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Sammanslagning av ämnesportalerna AGORA, 
KvinnWebb, Rättskällan och SamWebb 
 
I slutet av 1990-talet lanserades tre svenska ämnesportaler för humaniora, rättsvetenskap och  
samhällsvetenskap – AGORA, Rättskällan och SamWebb. År 2003 följde KvinnWebb, 
portalen för genusvetenskap. Portalerna innehåller ämnesstrukturerade och katalogiserade 
länkar till fritt tillgängliga, kvalitetsbedömda nätresurser. De byggdes upp inom ramen för det 
svenska ansvarsbibliotekssystemet,  med kraftfullt understöd från BIBSAM. AGORA 
administreras således via Uppsala universitetsbibliotek, KvinnWebb och SamWebb via 
Göteborgs universitetsbibliotek, Rättskällan via Stockholms universitetsbibliotek. 
Bibliotekarier vid svenska högskole- och specialbibliotek över hela landet ansvarar för urval 
och katalogisering av resurserna.   
 
Alltsedan portalerna byggdes upp har samordning varit ett gemensamt mål. De bibliografiska 
format som används - tillämpningar av Dublin Core - harmoniserades i stor utsträckning 
redan från början, dock ej fullständigt p.g.a. olika ämnesspecifika behov. 
Samordningsdiskussionerna kom under de följande åren att föras i BIBSAMS regi, och 
inbegrep naturligtvis också ämnesportaler som administrerades via andra ansvarsbibliotek. 
Under år 2003 uppdrogs åt Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet att i samarbete med en 
referensgrupp med representanter från ämnesportalerna utföra ett tekniskt test och utvärdering 
av den danska portalprogramvaran DEF Toolkit för att se om denna var lämplig för 
uppbyggnad av en gemensam ämnesportal. Slutrapporten finns publicerad på 
http://www.kb.se/bibsam/utredn/tkl.pdf.  Därefter undersökte en annan referensgrupp, 
sammansatt av representanter från Göteborgs, Stockholms och Uppsala universitetsbibliotek, 
de generella koordineringsbehoven för en gemensam svensk ämnesportal. I fokus för denna 
undersökning stod AGORA, KvinnWebb, Rättskällan och SamWebb. Slutrapporten är 
tillgänglig på adress http://www.kb.se/bibsam/utredn/tkl_2.pdf.   
 
Efter i många avseenden skeptiska yttranden från berörda bibliotek konstaterade dock 
styrgruppen för projektet i slutet av september 2003 att DEF Toolkit inte kunde användas för 
ändamålet, och att vidareutveckling av befintliga portaler och eventuellt ekonomiskt stöd i 
fortsättningen fick diskuteras mellan ansvarsbiblioteken och BIBSAM.  
 
Därmed ställdes frågan om ämnesportalernas vara eller icke vara på sin spets. Var det fortsatta 
arbetet med ämnesportaler meningsfullt, och skulle det finnas ekonomiska möjligheter att 
underhålla dem?   
 
I diskussioner med portal- och områdesansvariga i Göteborg, Stockholm och Uppsala kom vi 
ganska snart fram till att ämnesportalerna som administreras vid dessa bibliotek fortfarande 
fyller en viktig funktion i förhållande både till ”googlifierad” informationssökning och till 
internationella ämnesportaler. Vår uppfattning grundar sig på följande: 
 
- AGORA, KvinnWebb, Rättskällan och SamWebb bygger på en välfungerande 

organisation och etablerade standarder för metadata och ämnesbeskrivning. 
- Användningen är god, och, framför allt: den ökar markant. Detta gäller även de portaler 

där marknadsföringen under de senaste åren av intensivt utredningsarbete varit minimal.   
- Portalerna är avsedda att hållas till en begränsad volym, och därmed ligger 

arbetsinsatserna i förhållande till användningen på en mycket rimlig nivå. Exempel: Under 
år 2003 registrerades i genomsnitt 14 nya poster per aktiv redaktör  i AGORA. Antal  
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besökta sidor samma år var  knappt 240.000. Även om arbete med länkunderhåll och 
gallring tillkommer kan det konstateras att man så att säga får  ”mycket användning för 
pengarna”.  

- Studenter, forskare och bibliotekarier i Sverige är portalernas primära målgrupper, och 
svenskt material prioriteras överlag i portalernas urvalskriterier. Det är visserligen 
vanskligt att dra några slutsatser om användarkategorier  med ledning av den 
användarstatistik vi haft tillgång till, men den tyder dock på att användarna i stor 
utsträckning hör hemma inom avsedda målgrupper. Helt klart är att svenska användare 
dominerar stort, och att användningen mycket tydligt följer det akademiska året. Tyvärr 
saknas dock regelrätta användarundersökningar. 

- Vid många bibliotek används portalerna flitigt i användarundervisningen. 
- Många dyrbara biblioteksresurser är underutnyttjade p.g.a. dålig marknadsföring. 

Portalerna bidrar till ökad kännedom om de fria, nätburna tjänster och arkiv som många 
bibliotek framställt  (exempel: digitaliserade samlingar) genom att de exponeras i 
portalerna under ämnesingångar och därmed blir åtkomliga för användare som inte redan 
kände till deras existens på webben.    

- Genom portalernas kvalitetsurval och möjligheten att bläddra sig fram i ett ämnesträd ges 
användaren möjlighet att hitta värdefulla resurser som kan vara svåra att hitta via Google 
och liknande söktjänster. Google etc fungerar bäst för användare som kan uttrycka sin 
sökfråga med en distinkt söksträng och i den språkform till vilken de vill att träfflistan ska 
begränsas. Mer trevande sökningar, t.ex. på ämne (”Medeltiden”, ”Islam”) resulterar ofta 
i mycket brus jämfört med bläddring direkt i ämnesportalen. I användarstatistiken för 
portalerna kan vi se att just sådana trevande och osofistikerade söksträngar oftast 
användes  i de sökningar i Google etc som så småningom ledde användaren till portalen.  

- Genom att de fria resurserna i portalposterna märks med kontrollerade ämnesord och 
andra metadata som kan saknas helt i resursen blir resurserna lättare åtkomliga för 
användare inte bara via portalen, utan dessutom via externa söktjänster. 

- Ett tungt vägande skäl till att man i slutet av 1990-talet satsade på kooperativa portaler var 
att många bibliotek dessförinnan byggde upp egna länksamlingar, som ofta dubblerade 
varandra. Portalerna bortrationaliserade sådant dubbelarbete i hög utsträckning, om än inte 
fullständigt. Om de läggs ned finns en viss risk att denna positiva utveckling bryts.  

- Nätverket av kunniga och engagerade ämnesredaktörer från bibliotek över hela landet är 
en stor tillgång för den svenska biblioteksvärlden. Här skapas naturliga kontaktytor  
mellan bibliotekarier som arbetar med samma ämnesområden tvärs över 
biblioteksgränserna, och här fångas intresseområden från olika högskolemiljöer upp. Vi 
vill ta vara på detta nätverk, som kan ge fruktbara samarbetsvinster i helt andra 
sammanhang än portalarbetet.   

 
Vi valde alltså att ta fasta på de positiva erfarenheter vi haft av ämnesportalerna och  det 
samarbete kring dem som funnits sedan länge och som snarast fördjupats under de senaste 
årens utredningsarbete. De investeringar som under de gångna åren lagts ned i portalerna 
borde tas till vara, liksom det nätverk av ämnesredaktörer från bibliotek över hela landet som 
vi alla upplevt som oerhört värdefullt. Den kraftigt ökade användningen av portalerna stärkte 
oss i vår uppfattning att de fortfarande fyller ett behov.  
 
Men helt klart var att arbetet måste rationaliseras och effektiviseras om vi skulle ha möjlighet 
att gå vidare. En gemensam teknisk plattform och ett större mått av administrativ samordning 
skulle ge dramatiskt förbättrade villkor för portalernas fortlevande, förutsatt att befintliga 
tekniska lösningar kunde utnyttjas. Ett gemensamt gränssnitt för de ämnen som nu 
representeras av fyra olika portaler med fyra olika namn och fyra olika adresser skulle göra 
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det enklare för våra användare och dessutom ge oss bättre förutsättningar för en slagkraftigare 
marknadsföring. Samtidigt har det ansetts viktigt att bibehålla möjligheten till ingång på de 
separata portalutsnitten. Också portalens  målgrupp och generella inriktning diskuterades. Vi 
kom snabbt fram till att vi tydligare måste definiera vår målgrupp, och i urvalskriterier och 
presentation fokusera mer på studenter.  
 
Vi ville dock gå något längre än till en sammanslagning av databaserna och samordning av 
portalarbetet.  I ett framtidsperspektiv måste man kunna skapa möjligheter till fler och friare 
tillämpningar av de data som lagras i portalen, men som inte nödvändigtvis måste låsas till 
den, utan mycket väl skulle kunna användas fritt av andra tjänster. Anpassning till OAI:s 
protokoll öppnar portalen för denna möjlighet (om OAI, se mer nedan). Den kommande 
LIBRIS-portalen är givetvis i fokus för vårt intresse. Visserligen råder fortfarande en 
betydande osäkerhet på hur LIBRIS-portalen kommer att användas, men oavsett den framtida 
utvecklingen måste det även i detta perspektiv vara en fördel att nu samordna det 
bibliografiska formatet i de aktuella portalerna och kunna erbjuda portalposterna från en och 
samma källa. 
 
Vi bestämde oss alltså för att gå vidare. I början av år 2004 lämnade vi till BIBSAM in en 
gemensam ansökan om bidrag till sammanslagning av databaserna AGORA, KvinnWebb, 
Rättskällan och SamWebb, med anpassning till Open Archives Initiative. Vår ansökan 
beviljades, och projektet påbörjades i maj 2004.  
 
 
Portalerna 
 
Som ovan nämnts har portalerna redan i utgångsläget mycket gemensamt. Det bibliografiska 
formatet  är  Dublin Core. Kontrollerade vokabulärer, bl.a. Svenska ämnesord, används för 
ämnesbeskrivningen. Studenter och forskare vid svenska högskolor är tillsammans med 
bibliotekarier den primära målgruppen (KvinnWebb vänder sig dock även till en bredare 
allmänhet). Svenskt och nordiskt material prioriteras överlag i urvalskriterierna. Ett 
kvalitetsbedömt urval av i princip fria nätresurser ligger till grund för samtliga portaler. Inte i 
någon portal finns alltså ambitionen att ha med ”allt för alla” – de ska inte innehålla det 
mesta, utan det bästa och de för målgruppen mest relevanta ingångarna.  Blädderstrukturen 
efter ämne är därför den primära ingången till resurserna, även om sökmöjligheter givetvis 
finns. De fyra portalerna administreras också på ett likartat sätt. Teknisk drift och central 
samordning har skötts via respektive ansvarsbibliotek. Till varje portal, med undantag av 
KvinnWebb, har knutits ett nätverk bestående av ett antal ämnesredaktörer – bibliotekarier 
från svenska högskole- och specialbibliotek. Kontakten mellan ämnesredaktörerna och den 
centrala administrationen vid ansvarsbiblioteken upprätthålls via gemensamma seminarier, 
diskussionslistor, informella sammankomster och personliga kontakter. Den centrala 
utvecklingen av portalerna och de gemensamma seminarierna har under åren av uppbyggnad 
finansierats av BIBSAM. Däremot har inga bidrag utgått till ämnesredaktörerna. De bibliotek 
som valt att medverka med ämnesredaktörer har sett arbetet med urval, katalogisering och 
länkunderhåll som en del av bibliotekens normala förvärvs- och katalogarbete, i princip 
jämförbart med  övrigt förvärv och katalogisering – även om uppgiften knappast ses som 
prioriterad. Ett svårfrånkomligt problem i denna modell, som bygger på frivillighet, är att 
ämnesbevakningen i portalerna blir ojämn, då olika ämnesredaktörer har olika mycket tid 
och/eller intresse för uppgiften. Det kan dessutom vara svårt att rekrytera redaktörer till vissa 
ämnesområden. Nya redaktörer välkomnas alltid! 
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AGORA (agora.ub.uu.se) är en akronym för ”A Gateway to Online Resources in the Arts and 
humanities”. Portalen innehåller drygt 2200 länkar inom ämnesområdena Arkeologi, 
Bokväsen och skrift, Etnologi, Film, teater och dans, Filosofi, estetik och etik, Historia, Idé- 
och vetenskapshistoria, Konst, Musik, Religion, Språk och litteratur. Databasen byggs upp av 
25-30 ämnesredaktörer från c:a 12 bibliotek - universitets/högskolebiblioteken i Uppsala, 
Lund, Göteborg, Stockho lm, Linköping, Västerås och Umeå, Statens musikbibliotek, 
biblioteken vid Vitterhetsakademien, Svenska filminstitutet, Sveriges teatermuseum och Ájtte 
svenskt fjäll- och samemuseum. Aktiviteten bland  redaktörerna varierar betydligt. Normalt 
hålls årliga seminarier med ämnesredaktörerna. Seminarierna har fokuserat på olika teman, 
t.ex. urvalsfrågor eller samverkan med användarna. Utbildning erbjuds regelbundet.  
Användare av AGORA kan prenumerera på e-postlistan AGORA-nytt. Den består av 
nyinlagda länkar och aktuella humaniorahändelser. Nyhetsbladet, som genereras via en mall 
som hämtar information direkt ur databasen, utkommer 10 ggr/år.  
 
KvinnWebb (www.ub.gu.se/kvinnwebb) innehåller ca 300 länkar med anknytning till genus- 
och kvinnofrågor i ett brett perspektiv. Ambitionen är att hålla portalen till en begränsad 
volym, maximalt c:a 500 länkar. I KvinnWebb finns länkar till olika institutioner för 
genusvetenskap, JämO, kvinnoorganisationer men också sidor om kvinnliga uppfinnare och 
forskare, musiker och författare. Internationella webbplatser katalogiseras i viss mån, t.ex. 
FN:s Women’s Watch,  men tonvikten ligger på nordiska resurser – i första hand svenska. 
Arbetet med urval och beskrivning utförs av bibliotekarier på Kvinnohistoriska samlingarna 
vid Göteborgs universitetsbibliotek.  Liksom för de övriga portalerna räknas forskare och 
studenter bland  målgrupperna, men även allmänheten. Kvinnohistoriska samlingarna har av 
tradition haft en bredare målgrupp än GUB i stort. 
Då portalen lanserades år 2003 saknas fullständig helårsstatistik. Den första halvårsstatistiken 
för år 2004 pekar dock på goda siffror: c:a 96.000 sidor, fördelade på c:a 11.000 besök. 
 
Rättskällan (www.sub.su.se/rattskallan) innehåller sammanlagt knappt 1000 länkar och 
byggs upp av 16 ämnesredaktörer, varav 6 vid Stockholms universitetsbibliotek . I 
blädderstrukturen finns en ämneskatalog med 46 rättsområden. Utöver dessa finns en s.k. 
verktygslåda med länkar till referenskällor för jurister som aktuella konferenser, avhandlingar, 
citeringsguider, förkortningar, juridiska förlag, guider och ordlistor. En FAQ för 
rättsinformation håller på att byggas upp i anslutning till portalen.  
För arbetet med Rättskällan upprätthålls ett nära samarbete och informationsutbyte mellan 
bibliotekarier vid de juridiska biblioteken vid universitet- och högskolor och även med 
bibliotekarier vid domstolar och myndigheter. I allmänhet hålls två årliga träffar för 
ämnesredaktörer. Till dessa möten har även bjudits in gäster/föredragshållare.  
Arbetet med att lista och länka till översatta svenska författningar görs numera av 
Justitiedepartementets bibliotek i samarbete med regeringskansliet. Tidigare upprätthölls en 
manuell lista av projektgruppen på SUB.  Många bibliotekarier utanför Sverige frågar efter 
översatta svenska författningar och därför är det speciellt glädjande att bibliotekarier som 
arbetar med Rättskällan har inspirerat till initiativ som det med översatta lagar.   
Rättskällan marknadsförs aktivt genom föredrag, undervisning, broschyrer och seminarier. 
Besöksstatistiken är mycket god, och ökar kraftigt. Under 2003 hade Rättskällan 4020 
enskilda besökare per månad. Under 2004 har motsvarande siffra varit 5460, en ökning med 
36%.  
 
 
SamWebb (www.ub.gu.se/samwebb) innehåller ca 1600 länkar och byggs upp av ett 20-tal 
ämnesredaktörer från flera bibliotek. De ämnesområden som bevakas är: Allmän 
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samhällsvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap, Freds- och konfliktforskning, 
Informatik, Kulturgeografi, Medie- och kommunikationsvetenskap, Pedagogik, Psykologi, 
Socialantropologi, Socialt arbete, Sociologi, Statistik (teoretisk), Statsvetenskap. Under år 
2003 ökade användningen av SamWebb med inte mindre än 50%. Knappt 295.000 sidor 
besöktes, fördelade på drygt 37.000 besök. Tendensen för år 2004 visar på ytterligare en 
kraftigt ökad  besöksstatistik. Digitaliseringsinsatser har även gjorts  inom Samwebb, vilket 
har mött ett stort gensvar bland användarna. De texter som digitaliserats – Emigrations-
utredningen och Ellen Keys Barnets århundrade - har båda ett uppseendeväckande stort antal 
nedladdningar. 
 
 
OAI-PMH 
 
I projektet ingår att posterna i den sammanslagna databasen  anpassas till Open Archives 
Initiative. Därmed kan de erbjudas för fri användning inom ramen för andra söktjänster. Ett 
välkänt exempel på en liknande tjänst är Lund-baserade DOAJ, Directory of Open Access 
Journals (www.doaj.org).  
 
The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) är ett enkelt 
protokoll för kommunikation mellan olika datorer avsett för att skapa ett 
applikationsoberoende ramverk för interoperabilitet baserat på metadata harvest ing, dvs. 
insamling av metadata via harvesters från olika databaser (repositories). 
 
Ramverket innehåller således två typer av deltagare, som beskrivs så här: 
 
• Data Providers (repositories) administer systems that support the OAI-PMH as a means of 
exposing metadata; and 
• Service Providers (harvesters) use metadata harvested via the OAI-PMH as a basis for 
building value-added services. 
 
Syftet är alltså att söktjänster - mer eller mindre avancerade - skall kunna byggas upp av 
service providers med hjälp av fritt tillgängliga metadataposter från data providers.  
 
Data providers måste erbjuda sina metadataposter i ett okvalificerat Dublin Core-format som 
används som ett obligatoriskt "Lowest Common Denominator" metadataformat i OAI-PMH. 
Därmed är det inte sagt att detta är det enda format som kan användas. I praktiken kan vilket 
XML-baserat format som helst nyttjas. 
 
Den nya sammanslagna ämnesportalen kommer att bli en data provider och alltså erbjuda 
posterna via OAI:s protokoll. Detta innebär att informationen blir fritt tillgänglig för vem som 
helst som önskar bygga upp eller utöka söktjänster. 
 
Det är inte bara möjligt att hämta alla databasens poster via OAI-PMH utan även 
specificerade ämnesområden. Exempelvis kan enbart genusvetenskap hämtas till en 
genusvetenskaplig söktjänst eller ett visst juridiskt specialområde till en motsvarande tjänst. 
 
För mer information om OAI, se http://www.openarchives.org/. 
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Teknisk plattform 
 
Den databas och de tekniska lösningar som ligger till grund för AGORA kommer att 
användas för den gemensamma portalen. Skälet till detta val är att AGORA har den djupaste 
beskrivningsnivån. Teknisk drift kommer alltså att ligga vid Uppsala universitetsbibliotek. 
 
 
Bibliografiskt format 
 
Portalernas bibliografiska format har i den nya portalen harmoniserats fullständigt. I samband 
därmed gjordes en översyn både av ämnesrubrikerna och av fälten i portalerna. En viss 
ommöblering och sammanslagning av ämnesrubriker har ägt rum. Särskilt KvinnWebb har 
haft ämnesrubriker som dubbleras av de andra portalerna, och dessa poster har i den nya 
portalen då slagits samman under en gemensam rubrik, dock med bevarad möjlighet att vid 
sökning och lokala portalutsnitt kunna urskilja poster med genusaspekt.  
Av hänsyn till ämnesredaktörerna ville vi förenkla formatet så långt som möjligt. Fält som 
knappt har använts eller som  alltför ofta använts på ett felaktigt sätt har rensats bort, slagits 
samman eller på annat sätt justerats. Det fält som kanske vållat mest diskussioner har varit 
SAB-klassning. SAB är ett viktigt och för svenska bibliotekarier välkänt system för 
ämnessökning. För användaren är det dock svårhanterligt. I gruppen var vi därför eniga om att 
vi i första hand ville satsa på ämnesordsklassificering, och för maximalt informationsutbyte  
göra detta fält obligatoriskt. För kompatibilitet med andra SAB-baserade söktjänster skulle det 
säkert vara värdefullt  att härutöver ta med SAB som obligatoriskt fält. Av hänsyn till 
ämnesredaktörerna valde vi dock slutligen att avstå från SAB. Om registreringsarbetet blir så 
betungande att man avstår från att registrera blir portalen till slut så torftig att det ändå inte 
spelar någon roll om den är kompatibel med andra tjänster eller ej. En nödlösning kan vara att 
mappa ämnesrubrikerna mot SAB, så kan åtminstone en kompatibilitet på övergripande nivå 
uppnås.  
De fält vi valt att ta med är följande:  
Obligatoriska: URI, Huvudtitel, Upphov/Utgivare (person eller institution), Ämnesrubrik i 
blädderstrukturen, Ämnesord (allmänna, geografiska eller kronologiska) och Resurstyp 
Valfria: Undertitel, Alternativ titel, Beskrivning, Relation och Standardnummer. 
Vokabulärer som används: Svenska ämnesord, KVINNSAM ämnesord, EUROVOC, TGN 
(Ghetty Thesaurus of Geographic Names). 
 
 
Gränssnitt 
 
Ett nytt, gemensamt gränssnitt skapas, och den nya portalen får ett nytt namn (namntävling 
pågår). Om så önskas kommer man dessutom att kunna använda ett portalutsnitt som 
motsvarar de nuvarande portalerna (t.ex. Rättskällan, KvinnWebb), så att man kan använda 
startsidan för detta utsnitt som man idag använder startsidan för de enskilda portalerna. 
Sökning i portalen ska också kunna begränsas till dessa portalutsnitt.  
 
 
Projektgrupp 
 
Projektgruppen består av portalrepresentanterna Berith Backlund (KvinnWebb), Ann-Sofi 
Cullhed (AGORA), Ingrid Kabir (Rättskällan), Gullbritt Åhman (SamWebb) samt av  Stefan 
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Andersson (Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek), tekniskt ansvarig. 
Projektledare är Ann-Sofi Cullhed. 
 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med sammanslagningen av AGORA, KvinnWebb, Rättskällan och SamWebb är dels 
att rationalisera och effektivisera portalarbetet, dels att förbättra materialets användning, 
användningsområden och användbarhet, med särskild fokusering på studenter som målgrupp. 
Vi tror att en sammanslagning av databaserna främjar detta mål på grund av följande skäl: 
 
- En gemensam portal med ett gemensamt gränssnitt blir ett smidigare verktyg i 

användarundervisningen.  
- Efter en sammanslagning och anpassning till OAI kan vi enkelt erbjuda portalernas data 

från en och samma källa för fri användning / sökning inom LIBRIS e-portal och 
Nätuniversitetet, men även för andra tjänster inom och utanför biblioteksvärlden, centralt 
eller lokalt. Exempel på sådana tjänster skulle kunna vara ämnesguider och andra 
pedagogiska verktyg för användarundervisning.  

- Integration med de elektroniska resurserna i LIBRIS förenklas oavsett om den 
sammanslagna portalen kommer att lagras externt som poster att antingen hämta eller 
samsöka eller om den kommer att ligga separat under LIBRIS’ paraply.   

- Hanteringen för framställning, lagring och underhåll av data blir i hög grad billigare och 
effektivare. 

- Resurser samordnas för en slagkraftigare marknadsföring. 
- En gemensam administration utvecklar och konsoliderar det nationella 

bibliotekssamarbete och nätverksbyggande som ämnesportalerna och ämnesredaktionerna 
representerar. 

 
Vår förhoppning är att projektet kan slutföras under år 2004. 


