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kapitel 2

Bakgrund
De flesta lärosäten i Sverige har under de senaste åren inrättat
öppna digitala arkiv, även så kallade publikationsdatabaser, för
att möjliggöra registrering, lagring och fritt tillgänglig presentation av lärosätets vetenskapliga publicering. Universitets- och
högskolebiblioteken ansvarar för drift och utveckling av publikationsdatabaserna. Utvecklingen har varit problematisk när det
gäller den konstnärliga forskningen eftersom de olika publiceringsplattformar som används har utvecklats för traditionella,
textbaserade publikationstyper, till exempel avhandlingar,
artiklar, bokkapitel och konferensbidrag. De är inte anpassande
för konstnärliga eller gestaltande verk som utställningar, föreställningar, musikframföranden, performances och installationer
vilka bör kunna presenteras i form av foto, film, ljud eller en
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dokument och i viss mån finns det stöd för att
lagra och tillgängliggöra andra medietyper.
Fält för beskrivning av flera aspekter av konstnärliga forskningsresultat saknas ofta, vilket
kräver teknisk anpassning för att tillgodose
detta behov. Det saknas även funktioner för en
visuellt tilltalande publicering och presentation
av konstnärliga forskningsresultat.
SwePub – söktjänst för
vetenskapliga forskningsresultat
SwePub är en fritt tillgänglig söktjänst för
forskningsresultat från svenska lärosäten. Söktjänsten släpptes 2009 och drivs och utvecklas
av libris på Kungliga biblioteket. 2011 var
publikationsdatabaser vid 30 lärosäten och ett
institut anslutna till SwePub. I nuläget genereras inte fullständiga resultat vid sökning på
konstnärliga arbeten, endast ett fåtal av lärosätenas registreringar och publiceringar av konstnärliga forskningsresultat visas. Det finns dock
nya förslag kring hur kategorin ”Konstnärligt arbete” ska tillämpas för att uppnå enhetlighet mellan hur lärosätena registrerar sina
konstnärliga arbeten. En arbetsgrupp inom
suhf (Sveriges universitets- och högskoleförbund) har under 2011 utarbetat ett förslag
till en förändring av de rekommendationer
som finns kring hur metadataformaten bör
utformas och tillämpas i de enskilda publikationsdatabaserna för att dessa så väl som möjligt ska kunna leverera innehåll till SwePub.

Open Access–projekt
Nationellt har Kungliga bibliotekets open
access-program sedan starten 2006 finansierat
ett 30-tal projekt för att främja utvecklingen
och tillgången av open access-material i publikationsdatabaser i Sverige. Projekten har varit
av varierande storlek både resursmässigt och
när det gäller deltagande lärosäten. Fyra projekt under 2008–2011 har haft helt eller delvis
fokus på vidareutveckling och anpassning av
systemen för konstnärlig forskning eftersom
detta efterfrågats av konstnärliga institutioner.
Viss utveckling och anpassning har skett av
deltagande eller intresserade lärosäten under
projektens gång och mer är under utveckling
för de närmaste åren.
Modell för att hantera komplexa
digitala objekt i öppna arkiv
Pilotstudien genomfördes 2008 vid Högskolan
i Borås. Projektets praktiska del baserades på
ett samarbete med två doktorander från Textilhögskolan. Studien resulterade i en mindre
kartläggning av exempel på forskningsresultat
inom praktikbaserad konst- och designforskning, en ytlig kartläggning av lämpliga kompletterande metadatastandarder samt en djupare
analys och utökad testpost i högskolans publikationsdatabas av doktorandernas utställning
”Textile Dimensions”. Pilotstudien fick positiv
respons från flera lärosäten med konstnärlig
forskning.

Komplexa digitala objekt inom det
konstnärliga forskningsområdet
Under 2009 följdes ovanstående pilotstudie
upp med detta (rubricerade) projekt där man
genomförde en större kartläggning av vilka
typer av objekt som produceras inom den
konstnärliga utbildningen och forskningen.
Kartläggningen låg sedan till grund för en
lösning kring metadatabeskrivning och filformatval. Deltagande lärosäten var Uppsala
universitet och Högskolan i Borås. Relationer
mellan de fysiska objekten, som till exempel
målningar, textilier, installationer och digitala, sekundära versioner av dessa och hur förhållandet mellan dessa ska beskrivas, utreddes.
Projektet tog fram en systemoberoende prototyp för anpassad registrering av andra typer
av forskningsresultat än textbaserade, samt förslag på en mer utvecklad visuell presentation av
dessa. Prototypen visar exempel på två konstnärliga forskningsresultat samt tre olika möjliga beskrivningar och presentationer av dessa.
Här finns också ett exempel på hur ett registreringsformulär skulle kunna se ut för olika
resurstyper som bild, rörlig bild-video, musiktryck-noter, ljudinspelning, föremål, softwaremultimedia eller blandat innehåll.
Vid val av en resurstyp expanderar anpassade
fält som gör det möjligt att beskriva innehållet
mer utförligt. För föremål tillkommer fälten
typ, material, teknik, mått, övrig fysisk
beskrivning, utöver de generella beskrivande
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blandning av medier. Publikationsdatabaserna
stödjer internationella metadatastandarder
samt oai-pmh (Open Archives Initiative Protocol
for Metadata Harvesting) vilket bland annat
skapar möjlighet för spridning av forskningsresultaten i ett internationellt sammanhang
genom söktjänster på internet.
De flesta lärosäten med konstnärlig forskning har publikationsdatabaser och några var
tidiga med att registrera konstnärliga studentarbeten i dessa. Flera lärosäten har också
kommit igång med att registrera konstnärliga
forskningsarbeten. Av lärosäten med konstnärlig forskning har ytterligare några just
påbörjat eller står i begrepp att påbörja registrering, medan ett par lärosäten ännu inte har
någon publikationsdatabas. Diskussionen och
arbetet kring publicering av den konstnärliga
forskningen har pågått under senare år och har
också intensifierats i takt med ökade behov och
krav på att denna forskning i likhet med annan
forskning ska dokumenteras och tillgängliggöras. Det finns ofta interna mer eller mindre
bindande beslut om registrering i den lokala
publikationsdatabasen. I vissa fall kan det även
finnas interna riktlinjer för medelstilldelningen
kopplade till registreringen. Till detta kommer
externa krav från ett antal forskningsfinansiärer på att forskningsprojekt, som de beviljar
medel till, ska publicera resultat fritt tillgängligt. Publikationsdatabaserna uppfyller kraven
för att lagra och tillgängliggöra textbaserade
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Workshop på Textilhögskolan med Studio subTela från Concordia
University, Canada. Fotograf: Lars Hallnäs
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Performance, Textile Dimensions av Amy Bondeson, Anna Persson
och Linda Worbin, Textilhögskolan. Fotograf: Lars Hallnäs

Touching Loops, experiment i stickat av Delia Dumitrescu och
Anna Persson, Textilhögskolan. Fotograf: Lars Hallnäs
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Forskningsdata i öppna arkiv
och universitetsarkiv
Projektet som genomfördes 2007 syftade till att
öka innehållet i de öppna publikationsdatabaserna genom att komplettera forskningspublikationen med underliggande forskningsdata,
till exempel enkäter, intervjuer, dokument,
bildsamlingar, ljud- och videoinspelningar,
prover, experiment eller andra typer av samlingar som forskningsresultaten baseras på.
Deltagande lärosäten var Göteborgs universitet, Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Projektet skickade ut en enkät till
cirka 40 forskare vid de deltagande lärosätena
med frågor om vilka typer av forskningsdata
man använde, om hur lagring och dokumentation av forskningsdata gick till och om attityder till tillgängliggörande av forskningsdata.
Ett resultat av enkäten visade att det fanns ett
positivt intresse för tillgängliggörande av forskningsdata inom de humanistiska och konstnärliga forskningsområdena.
Forskningsdata inom
humanistiska och konstnärliga
vetenskaper – Open Access?
2010 genomfördes ytterligare ett projektet med
en inriktning mot forskning inom humaniora
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och konst. Deltagande lärosäten var Göteborgs
universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Malmö högskola samt Svensk nationell
datatjänst (snd). I projektet genomfördes cirka
20 intervjuer med forskare från humanistiska
respektive konstnärliga fakulteter eller institutioner (från de deltagande lärosätena). Intervjuerna syftade till att kartlägga forskarnas inställning till tillgängliggörande och Open
Access, insamlingsmetoder och bearbetning av
forskningsmaterial, vilka typer av forskningsdata som förekom och i vilka format, lagring av
data, möjligheten att återanvända data, samt
vilket intresse som fanns för deltagande i projektet med eget forskningsmaterial. I slutrapporten för projektet presenterades en sammanställning av intervjuerna, förslag på lagring,
tillgängliggörande och sammanlänkning av
forskningsdata med tillhörande publikationer.
Projektet resulterade också i en vision för ett
framtida tillvägagångssätt för att fånga upp och
tillgängliggöra forskningdata.
snd, som är en ny samarbetspartner i projekt
finansierade av open access-programmet, är en
infrastruktursatsning från Vetenskapsrådet som
förmedlar information om forskningsmaterial
för forskning inom humaniora, medicin och
samhällsvetenskap. snd:s verksamhet består
av insamling och spridning av information om
forskningsdata samt bevarande, dokumentation
och tillgängliggörande av forskningsdata. snd
arbetar även med utveckling av och information

till forskare om standarder och verktyg för dokumentation och tillgängliggörande av data samt
juridiska och etiska aspekter.
Slutsatser från de genomförda
Open Access-projekten
Öppenhet och intresse finns inom det konstnärliga forskningsområdet för vidareutvecklingen och anpassningen av öppna digitala
arkiv för att bättre tillgodose forskningsområdets behov. Under open access-projektens tid
har en diskussion om innebörden av begreppet
”konstnärligt arbete” pågått. Konstnärligt
arbete bör inte ses som en publikationstyp
motsvarande exempelvis en artikel, ett bokkapitel eller ett konferensbidrag utan istället
anges som typ av innehåll.
Anpassade registreringsfält utifrån resurstyp, till exempel bild, ljud, foto och föremål
som väljs är en lösning för att kunna registrera
och publicera olika resurstyper. Nya element,
(fält för att ange olika aspekter) för resurstyper
finns specificerade i slutrapporten för projektet
”Komplexa digitala objekt i öppna arkiv inom
det konstnärliga forskningsområdet”. Resurstyper finns redan definierade i SwePubs metadataformat. Dessa behöver även göras sökbara
för att möjliggöra samsökning av konstnärlig
forskning nationellt i SwePub.
Ytterligare något som bör utvecklas är möjligheten att uttrycka förhållandet mellan fysiska
objekt och digitala representationer av dessa.

Inom det konstnärliga forskningsområdet
efterfrågas generellt förbättrade lösningar för
lagring, jämfört med de lagringsmedier och den
lagringskapacitet som används idag. Eventuellt
kan man behöva separera lagring och presentation av konstnärlig forskning av upphovsrättsliga skäl eller av kvalitetsskäl.
För forskare inom det konstnärliga forskningsområdet kan den visuella framställningen
ha en avgörande betydelse för viljan att publicera forskningsresultat fritt tillgängligt. Även
om det framkom många fördelar med att publicera konstnärliga forskningsresultat, fanns det
även vissa farhågor för felaktig användning
av tillgängligt forskningsmaterial, att verktyg
och system inte gör materialen rättvisa samt en
rädsla för kopiering eller stöld av material.
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fälten. För alla resurstyper går det även att
uttrycka relationer eller kopplingar till andra
arbeten.

Fortsatt utveckling
Internationella initiativ
Internationellt sett kan det pågående projektet
kaptur (2011–2013, about managing visual
arts research data in uk higher education and
research) vara ett intressant projekt att följa för
vidareutvecklingen av publikationsdatabaser
för konstnärlig forskning. Detta projekt bygger
på ett antal tidigare jisc-finansierade (Joint
Information Systems Committee) projekt. Några av
dessa är till exempel Kultur Project (2007–2009)
som drev fram utvecklingen av anpassande formulär och visuell presentation av konstnärlig
forskning i publikationsdatabaser i Storbritannien.
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Textilhögskolan. Fotograf: Clemens Thornquist
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Nya anpassningar och
funktioner nationellt
Flera konstnärliga lärosäten har på senare tid
anslutit sig till publiceringsplattformen DiVA
och därför planeras en implementering av vissa
nya funktioner i systemet under 2012, främst
från de förslag som framkom i projektet ”Komplexa digitala objekt i öppna arkiv” som nämnts
tidigare.
Efter konferensen ”Konst i förvar” i Malmö i
november 2010 bildades ett nätverk för bibliotekarier vid några lärosäten med konstnärlig
forskning. Nätverket har med tiden utökats till
att omfatta alla lärosäten med konstnärlig forskning och även den Konstnärliga forskarskolan. I
detta nätverk har det framkommit att några
lärosäten med andra publiceringsplattformar än
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DiVA också har genomfört eller är på väg att
genomföra anpassningar liknande dem som planeras för DiVA. Vid Högskolan i Borås har man,
efter önskemål från Textilhögskolan, utökat
möjligheten att i metadatafälten beskriva flera
aspekter av konstnärliga arbeten i publikationsdatabasen bada (Borås Akademiska Digitala
Arkiv). Göteborgs universitetsbibliotek och
Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet har under 2011 arbetat med att förbättra
möjligheterna för dokumentation och för kvalitetsgranskning av konstnärlig forskning. Detta
arbete består dels av anpassad metadata, dels av
ett nytt bibliometriskt system vilket är relevant
för bedömning av både konstnärlig och vetenskaplig forskning. En implementering planeras i
gup/gupea (Göteborgs Universitets Publikationer/Göteborgs Universitets Publikationer
Elektroniskt Arkiv). Även Lunds universitetsbibliotek har tagit fram ett schema med
anpassad metadata för lup (Lunds Universitets
Publikationer), som planeras att implementeras
under 2012. Det betyder sammanfattningsvis
att det för drygt hälften av lärosätena med
konstnärlig forskning är förbättringar och
anpassningar till olika typer av konstnärliga
arbeten antingen genomförda eller på gång att
genomföras. Om förslaget till ändring av formatspecifikationen för SwePub genomförs, sker
dessutom en förbättring genom att konstnärliga
forskningsresultat då kommer att kunna presenteras på ett mera enhetligt sätt.

Flera universitets- och högskolebibliotek
arbetar således tillsammans med forskare och
representanter från fakulteterna för att bättre
anpassa publikationsdatabaserna till att beskriva
och presentera den konstnärliga forskningen.
Kungliga biblioteket har bidragit genom open
access-finansierade projekt till utvecklingen.
Trots det förbättringsarbete som redan genomförts och som planeras i de öppna digitala
arkiven, kan det möjligen vara svårt att helt
uppnå den flexibilitet i systemen som behövs för
att representera den stora variation av uttryck,
former och innehåll som finns inom fältet. Här
kan initiativ som den internationella nätbaserade
tidskriften och publiceringsplattformen jar
(Journal for Artistic Research) vara ett för forskarna
intressant alternativ, vid sidan av lärosätets publikationsdatabas. jar har potential att uppfylla
behov av flexibla och anpassningsbara gränssnitt.
I jar:s Research Catalogue kan ett konstnärligt
arbete representeras på flera olika sätt, så som text
på webbsidan, videoklipp, foto och uppladdade
dokument. Åtkomsten till materialet behöver inte
vara ”linjärt” – användaren har möjlighet att själv
välja navigation i materialet. Plattformen kan
också fungera som en samarbetsyta kring projekt,
frågor och diskussioner. Aspekter kring kompatibilitet med andra system, sökbar-het och långtidsbevarande kan komma att bli viktiga för
plattformen på sikt.

Den konstnärliga forskningen bör som all
annan forskning erbjudas långtidsbevarande
och publicering av forskningsresultat och
forskningsmaterial i öppna digitala arkiv och
andra relevanta system. Publicering och tillgänglighet kan dessutom innebära en fördelaktig synlighet både nationellt och internationellt i andra söktjänster än till exempel på den
egna webbplatsen. Vidareutvecklingen inom
området kan möjliggöras och säkert effektiviseras genom större samverkan mellan lärosäten med konstnärlig forskning och universitetsbiblioteken, universitetsarkiven, Svensk
nationell datatjänst, Kungliga biblioteket,
forskningsfinansiärer samt även andra aktörer
som jar och liknande projekt eller initiativ
internationellt. Samverkan kring den utveckling som sker inom digitalisering, bevarande
och tillgängliggörande vid kulturarvsinstitutioner kan också vara aktuellt för den konstnärliga forskningen. En utveckling som på
många sätt även kan gynna andra forskningsområden.
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CAiRO (Curating Artistic Research Output, 2010–
2011) har skapat en guide/vägledning på nätet
för hantering av forskningsdata inom konst.
Guiden rör frågor som upphovsrätt, etik, filformat, metadata och finansiärers krav. Projektet
Kultivate (2011) har fört vidare ”best practice”
från Kultur Project, samt vidareutvecklat och
berikat konstnärligt forskningsinnehåll i publikationsdatabaser. eNova (2011) ska utveckla
lösningar för att förbättra och effektivisera den
digitala hanteringen av forskningsmaterial för
forskare. För framtida utvecklingsprojekt i Sverige bör en större internationell kartläggning
ge god vägledning inom många områden.

Se även kapitel 1, Exposition Writing, där
jar/Research Catalogue presenteras
(sid 19–29; redaktörens anmärkning).
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Artistic Research
in Open Digital Archives
Today, most Swedish higher education institutions (HEIs) possess
open digital archives. In these ‘publication databases’, as they are
called, the HEIs’ research data are stored and presented in the form
of freely accessible information. The HEI libraries, in most cases, are
responsible for operating and developing these systems. For artistic
research, this development has been problematical since the various publication platforms used were developed for traditional, textbased forms of publication, such as theses, articles, book chapters and conference contributions. They have not been adapted for
artistic or creative works like exhibitions, installations, and musical
and other performances, which can also be presented in the form
of photographs, film, sound or mixed media.
The National Library of Sweden, with its open-access programme,
has funded some 30 projects to promote the development of and
supply of open-access materials in open digital archives. Of these
30, four projects have focused fully or partially, in 2008–11, on problems concerning access to research results in the area of artistic
research. The projects have, for example, shown that certain changes
should be implemented when it comes to artistic works in publication databases and in SwePub, the freely available search service
for research results from Swedish HEIs.
Artistic work should be described as a type of content, not of
publication; and it should be possible to describe in more detail
various aspects of resource types, such as images, sounds,
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summary

photographs and objects. Hierarchic relationships among materials
(main and subsidiary items) should be developed so that it
becomes possible to specify them and the relationship between
physical objects and digital, secondary versions of materials. Several
HEI libraries currently work with researchers and representatives of
the artistic institutions to adapt their publication databases so that
they describe and present artistic research better. The National
Library has contributed to development through their projects
funded by open access.
Despite the improvements that have already been made and
are planned, initiatives like JAR (Journal of Artistic Research), the
international, web-based publication, can be interesting options
for researchers. Artistic research should, like all other research, be
offered publication of research results and materials, and long-term
preservation in open digital archives and in other relevant systems.
This may also bring advantageous visibility, both nationally and
internationally, in other search services.
Further development in the area can become feasible and should
undoubtedly become more efficient through greater collaboration between HEIs where artistic research is under way, on the
one hand, and the university libraries and archives, the Swedish
National Data Service, the National Library of Sweden, research
funders and also other stakeholders, such as JAR and similar projects or initiatives outside Sweden, on the other.
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