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Digitalarkivet i et langtidsperspektiv



Digitalarkivet i et langtidsperspektiv

Opprinnelig et initiativ fra SAMDOK-prosjektet NAPSA

SAMDOK: Samla samfunnsdokumentasjon 

Anbefaling om å ta utgangspunkt i Digitalarkivets publiseringsløsning for skanna 
arkiver.

Digitalarkivet er på Difi´s satsningsforslag over prioriterte 
digitaliseringsprosjekter i staten

Hva skjer nå?

Digitalarkivet åpnes som en publiseringsplattform for scannet arkivmateriale i 
første omgang, september 2019

Digitalt skapt materiale vurderes nå i en konseptfase

Digital fellesløsning for langtidsbevaring vurderes nå i en konseptfase



Fremtidsvisjonen



Eksempel fra analysen fra sektor: Bjørnulf (67)

Demografi

Utdannet arkeolog, men tok en sommerjobb i arkivene en gang 
på syttitallet og trivdes så godt at han ble værende.

Har hatt ansvar for flere områder enn han husker opp gjennom 
årene, så han vet en og annen ting om arkivene. Beveger seg nå 
en plass mellom Depot, Tilgjengeliggjøring og Brukertjenester.

Har planer om å fullføre et bokprosjekt om norrøne tekster når 
han går av med pensjon om noen år.



Eksempel fra analysen fra sektor: Bjørnulf (67)

Smertepunkter

Jeg er redd det blir mange lange dager på meg 
nå som vi har satt som mål å laste opp alt vårt 
digitaliserte materiale på Digitalarkivet. Jeg 
skjønner at det må til, men til hvilken kostnad?

Hvordan skal nye brukere komme i kontakt 
med oss nå som materialet skal bo på en 
nasjonal plattform?

Vi har noen «Petter Smart»-typer på huset som 
har løst en del utfordringer for oss. Det har 
gjort oss veldig avhengige av at de er til stede. 
Vi ser et økende behov for noen å kontakte om 
vi har behov for veiledning og gode tips. 

Ønskede løsninger

Det må oppleves som minst mulig ekstra 
arbeid å migrere data. Grensesnittet må 
være intuitivt.

Sluttbrukers behov for kontakt med 
arkivinstitusjonene må oppleves som enkelt 
og ikke føre til en lengre behandlingstid enn 
de har i dag. Om mulig, tvert om!

En form for lavterskel fasilitering av 
kunnskapsutveksling på tvers av 
organisasjoner hadde vært noe å se på 
mulighetene for!



Prosjektet Digitalarkivet som nasjonal publiseringsplattform

Scannet arkivmateriale

Fritt tilgjengelig 

Selvbetjeningsløsning

26.04.2019



Hvorfor en felles nasjonal publiseringsplattform?

Behov fra sektor 

Plattform som er utformet med tanke på digitalisering av arkivmateriale, med 
funksjonaliteter som arkivsektoren kan dra nytte av, som statistikk, OCR lesing etc.

At man ikke trenger å etablere og drifte egne publiseringsløsninger

Færre publikumshenvendelser angående arkivstykkene som er publisert

Publikum som blir i økende grad oppmerksom på virksomheten og arkivene som 
oppbevares 

At det etterhvert tilbys vi skreddersydde visninger for andre former for arkivmateriale 
også, som en del av Digitalarkivet plattformen

At det gis mulighet til å publisere skanna arkivmateriale som ikke kan ligge fritt 
tilgjengelig på Internett, men som saksbehandlere og andre kan få personlig tilgang 
til



Hvorfor en felles nasjonal publiseringsplattform?

Behov fra sluttbruker



Veien videre

Hvor kan jeg få mer informasjon?

Digitalarkivets nettside 
https://www.digitalarkivet.no/content/442/digitalarkivet-
som-nasjonal-publiseringsplattform-for-skanna-
arkivmateriale

https://www.digitalarkivet.no/content/442/digitalarkivet-som-nasjonal-publiseringsplattform-for-skanna-arkivmateriale


Takk for meg 


