svenska universitet och högskolor” 
hade som ett av målen att undersöka möjligheter att bygga upp en 
portal för akademisk publicering med hjälp av metadataöverföring 
genom OAI-PMH. Projektet avrapporterades vid ett seminarium i 
Uppsala den 5 mars 2003. Där påvisades flera samordningsbehov när 
det gäller både metadata och tekniska lösningar. Det kan konstateras 
att dessa frågor om interoperabilitet nu kommer att bli av ännu större 
vikt, när antalet fulltextpublicerade forsknings- och andra dokument i 
form av avhandlingar, forskningsrapporter, examensarbeten m. m. 
snabbt ökar.  
 

Projektet lämnar rekommendationer som på lång sikt syftar till att 
bygga upp en mera konsistent miljö för utbyte, spridning och 
återvinning av metadata om forskningspublikationer. Att samordna 
dessa frågor skapar även förutsättningar för meningsfulla tjänster på 
olika nivåer. Som exempel på kan nämnas fritextsökning utvecklad 
inom ramen för pilotprojektet (metadata från sju arkiv) och DiVA-
portalen (metadata från fem arkiv som använder samma schema för 
metadatabeskrivning). Pga stora problem med kvaliteten på metadata, 
begränsar sig det första exemplet till mycket enkla sökmöjligheter. 
Det andra exemplet visar vad man kan åstadkomma om standarder och 
överenskommelser som främjar interoperabilitet följs.  

 Innan tillräcklig infrastruktur för elektronisk publicering byggs upp 
vid alla svenska universitet och högskolor är det meningsfullt att 
koncentrera arbete på en del samordningsfrågor, både på ett mera 
teoretisk plan och genom tillämpning och testning av praktiska 
lösningar.  
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Det är mycket viktigt att uppmärksamma dessa frågor så att 
strategiska val prövas, rekommendationer och samsyn för t. ex. 
metadataprofil för olika nivåer på kompatibilitet diskuteras och 
slutligen väl underbyggda rekommendationer kan ges. 

 

Behov 
Resultat från förstudien visar hur viktigt det är med en gemensam 
strategi som stödjer interoperabilitet.  
Att bygga upp en teknisk infrastruktur är viktig. Att denna 
infrastruktur kan samverka på ett meningsfullt sätt är kanske ännu 
viktigare.  
Förstudien till Akademisk forskning online visade tydligt att det inte 
räcker med att stödja standarder. Tolkningen av dessa standarder går 
inte att standardisera – där krävs en rad av överenskommelser så att 
större konsistens i t. ex. metadatabeskrivningar kan uppnås. Att tänka 
på dessa frågor redan nu sparar både resurser och tid i framtiden.  
Kort sagt handlar det om att förebygga problem så att man senare inte 
behöver överbygga dessa problem (tänk parallell till 
friskvård/sjukvård).  

Förväntade resultat 

På kort sikt 
På kort sikt kommer projektet leda till harmonisering av 
metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument vid svenska 
universitet och högskolor och ett antal rekommendationer som främjar 
utbyte av information om dessa dokument och som skapar förutsättningar för 
nya tjänster.  

Projektet gör det möjligt att i ett relevant forum diskutera dessa viktiga 
frågor på ett konkret sätt. Dessa skapar förutsättningar för att resultat från 
projektet (se nedan) blir väl förankrade och kommer att användas i 
praktiken.  
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En webbplats kommer att skapas för att sprida information om 
projektet, ge överblick över relevanta frågor kring interoperabilitet i 
svenskt och internationellt perspektiv, samt presentera resultat från 
projektet. 

Olika former av kompatibilitet kommer att definieras (med praktiska 
exempel) 

• teknisk (på protokollnivå) 
• format (metadataformat och tolkningar av formaten) – denna 

del resulterar i ett antal metadataprofiler beroende på nivån hos 
de tjänster som respektive arkiv vill vara kompatibel med 

• setsstruktur  
• semantisk (vokabulärer) 

Olika nivåer för kompatibilitet kommer att definieras. Vad krävs för 
att kunna 

• delta i OAI-PMH baserade tjänster och producera simple DC 
metadata/ MARC XML 

• delta i URN:NBN 
• skapa semantisk kompatibilitet 
• skapa förutsättningar för att resurserna kan bli en del av det 

semantiska webben 
För att ta del av den pågående utvecklingen i andra länder kommer 
frågorna att bevakas även i ett internationellt perspektiv. Uppsala har 
upparbetade kontaktnät (andra EU-länder och det amerikanska 
projektet National Science Digital Library).  Ett samarbete när det 
gäller standardisering för avhandlingar sker även i ramen för det 
globala projektet NDLTD och i ramen för UNESCO. SRVK i Lund 
hålls kontinuerligt underrättat om verksamheten. 

På lång sikt 
Genom att dessa frågor diskuteras och konkreta överenskommelser 
och rekommendationer tas fram och används i praktiken, kommer man 
ha möjlighet att återanvända resurserna i många olika sammanhang.  
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Denna strategi kommer på sikt leda till att svenska arkiv kan samverka 
på ett meningsfullt sätt och nya avancerade tjänster kan byggas både 
på nationell nivå men även i ett internationellt sammanhang. 
 
 

Total budget  
Lönekostnaderna är baserade på en medellön 28 000:- (2003) 
Projektledning – 2 år 10 % av en tjänst =  ca 2,5  månader 
Webbplats om interoperabilitetsfrågor från svenskt perspektiv, 
översikt över standarder och konkreta tillämpningar, diskussionslista  
Uppbyggnad av webbplatsen och kontinuerlig uppdatering = 1 månad 
Insamling av material till webbplatsen (bevakning av frågor i ett 
internationell perspektiv) = 1, 5 månad 
Dokumentation (rekommendationer, nivåer på kompatibilitet) 5 
månader 
Se detaljerad planering under  ”Tids och arbetsplan” 
Resultatspridning och avrapportering, ev. uppsats i internationell 
tidskrift/ presentation på en konferens. Organisation av två seminarier) 
2 månader  
Sammanlagt 12 månader 
Två seminarier = 15 000 kr per tillfälle 
2 Möten i en utökad projektgrupp (även deltagare som 
publicerar/kommer att publicera forskningsmaterial och inte är 
representerade i projektgruppen) ytterliggare 40 000 för 
resekostnaderna (LTH, LUB, Umeå, Malmö högskola, BTH – 
subvention av resekostnaderna ca 3000 per tillfälle; Linköping, 
Göteborg, Örebro, Mitthögskolan – subvention av resekostnaderna ca 
1000 per tillfälle). 
Konferensdeltagande i ramen för resultatspridning – medel kommer 
att sökas separat om konferensbidrag blir antagen för presentation. 
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Kostnads-
samman- 

 
Kostnader 

Total projektkostnad Därav söks av BIBSAM 

fattning Löner      
(genomsnittlig månadslön 28 000 kr) 

 
336 000 

 
336 000 

 Socialförsäkringsavgifter m.m. 
(53,5 %) 

 
178 800 

 
178 800 

 Material 
 

 
– 

 

 Resor inkl. traktamenten 
( möten i en utökad projektgrupp, bara 
resekostnader + organisation av 
seminarierna)  

 
70 000 

 
70 000 

 Resultatspridning 
(seminarier och skriftlig rapport/uppsats 
inkluderas i ovanstående lön- och 
resebelopp)  

  

 Förvaltningsavgift 
(35 %) 

 
192 080 

 
192 080 

 Övrigt - specificera 
 

  

  
 

  

                                                      
                                               SUMMA 

776 880 776 880 
 

 

Relation till andra projekt och forskning 
Genom vår erfarenhet från DiVA projektet och andra projekt har bra 
kontakter skapats med både forskare och ledande experter inom 
relevanta discipliner (informationsvetenskap, biblioteksvetenskap, 
datologi, kunskapsorganisation, IT-pedagogik), andra organisationer 
(KB – IDA och LIBRIS mm) och universitet. Några relevanta projekt 
är följande: 
PADLR projektet – ett internationellt projekt – samarbetet med KTH, 
Standford och Hannover univ. 
Utveckling av bibliografisk databas för UU 
Utveckling av tekniska lösningar för diverse kulturarvprojekt 
I alla dessa projekt är interoperabilitetsfrågor en av viktiga krav som 
beaktas i projektarbetet. 

Tids- och arbetsplan 
Projektstart 1 september 2003 
Slut 31 augusti 2005 
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Några exempel på tids och arbetsåtgång. En mera detaljerad planering skall 
utarbetas senare. 
 
I ramen för budgeterat DOKUMENTATION  
Översyn av metadata för olika typer av publikationer – 10 veckor 
(examensarbeten – i sammarbete med Arkiv Ex – 2 veckor 
forskningsrapporter – i sammarbete med t.ex. SwoPec/SwoBa  - 3 veckor 
avhandlingar – 3 veckor 
enstaka dokument – 2 veckor) 
 
 
Översyn av kontrollerade lexikon och förslag på integrering i 
metadatabeskrivningar - 6 veckor 
I samarbete med BUS/LIBRIS, och några forskningsgrupper som t. ex. 
Knowledge Managment Research Group på KTH, Uppsala Learning Lab 
mm. 
Ämnesord/ontologier/taxonomier 3 veckor 
Kontrollerade namnformer  2 veckor 

Personamn, institutionsnamn  
Ortnamn 
 

Andra vokabulärer som används (tex resurstyp etc.) 1 vecka 
Rekommenadationer och bestpracticies för respektive format – 5 veckor  

 
 

Deltagare 
KB – BUS 
KB - LIBRIS 
Uppsala universitetsbibliotek 
Umeå universitetsbibliotek 
Örebro universitetsbibliotek (skall lämna ett besked) 
Södertörn högskola (skall lämna ett besked) 
Stockholms universitetsbibliotek (skall lämna ett besked) 
(Eventuellt även några av de sex svenska universitet/högskolor som håller på 
att testa DiVA och/eller funderar på att ansluta sig till projektet under detta 
år). Deltagare i Arkiv-Ex projektet bör samverka om de vill – speciellt i 
möten med utökad projektsgrupp. Målet är att kontakterna tas och 
erfarenheter hämtas från alla som är aktivt verksamma i elektronisk 
publicering av forskningsmaterial vid svenska universitet och högskolor. 
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Tillämpning och spridning 
Resultat av projektet kommer att spridas genom 

 
• Webbplatsen 
• Två seminarier, inriktade på 

– rekommendationer, metadata och nivåer på kompatibilitet 
– avrapportering av projektet 

• Ett bidrag på en konferens (ETD 2004) och/eller en artikel i en 
internationell tidskrift  


