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Abstract:  The purpose of this Bachelor’s thesis is twofold. Firstly it 

aims to make a contribution to the understanding of how five 

Swedish Diocesan libraries have carried out the digitizing of 

their rare book and manuscript collections. Problem areas 

related to this activity are also investigated. Secondly, it aims 

to examine the relative guidelines and standardization norms, 

which have been formulated on a national basis. The 

research questions posed are:  

Which problem areas connected to the digitizing activities 

carried out at the Diocesan libraries can be identified in the 

empirical material?  

Which possible discrepancies might be found comparing the 

digitizing activity at the Diocesan libraries and the guiding 

principles on a national level? 

In order to find answers to the research questions, interviews 

with six librarians at the Diocesan libraries were conducted. 

Furthermore, using the method of content analysis, the 

interviews, literature, previous research, reports and in-house 

documents were examined. The theoretical framework used 

is a triangular model formulated by the museologist, Ivo 

Maroević, indicating the relationship between the institutions 

of cultural heritage: archives, libraries and museums. The 

particularity of the collections of the Diocesan libraries 

places them in the middle of the triangle. 

The most important problem areas were found to be 

connected with: economical and personnel resources, 

outsourcing and open access, preservation, storage, and the 

national strategy for digitization. The major discrepancy with 

national recommendations consists in the differences of the 

digitization process at the Diocesan libraries, depending on 

whether it is related to a project or on demand. 
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1. Inledning 
 

Vid de flesta kulturarvsinstitutioner planeras eller pågår någon form av digitalisering av 

samlingarna. Bibliotek påbörjar och utför digitaliseringsprojekt av äldre boksamlingar i 

allt större utsträckning. Det finns många anledningar till att biblioteken 

kulturarvsdigitaliserar: dels för att kunna tillgängliggöra materialet via Internet för både 

forskare och övriga intresserade och dels för att kunna bevara och skydda samlingarna. 

Tack vare ny teknik och många olika digitaliseringsprojekt har nya dörrar öppnats på 

forskningsfronten vad gäller äldre boksamlingar.
1
 Digitaliserade böcker och 

handskrifter kan studeras utan restriktioner, medan originalen kan fortsätta att 

konserveras på ett adekvat sätt, vad gäller klimatanpassning och ljus och på så sätt 

besparas olika former av slitage. Tidigare kunde det vara svårt att få tillträde till antika 

samlingar, vilka ofta var inlåsta i anonymitet. Restriktionerna berodde på att man inte 

ville utsätta samlingarna för onödiga risker. Med dagens digitaliseringsteknik 

tillgängliggörs tidigare otillgängliga samlingar för ”gemene man”. Genom tekniken kan 

samlingarna utnyttjas även som pedagogiskt resurs
2
. Den intresserade kan studera en 

handskrift i detalj, vilket i många fall t.o.m. kan vara lättare digitalt, genom 

förstoringsmöjligheterna, än i själva originalet. 

 

Digitalisering innebär även ett åtagande för framtiden. Resultaten från många digitalise-

ringsprojekt är idag tyvärr oåtkomliga och ett alltmer framträdande problem är att 

bibehålla och uppdatera erhållna resultat. Det beror bl.a. på att IT-utvecklingen har gjort 

äldre program och system oanvändbara, eller att man i projekten har förbisett att någon 

måste ta ansvar för innehållet efter projektets slut. Vidare är digitalisering kostsamma 

projekt och ofta fortskrider dessa processer inte så snabbt som man skulle kunna önska, 

bl.a. på grund av bibliotekens bristande resurser både vad gäller ekonomi och personal. 

 

Även på regeringsnivå är frågan om organisatoriska och tekniska lösningar för 

digitalisering och beskrivning av kulturarvsmaterial aktuell. I slutet av 2009 gav 

regeringen myndigheter och institutioner i uppdrag att lämna in underlag för en 

nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande.
3
 

Kungliga Biblioteket (KB) fick av regeringen i augusti 2011 ett nytt uppdrag, som ska 

hantera frågor om samverkan mellan forskningsbibliotek när det gäller digitalisering 

och digitalt tillgängliggörande; analysera utvecklingen inom forskningsbiblioteken i 

landet; utöva nationell överblick över biblioteksområdet; främja samverkan och 

utveckling inom området.
4
 

 

I denna kontext är stiftsbiblioteken i Sverige unika bibliotek som få känner till. Många 

forskare och andra intresserade är fortfarande ovetande om vilka samlingar som under 

flera århundraden byggts upp i anslutning till domkyrkorna och gymnasierna i Västerås, 

Skara, Linköping, Kalmar och Växjö och som sedan kommunaliseringen 1974 tillhör 

folkbiblioteken på respektive ort. Stiftsbibliotekens äldre samlingar utgör ett viktigt 

komplement till de traditionella forskningsbibliotekens bestånd och en bättre kunskap 
om samlingarnas innehåll kan öka användandet av dem vid forskning och undervisning 

vid universitet och andra forskningsinstitutioner. Stiftsbibliotekens särställning beror till 

                                                 
1 Halldin Norberg 2003, s. 198. 
2 Halldin Norberg 2003, s. 200. 
3 Regeringsbeslut 12, Ku2009/2152/KT. 
4 Lindmark, 2011, s. 2. 
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stor del på de äldre samlingarnas beskaffenhet, vilken tangerar alla komponenterna i den 

s.k. ABM-sektorn: arkiv, bibliotek och museum, samt att stiftsbiblioteken står under 

kommunalt huvudmannaskap. Stiftsbibliotekens samlingar utgör en viktig del av vårt 

kulturarv. För att bättre synliggöra dessa samlingar och göra dem mer kända och 

tillgängliga har satsningar på både nykatalogisering och digitalisering gjorts och är idag 

en pågående process. Genom detta arbete får den nationella och internationella 

forskarvärlden utökad kännedom om samlingarna. Även den personal, som i det dagliga 

arbetet ansvarar för och hanterar samlingarna, får betydligt bättre kunskap om dem.  

 

1.1 Problemformulering 

 

Digitaliseringen vid stiftsbiblioteken i Sverige har inte kartlagts tidigare och är därmed 

ett outforskat område. Efterfrågan på digitaliserat material från äldre samlingar ökar och 

frågan är hur stiftsbiblioteken kan möta behovet av att synliggöra och tillgängliggöra 

samlingarna samt att samtidigt finna och hantera de resurser som krävs för att 

genomföra detta arbete. Avsaknaden av nationella riktlinjer gör att det är upp till varje 

enskilt stiftsbibliotek att utföra digitaliseringsarbetet efter bästa förmåga enligt de 

förutsättningar som finns i form av pengar, tid och personal samt teknisk utrustning. Det 

är resurskrävande för kulturarvsinstitutioner i allmänhet och för stiftsbiblioteken i 

synnerhet att digitalisera och att utveckla samt underhålla komplexa digitala arkiv och 

system. Detta har medfört att förslag till samarbetsmodeller på nationell nivå utarbetas, 

och det är intressant att se hur stiftsbiblioteken resonerar kring detta. 

 
Den relevans som stiftsbibliotekens digitaliseringsförfarande av de äldre samlingarna 

har för forskare och andra målgrupper samt för kulturarvet i stort, är på många sätt unikt 

och bör lyftas fram, vilket gör att det känns särskilt angeläget att göra en explorativ 

studie på detta område. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med föreliggande uppsats är att göra en probleminventering av 

digitaliseringsförfarandet av äldre samlingar vid fem stiftsbibliotek i kommunal regi ur 

ett institutions-/producentperspektiv. Jag avser att studera vad det finns för olika 

förutsättningar för digitaliseringsverksamheten vid de olika stiftsbiblioteken, samt att 

undersöka vilka rekommendationer och utvecklingsområden som förekommer på 

nationell nivå kring denna verksamhet. 

 

Frågeställningarna är följande: 

 

 Vilka problemområden inom digitaliseringsverksamheten vid stiftsbiblioteken 
kan identifieras genom det empiriska materialet? 

 

 Vilka eventuella diskrepanser kan urskiljas mellan stiftsbibliotekens 
digitaliseringsverksamhet och rekommendationer kring denna verksamhet på 

nationell nivå? 
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1.3 Avgränsningar 

 
Studien avgränsar sig geografiskt till att undersöka digitaliseringsverksamheten vid fem 

stiftsbibliotek i Sverige, vilka alla ingår i kommunala folkbibliotek: Västerås, 

Linköping, Skara, Växjö och Kalmar. En viss avgränsning har gjorts även vad gäller 

vissa aspekter av digitaliseringen. Jag kommer inte att i någon större utsträckning gå in 

på tekniska detaljer, utan det kommer endast att tangeras.  

 

Jag har valt att inte avgränsa den typ av material som digitaliseras vid de olika 

biblioteken: handskrifter, tryck och bilder (porträtt). Detta på grund av att den 

digitalisering som skett fortfarande är ganska begränsad i omfång och att de olika 

stiftbiblioteken har haft och har fortfarande olika fokus beroende på olika 

förutsättningar, förhållningssätt och policy. Därför inbegriper studien digitalisering av 

samtliga ovanstående material. Undersökningen omfattar däremot inte material som är 

”digitalt fött” (born digital), vilket avser digitalt material som från början skapats 

digitalt, följaktligen där ingen överföring analogt – digitalt har skett.  

 

Stiftsbibliotekens äldre samlingar har följande avgränsning i uppsatsen: då en generell 

gräns för bokligt kulturarv går vid 100 år, innebär det att det är material från 1900-talets 

början och tidigare som avses. 

 
 

1.4 Begrepp 

 

Begreppet digitalisering har kommit att ha olika innebörd i olika sammanhang. I denna 

uppsats avses inte bara själva bildfångsten, utan hela processen att överföra objekt till 

digital form som digitaliseringen består av.
5
 I begreppet digitaliseringsprocess ingår 

därför: urval av originalen, förberedelse, reproducering (text- och bildfångst i form av 

digital fotografering eller skanning), efterbearbetning av filerna, registrering (bl.a. 

tillförande av metadata), uppmärkning, kvalitetsbedömning, inläggning i digital 

bildbank och söksystem, lagring (insatser för långsiktigt bevarande och permanent 

åtkomst), samt publicering.
6
  

 

Digitalisering kan vara antingen proaktiv eller reaktiv. Proaktiv digitalisering innebär att 

biblioteket i förväg har lagt upp en specifik strategi för vilka dokument som ska 

digitaliseras och inom vilken tidsram.
7
 Det är en systematisk digitalisering, vanligt inom 

projekt. Reaktiv digitalisering är efterfrågestyrd, ett slags ”on demand”, då användarna 

beställer digitalt material ur samlingarna. 

 

Med kulturarv avses definitionen som används i KB-utredningens betänkande: ”de 

förvärvade, inventarieförda, registrerade etc. objekt och informationsbärare, som finns 

’samlade’ vid svenska arkiv, bibliotek, museer och motsvarande institutioner eller som 

dessa ansvarar för.”
8
 

 

                                                 
5 SOU 2003:129. Betänkande från KB-utredningen, s. 179. 
6 SOU 2003:129, s. 179. 
7 Dahlström 2009, s. 176. 
8 SOU 2003:129, s. 179. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
 

2.1 Konferenser och digitaliseringsprojekt  

 
”Digital agenda för kulturarvet” – är titeln på en konferens organiserad 2010 av ABM-

centrum och Kungliga Biblioteket
9
. Departementssekreterare vid Kulturdepartementet, 

Sophia Laurin, arbetar med en nationell strategi för elektronisk tillgång. På konferensen 
talade Laurin kring ämnet: ”Inför en nationell strategi för digitalisering, elektronisk 

tillgång och digitalt bevarande”, vilket även är titeln på det uppdrag från regeringen, 

som 2009 gick ut till statliga och regionala myndigheter och institutioner i Sverige.  I en 

undersökning som gjorts av Kulturdepartementet
10

, framgår det att: majoriteten av 

institutionerna i Sverige saknar en digitaliseringsstrategi; det redovisas få samarbeten 

om gemensamma standarder (t.ex. databassystemet Primus och museiportalen 

DigitaltMuseum
11

) och det redovisas få samarbeten om långtidslagring, menar Laurin. 

Det som framkom av utredningen var att institutionerna efterfrågade generella riktlinjer 

från regeringens sida. Till följd av uppdraget, och för att tillgodose behovet av ett 

samordnat arbete inom kulturarvsområdet, fick Riksarkivet i december 2011 i uppdrag 

av regeringen att inrätta och driva ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt 

bevarande och digital förmedling av kulturarvet under perioden 2011-2015. Detta 

sekretariat ska organiseras som en särskild enhet vid Riksarkivet och ska bl.a. ansvara 

för utveckling, kompetensuppbyggnad och återrapportering till EU.
12 Den nationella 

strategin ska endast ha en slags ramfunktion, medan de enskilda institutionerna bäst 

sköter projekt, arbetsmetoder och tekniska lösningar enligt enskilda förutsättningar. 

 
Kulturdepartementet har vissa förväntningar på institutionerna inom kulturarvsområdet 

vad gäller digitaliseringsstrategierna. En egen digital strategi ska utvecklas, som tar upp 

prioriteringar, policys och upphovsrättsfrågor, avgiftsuttag, uppföljning och utvärdering 

etc. Vidare förväntas också en högre grad av samverkan institutionerna emellan, vilket 

ska effektivisera investeringar för digitalisering och lagring. Samverkan skulle vidare 

skapa användarvänliga lösningar, kataloger, söksystem och portaler samt ge användarna 

ökad interaktivitet och möjlighet att katalogisera och vidareförmedla.
13

 Henrik Hansson, 

politiskt sakkunnig under Anna Karin Hatt på Näringslivsdepartementet, fastslår att det 

behövs en ny immaterialrätt, och en gemensam digital agenda för Europa och Sverige. 

På europeisk nivå påbörjades 2010 arbetet med ett nytt strategiskt ramverk kring 

digitala tillgångar i Europa. Syftet är att bygga ett hållbart Europa och att göra allmän 

information tillgänglig. Luca Martinelli, som arbetar på EU-kommissionens avdelning 

för informationssamhället med projektet Europeana, berättar om hur upphovsrätten 

skapar problem, eftersom det i många länder, undantaget de nordiska, saknas licenser, 

vilket gör att materialet inte får användas. Vidare är finansieringen ett problemområde 

och en majoritet anser att den ska utgöras av offentliga medel i stället för privata. Faran 

med att finansieras av privata aktörer är att materialet då riskerar att bindas till den 

aktören, vilket kontrasterar ambitionen fri tillgänglighet. På europeisk nivå finns 

Europeana, en interaktiv plattform där 15 miljoner objekt från museer, bibliotek, arkiv 

och audiovisuella samlingar som ca 1500 institutioner runt om i Europa har bidragit 

                                                 
9 Digital agenda för kulturarvet 2010. 
10

 Regeringsbeslut 12, Ku2009/2152/KT. 
11 På DigitaltMuseum är föremål, fotografier, konst och byggnader från svenska museer webbpublicerade. 
12 Bengtsson 2011. 
13 ABM-centrum, Kungliga biblioteket 2010. 
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med och tillgängliggjort. Ytterligare ett europeiskt forum är nätverket och projektet 

MINERVA
14

, som startade 2002. Minerva har även tagit fram rekommendationer och 

tumregler
15

, som riktar sig till kulturarvsinstitutioner som arbetar med 

digitaliseringsverksamhet och som översatts till svenska av ABM-centrum.
16

 

 

Temat för konferensen Digitalisera nu! Vägval strategier, framtid, som hölls 2010
17

, 

var projektet och on-demand-tjänsten Forskarstyrd digitalisering, drivet av Umeå 

universitetsbibliotek och är ett exempel på användarstyrd digitalisering. Utgångspunkt 

för projektet har varit det europeiska nätverket ”Ebooks on demand” (EOD).
18

 Idén är 

sedan 2010 implementerad som automatiserad beställningsrutin och länkar finns i de 

bibliografiska posterna i LIBRIS på tryckt material utgivet före 1900 och som ingår i 

Umeå universitetsbiblioteks bestånd.
19

  

 

Projektet LUPP – ett digitaliseringssamarbete mellan Stiftsbiblioteket vid Linköpings 

Stadsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek, finansierat av KB, presenterades även 

på ovanstående konferens och utgör en modell för hur bibliotek kan hantera och 

samarbeta kring digitalisering.
20

 Utgångspunkten har varit att genom samverkan, en s.k. 

”mallorganisation”, mellan olika digitaliserande institutioner kring utveckling och 

underhåll av systemen, förbättra dessa för att bli långsiktigt hållbara.
21

 En gemensam 

digital plattform har utformats, som blir grundpelaren till skapandet av ett gemensamt 

långsiktigt digitalt registrerings- och visningssystem för kulturarvssamlingar. Denna 

plattform, utvecklad under 2010-2011, lyder under namnet ALVIN (Archives & 

Libraries Virtual Image Network) och är ett digitalt arkiv med digitala bilder och 

tillhörande metadata, samt med vissa specifika registrerings- och visningsgränssnitt. 

Inom Alvin kommer databasen ArkA-D att byggas, där man på fyra olika nivåer (därav 

namnet A-D) kan registrera och digitalisera handskriftssamlingar och som även ska ge 

utrymme för användargenererat innehåll i modul D
22

. Detta diskuteras också i avsnitt 

4.8 i denna uppsats. Alvin innehåller redan bilddatabasen Bildsök och proveniens- och 

bokbandsdatabasen ProBok, som också använder ett gemensamt registreringsgränssnitt 

och databas för de samarbetande biblioteken. Dessa har möjlighet att från ProBok länka 

till egna kulturarvssamlingar.  

 

ABM-centrum är ett numera avvecklat sekretariat
23

, som har arbetat med samordning av 

frågor som rör svenska arkiv, museer och bibliotek samt ett samarbetsprojekt, påbörjat 

2004, mellan sju institutioner från ABM-sektorn, däribland KB. På webbplatsen finns 

information om seminarier kring digitaliseringsstrategier m.m. på både nationell och 

internationell nivå. En av ABM-centrums inriktningar var att ”bidra till en nationell 

strategi genom att verka för samarbete, nätverkande och ökade kontaktytor 

                                                 
14 MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in digitization. 
15 Good Practices Handbook 2003. 
16 Good Practices Handbook 2007. 
17 Digitalisera nu! Vägval strategier, framtid 2010. 
18 Librisbloggen – LIBRIS nationella bibliotekssystem 2011. 
19 Karlsson 2010. 
20 Cullhed 2010. 
21 LUPP: Digitaliseringssamarbete mellan Stiftsbiblioteket vid Linköpings Stadsbibliotek och Uppsala 

universitetsbibliotek 2011. 
22 Projektbeskrivning Ark-A-D 2011. 
23 Avvecklat 2010-12-31. 
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medlemsinstitutionerna emellan”.
24

 På webbplatsen återfinns även det underlag från 

myndigheter och institutioner som dessa presenterat som svar på regeringens uppdrag.
25

 

2.2 Litteraturgenomgång 

 
KB – ett nav i kunskapssamhället är ett betänkande från KB-utredningen

26
, vars syfte är 

att se över KB:s verksamhet och arbetsformer, både som nationalbibliotek, men även 

som samordnande nationell resurs vad gäller forskningsbibliotek. I avsnittet som rör 

handlingsplanen för digitalisering: ”Kulturarv till mångas glädje och nytta”, betonas 

relevansen av ett ökat samarbete inom KB och mellan KB och andra 

kulturarvsinstitutioner.
27

 KB:s strävan är att allt som digitaliseras blir sökbart i 

samkatalogen LIBRIS. Ett viktigt pilotprojekt har varit projektet Bilddatabaser och 

digitalisering – plattform för ABM-samverkan, (2001-2002), där samarbetspartnerna 

var: KB, Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet. I förlängningen kan 

detta arbete skapa förutsättningar för ett gemensamt index till alla digitaliserade resurser 

inom ABM-området, oberoende av var originalen fysiskt befinner sig. En praxis har 

utarbetats för vilken kvalitet och vilka standarder som ska appliceras vid digitalisering 

och den baserar sig huvudsakligen på KB-projektet från 1999: Plattform för 

bilddatabaser, i vars slutrapport
28

 följande delaktiviteter urskiljs: definition av termer 

och begrepp; urvalskriterier; (bild)registrering; kvalitet och standard; teknisk och 

administrativ plattform. 

 

J. Mannerheim skriver i sin artikel Öppna samlingarna! KB satsar på tillgänglighet 

genom digitalisering,
29

 om ett projekt med samma titel, som påbörjades 2006 inom 

ramen för Accessprojektet
30

. Projektets huvudsyfte var att bättre tillgängliggöra KB:s 

skatter via Internet. Det är ett exempel på hur digitalisering och Internet kan användas 

för att ”återlämna” bl.a. gamla krigsbyten i våra samlingar till alla som ser dem som en 

viktig del av sin historia och sitt kulturarv. 

 

I boken I bildarkivet. Om fotografi och digitaliseringens effekter, finns många relevanta 

artiklar som anknyter till uppsatsens empiriska material.
31

 En artikel beskriver 

Riksantikvarieämbetets webbinitiativ 2009 att göra ett antal sekelskiftsfotografier 

tillgängliga på Flickr Commons
32

. Syftet var dels att tillgängliggöra materialet och dels 

att ge möjligheten till interaktivitet för användarna. Satsningen gav institutionen både 

goodwill och medial uppmärksamhet till en försumbar kostnad.
33

 Även Library of 

Congress har lagt ut delar av sina bildsamlingar och man kan konstatera att det inte 

alltid är de bilder som man som institution förutsätter som uppmärksammas mest av 

användarna, om man ser till besöksstatistiken.
34

 

 

                                                 
24 ABM-centrum, Kungliga biblioteket 2010. 
25 Regeringsbeslut 12, Ku2009/2152/KT. 
26 SOU 2003:129.  
27 SOU 2003:129, s. 176 ff. 
28 Gram & Kjellman 2000, s. 6-7. 
29 Mannerheim 2006. 
30 En regeringssatsning på anställningsstöd inom kultursektorn. 
31 Dahlgren & Snickars 2009a. 
32 Flickr: en webbtjänst och community för uppladdning av digitala bilder/filmer i privata eller publika fotoalbum. 
33 Dahlgren & Snickars 2009b, s. 20-21. 
34 Strandroth 2009, s. 111. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Webbtj%C3%A4nst
http://sv.wikipedia.org/wiki/Digital_bild
http://sv.wikipedia.org/wiki/Video
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I rapporten, Det bokliga kulturarvet – till pappersinsamlingen?, belyses situationen idag 

kring äldre boksamlingar vid svenska bibliotek, däribland även stiftsbiblioteken. Som 

svar på frågan ”hur kan man rädda det bokliga kulturarvet?”, lyfts digitalisering fram, 

tillsammans med många andra förslag till bevarandeåtgärder. Dock poängteras att 

digitaliseringsverksamheten inte ersätter dessa.
35

 

 

Massdigitaliseringsprojekt såsom Google Books Library Projekt, erbjuder miljontals 

digitaliserade böcker.
36

 Massdigitaliseringen – av kvantitativ natur - är dock långt ifrån 

den typ av digitalisering som sker vid stiftsbiblioteken, där man snarare utför en 

kvalitativ digitalisering, eller en kritisk digitalisering, som det också definieras i Mats 

Dahlströms artikel: Kritisk digitalisering: en ny strategi? Denna typ av digitalisering 

innebär att flera moment i digitaliseringsprocessen görs på ett manuellt, intellektuellt 

och kritiskt sätt, där val, urval och tolkning sker, vilket vore omöjligt inom 

massdigitaliseringsprojekten. Kritisk digitalisering går på djupet, medan 

massdigitalisering går på bredden, menar Dahlström.
37

 Biblioteken övertar en mer 

uttalad roll som producent, utöver den traditionella som förmedlare. Biblioteken är nu 

med och skapar det digitala kulturarvet, genom digital överföring. Denna skapande roll 

övergavs vid boktryckarkonstens uppkomst, men har nu slutit en historisk cirkel.
38

 

 

I artikeln ”Så vänder vi på bladet…”. Digitalisering av handskrifter med Touch & Turn, 

skriver Halldin Norberg
39

 om det ovanstående teknologiska företagets 

digitaliseringsarbete med skrifter från Uppsala Universitetsbibliotek. Tekniken som 

utvecklats gör att användaren kan bläddra virtuellt i en handskrift och det är möjligt att 

göra särskilda utställningsversioner av manuskript. Dahlström skriver i en annan 

artikel
40

 istället om förrädiskheten med dessa ”kodexsimulatorer”, där skuggningar, 

retuscheringar och andra tricks bidrar till känslan av autenticitet och bländar oss med en 

”bokkänsla”. 

 

Ricky L. Erway
41

 skriver i en artikel att en viktig aspekt med digitalisering är ”Remote 

access”: man kan nå forskare utanför institutionerna och tillgängligheten har inga 

geografiska restriktioner. Detta kan minska antalet fysiska besökare, men säkert öka 

antalet besökare via Internet. Samtidigt ökar efterfrågan på originalen och detta kan 

skapa ytterligare problem vad gäller bevaring och skydd. Urvalsförfarandet är också en 

aspekt på digitaliseringen: antingen väljs en samling som är i stort bevaringsbehov eller 

som är mycket efterfrågad av forskare/användare. Man kan se på hur originalmaterialet 

har använts dittills och sedan välja den oftast efterfrågade – ett slags ”greatest hit”. 

Erway menar att hanteringen av de digitala filerna skapar nya problemställningar. För 

att arkivera det digitaliserade materialet krävs det lagringsutrymme, personal, och 

underhålls- och säkerhetsmjukvaror som inte vanligtvis återfinns på de flesta bibliotek. 

 

”Digital textcykel” är ett begrepp som T. Hillesund introducerar.
42

 Han menar att till 

skillnad mot textcykeln i traditionell bemärkelse (skrift, distribution och läsning), där 

texten inte är separerad från pappret där den visualiseras, är den digitala texten åtskild 

                                                 
35Kåring Wagman 2009, s. 13. 
36 Snickars 2009, s. 165-167. 
37 Dahlström 2009, 180-181. 
38 Dahlström 2009, s. 172. 
39 Halldin Norberg 2003, s. 193-207. 
40 Dahlström 2011, s. 13-15. 
41 Erway 1998, s. 123 ff.. 
42 Hillesund 2005. 
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från själva representationen: lagringen av texten sker separerat från dess visuella form. 

Med digitaliseringens genombrott delas lagring och representation upp i två separata 

faser av textcykeln och det analoga och det digitala materialet får egna kretslopp. I 

empirin kommer vi att se att även den digitala kopian kräver bevaringsåtgärder. Detta 

sätt att se på det digitala materialet kan även appliceras på långtidslagring av digitala 

filer. Den kan ske utan geografiskt fysiska begränsningar, långt borta från originalen i 

de äldre boksamlingarna. 

 

I regeringsbeslutet Uppdrag och inbjudan att bidra till en nationell strategi för 

digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande, som omnämndes i 

inledningen, beskrivs uppdraget åt myndigheter och institutioner i detalj.
43

 I bilaga 3 i 

preciseringen av uppdraget, skildras bakgrunden samt regeringens tidigare satsningar på 

digitalisering samt ett förtydligande av uppdraget. Vidare belyses tre strategiska 

utvecklingsområden: en effektivare hantering av digital information; användarvänliga 

lösningar och metoder att hantera upphovsrättsfrågor i den digitala miljön.  

 

Kerstin Assarsson Rizzi belyser nuläget för cirka 30 svenska specialbibliotek med 

humanistisk inriktning utanför högskolan, i rapporten Humanistiska specialbibliotek
44

. I 

rapporten har specialbibliotekens situation kartlagts både via en webbenkät och 

personliga besök. Syftet med kartläggningen var att öka kunskapen om de humanistiska 

specialbibliotekens samlingar, verksamhet och aktuella situation.  Assarsson Rizzi 

konstaterar att det råder en stor obalans mellan specialbibliotekens samlingar och 

användargrupper och bibliotekens personalresurser. Hon skriver vidare att Stifts- och 

landsbibliotekens situation är jämförbar med specialbibliotekens och att det därför ingår 

i KB:s nya uppdrag som nationell biblioteksmyndighet att ge de kommunala 

huvudmännen det stöd och underlag som behövs för att vårda och tillgängliggöra de 

värdefulla boksamlingarna.
45

 Ökad kunskap om de olika specialbibliotekens samlingar, 

verksamhet och aktuella situation, kan ge biblioteken en plats på bibliotekskartan och 

inlemma dem i en nationell biblioteksplan, menar Assarsson Rizzi.
46

 

 

Vidare har jag hämtat inspiration från några magisteruppsatser i BADA: Christoffer 

Nilsson, Massdigitalisering och kvalitativ digitalisering: En jämförelse av 

digitaliseringen på nationalbiblioteken i Norge och Sverige.
47

 Jenny Johansson, Mellan 

råd och praktik – en studie av åtta folkbiblioteks digitaliseringsprojekt
48

 och Charlotte 

Emanuelsson Digitalisering av kulturarvet. En studie av digitalisering vid två 

museer.
49

Evelina Ottoson har skrivit, Blås bort dammet från de äldre 

boksamlingarna”
50

, en studie om folkbiblioteks bevarande av bokligt kulturarv. Den tar 

inte upp digitaliseringsaspekten, dock var den relevant ur det avseendet att hon 

undersökte just stiftsbiblioteken.
51

 

 

Ovanstående litteratur, projektbeskrivningar, konferensmaterial och rapporter kommer 

att användas och relateras till det empiriska materialet i min resultatredovisning och 

                                                 
43 Regeringsbeslut 12, Ku2009/2152/KT. 
44 Assarsson Rizzi 2010. 
45 Assarsson Rizzi 2010, s. 5. 
46 Assarsson Rizzi 2010, s 48. 
47 Nilsson 2009. 
48 Johansson, 2008. 
49 Emanuelsson, 2006. 
50 Ottosson 2009. 
51 Ottosson 2009, s. 15. 
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analys samt i diskussionsavsnittet. Materialet är tänkt att ge en bakgrund och en kontext 

till forskningsfältet samt att genom att skapa en översikt av den aktuella situationen vad 

gäller digitaliseringsverksamheten inom ABM-sektorn, kunna ringa in olika 

problemområden. 

 

 

 

3. Teori och metod 
 

3.1 Teoretiskt ramverk 

 

Den teoretiska ram, inom vilken den föreliggande uppsatsen rör sig, är en modell som 

museologen Ivo Maroević utarbetat för att illustrera komponenterna i kulturarvet i den 

s.k. ABM-sektorn: museum, arkiv och bibliotek.
52

  

 

Maroević indelar kulturarvet i en materiell och en immateriell del. Det immateriella 

kulturarvet kan bestå av ord, musik och rörelser, vilket kräver ett medium för att 

förmedla upplevelsen. Det materiella kulturarvet delas in i rörligt och orörligt, där det 

orörliga är rumsligt beroende. Det rörliga materiella kulturarvet är inte rumsligt eller 

kontextuellt betingat, utan kan optimalt förvaras och bevaras i museer, arkiv och 

bibliotek. De olikheter som karakteriserar de samlade objekten samt deras hantering och 

användning vid dessa kulturarvsinstitutioner, påverkar institutionernas utformning, 

uppdrag och organisation.  

 

För att grafiskt påvisa museernas, arkivens och bibliotekens egenarter illustrerar 

Maroević det genom en tolkning av kulturarvsobjekt i form av en triangulär modell:  

 

 

 
 

       

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
       Figur 1: Efter Maroevićs modell av kulturarvsobjekt i ABM-sektorn

53
 

 

Översatt till ABM-sektorn står Museum för material, Arkiv för form och Bibliotek för 

innehåll (Figur 1). Maroević ser alltså bibliotekets roll i denna stereotypa modell, som 

                                                 
52 Maroević 1998, s. 139. 
53 Maroević 1998, s. 139. 
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innehållsligt viktig såsom bärare av mänsklig kunskap och information genom det 

skrivna ordet, under förutsättningen att det är en typ av bibliotek som har böcker i 

”traditionell” bemärkelse sitt bestånd. Stiftsbibliotekens bestånd och verksamhet får i 

detta sammanhang en särställning i förhållande till den ovanstående modellen, eftersom 

de innehåller samtliga komponenter: material av bokhistoriskt värde – artefakter 

(museum), arkivmaterial (arkiv) och böcker/dokument som är innehållsligt viktiga 

(bibliotek). De olika perspektiven på de äldre samlingarnas speciella beskaffenhet 

framkommer även i det empiriska materialet. När vi sedan ser till 

digitaliseringsverksamheten med dessa samlingar vid de fem stiftsbiblioteken, som 

utgör temat för denna uppsats, når vi ytterligare en dimension.  

 

För att illustrera graden av abstraktion i de olika dimensionerna gör Maroević följande 

indelning: den reella verkligheten, där han placerar museet; den kontrollerade 

verkligheten, där arkiv och bibliotek placeras och slutligen den virtuella verkligheten 

där digitala kopior och virtuella utställningar placeras. Med ”kontrollerad” verklighet 

avser han hur personalen som arbetar vid kulturarvsinstitutionerna kontrollerar 

förvaring och underhåll av den fysiska samlingen. I den virtuella och digitala 

dimensionen är situationen annorlunda. Där kan bildfilerna lagras långt bort från det 

fysiska originalet - den digitala textcykelns kretslopp, för att återkoppla till Hillesund.
54

 

Originalen befinner sig under kontroll i säkerhetsmagasinen, medan de digitala filernas 

framtid är beroende av långtidslagring, uppdatering, uppgradering, datasäkerhet och 

stora ekonomiska medel. 

 

Även om Maroevićs modell avser bibliotek i en mer traditionell bemärkelse, anser jag 

att det är relevant att genom det empiriska materialet försöka att utifrån de fem 

stiftsbibliotekens särställning placera in dem och den relativa 

digitaliseringsverksamheten, i denna modell, som får utgöra uppsatsens teoretiska 

ramverk. Jag kommer att relatera till teorin i kapitel fyra (Resultatredovisning och 

analys) samt återkomma med ett resonemang kring slutsatsen i diskussionskapitlet. 

 

3.2 Presentation av metodval och analysinstrument  

 

Semistrukturerade intervjuer är den kvalitativa metod, som har använts i denna uppsats 

tillsammans med litteratur- och dokumentstudier och utgör den empiriska grunden i 

undersökningen. Uppsatsens metod och analysinstrument utgörs av en kvalitativ 

innehållsanalys av både bibliografiskt material och intervjumaterial. Tillvägagångssättet 

för materialinsamling har i en första fas varit bibliografisk sökning av tidigare 

forskning, för att skapa en generell bild av hur forskningssituationen är och hur den har 

utvecklats, följt av en andra fas då de semistrukturerade intervjuerna utfördes enligt 

utarbetad intervjuguide (se bilaga). Intervjumetoden har i egenskap av kvalitativ metod 

dels syftet att skapa ökad förståelse för det problemområde som undersöks, dels att sätta 

in detta problem i ett större sammanhang.  

 
Det empiriska materialet, som i föreliggande uppsats utgörs av transkriptioner av 

intervjusvaren samt dokumentstudier, ligger till grund för urvalet av vad som är relevant 

för undersökningen. Dag Ingvar Jacobsen påpekar i sin bok Förståelse, beskrivning och 

                                                 
54 Hillesund 2005. 
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förklaring
55

, att man först bör skapa en struktur i texten genom att kategorisera. Det 

empiriska materialet grupperas sedan efter de svar man fått. Därigenom kan man lättare 

uttyda skillnader och likheter i materialet och man får en översikt. Intervjuguiden i sig 

kan ses som en slags kategorisering gjord i förväg, eftersom det redan där finns en 

översikt över de teman som avses beröras med den underliggande teorin i botten.  

 

I undersökningen har jag följt intervjuundersökningens sju stadier enligt Steinar Kvale 

och Svend Brinkmann: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och 

rapportering.
56

 Intervjumetoden bör vara organiserad, strukturerad och välplanerad och 

båda parter (intervjuare – informant) måste vara väl medvetna om situation och syfte. 

Jag gör inget anspråk på att det ska förekomma någon form av generaliserbarhet av 

studien på andra typer av bibliotek än stiftsbibliotek, till följd av uppsatsens resultat. 

 

3.2.1 Samtalsintervjuer 

De semistrukturerade intervjuerna utfördes med sex bibliotekarier, vilka ansvarar för 

samlingarna och digitaliseringsprojekten vid Stiftsbiblioteken i Västerås, Skara, 

Linköping, Kalmar och Växjö. Samtliga intervjuer gjordes i informanternas arbetsmiljö 
vid respektive stiftsbibliotek. Innan intervjuerna genomfördes hade jag skickat ett brev 

via e-post till informanterna med information om mitt syfte med uppsatsen och 

intervjuerna samt en förfrågan om deltagande i undersökningen. Samtliga förfrågningar 

fick positiv respons. Anledningen till att två bibliotekarier intervjuades vid 

Stiftsbiblioteket i Västerås var att en bibliotekarie precis skulle gå i pension och att en 

efterträdare just hade utsetts. Vid de övriga stiftsbiblioteken gjordes endast en intervju, 

eftersom det bara fanns en bibliotekarie per bibliotek som ansvarade för 

stiftsbibliotekets samlingar och digitaliseringsprojekt. Frågan om att göra ett urval av 

informanter blev av detta skäl aldrig aktuell. 

 

Man brukar skilja mellan ”informanter” och ”respondenter”. I en informantintervju har 

de intervjuade personerna ifråga lokalkännedom eller är ”sanningssägare” och hjälper 

till att ge information om, som i detta fall, digitaliseringsprocessen vid det relativa 

stiftsbiblioteket. En respondentintervju däremot, innebär att man fokuserar på 

svarspersonerna själva och deras känslor, åsikter och uppfattningar. I praktiken är 

samma person ofta både informant och respondent,
57

 vilken även är fallet i denna 

undersökning: undersökningsdeltagarna beskriver både digitaliseringsverksamheten och 

ger uttryck för egna åsikter och visioner.  

 

Vid samtalsintervjuer är det lättare att konstruera frågor av öppen karaktär, vilket ger ett 

bredare utrymme för informantens svar. I studien har jag använt mig av en 

semistrukturerad intervjuguide, där frågorna är tematiskt indelade. Denna intervjuform 

har fördelen att vara flexibel och därför ställdes även följdfrågor för att ge 

informanterna tillfälle att utveckla och förtydliga sina svar. 

 

Enligt Kvales och Brinkmanns modell av en intervjuundersökning,
58

  som jag försökt 

följa, gjorde jag i ett initialt skede en tematisering, vilken gick ut på att formulera 

undersökningens syfte, forskningsfrågorna och föreställningen om ämnet innan 

                                                 
55 Jacobsen 2007, s. 139. 
56 Kvale & Brinkmann 2009, s. 118. 
57 Repstad 2007, s. 10. 
58 Kvale & Brinkmann 2009, s. 118. 
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intervjuerna påbörjades. Därefter utformades intervjuguiden som skulle spegla 

uppsatsens syfte. Tematiseringen resulterade i att intervjuguiden indelades enligt 

följande struktur: 

 

 Stiftsbibliotekens digitaliseringsverksamhet 

 Syfte och mål med digitalisering vid stiftsbiblioteken 

 Urvalsförfarande, avgränsning och tillvägagångssätt 

 Originalen i de äldre samlingarna 

 Teknik, långtidslagring och digital kompetens 

 Behov, efterfrågan och statistik 

 Upphovsrätt 

 Framtidsvisioner 
 

Planeringen av undersökningen innebar att organisera upplägget av undersökningen 

med hänsyn till alla ovanstående stadier. Utgångspunkten var vilken kunskap som 

eftersträvades och att reflektera över de etiska konsekvenserna. Rent konkret gick 

planeringen av intervjuerna ut på att dels kontakta och informera samtliga informanter 

per e-post och dels ibland via ett uppföljande telefonsamtal. Den logistiska delen av 

planeringen gick ut på att hitta lämplig tidpunkt för alla parter och att organisera resorna 

till stiftsstäderna. Intervjuerna utfördes enligt intervjuguiden med bibliotekarierna på 

respektive stiftsbibliotek och var i snitt ungefär 60 minuter långa. Alla intervjuer, utom 

en, spelades in på Mp3-spelare. En informant ville på egen begäran inte bli inspelad, 

vilket naturligtvis respekterades och anteckningar fördes istället. Informanterna 
informerades om att inspelningen på ljudfil endast var i studiesyfte, för att lättare kunna 

återge intervjun i skriftlig form på ett mer korrekt och tillförlitligt sätt. Ljudfilerna 

raderades efter utförd transkribering. Utskriften av intervjuerna, transkriberingen, 

skedde dels utifrån ljudfilerna från fem intervjuer och dels från de anteckningar som 

förts i den sjätte intervjun. Utskriften var en förberedelse av intervjumaterialet inför 

analysen. Analysen är själva bearbetningen av intervjumaterialet och där grupperades 

svaren enligt den tidigare gjorda tematiseringen och en sammanställning gjordes. Här 

ingår även själva diskussionen, där resultatet kopplas och analyseras till 

forskningsfrågorna och den teoretiska referensramen. Verifiering är momentet då 

intervjuresultatens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet fastställs. Vad gäller de 

två förstnämnda, se avsnitt 3.3, vad gäller generaliserbarheten har jag redan behandlat 

det i början av detta avsnitt. Rapportering är slutligen den föreliggande uppsatsen. 

 

3.2.2 Dokumentstudier 

I denna undersökning har ingen djupare textanalys gjorts, utan dokumenten har fungerat 

som faktabärande och informativa källor. En del av de skriftliga källor som har använts 

är exempelvis stiftsbibliotekens respektive webbplatser, informationsbroschyrer, 

projektbeskrivningar, projektansökningar och i vissa fall interna policydokument, där 

digitaliseringsverksamheten omtalas och beskrivs. 

 

För övrigt har en del litteratur och material på Internet rörande digitalisering undersökts, 

främst med syftet att skapa mig en generell bild av forskningsläget och i vilka termer 

den aktuella debatten i Sverige förs kring digitalisering – upp till regeringsnivå. Jag 
ville således kunna placera stiftsbibliotekens situation i en kontext, vad gäller 

digitaliseringsverksamheten. 
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3.3 Reliabilitet och validitet 

 
Validitet och reliabilitet har ursprungligen utgångspunkten i ett empiriskt/positivistiskt 

synsätt och handlar om forskningens kvalitet. Reliabiliteten ser till undersökningens 

tillförlitlighet och validiteten dess giltighet, alltså om intervjustudien undersöker vad 

den var avsedd att undersöka.
59

 

 

Reliabilitetsaspekten har att göra med precision, noggrannhet och resultatets konsistens. 

Överfört på en kvalitativ undersökning handlar det mer allmänt om att vara noggrann i 

studiens alla led och att eliminera felkällor i största möjliga mån. Tolkningsaspekten av 

intervjumaterialet är en reliabilitetsfråga. Även om intersubjektivitet eftersträvas kan det 

ibland ses som ett orimligt ideal att uppnå. God forskning i det här fallet kan utmärkas 

av genomskinlighet och välgrundad argumentation.
60

 Enligt Kvale och Brinkmann finns 

det ingen sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form. Intervjuutskriften är 

en översättning från muntligt språk till skriftligt språk och man kan säga att det 

italienska uttrycket: traduttore, traditore – ”översättare [är] förrädare” – även kan 

appliceras på utskrifter.
61

 

 

I denna studie har en så noggrann transkribering som möjligt av intervjuerna 

eftersträvats, vilket har underlättat själva tolkningen av texten som intervjumaterialet 

mynnade ut i. Vidare följdes intervjumallen i största möjliga mån, vilket bör ha 

eliminerat eventuell försumlighet. En fördel med personliga intervjuer är att om 

någonting vore oklart vid själva intervjutillfället kan en uppföljning med frågor och 

förtydliganden göras via e-post, vilket gjorts i denna undersökning. Informanterna har 

alla varit tillförlitliga, eftersom de är bibliotekarier som ansvarar för stiftsbibliotekens 

samlingar och därmed också för den digitaliseringsverksamhet som bedrivs. 

3.4 Forskningsetik 

 

Ett övervägande som gjorts är i vilken utsträckning denna studies empiri ska behandlas 

konfidentiellt. Det har befunnits irrelevant för undersökningens syfte att namnge 

informanterna i de sex användarintervjuer som utförts och de betecknas därför i studien 

som informant A-F. Dock är institutionerna där digitaliseringsverksamheten bedrivs, de 

respektive stiftsbiblioteken, namngivna. Studiens art och inriktning bedöms inte beröra 

känsliga teman, medan vikten av att kunna identifiera stiftsbiblioteken känns relevant. 

Studien innehåller ej någon rankningslista över biblioteken där något värderas ”bättre 

eller sämre”, utan bör snarare ses som en kartläggning av den aktuella situationen vid 

respektive bibliotek. 

 

3.5 Källkritisk medvetenhet 

 
Då både dokument- och intervjumaterialet analyseras bör man iaktta ett källkritiskt 

förhållningssätt till värdet av och giltigheten hos den information som insamlats. Att 

upprätthålla distans och opartiskhet är alltid ett problem i kvalitativa undersökningar 

                                                 
59 Kvale & Brinkmann 2009, s. 118. 
60 Bergström & Boréus 2005, s. 35-36. 
61 Kvale & Brinkmann 2009, 194. 
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och om man har en personlig relation till den som intervjuas kan man riskera att bli vad 

socialantropologerna kallar för ”going native” d.v.s. att bli en av de infödda.
62

 Eftersom 

jag arbetar vid ett av biblioteken där två av intervjuerna utfördes – dock på en helt 

annan avdelning – hade jag detta i åtanke. Jag vill ändå poängtera att jag inte upplevde 

dessa intervjuer mer annorlunda än de andra. Intervjusituationen i sig och även ämnets 

art, gjorde att jag åtminstone kände mig neutral och höll lämplig distans. Därför 

bedömer jag att det inte finns någon direkt forskningseffekt hos dessa två informanter. 

Med forskningseffekt avses de förändringar i aktörernas beteende som är en följd av att 

de är medvetna om att vad de säger studeras
63

. För övrigt har alla informanterna haft 

förstahandskunskaper om det de har berättat, eftersom de ansvarar för digitaliseringen 

vid stiftsbiblioteken. Endast i något enstaka fall har det varit andrahandskunskaper, då 

man t.ex. pratat om något som pågått innan en informant anställdes. Informanterna har 

då hänvisat till något skriftligt dokument eller webbsida. Relevant information framkom 

dels genom intervjufrågorna följdes och dels spontant från informanterna. 

 

Vad gäller dokumentstudierna, där t.ex. informationsbroschyrer och 

projektbeskrivningar utgjort materialet, reflekterade jag också över huruvida dessa 

kunde ha haft anledning att innehålla ”retoriska” aspekter. Dock gjorde jag 

bedömningen att de rör sig inom en relativt neutral dimension, även om positiva drag i 

verksamheten naturligtvis lyfts fram. 

 

 

 

4. Resultatredovisning och analys 
 

I denna resultatredovisning ger jag först en allmän beskrivning av stiftsbiblioteken och 

sedan en kortare historik av respektive bibliotek. Därefter presenteras intervju- och 

dokumentstudieresultaten tematiskt uppdelat. Slutligen redogörs de rekommendationer 

som slutrapporten till KB-projektet Plattform för bilddatabaser innehåller
64

. 

 

Som redan nämnts i inledningen har stiftsbiblioteken unika och relativt okända äldre 

samlingar. I de gamla stiftsstäderna Västerås, Skara, Linköping, Kalmar och Växjö, som 

föreliggande studie baserar sig på, är samlingarna idag införlivade i, och utgör en 

avdelning av, respektive kommuns stadsbibliotek. I enlighet med Statskontorets förslag 

överlämnades samlingarna 1974 till värdkommunerna, som fick ekonomisk 

kompensation för vård av boksamlingarna.
65

 

 

Samlingarna började byggas upp redan under medeltiden, för att tillgodose 

domkapitlens, domkyrkornas och undervisningens behov. De expanderade under 

århundradena till betydande bibliotek, huvudsakligen knutna till städernas skolor och 

läroverk. Gemensamt för stiftsbiblioteken är att samlingarnas innehåll tidsmässigt 

sträcker sig från tidig medeltid och framåt samt att många förvärv har skett genom 

donationer av både enskilda verk och hela bibliotek. I dessa ingår inkunabler
66

, svenskt 
och utländskt tryck från skilda århundraden, däribland krigsbyten från stormaktstiden. 

Handskrifterna utgörs av material av nationellt intresse från olika tidsepoker. 

                                                 
62 Repstad 2007, s. 27. 
63 Repstad 2007, s. 27. 
64Gram & Kjellman 2000. 
65 SOU 2003:129, s. 210-241. 
66 Bok från boktryckarkonstens begynnelse fram t.o.m. 1500. 
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Musikaliesamlingarna i både tryck och handskrifter innehåller svensk och europeisk 

musik från mellan 1500- och 1800-talen. Sammantaget utgör samlingarna en viktig del 

av vårt kulturarv inte bara lokalt och regionalt, utan även nationellt och internationellt.
67

 

 

Befintliga kataloger är i många fall skapade för över 100 år sedan och är fysiskt 

begränsade till det egna biblioteket. Detta medför att kännedomen om samlingarna idag 

är begränsad. Vidare är stiftsbibliotekens betydelse för den lokalhistoriska forskningen 

påtaglig och unik. Vid de fem stadsbiblioteken finns även respektive lokalsamlingar 

med litteratur, ibland även av äldre slag, knuten till regionen. Ofta utgör dessa 

samlingar en separat avdelning vid stadsbiblioteken, men ibland kan enheterna flyta in i 

varandra, både vad gäller lokaler och organisation. 

 

Stiftsbiblioteket i Västerås (Informant A och informant B) 

Stiftsbiblioteket vid Västerås stadsbibliotek består av äldre bok- och 

handskriftssamlingar samt modern svensk facklitteratur av vetenskaplig karaktär. 

Stiftsbiblioteket har sina rötter i medeltidens domkyrkobibliotek och 1600-talets 

gymnasiebibliotek. Samlingarna består av omkring 45 000 böcker, 70 hyllmeter 

handskrifter, 30 000 småtryck och 11 000 porträtt. 139 inkunabler ingår i 

samlingarna.
68

Stiftsbiblioteket och Västmanlandssamlingen är separata enheter med 

separat budget. Informant B arbetar cirka 60% av arbetstiden med stiftssamlingarna. 

Informant A gick i pension en tid efter intervjutillfället. 

 

Stifts- och landsbiblioteket i Skara (Informant C) 

Stifts- och landsbiblioteket har sina äldre samlingar i den s.k. Forskaravdelningen. Där 

finns material från medeltiden och fram i modern tid. Förutom den stora boksamlingen 

finns även handskrifter och musikalier, lokalhistorisk litteratur och arkiv, 

släktforskningsmaterial och databaser. Antalet inkunabler är ungefär 30 stycken. 

Arkiven utgör en stor del av verksamheten. De flesta är av lokalhistorisk karaktär och 

viktiga källor för framför allt forskning om Västergötland. Biblioteket förfogar över en 

porträttsamling med drygt femtusen bilder.
69

 Stiftsavdelningen och avdelningen för 

lokalsamlingen är två separata enheter med separat budget. Då det rör sig om att 

digitalisera äldre eller skört material sköter informant C bildfångsten, oavsett avdelning. 

 

Stifts- och gymnasiebiblioteket i Kalmar (Informant D) 

Stifts- och gymnasiebiblioteket i Kalmar utgör en särskild avdelning inom Kalmar 

stadsbibliotek. Grunden till biblioteket är det medeltida domkyrkobibliotekets och 

Kalmar storskolas äldsta bok- och handskriftssamlingar. Kyrkans och skolans bibliotek 

växte och mot slutet av 1600-talet sammanslogs de och bildade det som från 1700-talets 

slut kom att kallas ”Stifts- och gymnasiebiblioteket”. Idag omfattar samlingarna ca 850 

hyllmeter, varav 25 meter utgörs av handskrifter.
70

 Informant D arbetar halvtid med de 

äldre samlingarna vid Stifts- och gymnasiebiblioteket i Kalmar. 

 

Stifts- och landsbiblioteket i Linköping (Informant E) 

Biblioteket har sitt ursprung i det medeltida domkyrkobiblioteket. Det befintliga 

beståndet av handskrifter och böcker har byggts upp från 1600-talet och framåt. 

Boksamlingarna omfattar cirka 235 000 volymer och är därmed det största av de fem 

                                                 
67 Matsson 2011b, s. 1. 
68 Stiftsbiblioteket i Västerås 2011; Västerås stadsbibliotek 2011. 
69 Skara kommun 2011b. 
70 Kalmar kommun 2011. 
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stiftsbiblioteken.
71

 I den s.k. rara-samlingen, ingår bl.a. 135 inkunabler. I 

biblioteksbranden i Linköping 1996, förintades katalogerna till Stiftsbibliotekets bok- 

och handskriftssamlingar, men själva samlingarna klarade sig. Biblioteket fick då, i 

samverkan med: BTJ i Lund, OCLC, KB och Riksarkivet, med försäkringsmedel 

återskapa de förstörda katalogerna. Genom att detta enorma arbete bedrivits med 

försäkringspengar har inte Stiftsbiblioteket deltagit i det gemensamma katalogiserings- 

och digitaliseringsprojektet, mellan Skara, Västerås och Växjö, vilket behandlas längre 

fram.
72

 Östgötasamlingen, Stiftsbiblioteket och släktforskarservice ingår i ”Funktion 

forskning” och är olika delar inom samma enhet.
73

 

 

Stiftsbiblioteket i Växjö (Informant F) 

Stiftsbibliotekets äldre samlingar i Växjö stadsbibliotek är av mångahanda slag. 

Alltsedan bibliotekets första placering i domkyrkans ena torn kring 1600-talets mitt har 

det varit nära förbundet med Växjö stift och dess boksamlingar, och den äldsta 

litteraturen är till stor del religiös. Under 1800-talet förvärvades flera viktiga donationer, 

bl.a. ett flertal krigsbyten från stormaktstiden. Under åren 1954-1975 var biblioteket ett 

s.k. stifts- och landsbibliotek, en mellanform av forsknings- och folkbibliotek. 

Stiftsbiblioteket är idag en avdelning inom Växjö stadsbibliotek.
74

 Lokalsamlingen är 

åtskild från Stiftsbiblioteket, men även här har samlingarna mycket gemensamt. 

 

4.1 Stiftsbibliotekens digitaliseringsverksamhet 
 

De fem stiftsbiblioteken har kommit olika långt i respektive digitaliseringsverksamhet: 

hos en del är den på planeringsstadiet medan andra projekt är avslutade och ytterligare 

en del är skjutna på framtiden. Biblioteken har således olika förutsättningar och 

erfarenheter. Ibland har vissa bibliotek anlitat externa aktörer för själva bildfångsten och 

ibland utförs den verksamheten av informanten själv. Detsamma gäller lagringen: ibland 

lagras det digitala materialet på egen server, eller på kommunens server och ibland är 

det via outsourcing. I de fall då informanterna själva utför själva fotoreproduktionen och 

efterbehandlingen, var de mer informerade om tekniska detaljer, medan i andra fall var 

informanten mest insatt i själva projektet och inte den rent praktiska delen av 

digitaliseringen. I något fall vidarebefordrades frågor av mer teknisk karaktär till den 

personal som arbetade med den delen av digitaliseringsprocessen.  

 

Samtliga stiftsbibliotek arbetar nästan uteslutande med bilddigitalisering: 

källdokumenten representeras som bilder av t.ex. sidor i en handskrift eller en bok – ett 

slags digitala faksimiler.
75

 Dock är det sällan som det finns behov av att uppnå KB:s 

standard för ”faksimilkvalitet”
76

, som vi ser längre fram i rekommendationerna.
77

 

Genom skanning eller digitalfotografering skapas bildfiler som sedan kan bearbetas allt 

efter syfte. Fyra utav fem stiftsbibliotek
78

 arbetar med både proaktiv och reaktiv 

digitalisering. Den proaktiva digitaliseringen kan dels vara digitaliseringsverksamhet 

genom olika projekt och dels digitalisering som gjorts i bibliotekens egen regi. 

                                                 
71 Linköpings kommun 2011. 
72 Matsson 2011b, s. 2. 
73 Informant E. 
74 Växjö bibliotek 2012. 
75 Dahlström 2009, s. 174-175. 
76 Noggrann detaljtrogen efterbildning 
77 Gram & Kjellmann 2000, s. 12. 
78 Vid Stifts- och gymnasiebiblioteket i Kalmar pågår ingen digitaliseringsverksamhet för närvarande (oktober 2011). 
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Digitaliseringsverksamhet med projektpartners 

Det mest omfattande projektet var ett samarbetsprojekt mellan Stiftsbiblioteken i Skara, 

Västerås och Växjö, som pågick 2006-2010. Det var ett nykatalogiserings- och 

digitaliseringsprojekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond, de respektive 

kommunerna och Statens Kulturråd, i samråd med KB. Huvudsyftet med detta projekt 

var att göra dessa samlingar mer kända och tillgängliga. Konkret innebar projektet att de 

äldre boksamlingarna nykatalogiserades inom ramen för Libris och att delar av bild-, 

kart- och handskriftssamlingarna digitaliserades - verk som är unika för varje bibliotek. 

Genom registreringen i Libris blev samlingarna därmed tillgängliga i internationella 

katalogportaler. Sammanlagt gicks cirka 18 000 titlar igenom, varav 6400 titlar 

utgjordes av primärkatalogiseringar.
79

 Stiftsbiblioteket i Växjö digitaliserade en unik 

samling om Småland från 1700-talet och Stiftsbiblioteket i Västerås lät digitalisera de 

s.k. Hülpherska samlingarna, genealogier från 1700-talet, vilka hör till de mest 

efterfrågade handskrifterna. Stifts- och landsbiblioteket i Skara lät bl.a. inventera och 

digitalisera sin porträttsamling, till en början inom ramen för Accessprojektet och den är 

nu digitaliserad i sin helhet och publicerad på Flickr.
80

 

 

Gemensamt för Stiftsbiblioteken i Västerås och Växjö är att externa aktörer
81

 anlitades 

för digitaliseringsprocessen vid olika projekt. En risk som detta medför är att biblioteket 

vid outsourcing hamnar i en beroendeställning till dessa företag. Då långtidslagringen 

sker på en extern aktörs server har biblioteken ingen kontroll över vad som kan hända 

med originalfilerna i den händelse att företaget går i konkurs eller då förutsättningarna 

på annat sätt förändras. Vidare kanske man inte alltid är nöjd med själva slutresultatet, 

som man då inte kan påverka. Informant F berättar hur det i samband med Linnéjubileet 

2007 digitaliserades delar av Carl von Linnés anteckningsbok ”Örtaboken”, vilket 

finansierades av en privatperson. Dock blev resultatet inte tillfredsställande, utan 

biblioteket tog i efterhand eget initiativ till att göra om digitaliseringen vid Lunds 

universitetsbibliotek på egen bekostnad. I avsnitt 2.1 såg vi att detta är ett problem även 

på europeisk nivå, där Martinelli (Europeana) uttryckte oro över privat finansiering, 

vilket i vissa fall förhindrar open access. Ytterligare ett exempel på problem som kan 

uppstå är att de digitala slutprodukterna inte levereras som utlovat, vilket blev fallet för 

Stiftsbiblioteket i Västerås i ett projekt finansierat av Mälardalens Högskola. 

Stiftsbiblioteket lånade ut det unika materialet för digitalisering av Touch & Turn AB, 

vilket ursprungligen skulle ha resulterat i åtta digitala verk, men där endast fyra 

slutligen levererades, varav två var inkunabler. De fyra digitala verken är digitalt 

blädderbara, något som förespråkas i artikeln av Halldin Norberg
82

 samt vad Dahlström 

beskriver som ”kodexsimulationer” i sin artikel och menar att vår uppfattning av 

”kodexsimulatorer” idag, kan framstå som ”primitiva … och fulla av brus” i morgon.
83

 

 

Informant A berättar om ytterligare ett projekt med en extern aktör: projektet 

finansierades och utfördes av Riksarkivet och gäller andra delar av den Hülpherska 

samlingen. Stiftsbiblioteket lånade ut materialet till Riksarkivet, som ombesörjde och 

finansierade digitaliseringsprocessen av handskrifterna. Det digitala materialet är 

tillgängligt endast genom SVAR
84

 och kräver ett abonnemang. Åtkomsten kan ske via 

                                                 
79 Matsson 2011a, s. 1. 
80 Frick 2010, s. 262. 
81 Devo IT och Touch & Turn AB. 
82 Halldin Norberg 2003, s. 193-207. 
83 Dahlström 2011, s. 15-16. 
84 Svensk arkivinformation (Riksarkivet). 
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Västerås stadsbiblioteks SVAR-abonnemang. Att materialet inte är tillgängligt via open 

access kan ses som en problemfaktor och en begränsning. 

 

Vid Stifts- och gymnasiebiblioteket i Kalmar har en del digitaliseringsprojekt utförts, 

dock på initiativ och uppdrag från andra aktörer än Stiftsbiblioteket. Bibliotekets roll i 

de tre projekt som genomförts har varit begränsad till att låna ut originalen för 

avfotografering. Göteborgs universitetsbibliotek ansvarade för projektet Ett virtuellt 

Ostindiskt kompani-arkiv, och digitaliserade Anders Henrik Romans dagbok/loggbok 

från Ostindien/Kina. Kalmar Läns museum lät digitalisera Stiftsbibliotekets 

Frigelianska samling från 1700-talet. Litteraturbanken kontaktade Stiftsbiblioteket i 

Kalmar 2009 för att digitalisera Stagneliusmanuskripten. 

 

De fem stiftsbiblioteken har ett för övrigt nära samarbete och håller regelbundna möten 

ca två gånger per år. Stiftsbiblioteket i Linköping har, som nämnts, utfört 

digitaliseringen ur ett annat perspektiv och fått ekonomiska medel från andra kanaler, 

till följd av branden. Informant E påpekar att ”digitalisering” för Stiftsbiblioteket i 

Linköping har en vidare bemärkelse som innebär både skapandet av digitala kataloger 

och själva bildfångsten. Samtidigt känns det angeläget att få in 

digitaliseringsverksamheten som en naturlig del av Stiftsbibliotekets ordinarie 

verksamhet, menar informant E. En idé till ett samarbete mellan Östergötlands museum, 

Kulturarv Östergötland, Linköpings universitet och Stiftsbiblioteket i Linköping tog 

form 2007. Det utformades till ett samarbetsprojekt, ”Linköping genom tiderna”, där 

lokalt material digitaliserades och publicerades på Internet inom ramen för fem olika 

delprojekt. Detta är ett exempel på hur Stiftsbiblioteket ingår i ett ABM-samarbete över 

sektorsgränserna och hur Maroevićs triangel med komponenterna innehåll, material och 

form (bibliotek, museum och arkiv) kan te sig i konkret form. 

 

Ett annat exempel på problemsituationer som kan uppstå är när planerade projekt blir 

uppskjutna eller av olika anledningar uteblir. Informanterna nämnde ett mycket 

efterlängtat projekt, som skulle handla om inventering och digitalisering av äldre 

svenska musikalier i stiftsbibliotekens handskriftssamlingar, i samarbete med Statens 

musiksamlingar och Institutionen för musikforskning vid Uppsala universitet. Projektet 

har emellertid ännu inte påbörjats, utan ligger snarare i ”malpåse”
85

, som informanterna 

uttryckte det, vilket är beklagligt då det rör sig om ett mycket efterfrågat material. I 

Statens musiksamlingars underlag till nationell strategi, elektronisk tillgång och digitalt 

bevarande står det bland annat att stiftsbiblioteken har en större mängd rara musikalier, 

vilka har nationellt intresse.
86

 

 

Digitalisering i stiftsbibliotekens egen regi 

Stiftsbiblioteken i Linköping och Kalmar digitaliserar inte i egen regi och de övriga 

biblioteken har ingen högre aktivitetsgrad. Informant B berättar att då bildfångsten sker 

i egen regi utförs det på ett enklare sätt. Bildfilerna görs till Pdf-filer, t.ex. när det gäller 

kataloger, där det inte är av samma betydelse att få en bokkänsla eller en estetisk känsla. 

Informant B ser det som en nödlösning i väntan på komplettering av katalogiseringen. 

Materialet lagras på bibliotekets server, vilket är en problematisk aspekt. Detta är svårt 

att se som en definitiv lösning och långtidslagring, då den lokala serverns kapacitet är 

begränsad. En annan problematik är just katalogiseringsarbetet, som kräver resurser 

                                                 
85 Efter färdigställandet av denna uppsats, kom det till min kännedom att musikprojektet återupptagits [2011-12-20]. 
86 Statens musiksamlingar 2010. 
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både i tid och i pengar, men som är en förutsättning för att synliggöra och 

tillgängliggöra. Informant C digitaliserar sedan hösten 2010 ”Månadens bokband”, 

vilket innebär att Forskaravdelningen varje månad digitalt visar upp ett bokband ur 

magasinen. ”Månadens bokband” läggs ut på Skara kommuns hemsida
87

 och föregående 

månaders publicerade bokband finns på Flickr.
88

 Informant F berättar hur Stephens 

balladsamling digitaliserats genom verksamhetsutläggning till Touch & Turn AB. 

 

Digitalisering vid beställningsarbeten 

Reaktiv digitalisering kan liknas vid en slags användarstyrd form av digitalisering, som 

påminner om projekt som Forskarstyrd digitalisering
89

, fast i mindre skala. Vid 

Stiftsbiblioteket i Västerås skickas förfrågningar om beställningsarbeten antingen via ett 

formulär på hemsidan eller via e-post. Informant B berättar att biblioteket vill ha 

information om önskad upplösning, kvalitet, huruvida allt ska avfotograferas och syftet 

med beställningen, för att anpassa upplösningen och arbetsinsatsen. Det har visat sig att 

stiftsbiblioteken inte har alltför olika prissättning på reproduktionen. Vid ett utav de fem 

stiftsbiblioteken tar man betalt per arbetstimma och vid de övriga biblioteken debiterar 

man per bild. Meningen är inte att göra en förtjänst, utan att priset ska vara en ersättning 

för arbetstiden. Prissättning är också något som regeringen kopplar till vad som i 

uppdraget ses som ett strategiskt utvecklingsområde: upphovsrättsfrågor, där 

prissättningsprinciper ska upprättas för avgiftsuttag för vidareanvändning av digitala 

verk som institutionerna själva har upphovsrätt till.
90

 

 

Som vi såg ovan är musikalierna efterfrågade, till stor del på grund av att de är synliga i 

musikaliedatabanken RISM
91

 (se även avsnitt 4.6). Respondent D kan i dagsläget inte 

tillgodose efterfrågan, då digitaliseringsutrustning saknas, vilket får ses som ett 

grundläggande problem.
92

 Informant C, E och F sparar vid beställningsarbeten en egen 

kopia och lägger på servern. Informant B gör detsamma i de fall det rör sig om större 

eller fullständiga verk, inte om det gäller endast enstaka sidor. Det vanligaste 

förfarandet för biblioteken är att själva utföra bildfångsten med en digitalkamera och 

sedan överföra den digitala kopian till CD och skicka till beställaren. Eftersom 

informanterna själva står för avfotograferingen, är det resurskrävande, då efterfrågan 

ökar allt mer. Ju mer materialet synliggörs, desto större blir efterfrågan. 

Personalresurserna är dock oförändrade, vilket utgör ett problemområde. Vidare ska 

denna personella resurs behärska ett brett kunskapsområde av både teknisk/praktisk och 

teoretisk natur samt ansvara för den övriga stiftsbiblioteksverksamheten. 

 

4.2 Syfte och mål med digitalisering vid stiftsbiblioteken 

 

Informanterna var samstämmiga om att det huvudsakliga syftet med digitaliseringen är 

att tillgängliggöra materialet och menade att en målsättning är att synliggöra delar ur 

bibliotekets bestånd för allmänhet och forskare samt att väcka intresse för de unika 

samlingarna. Informant B menar: ”På det här sättet kan man komma mycket närmare 

materialet. Vi kan välja ut vissa ”godbitar” att digitalisera, för att skapa större intresse 

                                                 
87 Skara kommun 2011a. 
88 Flickr 2011. 
89 Karlsson 2010. 
90 Regeringsbeslut 12, Ku2009/2152/KT. 
91 Répertoire international des sources musicales 
92 Efter färdigställandet av denna uppsats, kom det till min kännedom att en digitalkamera införskaffats [2011-12-20]. 

http://opac.rism.info/index.php?id=2&L=1
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för övriga samlingen”. Det är vad Nilsson i sin uppsats benämner ”cherry picking”
93

 

och det återkommer vi till i avsnittet om urvalsförfarandet (4.3). Även Halldin Norberg 

berättar om hur de mest berömda handskrifterna blir digitala blädderböcker.
94

 

 

Informanterna C, D, E och F ansåg dessutom att digitalisering sker i bevaringssyfte, 

vilket inte informant B gör. Informant B menar att det digitaliserade materialet lever i 

en konstgjord värld, som behöver ettor och nollor för att kunna överleva och ser därför 

det analoga och digitala materialet som två fullvärdigt parallella världar. Man har skapat 

en värld till, vilket är ett fantastiskt komplement, enligt informanten. För att bevara 

någonting i den egentliga bemärkelsen är den fysiska säkerheten av de äldre verken av 

primär vikt och detta är precis vad som står i KB:s rekommendationer. Detta faktum tas 

även upp längre fram (se avsnitt 4.9 och 5.2), där KB:s innebörd av begreppet 

”bevarande” diskuteras.
95

 Den digitala samlingen ska, tillika den fysiska, vara attraktiv, 

tillgänglig och sökbar. Informant B ser därför digitalisering som ett sätt att 

tillgängliggöra, men inte att bevara, eftersom även den digitala kopian kräver 

bevaringsåtgärder, som dessutom medför stora ekonomiska insatser. Det är en relevant 

och intressant aspekt, där det analoga respektive digitala materialet har egna kretslopp, 

något som även Hillesund tar upp angående den digitala textcykeln.
96

  

 

Informanterna A och B är vidare eniga om att biblioteket digitaliserar olika sorters 

kataloger i eget syfte i väntan på att katalogiseringen ska slutföras, vilket under tiden 

underlättar för forskare. Ett annat syfte kan även vara det pedagogiska, som i fallet med 

samarbetet med Mälardalens Högskola, där den digitala slutprodukten skulle användas i 

undervisningssyfte inom de historiska ämnena. Denna pedagogiska aspekt och resurs tas 

även upp av Halldin Norberg.
97

 Informant F påpekade att det är efterfrågan som styr vad 

som ska digitaliseras och därmed är syftet att tillfredsställa beställarens behov. 

 

Informant C menar att minst lika viktigt som bevaringssyftet var dock att intresserade 

kunde ta del av samlingen på ett fritt och lättillgängligt sätt. Våren 2011 flyttade 

informant C manuellt över katalogposterna från den slutna konstdatabasen till den 

lokala bibliotekskatalogen. Bildfilerna placerades i långtidslagringen på Skara 

kommuns server och porträttsamlingen länkades från bibliotekskatalogen till Flickr, där 

Stiftsbiblioteket öppnat ett Flickr-pro-konto till en årlig kostnad av 150 kr. Antalet 

bilder som kan visas i Flickr är obegränsat och informanten beräknar att ha publicerat 

hela porträttsamlingen på 5222 bilder till årsskiftet 2011/2012. Här ser vi hur biblioteket 

valt att självt ombesörja långtidslagringen, efter att ha använt sig av outsourcing. 

Informanten menar vidare att syftet med att publicera ”Månadens bokband” har varit, 

förutom att väcka intresse, att visa upp Stiftsbibliotekets konstnärligt vackra bokband -  

återigen ett slags ”cherry picking”. Det har därmed inte varit i ett dokumentärt syfte som 

i t.ex. proveniens- och bokbandsdatabasen ProBok, menar informanten, utan 

informanten har försökt framhäva och måna om det estetiska i både objektet och själva 

fotografiet: ”Titta, här är ett läckert bokband!”. 

 

Både informant D och E menar att ett huvudsakligt mål är att ge lokalhistoriskt material 

en framträdande roll i ett användarvänligt perspektiv, samt att kunna möta användarnas 

                                                 
93 Nilsson 2009, s. 18. 
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förväntningar. Informant E framhåller att projektet Linköping genom tiderna syftar till 

att lyfta fram Linköpings historia på ett nytt, lättillgängligt och spännande sätt och som 

vi såg bidrar detta ABM-sektorsöverskridande projekt till att definiera 

stiftsbiblioteksverksamhetens särprägel. Det övergripande målet är dock, som informant 

E uttryckte det: ”…vi vill få in digitaliseringen som en del av verksamheten.” Att 

integrera digitaliseringen i den ordinarie verksamheten är en intressant målsättning, 

dock resurskrävande att genomföra, som placerar digitaliseringen i ett 

långtidsperspektiv och inte bara som projektform. Vikten av att lyfta fram det 

lokalhistoriska materialet och det unika genomsyrar även verksamheterna. 

 

Fördelar och nackdelar med digitalisering enligt informanterna 

Alla informanterna var eniga om att det finns övervägande fördelar med 

digitaliseringsverksamheten. En fördel är att digitaliseringen kan skapa ett mervärde 

kring de äldre samlingarna och informant D menar att det skett med 

Stagneliusmanuskripten, vilka kan ses och granskas bättre, tack vare 

förstoringsfunktionen. Denna funktion kan även vara till hjälp för personer med nedsatt 

syn. Informant E är av samma åsikt och menar att digitalisering kan ge ett mervärde i 

tydningen av svårlästa handskrifter. 

 

En gemensam nämnare vad gäller nackdelar eller snarare problemområden, är både ur 

kostnads- och beroendesynpunkt finansiering samt långtidslagringsaspekten. För att 

kunna fortsätta den katalogiserings- och digitaliseringsverksamhet som påbörjades i 

samprojektet har flera anslagsansökningar till stiftelser och fonder gjorts, men hittills 

har det blivit avslag.
98

 Utan extra medel blir det svårt att kunna bedriva denna 

verksamhet. Vad gäller långtidslagringen menar informant C att den aspekten, sedan 

bildfilerna flyttats över till den kommunala servern, till största delen är löst. Även 

beroendepositionsaspekten känner sig informant C lugnare inför, sedan 

originalbildfilerna nu finns på den kommunala servern och inte längre hos en extern 

aktör. Dessutom har informanten nyligen funnit fördelarna med att publicera i ett forum 

såsom Flickr, där bilder visas utan nämnvärda kostnader eller arbetsinsatser. Flickr är en 

arena som kanske fler institutioner kommer att använda sig av, då institutioner såsom 

Library of Congress och Riksantikvarieämbetet redan publicerar bildmaterial där.
99

 

Flickr ger även användarna en interaktiv möjlighet. 

 

Informant A menar att ett problemområde rör personalresurserna: att allt för mycket 

kunskap binds till en viss person istället för till institutionen. Detta gör 

digitaliseringsverksamheten kunskapsmässigt skör, då en resurs t.ex. slutar. Ytterligare 

en svårighet är att man inte får underskatta digitaliseringsprocessens komplexitet; ”det 

är inte bara att sätta en kamera över … inte bara att fotografera av…”, som informant A 

uttryckte det. Slutprodukten måste även ”se snygg och presentabel ut”, framhåller 

informant A. Vidare måste man ta hänsyn till det ofta så sköra materialet. Dessutom är 

digitaliseringsverksamheten tidskrävande och personalresurserna begränsade, vilket 

också kan anses vara en nackdel. Informant D ser som ett problem att digitaliseringen 

eventuellt skulle kunna minska antalet fysiska besökare, något som även Erway tar 

upp
100

. Erway tillägger dock att å andra sidan ökar besökarna via Internet, vilket i 

förlängningen sparar resurser. 
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4.3 Urvalsförfarande och avgränsning 

 

Urvalsförfarande vid digitalisering vid projekt och för bibliotekets egen räkning 

Vad gäller urvalsförfarandet vid projekt är det ofta projektpartnerna som gör urvalet, 

vilket varit fallet vid Stiftsbiblioteket i Kalmar. Den Frigelianska samlingen har ett 

lokalhistoriskt intresse för Kalmar Län. Projektet Ett virtuellt Ostindiskt kompani-arkiv 

hade målsättningen att skapa ett komplett webbarkiv där användaren har en ingång till 

dokument som i original befinner sig på olika ägarinstitutioner.
101

 Här kommer vi i viss 

mån in på det som Maroević nämner angående den virtuella verkligheten i den tredje 

dimensionen
102

, där detta blir ett slags virtuell ”utställning”, oavsett var det fysiska 

originalet är placerat. Hillesund tar, som vi såg i litteraturgenomgången, upp 

separationen av lagring och visuell representation i den digitala textcykeln.
103

  

 

Användarvänligheten med gemensam sökingång är även målsättningen för digitala 

plattformar, såsom exempelvis Alvin. Litteraturbanken, som också använt sig av 

material från Kalmar, har som huvuduppgift att samla in och digitalisera skönlitteratur 

och viktigare humaniora samt tillgängliggöra materialet för användarna. 

Litteraturbanken framhåller att Stagnelius efterlämnade manuskript var svårtillgängliga 

och att de valdes för att tillgängliggöras allmänheten.
104

  

 

Informant D menar, och sammanfattar på ett bra sätt vad övriga informanter sagt i 

sammanhanget: att urvalskriteriet är detsamma som syftet, d.v.s. att lyfta fram verk av 

lokalhistoriskt intresse som kan profilera de respektive stiftsbiblioteken. Informant B 

tillägger att även material som är av internationellt värde och intresse väljs ut – lite 

”spektakulära” verk och inkunabler: representativa publikationer, estetiskt, innehållsligt, 

historiskt och lokalhistoriskt sett. Det är vad som i avsnitt 4.2 nämndes angående 

”guldkornen”. I projektet med Mälardalens högskola och Touch & Turn AB var dessa 

urvalskriterier påtagliga (se 4.1.). I det projektet valdes även lämpliga verk ur ett 

pedagogiskt perspektiv ut. Exklusiva verk, såsom ovanstående, efterfrågas även 

återkommande och känns därför angelägna att digitalisera - vad Erway definierar en 

”greatest hits approach”
105

. Även i KB:s urvalsrekommendationer står det att man med 

fördel presenterar ”greatest hits”.
106

  

 

Ett annat urvalsförfarande, som också nämnts, är att digitalisera kataloger där 

katalogiseringen inte är klar. Informanterna A och C menar att ett kriterium är 

materialtyp. Stiftsbiblioteket i Västerås har därför till cirka 90 % digitaliserat unika 

handskrifter, medan Skara valde att digitalisera porträttsamlingen. 

 

Urvalsförfarande vid digitalisering på beställning 

Vid beställningsarbeten svarar samtliga informanter att det är efterfrågan som styr 

digitaliseringen, eftersom det är beställaren som gjort urvalet i och med sin förfrågan. 

Vad gäller urvalet vid beställningsarbeten är det snarare vad i verket som ska 

digitaliseras, inte vilket verk. Här skiljer sig förfarandet lite mellan de olika 

informanterna. Informant D anser att innehållet är viktigast; informant F brukar ”för 
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säkerhets skull” digitalisera allt, medan informant B ställer följdfrågor till beställaren, 

för att ta reda på om även t.ex. blanka sidor, pärmar, bindning, anteckningar eller 

”klotter” ska tas med. Det är viktigt att utröna om boken är innehållsligt eller 

bokbandsmässigt intressant för beställaren, menar informant B och framhåller att 

digitaliseringen kan få en annan vinkling, beroende på om man åsyftar verket eller 

artefakten. Vissa förordar beskärning av marginalerna, medan andra ser originalet med 

en bokhistorisk profilering, där det är viktigt att behålla bokkänslan och se marginaler 

och inbindning. Här ser man hur stiftsbibliotekens typ av bestånd gör att originalen 

samtidigt kan betraktas som museiföremål, arkivmaterial och litterära verk – samtliga 

kulturarvsobjekt i Maroevićs triangel (figur 1). 

 

Avgränsningar och restriktioner 

Det finns inga generella avgränsningar eller restriktioner vid något av stiftsbiblioteken, 

varken vad gäller åldern på originalet eller typ av material. Informant C har dock i ett 

fall avvisat en digitaliseringsförfrågan p.g.a. att originalet var i alltför dåligt skick. Man 

kan alltså säga att originalets befintliga skick, oavsett ålder, kan därmed i enstaka fall, 

av bevarandeskäl, utgöra en restriktion. Informant C menar också att man bör ha i 
åtanke att inte skanna in innehållsligt känsliga dokument i exempelvis privatarkiv, som 

kan finnas i bibliotekets ägo eller som fortfarande kan omfattas av upphovsrätten.  

4.4  Originalen i de äldre samlingarna 
 

Vid samtliga stiftsbibliotek placeras originalen åter i säkerhetsmagasinen efter 

digitaliseringen. Informanterna ansåg att digitalisering skapar mervärden kring 

originalen. Kännedomen i allmänhet och framför allt den personliga kunskapen ökar 

om samlingarna. Proveniensuppgifter blir lättare att upptäcka och bidrar dessutom till 

ökad kännedom om samlingarnas bakgrund och framväxt, inte minst när det gäller 

beståndet av krigsbyten från stormaktstiden. Mannerheim skriver om hur KB-projektet 

bl.a. användes för att virtuellt ”ge tillbaka” gamla krigsbyten.
107

 Informanterna B och E 

hävdar också att man kan hitta aspekter som man genom att se kopplingar inte har 

uppmärksammats tidigare och som inte är möjligt med den fysiska samlingen. 

Informant B anser att ett mervärde som digitaliseringen tillför de äldre samlingarna är 

att materialet på ett enkelt sätt kan spridas utan geografiska begränsningar, vilket även 

Erway tar upp
108

. Detta kan i förlängningen minska fjärrlåneförfarandet, som idag är 

oerhört resurskrävande för ägarinstitutionerna och förknippat med risker för originalen. 

Erway nämner också att digitaliseringen kan öka efterfrågan på originalen, vilket kan 

skapa ytterligare problem. Informant B tar upp just den aspekten. Av administrativa skäl 

är det även svårt att ta emot besökare som vill konsultera originalen, eftersom detta 

måste ske i övervakad miljö. Detta kan undvikas genom att tillgängliggöra en digital 

version av verket. Vidare kan originalmaterialet i dagsläget inte exponeras på ett 

tillfredsställande sätt, eftersom det saknas säkerhetsmontrar. Detta medför att 

samlingarna hamnar i anonymitet nere i säkerhetsmagasinet. 
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4.5 Teknik, långtidslagring och digital kompetens 
 

Teknik och utrustning 

Bildfångst genom fotografering på reprostativ är den teknik som används mest vid 

samtliga bibliotek, eftersom skannern utsätter originalet för slitage. Stiftsbiblioteken i 

Västerås, Skara och Växjö innehar en likvärdig digitaliseringsutrustning bestående av 

digital systemkamera, reprostativ, diffusionskub, reprobelysning och vid de två 

förstnämnda biblioteken finns även en flatbäddsskanner. Stifts- och landsbiblioteket i 

Linköping har satsat ungefär 200 000 kr på en stor reproduktionsateljé, vilken kunde 

byggas upp i samband med finansieringen av projektet Linköping genom tiderna. För att 

lägga originalet i rätt vinkel och för att hålla sidorna öppna vid fotografering använder 

sig biblioteken av olika metoder och ibland hemmagjorda praktiska uppfinningar. Det 

kan vara formbara små kuddar, som i Skara, eller ett slags elastiska ”korvliknande” 

bokstöd samt några småstativ som håller sidorna uppe, som i Västerås. 

 

Den teknik som används skiljer sig åt beroende på om det gäller beställningsarbeten 

eller om digitaliseringen har skett inom ett projekt. Vid projekt har själva bildfångsten 

oftast utförts av projektpartnerna och ibland på annan ort och källmaterialet har då 

lånats ut för avfotografering. Vid beställningsarbeten används både formaten Tiff och 

Jpeg, beroende på syftet. För att uppnå faksimilkvalitet för tryckt publicering eller 

långtidslagring är det lämpligt med Raw-format eller Tiff.
109

 Pdf-filer eller/och Jpeg 

används med fördel för bildvisning på Internet eller då det digitala materialet är en 

arbets-/brukskopia utan högre kvalitetskrav. Det är också det vanligaste formatet vid 

beställningar. OCR-läsning används ännu inte på något stiftsbibliotek. Vid Västerås 

stadsbibliotek finns dock både tekniken och kompetensen, där den används inom 

digitaliseringsverksamheten för den lokalhistoriska Västmanlandssamlingen. 

Digitalisering pågår av lokaltidningens
110

 julnummer från 1898 och framåt. Varje 

tidningsartikel katalogiseras och länkas till posterna i den lokala bibliotekskatalogen 

och är sökbara i fulltext. 

 

Innehållsbeskrivande och kontextuell metadata finns bland annat med i de fall Touch & 

Turn AB utfört digitaliseringsprocessen, d.v.s. vid Stiftsbiblioteken i Västerås och 

Växjö. Informant C visade hur korta texter visualiseras under porträtten utlagda i Flickr 

samt till ”Månadens bokband”. Informanten har själv kopplat katalogposten till 

bilderna. Informant E påpekar att metadata finns kopplad till vissa handskrifter. 

 

Lagring av digitalt material 

Då digitalisering av endast ett fåtal sidor efterfrågas sparas de endast i speciella fall, 

berättar informanterna B och E. Informant B lagrar på bibliotekets lokala server, vilket 

kan skapa utrymmesproblem och informant E sparar det på kommunens långtidslagring. 

Hela verk sparas alltid av stiftsbiblioteken. I Kalmar har det inte ännu tagits ställning till 

varken långtidslagring eller filkompatibilitet. Projektens bildfiler lagras på respektive 

projektpartners server – s.k. ”serverhosting”, enligt informant D. Informanterna A, B 
och F berättar att de vad gäller de olika projekten även har bildfilerna långtidslagrade 

hos respektive projektpartner. Dock vill Stiftsbiblioteket i Växjö försöka lägga över 

serverhostingen gällande projektet från Devo IT till den kommunala servern, på grund 

av de höga kostnaderna som långtidslagring medför. Informanterna C, E och F har sin 
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långtidslagring hos respektive kommuns server. Stiftsbiblioteket i Växjö har dessutom 

lagringen av balladsamlingen på Linnéuniversitetets server. 

 

Statistik 

Informant A berättar att vad gäller Hülphers genealogier, har det upprättats ett särskilt 

program som mäter antalet besökare. Det övriga digitala materialet är inte statistiskt 

mätbart. Informant F svarar att Stiftsbiblioteket i Växjö har haft träffräknare till några 

av de digitaliserade verken, men att sedan hemsidan gjordes om har denna funktion 

ännu inte återupprättats. Vid Stiftsbiblioteket i Linköping förs ännu ingen statistik över 

antal besökare på de utlagda digitala verken. Däremot registreras antal 

beställningsarbeten per år. Inget stiftsbibliotek har någon policy kring statistik som rör 

digitaliseringsverksamheten och det finns inte heller några särskilda medel budgeterade. 

Informant D hänvisar till samarbetspartnernas respektive hemsidor, då informanten inte 

hade någon information i det avseendet. Det Ostindiska projektet vid GUB tycks ha en 

träffräknare, då antalet nedladdningar anges på hemsidan.
111

 

 

Informant C är mycket nöjd med publiceringen av porträttarkivet i Flickr, som även 

illustrerar statistiken på ett utmärkt sätt. Där finns en funktion som visar antal ”klick” på 

en specifik bild vid ett visst datum. Man kan också utläsa vilka som är de populäraste 

porträtten och man ser hur statistiken skjuter i höjden, då en bild länkas t.ex. till en 

blogg av en användare. Den mest klickade bilden i dagsläget har över 55 views, då den 

länkades till en forumtråd. Besökssiffran för ett porträtt ökade markant då den länkades 

i ett socialt medium. Informant C menar: ”Det där visar ju också skillnaden mellan 

bibliotekets tänkta målgrupp och vilka de faktiska användarna är!” I Flickr, där tidigare 

bilder på ”Månadens bokband” är publicerade, kan användaren direkt se hur många 

besökare bilderna sammanlagt har.
112

 

 

Personal och digital kompetens 

Digitaliseringen utförs till största delen av informanterna själva när det gäller 

beställningsarbeten och kompetensen har de förvärvat på egen hand eller genom kortare 

kurser på KB och/eller via föreläsningar. Ibland har kunskap överförts av någon kollega 

som slutar och som vi såg i avsnitt 4.2, uttryckte informant A en viss farhåga med att 

binda alltför mycket personlig sakkunskap till en specifik resurs istället för till 

institutionen. Vid Stiftsbiblioteket i Linköping finns en projektanställd bildarkivarie på 

halvtid, men den personen arbetar endast med det pågående projektet. I Västerås har 

informant B hjälp med digitaliseringen vid beställningar av en personalresurs på heltid 

inom ramen för jobb och utvecklingsgarantin tredje fasen. Informant C berättar hur 

bildfångsten av porträttsamlingen utfördes av en konsthistoriker i Accessprojeket. 

Arbetet med att flytta över katalogposterna från konstdatabasen till den lokala 

bibliotekskatalogen samt publiceringen av bilderna i Flickr görs dock av informanten 

själv. Informant C går en masterutbildning i ”Digitala tjänster” av personligt intresse. I 

Växjö finns två personer som efterbehandlar bildmaterialet och har gått en 

webbutbildning för ändamålet.  
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4.6 Behov och efterfrågan 

 

Åtkomst och efterfrågan på digitalisering 

Samtliga stiftsbibliotekens samlingar är synliga både i Libris och i den internationella 

bibliografin RISM (se även 4.1). Informanterna är eniga om att dessa webbaserade 

arenor påverkar efterfrågan på digitalisering i positiv riktning, som alltså ökar i takt med 

att nykatalogiserade poster registreras. Även länkar och källhänvisningar från 

projektpartners till de digitaliserade verken påverkar åtkomst och efterfrågan. 

 

Enligt informant A varierar efterfrågan: ibland inkommer en beställning i veckan och 

ibland ännu mer. Hülphers genealogier fick tidigare ungefär 150 

beställningsförfrågningar per år. När de sedan två tillbaka är publicerade på webben har 

det medfört 3765 webbesök under denna period. Informanten menar att antalet 

förfrågningar har ökat med 50-60% och dessa förfrågningar i regel åtföljs av 

beställningar av digitala kopior. Informant B har också sett en ökning, men skulle gärna 

se en betydligt större efterfrågan. Många beställningar på fjärrlån t.ex. kommer via 

Länsbiblioteket, vilket inte skulle ha skett utan tillgängligheten i Libris. Informant C har 

mellan 25 och 30 beställningar på digitala kopior per år. Både efterfrågan och 

förväntningarna på digitala kopior har ökat från forskarhåll. Informant E menar att 

mellan åren 2007-2010 har antalet digitala beställningskopior varierat. Under 2009 

registrerades den dittills högsta siffran på 1222 beställningar, jämfört med år 2010 med 

492 beställningar. Informant F menar att Stiftsbiblioteket i Växjö får cirka 8-9 

beställningar per år och att musikalierna efterfrågas mest. Det brukar också resultera i 

ungefär 4 besök från utlandet per år, då man även vill studera originalen. 

 

Officiella uppdrag och styrdokument 

Informanterna säger sig inte ha något officiellt uppdrag från exempelvis kommun eller 

annan myndighet vad gäller specifikt digitalisering. Informant D uttrycker i detta 

sammanhang förhoppningen om att kommunen ska lyssna till Stiftsbibliotekets behov 

och känner att det är viktigt att ”sätta Kalmar på kartan.” Informant E säger att det ingår 

i Stiftsbibliotekets uppdrag att vårda och tillgängliggöra bibliotekets äldre samlingar 

och att dessa ska göras tillgängliga genom digitala media, vilket även bekräftas i ett 

interndokument kring Östgötasamlingen.
113

 Det står vidare: ”I en vidare bemärkelse ska 

denna virtuella sida även bidra till och samspela med utvecklingen av den gemensamma 

ABM-plattformen Kulturarv Östergötland.”. Här omnämns ABM-sekorn och 

sektorsöverskridande samarbeten, vilket känns relevant för min underliggande teori (se 

3.1). Digitaliseringsverksamheten tangeras även i Linköpings kommuns biblioteksplan 

2007
114

 och i Stifts- och landsbibliotekets i Skara säkerhetspolicy,
115

 men den omnämns 

varken i Växjö
116

 eller i Kalmar
117

 kommuners biblioteksplaner. 

 

Informant A menar att om digitaliseringsverksamheten skulle utvecklas i större skala, 

skulle naturligtvis ett styrdokument behövas. I Biblioteksplan för Västerås stad 2007-

2010 finns en hänvisning till den digitala verksamheten.
118

 I webb- och 

                                                 
113 Östgötasamlingen [s.d.]. 
114 Linköpings kommun 2007, s. 12. 
115 Stifts- och landsbiblioteket i Skara 2008, s. 1. 
116 Växjö kommun 2007. 
117 Kalmar kommun 2009. 
118 Västerås stad 2007, s. 11. 
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handlingsplanen
119

 kan man läsa hur Stiftsbibliotekets funktioner ska utvecklas genom 

att lägga in väl exponerat och lättnavigerat digitaliserat material på webbplatsen, 

varifrån Stiftsbibliotekets målgrupp ges tillgänglighet.  

 

Marknadsföring 

Det sker ingen aktiv marknadsföring i traditionell bemärkelse på något av 

stiftsbiblioteken och det finns inte heller budgeterade medel avsatta för detta ändamål. 

Digitaliseringsverksamheten vid stiftsbiblioteken synliggörs främst genom att de 

digitaliserade verken publiceras på de respektive folkbibliotekens webbplatser. När nytt 

digitalt material publicerats på Stiftsbibliotekets webbsida, uppmärksammas det alltid 

på Västerås stadsbiblioteks webbplats förstasida, framhåller informant B, som även har 

reflekterat över sökmotorsoptimering. Samtliga informanter samstämmer i att det vore 

önskvärt med ökad marknadsföring av de digitala samlingarna, vilket skulle medföra 

främst fördelar. Ett problem kan vara en viss säkerhetsrisk, menar dock informant D, 

vilket även Erway tangerar
120

, medan informanterna C och F är av motsatt uppfattning. 

Informant C menar snarare att det påvisar att materialet är efterfrågat och att detta 

behov berättigar bibliotekets verksamhet. Informant B menar att ökad efterfrågan som 

följd av marknadsföring, kan innebära att rutiner och resurser måste revideras. 

 

Informant F ser katalogiseringsarbetet som ett led i marknadsföringen, eftersom det är 

det enda sättet att synliggöra hela beståndet både nationellt och internationellt. I en 

projektansökan finns ett stycke om marknadsföringen av projekten.
121

 Det står att 

information om stiftsbiblioteken och relativa projekt bör ges ut kontinuerligt i både 

generell och specialinriktad form och både tryckt och digitalt och att visningar och 

utställningar är forum för informationsspridning. Forskarvärlden bör uppmärksammas 

som en primär målgrupp liksom den nationella biblioteksvärlden.
122

 Den tidigare 

nämnda broschyren
123

 Okända bokskatter kan också ses i marknadsföringssyfte. Hösten 

2011 utarbetades en presentationsbroschyr om Stiftsbiblioteket i Västerås, där 

digitaliseringsverksamheten ges ett visst utrymme och där det informeras om hur man 

kan nå det digitala materialet. 

 

På Stiftsbibliotekets i Skara hemsida finns en kortare film länkad till YouTube, som 

skildrar digitaliseringsprojektet med porträttsamlingen.
124

 Informanterna B och C 

nämner att de passar på att ”göra reklam” för de digitala verken vid externa och interna 

visningar av de äldre samlingarna. Informant C lanserade porträttarkivet och dess 

publicering på Flickr i samband med Konstnatten i Skara i september 2011. Det skulle 

ge lite exklusiv ”VIP-känsla” för besökarna och dessutom skulle den digitala versionen 

på Flickr lyftas fram. Publicitet gavs åt visningen via Facebook, Twitter samt 

webbsidan tipsjakt.se
125

. Exklusivt och unikt är även ledord för ”Månadens bokband” - 

ett sätt att marknadsföra både det digitala och fysiska materialet. 

 

                                                 
119 Västerås stadsbibliotek 2011. 
120 Erway 1998. 
121 Matsson 2011b, s. 4. 
122 Matsson 2011b, s. 4. 
123 Okända bokskatter 2006. 
124 YouTube 2008.  
125 Tipsjakt 2011. (En nöjesguide till evenemang och aktiviteter). 

http://www.youtube.com/watch?v=R00-rTw9Fe4
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4.7 Upphovsrätt 
 

Inget av stiftsbiblioteken gör något formellt anspråk på upphovsrätt på det digitala 

materialet vid beställningsarbeten och det saknas en direkt policy i dessa frågor. Det är 

relevant att poängtera att upphovsrätten inte heller behandlas i KB:s rekommendationer, 

utan omnämns endast ytligt.
126

 Dock nämner informant C ett undantag och det gäller 

bilderna på ”Månadens bokband”, som är upphovsrättsskyddade på Flickr. Anledningen 

är att de får s.k. verkshöjd.
127

 Bilderna har inte tagits i dokumentärt syfte utan med en 

mer konstnärlig avsikt. Avsikten med att lägga ut porträttarkivet utan upphovsrätt – 

endast med en s.k. ”creative common”-licens
128

 - på Flickr, är att bilderna ska kunna 

användas i eget syfte. Samtliga informanter påpekar emellertid att beställaren brukar bli 

ombedd att ange, om det digitala materialet ska publiceras, var originalet förvaras och 

att stiftsbiblioteket stått för bildfångsten. Informant F berättar att det digitaliserade 

materialet på webbplatsen är kopieringsskyddat. Informant C preciserar att i de fall då 

beställaren önskar använda bilderna i publiceringssyfte, skrivs ett slags 

”upphovskontrakt/bildkontrakt”, där det skriftligt anges att bilderna får användas i detta 

syfte och att beställaren ombeds skicka in ett exemplar av det publicerade arbetet. 

 

Informant D tycker att det är fördelaktigt att behandla riktlinjer kring upphovsrätten 

inom ramen för stiftsbibliotekssamarbetet. Informant B anser att det finns ett slags 

”idémässigt anspråk”, eftersom det är Stiftsbiblioteket som producerar bildmaterialet, 

med ersättning endast för arbetsinsatsen. Som tidigare nämnts i avsnitt 2.2, tar 

Dahlström upp bibliotekens nya producentroll och hur de aktivt skapar det digitala 

kulturarvet.
129

 

 

Materialet som stiftsbiblioteken själva publicerar är så pass gammalt att det inte längre 

berörs av upphovsrätten och ifall osäkerhet skulle råda skulle noggranna 

efterforskningar utföras. Det finns därmed ingen policy kring s.k. ”orphan works”
130

, 

eftersom frågan aldrig uppstått. I eventualiteten, kommer stiftsbiblioteken förmodligen 

att ha ett restriktivt förhållningssätt istället för ett proaktivt
131

. Informant C menar att 

som institution bör man vara restriktiv, vilket innebär att vara trovärdig som bibliotek.  

4.8 Framtidsvisioner 
 

Nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande 

Informanterna är samtliga mycket positivt inställda till en nationell strategi och en 

gemensam plattform, även om man i olika utsträckning är insatt i frågan. Informant A 

berättar om Alvin, där det finns en grupp som svarar för lagring, kompatibilitet och 

uppgradering av gränssnitt (se avsnitt 2.1). Informant E beskriver ambitionen att 

vidareutveckla digitaliseringsverksamheten av de omfattande arkivsamlingar som finns 

inom ABM-sektorn. Därför behövs det nya gränssnittet och samarbetsmodellen ArkA-D 

                                                 
126 Gram & Kjellman 2000, s. 19. 
127 Broms 2005, s. 95. 
128 Ett licenssystem i olika grader, som bygger på upphovsrätten. Det innebär att den som skapat ett verk och har 
upphovsrätten till det tillåter fri spridning, kopiering, ev. bearbetning av det skapade verket utan att tillstånd måste 

begäras, beroende på i vilken grad man har satt licensen på. 
129 Dahlström 2009, s. 172. 
130 Verk vars upphovsrätt är okänd eller osäker. 
131 Med proaktivt förhållningssätt avses att materialet läggs ut och tas endast bort om någon skulle protestera och 

restriktivt innebär att man tillgängliggör endast material där man är säker på att upphovsrätten inte kan åberopas. 
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i Alvinsystemet – ett projekt till vilket man alldeles nyligen fått finansieringen beviljad 

och där informanten är projektledare. Informant E berättar om LUPP-projektet (se 2.1), 
vars syfte var att undersöka uppbyggandet av en digital plattform. Alvin ska klara att 

göra kopplingar till Libris, Google och Europeana och ska fungera både för lagring samt 

hantering av digitalt material. I förlängningen bör detta även vara ett ABM-projekt. Det 

bekräftar stiftsbibliotekens anknytning till alla ABM-komponenterna i Maroevićs 

modell, som genom kopplingar till Europeana även expanderar internationellt. Det är 

inga dyra specialprogram, menar informant E, och dessutom inget som byggs upp och 

utvecklas av en person och som därefter förblir personberoende, vilket vi tidigare har 

sett vara en farhåga hos en del informanter. 

 

Stiftsbibliotekens digitala verksamhet i den ”digitala agendan” för kulturarvet på 

nationell nivå 

Samtliga informanter tycker att kontakten stiftsbiblioteken emellan samt ett önskvärt 

stöd och dialog med KB är oerhört viktigt och nödvändigt. Det anses vara av stor 

betydelse att få möjligheter och resurser till att arbeta med samordning kring urval, 

lagring och presentation av det digitala materialet. Finansiella medel är dock en 

förutsättning för denna målsättning, vilket får ses som ett omfattade problemområde. 

Informanterna framhåller vikten av att följa med i aktuella debatter och konferenser som 

rör digitala frågor och den ”digitala agendan”, som dock är resurskrävande. Informant B 

deltog i konferensen Digital agenda för kulturarvet, i regi av ABM-centrum i november 

2010 (se 2.1). Informant C menar: ”…vi är en del av ett större sammanhang. …Man är 

både en del av det, samtidigt som man vill ha en särprägel.” Informanten anser att det 

inte bara är att göra all information fri och tillgänglig, som i Google Books, utan att 

även visa de olika små, lokala och regionala avvikelserna. Det material som 

stiftsbiblioteken har är unikt på många sätt och har samtidigt mycket att tillföra i en 

större kontext, på nationell eller till och med på en internationell nivå. Det är alltså 

motsatsen till massdigitalisering som sker på stiftsbiblioteken, vilket både Dahlström 

och Nilsson tar upp.
132

 Informant B anser att det är viktigt att utföra digitalisering av bra 

kvalitet och är därmed emot massdigitalisering vid stiftsbiblioteken, som varken 

motsvarar bibliotekens behov eller förutsättningar. Informanten förespråkar en 

kvalitativ digitalisering: ”Lite men bra och att kunna göra det ordentligt, marknadsföra 

det och kunna göra något med det”. Informant C är av åsikten att små bibliotek bör 

prioritera att komplettera större samlingar, där Stiftsbiblioteket kan komma med just det 

unika – det kan vara proveniensdetaljer för krigsbyten, eller delar som ingår i större 

verk som andra bibliotek har, etc. Mannerheim skriver, som vi såg i avsnitt 2.2, hur 

digitalisering och Internet bland annat kan utgöra ett exempel på hur man virtuellt 

”återlämnar” gamla krigsbyten, vilket är en del i ett större sammanhang.
133

 

 

Digitaliseringsverksamheten i nära framtid och längre tidsperspektiv. Ambitioner, 

idéer, förhoppningar och farhågor. 

Informanternas gemensamma ambition är att kunna följa nationella riktlinjer och 

strategier samt att eftersträva användandet av en nationell plattform för 

digitaliseringsverksamheten och ett fortsatt samarbete. En förhoppning är också att 

kunna leva upp till forskarnas förväntningar. Alla informanter instämmer i att digitala 

kataloger såsom Libris är stora framsteg och att registrering i Libris, knutet till det 

digitala materialet, är en förutsättning för framtiden. Alla anser att finansiering av 

                                                 
132 Dahlström 2009, s. 180-181; Nilsson 2009. 
133 Mannerheim 2006, s. 23. 
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projekt och annan digitaliseringsverksamhet är ett grundläggande problem och så är 

även personal- och tidsbristen. Informant E uttrycker farhågan om att om den planerade 

nationella samverkan inte skulle lyckas, så är risken att kommersiella aktörer tar över, 

vilket även Luca Martinelli talade om på europeisk nivå (se avsnitt 2.1). 

 

Både informant A och B menar att digitaliseringsverksamheten innebär att täcka ett 

stort kunskapsområde som inbegriper många discipliner och professionalism: 

katalogisering, bildhantering, konservering, webbdesign, teknisk kunskap, 

långtidslagring, osv. Denna tvärvetenskapliga ambition är inte lätt att leva upp till på de 

enskilda stiftsbiblioteken. Informant B undrar om en person ska förväntas kunna ha 

kapacitet att göra allt. Samma informant har förhoppningen att det digitala materialet 

ska bli mer lättillgängligt och mer användarvänligt: en open access-vara. Användaren 

ska t.ex. inte behöva gå via SVAR för att få åtkomst till digitala dokument. En ambition 

vore att välja ut lämpliga verk ur Stiftsbibliotekets bestånd, katalogiserade i Libris och 

ha dem länkade till ProBok, eller virtuella utställningar. 

 

Informant C ser många möjligheter med Flickr. Det är visserligen ett korttidsperspektiv 

i förhållande till Stiftsbibliotekets generella bevarandeperspektiv. Att använda sig av 

Flickr för att publicera det digitala materialet är ett uppslag som uppkommit genom en 

viss omvärldsbevakning. Det faktum att etablerade institutioner (se avsnitt 4.2) 

använder Flickr ger bra status, eftersom det gäller att måna om att synas i seriösa och 

rätta sammanhang som kulturarvsinstitution.
134

  

 

Informant D har ingen egen budget, vilket gör det svårt att sia om framtiden. 

Förhoppningen är att Stiftsbiblioteket ska fylla ett syfte och få vara kvar. 

Digitaliseringsverksamheten kan väcka intresse för de äldre samlingarna, vilket lyfter 

fram biblioteket och påvisar att existensen är berättigad, vilket är en förhoppning som 

delas av samtliga informanter. Informant F hoppas att samlingen får stanna kvar på 

Stadsbiblioteket i Växjö, eftersom somliga ser Stiftsbibliotekets speciella ställning som 

mer forskningsrelaterat och att det hellre skulle höra hemma på universitetet. En del av 

informanterna menar att arbetet med den dagliga folkbiblioteksverksamheten uppslukar 

mycket tid, eftersom tjänsterna ofta är utformade så att arbetet och ansvaret för 

stiftsbiblioteket endast utgör en del av informanternas sammantagna arbetsuppgifter. 

Farhågorna och frågeställningarna är därmed huruvida man ska hinna med att utveckla 

digitaliseringsverksamhet, katalogisering och övrig verksamhet med de äldre 

samlingarna på ett tillfredsställande sätt, med resurserna som finns i nuläget. 

 

Nätverksträff mellan KB och stiftsbiblioteken december 2011 

Efter det att intervjumaterialet sammanställts, hölls ett möte vid Stiftsbiblioteket i 

Linköping i början av december 2011 mellan informanterna från de fem 

stiftsbiblioteken och KB:s nya koordinator för specialbiblioteken, Christine Lindmark. 

Jag fick ta del av mötesanteckningarna samt den PowerPoint-presentation
135

 som 

Lindmark gjorde vid det tillfället och som innehåller förslag till hur KB och 

stiftsbiblioteken kan samverka: vad KB kan göra och hur biblioteken kan vara med och 

påverka. Detta material känns angeläget att ta med i uppsatsen, eftersom det tillför 

information som jag kommer att ta upp i min analys och diskussion. 

 

                                                 
134 Dahlgren & Snickars 2009b, s. 20-21; Strandroth 2009, s. 111. 
135 Lindmark 2011. 
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Den presentation som koordinatorn gjorde, är en följd av KB:s nya uppdrag från augusti 

2011. Det finns inga särskilda instruktioner att KB ska ta ett ansvar för 

specialbiblioteken, men KB vill få en överblick, dels för att öka kunskapen om dem och 

dels för att ha specialbiblioteken i åtanke vid stora projekt. Koordinatorn hänvisar i sin 

presentation till rapporten Humanistiska specialbibliotek
136

 (se avsnitt 2.2) och antar att 

den kanske kan ligga till grund för en framtida nationell biblioteksplan kring de äldre 

samlingarna. KB vill börja med en kartläggning av stiftsbibliotekens verksamhet, vilken 

digitaliseringsverksamheten bara är en del av, för att fördjupa KB:s kunskap om 

biblioteken; att utforma en checklista som stöd för bibliotekarier för bedömning och 

klassning av samlingar, målgrupper, verksamhet, service; att skapa en referensgrupp 

med representanter från stiftsbiblioteken och övriga specialbibliotek. I KB:s uppdrag 

ska myndigheten särskilt svara för utveckling och samordning av digitala tjänster och 

system inom biblioteksväsendet.
137

 

 

4.9 Plattform för bilddatabaser – praxis kring kvalitet och standarder 

 

Slutrapporten från KB-projektet Plattform för bilddatabaser
138

 har resulterat i 

utformandet av rekommendationer kring kvalitet och standarder, som ska appliceras vid 

digitalisering på KB. Dessa rekommendationer kommer jag här att gå igenom och 

relatera till stiftsbibliotekens digitaliseringsverksamhet. Det finns många andra riktlinjer 

att undersöka, som t.ex. Good Practices Handbook
139

, men då jag var tvungen att 

begränsa mig, valde jag rekommendationer utfärdade i Sverige av KB. 

 

Enhetliga definitioner av termer och begrepp 

Det är nödvändigt att tydligt definiera och fastställa vissa grundläggande begrepp och 

tekniska termer för att undvika begreppsförvirring.
140

 KB rekommenderar att begreppet 

”bevarande” endast bör användas i sammanhang där man avser åtgärder för att bevara 

objekten i deras ursprungliga form. Rekommendationen kring termer och begrepp 

använder sig stiftsbiblioteken ännu inte av, vad jag har kunnat utläsa av empirin och är i 

sig en avvikelse. Stiftsbiblioteken är så pass små institutioner och har hittills 

digitaliserat var och en för sig. Därför har inte behovet av användning av gemensamma 

termer uppstått i samma utsträckning som då en digitaliseringsverksamhet ska 

samordnas inom en gigant som KB, i egenskap av nationalbibliotek. Däremot kan det 

bli nödvändigt då en gemensam plattform och relativa databaser upprättas. 

 

Kriterier för urval 

Urvalet delas upp i ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv. Det långsiktiga 

perspektivet avser digitalisering med mycket hög upplösning av faksimilkvalitet, för att 

originalet inte ska behöva tas fram igen. Det kortsiktiga perspektivet är inriktat på 

tillgängliggörandet av bilder för skärmvisning, vilket är vanligast vid stiftsbiblioteken. 

Vidare listas en hel rad urvalskriterier: material av särskilt värde; särskilt efterfrågat 

material; material i dålig kondition; material av stort format och omfång; material av 

nationellt/internationellt intresse; material som möter förväntan; sammanföra spridda 

samlingar; presentera ”greatest hits”; skapa ökad läsbarhet genom förvrängning; minska 

                                                 
136 Assarsson Rizzi 2010. 
137 Lindmark 2011, s. 3 
138 Gram & Kjellman 2000. 
139 Good Practices Handbook 2007. 
140 Gram & Kjellman 2000, s. 12. 
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stöldrisken. Många av dessa urvalskriterier sammanfaller med stiftsbibliotekens, såsom 

särskilt efterfrågat material, och presentation av ”greatest hits”. En diskrepans är att 

stiftsbiblioteken starkt betonar material av rent lokalhistoriskt värde, även om mycket 

av det som digitaliserats har både nationellt och internationell betydelse, medan det på 

KB läggs tonvikt på det sistnämnda. Vidare omnämns inte det pedagogiska syftet i KB:s 

rekommendationer, vilket var ett urvalskriterium vid projektet mellan Stiftsbiblioteket i 

Västerås och Mälardalens högskola. Ökad läsbarhet genom förvrängning (t.ex. 

retuschering), förekommer inte heller vid stiftsbiblioteken och inte heller digitalisering 

av stöldbegärligt material i det specifika syftet att minska stöldrisken, även om 

naturligtvis mycket av det unika beståndet utgör en potentiell stöldrisk. I 

rekommendationerna nämns heller inget om speciella urvalskriterier då materialet ses 

som en historisk artefakt. 

 

Registrering 

Denna rekommendation avser huvudsakligen katalogisering, klassificering och 

indexering anpassat till bildkatalogisering. En diskrepans kan vara att det inte tycks 

finnas några specifika riktlinjer stiftsbiblioteken emellan, utan att varje bibliotek har 

sina rutiner och följer gängse katalogiseringsregler. Ur det empiriska materialet 

framkommer inte heller tillräckligt med underlag för att urskilja diskrepanser. Eftersom 

vi pratar om två helt skilda nivåer och förutsättningar: den nationella och den lokala, går 

det knappast att jämföra dessa.  

 

Kvalitet och standard 

Under denna rubrik har standarder arbetats fram som gäller filformat, upplösning, 

färgdjup, kalibrering etc. Vissa kvalitetsnormer av mycket teknisk art upprättas utifrån 

olika syften som KB har. Detta är också svårt att jämföra med stiftsbiblioteken, som av 

naturliga skäl använder en betydligt enklare teknik än nationalbiblioteket. Avvikelsen 

utgör därför det faktum att rekommendationerna avser ett mycket mer detaljerat utbud 

med olika tekniska format och standarder. Strikta riktlinjer har satts upp på KB vad 

gäller externa leverantörer. Vid KB sker också outsourcing, men där har det utarbetats 

en modell som ska efterföljas, vilket kan ses som en diskrepans då det inte finns vid 

stiftsbiblioteken. Ytterligare en skillnad är att faksimilkvalitet anses vara en ledstjärna i 

arbetet kring kvalitet och standard enligt dessa rekommendationer och det kan inte 

stiftsbiblioteken eftersträva för all digitaliseringsverksamhet, utom möjligen i enstaka 

fall. Faksimilkvaliteten ses som en ekonomisk aspekt hos KB, som menar att om 

slutprodukten håller denna standard som upprättats behöver arbetet aldrig göras om. 

 

Teknisk och administrativ plattform 

Här redogörs för tekniska aspekter av bevarandet och tillhandahållandet av materialet 

samt en revidering av administrativa rutiner och standarder. Säkerhetsaspekter av 

lagring tas upp och intressant är att de är desamma som för det fysiska materialet i 

samlingarna: långtidslagring, brandsäkerhet och säkerhet vid eventuell utlåning. Något 

som lyfts fram är att det inte är de digitala medierna som ska arkiveras utan det är den 

digitala data som lagras på dessa, eftersom medierna har relativt kort livslängd. KB ser 

inte heller digitalisering som en bevarandefrämjande åtgärd, eftersom det fortfarande 

saknas tidsbeständiga digitala media,
141

 något som framhållits även i avsnitt 4.2. I 
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rapporten behandlas inte upphovsrätten, utan det nämns endast att upphovsrättsaspekter 

kan komma att påverka urvalet vid en digitaliseringsprocess.
142

 

 

 

 

 

5. Diskussion och slutsatser 
 

I detta kapitel följer en diskussion och slutsatser av vad som framkommit av det 

empiriska materialet sammankopplat med litteraturstudierna och den teoretiska 

ansatsen.  

 

Uppsatsens syfte var att göra en probleminventering av digitaliseringsförfarandet av 

äldre samlingar vid de fem stiftsbiblioteken i Västerås, Skara, Kalmar, Linköping och 

Växjö. Jag hade även för avsikt att studera vilka olika förutsättningar som finns för 

digitaliseringsverksamheten vid stiftsbiblioteken, samt att undersöka vilka 

rekommendationer och utvecklingsområden som existerar på nationell nivå kring denna 

verksamhet. 

 

Jag har i studien arbetat utifrån två frågeställningar: 

 Vilka problemområden inom digitaliseringsverksamheten vid stiftsbiblioteken 
kan identifieras genom det empiriska materialet? 

 Vilka eventuella diskrepanser kan urskiljas mellan stiftsbibliotekens 
digitaliseringsverksamhet och rekommendationer kring denna verksamhet på 

nationell nivå? 

Jag kommer att behandla frågeställningarna var för sig, efter att ha resonerat kring 

uppsatsens teoretiska ramverk. 

 

En faktor jag anser genomsyrar stiftsbibliotekens verksamhet är den särställning som 

dessa bibliotek har genom de äldre samlingarnas beskaffenhet och även i viss grad deras 

huvudmannaskap. Genom det empiriska materialet framgår det att stiftsbiblioteken har 

äldre verk som är både innehållsligt och bokhistoriskt viktiga och unika, vilket gör att 

de kan placeras både i bibliotekssektorn och i museisektorn. Vidare finns det 

arkivmaterial i samlingarna, som gör att även arkivdelen i ABM-sektorn finns 

representerad. Som vi kunde se i teoriavsnittet (se 3.1) har Maroević utarbetat en 

modell
143

 (figur 1) i form av en triangel, som illustrerar hur museer, bibliotek och arkiv 

förhåller sig till kulturarvsobjekten. Om man skulle inrymma stiftsbiblioteken i denna 

modell, efter att deras verksamhet analyserats i uppsatsen, skulle jag föreslå att de 

placeras i Maroevićs triangels mitt, för att påvisa hur stiftsbibliotekens bestånd, både det 

fysiska och det digitala, innehåller delar från samtliga ABM-sektorer (figur 2). Kanske 

är detta en indikation på att Maroevićs modell är för generiskt utformad och förutsätter 

att respektive ABM-institution representerar stereotyper, vilket vi sett inte är fallet med 

stiftsbiblioteken. Deras bestånd och verksamhet, inklusive den digitala verksamheten, 

har en speciell beskaffenhet, vilken inkluderar alla ABM-sektorerna. 
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Stiftsbiblioteken har som huvudman respektive kommun och de utgör alla en avdelning 

i det kommunala folkbiblioteket. I Ottossons uppsats Blås bort dammet från de äldre 

boksamlingarna!
144

 kom uppsatsförfattaren fram till att biblioteket ofta betraktades som  

Figur 2: Stiftsbibliotekens placering i modellen av kulturarvsobjekt. Bearbetning av Maroevićs modell.
145

 

ett arkiv; med andra ord ansågs samlingarnas främsta värde att vara informationskällor 

och forskningsobjekt. Vid Stifts- och landsbiblioteket i Skara heter 

Stiftsbiblioteksavdelningen just ”Forskningsavdelningen”, liksom i Linköping, där 

Stiftsbiblioteket, Östgötasamlingen och släktforskarservice ingår i ”Funktion 

forskning”.  

Vi såg också hur informant F vid Stiftsbiblioteket i Växjö hade förhoppningen att 

samlingen skulle få stanna kvar på Stadsbiblioteket. Stiftsbibliotekets bestånd och 

verksamhet är mer forskningsrelaterad och många anser därför att Stiftsbiblioteket 

istället borde tillhöra universitet. 

 

Att sätta in stiftsbiblioteken i detta sammanhang är, enligt mig, en förutsättning för att 

kunna diskutera andra problemområden i denna kartläggning och jag låter ett citat från 

informant C sammanfatta: ”…vi är en del av ett större sammanhang. …Man är både en 

del av det, samtidigt som man vill ha en särprägel.” 

 

5.1 Problemområden inom digitaliseringsverksamheten vid 

stiftsbiblioteken 

 

Genom empirin har följande problemområden kunnat identifieras: 

Olika förutsättningar för stiftsbibliotekens digitaliseringsverksamhet 

Som undersökningen visar ligger de fem stiftsbiblioteken olika långt fram i 

digitaliseringsverksamheten och har olika erfarenheter och förutsättningar, vilket kan 

                                                 
144 Ottosson 2009; Kåring Wagman, 2009, s. 12. 
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ses som en viss problematik. Stifts- och gymnasiebiblioteket i Kalmar har t.ex. ingen 

egen budget, vilket har fördröjt införskaffandet av en digitalkamera tills helt nyligen. 

Andra stiftsbibliotek, såsom Stifts- och landsbiblioteket i Linköping, har genom 

projektfinansiering kunnat bygga upp en hel reproduktionsateljé. En del stiftsbibliotek 

har deltagit i flera projekt, medan t.ex. Kalmar endast lånat ut originalen till 

samarbetspartnerna för reproduktion. Samprojektet och andra projekt med externa 

aktörer är avslutade och samtliga stiftsbibliotek ägnar sig nästan enbart åt 

beställningsarbeten i dagsläget, förutom några enstaka initiativ till egen digitalisering 

såsom ”Månadens bokband” i Skara och handskriftskataloger i Västerås. 

Stiftsbiblioteken i Linköping och Kalmar deltog inte i samprojektet. Stiftsbiblioteket i 

Linköping kunde efter branden återupprätta kataloger etc. tack vare försäkringsmedel. 

Digitaliseringsverksamheten tog därför en annan riktning och baserade sig främst på ett 

omfattande katalogiseringsarbete. Det planerade inventerings- och 

digitaliseringsprojektet med musikalier blev skjutet på framtiden (även om det nu verkar 

ha återupptagits) och denna fördröjning får ses som ett problem för stiftsbibliotekens 

verksamhet och planering. Musikalier är dessutom ett mycket efterfrågat material hos 

samtliga stiftsbibliotek. Därför får man avväga att använda egna resurser för att 

digitalisera vid beställningar, istället för att det sker inom ramen för ett projekt. 

 

Ekonomiska resurser 

Den kvalitativa eller kritiska digitaliseringen
146

, som man kan påstå utförs vid 

stiftsbiblioteken – i kontrast till massdigitaliseringsprojekt – handlar definitivt om ett 

exklusivt resurs- och kompetenskrävande manuellt arbete i digitaliseringsprocessens 

alla skeden. De ekonomiska resurserna har främst bestått av projektpengar från 

Riksbankens Jubileumsfond, de respektive kommunerna m.fl. Det har gjorts flera 

ansökningar om finansiering för en fortsättning av samprojektet hos olika fonder och 

stiftelser, men det har inte beviljats ytterligare medel. Finansiering är naturligtvis en 

grundläggande förutsättning för att kunna fortsätta att bedriva katalogiserings- och 

digitaliseringsverksamheten. 

Personella resurser 

Vid reaktiv digitalisering, som ökar i takt med att katalogiseringen fortskrider - vilket 

synliggör bestånden i allt större utsträckning, finns målsättningen att tillgodose 

beställarnas behov. Den ökade efterfrågan ställer höga krav på fåtaliga personella 

resurser, som ofta inte kan ägna sig åt stiftsbiblioteksverksamheten på heltid. Kraven är 

både tidsmässiga och ”tvärdisciplinära”. Personalen måste upprätthålla en komplex 

kompetens: katalogisering, bildfångst, efterhantering och lagring, konservering, teknisk 

kunskap, webbdesign, marknadsföring, samt verka i den ordinarie stiftsbiblioteks- och 

inte minst folkbiblioteksverksamheten. Ökad synlighet i Libris medför även att de 

fysiska samlingarna besöks mer, vilket kräver personalinsatser ur en säkerhetsaspekt 

vad gäller hantering och övervakning av originalen. Avsaknaden av säkerhetsmontrar 

gör att originalen inte kan exponeras tillfredsställande. Vidare är fjärrlåneverksamheten 

också resurskrävande. En annan aspekt med personalresurserna är att sakkunskap knyts 

till en viss person istället för till institutionen, vilket kan bli ett problem vid 

pensionsavgångar eller andra förändringar i personalen. Dessa aspekter är inte unika för 

just stiftsbiblioteken, utan framgår även av Assarsson Rizzis rapport om Humanistiska 

specialbibliotek.
147
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Outsourcing och open access 

En riskfaktor då man ingår i digitaliseringsprojekt med externa aktörer och/eller då 

digitaliseringsprocessen sker genom outsourcing till kommersiella aktörer, är att 

biblioteket kan hamna i en beroendeställning till dessa. Vi har sett hur endast hälften av 

de utlovade digitaliserade verken levererades till Stiftbiblioteket i Västerås, eller som då 

resultatet inte blev tillfredsställande vid digitaliseringen av Örtaboken i Växjö. Dyrbar 

långtidslagring läggs också ofta på entreprenad, s.k. ”serverhosting”, vilket gör att 

biblioteket kan bli beroende av dessa företags framtida existens och försätter biblioteket 

i en utsatt och osäker position. En annan begränsning är då det digitala materialet inte är 

tillgängligt via open access, utan kräver ett abonnemang. Stiftsbiblioteket i Västerås har 

digitalt material på Riksarkivets server som kräver ett SVAR-abonnemang för att få 

åtkomst till det och Stiftsbiblioteket i Skara hade tidigare bildfilerna i en konstdatabas 

som krävde lösenord. Informant C har i nuläget löst problematiken, genom att kunna 

visa porträttarkivet i open access i Flickr.  

 

Bevaring och lagring 

Vad gäller bevaringsaspekten, som får anses vara ett problemområde, gick åsikterna hos 

informanterna isär. De flesta ansåg att digitalisering har ett bevaringssyfte, men en 

informant ser på det hela ur en intressant synvinkel och menar att den digitala produkten 

lever i en parallell värld som skapas i och med digitaliseringen och som har ett annat 

jämsides kretslopp än det analoga. Skriftliga eller tryckta textcykler existerar parallellt 

med den digitala textcykeln.
148

 Informanten menar att problemet är att man vid 

digitalisering skapar ytterligare material som har andra bevarings- och lagringsbehov än 

det analoga, och som kräver stora resurser av lagringsutrymme, personal och 

underhålls- och säkerhetsmjukvaror, vilket även bland annat Erway framhåller.
149

  Det 

är intressant att se hur KB inte heller betraktar digitalisering som en bevarandeåtgärd, 

som vi kunde se i slutrapporten.
150

 Långtidslagring är problematiskt även då biblioteket 

digitaliserar i egen regi, såsom vid t.ex. Stiftsbiblioteket i Västerås, där bildfilerna måste 

lagras på biblioteksservern. Eftersom den har begränsat utrymme vet inte informanten 

hur länge servern går att utnyttja. Övriga stiftsbibliotek lagrar filerna på den kommunala 

servern, där det inte föreligger samma problematik. 

 

Statistik 

Stiftsbiblioteken saknar både policy och budgeterade medel för statistik och där kan det 

finnas utvecklingsmöjligheter. Endast i ett fåtal fall är besöksfrekvensen på det digitala 

materialet statistiskt mätbart och då ligger materialet hos en extern samarbetspartner. 

Informant C är dock tillfredsställd med den statistik som erhålls via Flickr. 

 

Styrdokument 

Ur det empiriska materialet har det framkommit avsaknad av officiella styrdokument 

och policys vad gäller specifikt digitaliseringsverksamheten, vilket kan ses som ett 

problemområde. I biblioteksplanerna för Växjö och Kalmar kommuner omnämns den 

inte alls, medan den tangeras i Västerås, i Skara och i Linköping. 

 

Marknadsföring 

Det sker ingen marknadsföring i någon aktiv bemärkelse vid stiftsbiblioteken och en 

anledning är säkert att det inte finns budgeterade medel till detta ändamål. Dock 
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efterlyser informanterna ökad marknadsföringsverksamhet och många goda idéer finns, 

men då budget saknas för detta ändamål, får det ses som en problematik. 

 

Upphovsrätt 

Det saknas även en policy i upphovsrättsfrågor och inget av stiftsbiblioteken gör 

formellt anspråk på upphovsrätt till det digitala material som faktiskt ändå biblioteken 

skapar, vilket ger dem en roll som producenter. Avsaknad av upphovsrätt medför att i 

den händelse att bildmaterial skulle modifieras av utomstående, så går det inte att sätta 

in motåtgärder. Ett undantag är Stiftsbiblioteket i Skara som upphovsrättsskyddar 

bilderna i ”Månadens bokband”. Dock verkar upphovsrättsfrågorna saknas även i de 

nationella rekommendationerna, vilket jag redan omtalat i avsnitt 2.1 och 4.7, och får 

ses som ett problemområde tillika ett strategiskt utvecklingsområde.
151

 

 

Digital plattform  

Stiftsbibliotekets i Linköping målsättning att integrera digitaliseringsprocessen i 

verksamheten, så att den utgör en naturlig del av den, är tänkvärd, men innebär en 

problematik i form av resurser och administration. Dock har biblioteket goda 

erfarenheter av mallorganisationer och den gemensamma digitala plattformen Alvin 

samt det stundande projektet med uppbyggnaden av databasen ArkA-D, vilket är ett 

steg i riktningen mot en nationell strategi och digital plattform. Projektet ArkA-D 

beviljades helt nyligen projektmedel.
152

 

 

Nationell strategi 

Utifrån intervjumaterialet framgår att samtliga informanter är positiva till, och ser fram 

emot, antagandet av en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och 

digitalt bevarande och en form av gemensam digital plattform. Däremot känns det som 

att vägen till att uppnå målet inte är hinderfri. Stiftsbibliotekssamarbetet ses som något 

mycket positivt och nödvändigt, för att lyfta fram frågor som ofta är gemensamma. Det 

underlättar även omvärldsbevakningen vad gäller att inhämta information om aktuella 

debatter kring temat, som t.ex. vid konferenser såsom Digital agenda för kulturarvet, 

där informant B närvarade. Plattformar likt Alvin möjliggör även kopplingar till både 

Google och Europeana, förutom Libris, vilket gör att man även sneglar internationellt. 

Dock, av resursskäl, blir det ofta den lokala situationen och verkligheten som 

dominerar. Den dagliga verksamheten måste fortskrida och helst utvecklas, medan 

resurserna förblir desamma. Vidare ses stöd och samverkan med KB, och nu senast 

kontakten med KB:s koordinator, som en mycket positiv utveckling. 

I denna pågående debatt om nationell strategi och utvecklingsmöjligheter inom den 

digitala verksamheten finns dock hos vissa informanter farhågor om en oviss framtid, 

men där ändå den ökade efterfrågan på både det fysiska och digitala materialet 

berättigar bibliotekens verksamhet och existens.  

 

Slutsatsen är att de problemområden som genom empirin har kunnat identifieras är: 

olika förutsättningar för stiftsbibliotekens digitaliseringsverksamhet; ekonomiska och 

personella resurser; outsourcing och open access; bevaring och lagring; statistik; 

styrdokument; marknadsföring; upphovsrätt; digital plattform och nationell strategi. 

Stor förhoppning ställs av informanterna till upprättandet av riktlinjer på riksnivå och en 
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nationell strategi samt till den nyligen inledda samverkan med KB, dess nya uppdrag, 

nya expert- och idégrupper och den nya koordinatorrollen. 

 

5.2 Diskrepanser mellan stiftsbibliotekens digitaliseringsverksamhet och 

rekommendationer på nationell nivå 
 

Innan jag tar upp den andra frågeställningen vill jag börja med några inledande ord. 

 

En första anomali som slår mig är att stiftsbiblioteken, liksom de flesta andra bibliotek 

förutom KB, stått utanför Kulturdepartementets uppdrag och inbjudan att bidra till en 

nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande.
153

 

Regeringen hade, som vi såg i inledningen, uppmanat ett femtiotal myndigheter och 

institutioner (övervägande museer) att lämna in underlag för ovanstående tema, senast i 

april 2010, för att kunna arbeta vidare med att lägga upp gemensamma strategier och 

riktlinjer. ABM-centrum gav under tiden stöd till institutionerna som arbetade med 

uppdraget och upprättade ett nätverk. Assarsson Rizzi presenterade sin rapport 

Humanistiska specialbibliotek
154

 i augusti samma år och däri omfattades inte heller 

stiftsbiblioteken, men de omnämndes som vi såg i litteraturgenomgången (se 2.2). 

Denna rapport hänvisar KB:s koordinator till och menar att den eventuellt kan ligga till 

grund för en framtida nationell biblioteksplan som inkluderar specialbiblioteken och då 

även stiftsbiblioteken.
155

 

Eftersom det i dagsläget följaktligen saknas nationella riktlinjer för digitalisering och 

elektronisk tillgång, är det upp till varje enskild institution, och i vårt fall varje enskilt 

stiftsbibliotek, att arbeta med digitaliseringsverksamheten enligt de förutsättningar och 

resurser som finns. Departementssekreterare Sophia Laurin framhöll på konferensen 

Digital agenda för kulturarvet, vilket jag tog upp i avsnittet om konferenser (2.1), att 

ovanstående uppdrag från regeringen resulterat i konstaterandet att majoriteten av dessa 

institutioner saknar en digitaliseringsstrategi. Få samarbeten om gemensamma 

standarder och långtidslagring förekommer, enligt Laurin, och institutionerna - och för 

att koppla till empirin - även stiftsbiblioteken, efterfrågar generella riktlinjer från 

regeringens sida. Kulturdepartementet förväntar sig en högre grad av samverkan 

institutionerna emellan för att effektivisera hela den process som ingår i 

digitaliseringsverksamheten. Detta skulle leda till användarvänligare kataloger, portaler 

och söksystem, vilka på ett bättre och interaktivt sätt skulle tillgängliggöra kulturarvet. 

Ett ökat samarbete kommer att bli avgörande för en större framgång med olika 

digitaliseringsprojekt, enligt Laurin. Denna nationella strategi underlättar även 

samarbeten på internationell nivå, såsom Europeana och Minerva. I den andan 

utvecklades 2010-2011 den gemensamma digitala plattformen Alvin, som flera 

informanter talat om och där en informant är projektledare för projektet och 

samarbetsmodellen ArkA-D, som är en databas som kommer att byggas inom Alvin. 

För att svara uttömmande på uppsatsens andra frågeställning, skulle man behöva göra 

en omfattande sammanställning och studie av samtliga rekommendationer som existerar 

kring digitalisering på nationell nivå, vilket tidsramen och utrymmet i denna uppsats 
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inte tillåter. Därför begränsade jag mig till att basera mig på den svenska praxis som 

utarbetades vid KB-projektet Plattform för bilddatabaser och som presenterades i dess 

slutrapport,
156

 samt att kort diskutera de strategiska utvecklingsområdena som finns i 

Bilaga 3 i preciseringen till regeringsbeslut 12 och som nämnts i avsnitt 2.2.
157

 

De diskrepanser som jag kunnat urskilja mellan stiftsbibliotekens digitaliserings-

verksamhet och rekommendationer på nationell nivå är följande: 

Rekommendationer kring enhetliga definitioner av termer och begrepp 

Det har inte kunnat beläggas i empirin om detta förfarande pågår och är därför en 

avvikelse. 

 

Kriterier för urval 

Av det empiriska materialet framgår hur digitaliseringsverksamheten varierar beroende 

på om det gäller digitaliseringsprojekt i samarbete med externa aktörer, digitalisering i 

bibliotekets egen regi och på eget initiativ, samt reaktiv digitalisering – användarstyrd 

digitalisering via beställningar. Denna indelning styr även syfte och mål med 

digitaliseringen, urvalsförfarandet, tekniken och lagringen av bildmaterialet. Detta 

förfarande återfinns inte i rekommendationerna, vilket är en avvikelse till dessa. I 

rekommendationerna fokuseras det mest på faksimilkvaliteten i det långsiktiga 

perspektivet, vilket är något som inte är ofta förekommande vid stiftsbiblioteken, om 

inte en beställare uttryckligen efterfrågar det. För det mesta är det tillräckligt med Jpeg-

format – ett bruksformat vid stiftsbiblioteken. Vidare finns det en diskrepans i att 

stiftsbiblioteken ofta lyfter fram lokalhistoriskt material, medan KB som 

nationalbibliotek oftare framhäver material av nationell och internationell relevans. Som 

nämnts i resultatredovisningen (4.2 och 4.9) skriver KB inget om pedagogiskt material 

eller om böcker av materiellt, bokhistoriskt intresse. Vid stiftsbiblioteken förekommer 

heller ingen retuschering av det digitala materialet. För övrigt fanns det snarare 

överensstämmelser än diskrepanser mellan stiftsbibliotekens praxis och KB:s 

rekommendationer vad gäller urvalskriterierna. 

 

Registrering 

Denna rekommendation omfattar katalogisering, klassificering och indexering av 

digitalt bildmaterial. Ur det empiriska materialet framkommer inte tillräckligt med 

uppgifter för att kunna urskilja diskrepanser kring detta tema. En diskrepans skulle 

kunna vara att stiftsbiblioteken följer gängse katalogiseringsregler då det registreras i 

Libris och att det sker på en mindre komplex nivå än på KB, eftersom det rör sig om två 

helt skilda nivåer och förutsättningar: den nationella och den lokala som är svåra att 

jämföra. Däremot fann jag en avvikelse i att kataloger digitaliserades vid åtminstone ett 

stiftsbibliotek som ”nödlösning”, i väntan på att katalogiseringsarbetet kompletteras, 

vilket är ett förfarande som inte omnämndes i KB:s rapport.  

 

Kvalitet och standard 

Här återkommer det som tidigare nämndes om KB:s eftersträvan av faksimilkvalitet. 

Det finns en diskrepans i att rekommendationerna avser ett mycket mer detaljerat utbud 

med olika tekniska format och standarder, eftersom verksamheten är nationell till 

skillnad mot den lokala. I detta perspektiv kan man också se de tekniska hjälpmedel 
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som skapats på lokal nivå i form av hemmagjorda uppfinningar, som är funktionella i 

denna kontext (se 4.5). Vid KB har det utarbetats en modell som ska efterföljas vid 

outsourcing, som beskrivs under denna rubrik, men detta saknas vid stiftsbiblioteken.  

 

Teknisk och administrativ plattform 

Stiftsbiblioteken har ännu inte utformat någon gemensam plattform eller modell för 

teknisk och administrativ data och ur empirin framgår det inte om enskilda 

stiftsbibliotek har någon praxis för det. Alla informanterna utom en såg digitaliseringen 

som ett sätt att bevara och en intressant faktor är att KB inte heller ser digitalisering som 

bevarandefrämjande åtgärd, eftersom det fortfarande saknas tidsbeständiga digitala 

media. 

 

I KB:s rapport skulle ett avsnitt om användargränssnitt ha ingått, vilket inte blev fallet. 

Användarvänlighet är dock något som stiftsbiblioteken månar om och det finns många 

exempel på detta, bland annat med visningsmöjligheten och interaktiviteten i Flickr. 

Vidare omnämns inte marknadsföringsaspekten i KB-rapporten och inte heller togs 

upphovsrätten upp i KB:s rekommendationer, vilket omtalades i 

resultatredovisningsavsnittet (4.7). Det gör det däremot i det tredje strategiska 

utvecklingsområdet, som följer nedan.  

 

De strategiska utvecklingsområdena
158

 (se 2.2) är allmängiltiga, eftersom de gäller hela 

ABM-sektorn och kan därför med fördel även appliceras på stiftsbiblioteken. Det första 

strategiska området gäller en effektivare hantering av digital information och den 

omfattar samutnyttjade investeringar för digitalisering och lagring. Institutionerna 

uppmanas att utarbeta samarbetsmodeller för digitaliseringsprocessen, vilket sker 

genom plattformen Alvin och projektet ArkA-D, där Stiftsbiblioteket i Linköping deltar. 

Det andra området handlar om användarvänliga lösningar och även i den kontexten 

passar ArkA-D in, då det talas om standardiserade gränssnitt och interaktivitet. Det 

tredje och sista strategiska området omfattar metoder att hantera upphovsrättsfrågor i 

den digitala miljön. Eftersom stiftsbibliotekens äldre samlingar är så pass gamla att de 

inte längre är upphovsrättsskyddade, är det strategiska området mindre relevant. 

Kopplat till detta finns det dock frågor som rör principer för avgiftsuttag för 

vidareanvändning av digitala verk som institutionerna själva har upphovsrätt till i, vilket 

är frågor som även stiftsbiblioteken resonerat kring. Kring dessa utvecklingsområden 

verkar inga större avvikelser råda. 

 

Slutsatsen är följaktligen att det är relativt naturligt att det förekommer diskrepanser 

mellan KB:s rekommendationer kring digitalisering och stiftsbibliotekens 

digitaliseringsverksamhet. Det är två helt skilda verksamheter, både vad gäller uppdrag 

och nivå: på nationell kontra lokal nivå. Trots diskrepanser finns det ändå många 

likheter i digitaliseringsförfarandet institutionerna emellan, kanske främst vad gäller 

urvalsförfarandet. För övrigt verkar den största diskrepansen ligga i de variationer som 

digitaliseringsverksamheten genomgår vid stiftsbiblioteken, beroende på om det gäller 

digitaliseringsprojekt med externa aktörer, digitalisering i bibliotekets egen regi och på 

eget initiativ, eller reaktiv digitalisering. Denna indelning styr även syfte och mål med 

digitaliseringen, urvalsförfarandet, tekniken och lagringen av bildmaterialet och är 

därför grundläggande. Dessa variationer verkar inte påverka digitaliseringen i de 

nationella rekommendationerna. Områdena ”definitioner av termer och begrepp” och 
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”teknisk och administrativ plattform” är svåra att uttala sig om, eftersom det saknas 

belägg för dem i empirin.  

 

Vad gäller vidare forskning, skulle det vara intressant, att efter det pågående arbetet 

med utformandet av en nationell strategi för digitaliseringsverksamheten, göra en 

liknande undersökning vid de fem stiftsbiblioteken för att se vilka resultat som uppnåtts. 

Vidare skulle det vara relevant att följa upp hur arbetet på nationell nivå med de 

strategiska utvecklingsområdena fortskrider. 

 

 

 

Sammanfattning 
 

Denna uppsats har sin bakgrund i intresset av att vilja kartlägga 

digitaliseringsverksamheten vid fem stiftsbibliotek, vilket hittills varit ett outforskat 

område. Därför har syftet med föreliggande uppsats varit att göra en probleminventering 

av digitaliseringsförfarandet av äldre samlingar vid stiftsbiblioteken i Västerås, Skara, 

Kalmar, Linköping och Växjö ur ett institutions-/producentperspektiv. Avsikten har 

varit att undersöka olika förutsättningar för digitaliseringsverksamheten vid de 

respektive stiftsbiblioteken, samt att studera vilka rekommendationer och 

utvecklingsområden det finns på nationell nivå kring denna verksamhet. 

 

Mina frågeställningar har följaktligen varit: 

 Vilka problemområden inom digitaliseringsverksamheten vid stiftsbiblioteken 
kan identifieras genom det empiriska materialet? 

 

 Vilka eventuella diskrepanser kan urskiljas mellan stiftsbibliotekens 
digitaliseringsverksamhet och rekommendationer kring denna verksamhet på 

nationell nivå? 

För att besvara dessa frågeställningar utfördes semistrukturerade samtalsintervjuer med 

sex bibliotekarier, vilka alla ansvarar för de äldre samlingarna och de relativa 

digitaliseringsprojekten vid de ovannämnda stiftsbiblioteken, parallellt med dokument- 

och litteraturstudier. Intervjuerna, som har varit den huvudsakliga informationskällan, 

utformades enligt en i förväg utarbetad tematisering, där de olika momenten i 

digitaliseringsprocessen behandlades. Det analysinstrument som använts i uppsatsen har 

utgjorts av en kvalitativ innehållsanalys av det empiriska materialet. Det teoretiska 

ramverket konstitueras av den modell som museologen Ivo Maroević utarbetat för att 

grafiskt visa hur de respektive ABM-komponenterna förhåller sig till kulturarvet. Den 

särställning som stiftsbibliotekens bestånd och verksamhet har i denna kontext, gör att 

om de skulle inrymmas i denna modell, anser jag att de skulle placeras i triangelns mitt, 

för att påvisa hur stiftsbibliotekens speciella fysiska och digitala bestånd, innehåller 

delar från samtliga ABM-sektorer (figur 2). 
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Resultatet av undersökningen visar att de problemområden inom 

digitaliseringsverksamheten vid de fem stiftsbiblioteken som kan identifieras genom det 

empiriska materialet är följande: 

 Olika förutsättningar för stiftsbibliotekens digitaliseringsverksamhet 

 Ekonomiska och personella resurser 

 Outsourcing och open access 

 Bevaring och lagring 

 Statistik 

 Styrdokument 

 Marknadsföring 

 Upphovsrätt 

 Digital plattform och nationell strategi 

Vidare undersöktes vilka eventuella diskrepanser som kan urskiljas mellan 

rekommendationer kring digitaliseringsverksamhet på nationell nivå och 

stiftsbibliotekens digitaliseringsarbete. Resultatet blev att ett flertal diskrepanser kunde 

urskiljas, men även många likheter, bland annat vad gäller urvalskriterier. Den största 

avvikelsen mellan stiftsbibliotekens digitaliseringsverksamhet och de nationella 

rekommendationerna låg i det faktum att digitaliseringsprocessen varierar vid 

stiftsbiblioteken beroende på om det gäller digitalisering i ett samprojekt, i bibliotekets 

egen regi eller om det gäller beställningsarbeten. Detta styr dessutom hela 

digitaliseringsarbetet. I de nationella rekommendationerna påfinns inte dessa skillnader. 

Det är för övrigt komplext att jämföra ett nationalbiblioteks rekommendationer kring 

digitalisering med stiftsbibliotekens lokala digitaliseringsverksamhet, på grund av de 

helt olika förutsättningarna. 

 

 
Jag vill tacka mina informanter vid stiftsbiblioteken för ert tillmötesgående och all hjälp ni gett mig 

genom personliga intervjuer och uppföljningsfrågor. Jag vill även tacka mina handledare, Mats 

Dahlström och David Gunnarsson, för god handledning, stöd, uppmuntran och konstruktiv kritik. 



43 

 

Käll- och litteraturförteckning 
 

 

Publicerade källor och litteratur: 

ABM-centrum, Kungliga biblioteket (2010) 
http://abm-centrum.se/ [ej uppdaterad efter 2010-12-12], [2011-10-09]. 

 

Assarsson Rizzi, Kerstin (2010). Humanistiska specialbibliotek: Rapport från en 

kartläggning av 31 bibliotek utanför högskolan. Dnr. 239-526-2010. Stockholm: Kungl. 

Biblioteket. 

http://www.kb.se/dokument/Bibliotek/utredn_rapporter/2010/Humanistiska_specialbibl

_KAR100830_slutversion.pdf [2011-12-22]. 

 

Bengtsson, Sara (2011). Regeringen uppdrar åt Riksarkivet att inrätta 

samordningssekretariat för digitalt bevarande. Pressmeddelande (2011-02-10), 

Kulturdepartementet, Regeringskansliet,  

http://www.regeringen.se/sb/d/14085/a/160900 [2011-11-15]. 

 

Benner, Margareta & Havner, Helena (2004). Redovisning av projektet ’Ett virtuellt 

Ostindiskt kompani-arkiv’. Göteborg: Göteborgs universitetsbibliotek. 

http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/projekt/pdf/OICrapportRJ.pdf  

[2011-11-05]. 

 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina, red. (2005). Textens mening och makt: Metodbok 

i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 2., [omarb.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Bjereld, Ulf, Demker, Marie & Hinnfors, Jonas (2002). Varför vetenskap? Om vikten av 

problem och teori i forskningsprocessen. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Broms, Susanna (2005). Biblioteken och juridiken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Cullhed, Per (2010). ”LUPP: Digitaliseringssamarbete mellan Linköpings 

Stadsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek” (PowerPoint-presentation), 

Digitalisera nu! Vägval strategier, framtid (2010)(konferens), 20-21 oktober 2010. 

Umeå: Umeå universitetsbibliotek. 

http://www.ub.umu.se/konferenser/digitalisera-nu [2011-12-18]. 

 

Dahlgren, Anna & Snickars, Pelle, red. (2009a). I bildarkivet: Om fotografi och 

digitaliseringens effekter. Stockholm: Kungl. Biblioteket. (Mediehistoriskt arkiv, 13). 

 

Dahlgren, Anna & Snickars, Pelle (2009b). ”I bildarkivet – en introduktion.” Ingår i 

Dahlgren, Anna & Snickars, Pelle, red. I bildarkivet: Om fotografi och digitaliseringens 

effekter. Stockholm: Kungl. Biblioteket. (Mediehistoriskt arkiv, 13). S. 7-30. 

 

Dahlström, Mats (2009). Kritisk digitalisering: en ny strategi? Ingår i Lund, Niels D., 

red. Digital formidling af kulturarv: Fra samling til sampling. København: Multivers S. 

171-191. 

 

http://abm-centrum.se/
http://www.kb.se/dokument/Bibliotek/utredn_rapporter/2010/Humanistiska_specialbibl_KAR100830_slutversion.pdf
http://www.kb.se/dokument/Bibliotek/utredn_rapporter/2010/Humanistiska_specialbibl_KAR100830_slutversion.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/14085/a/160900
http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/projekt/pdf/OICrapportRJ.pdf
http://www.ub.umu.se/konferenser/digitalisera-nu


44 

 

Dahlström, Mats (2011). Icgrblc: digitala textspöken: Anförande vid Svenska 

Vitterhetssamfundets årsmöte den 28 april 2010. Stockholm: Svenska 

Vitterhetssamfundet. 

 

Digital agenda för kulturarvet (2010)(konferens), 2-3 november 2010, Naturhistoriska 

Riksmuseet, Stockholm: ABM centrum och Kungliga Biblioteket. 

http://abm-centrum.se/?page_id=800 [2011-10-09]. 

 

Digitalisera nu! Vägval strategier, framtid (2010)(konferens), 20-21 oktober 2010. 

Umeå: Umeå universitetsbibliotek. 

http://www.ub.umu.se/konferenser/digitalisera-nu [2011-12-18]. 

 

Emanuelsson, Charlotte (2006). Digitalisering av kulturarvet – en studie av 

digitalisering vid två museer. Borås: Högskolan i Borås, 

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. (Magisteruppsats i 

biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 

informationsvetenskap, 2006:65). 

 

Erway, Rickey L. (1998). ”Options for digitizing visual materials”. Ingår i DeWitt, 

Donald L., ed. Going digital: Strategies for access, preservation, and conversion of 

collections to a digital format. New York: Haworth Press. S. 123-132. 

 

Flickr (2011). Månadens bokband (elektronisk). Stifts- och landsbiblioteket i Skara. 

http://www.flickr.com/photos/63794459@N07/sets/72157627473092073/  

[2011-12-30]. 

 

Frick, Johan (2010). “Historia i blixtljus: Porträttarkivet på Stifts- och landsbiblioteket I 

Skara. Ingår i Ask, Christer, red. Från borg till julmarknad - slott och herrgårdar i 

Västergötland. Skara: Västergötlands fornminnesförening. S. 261-267. 

 

Good practices handbook version 1.2 (2003). Edited by Minerva Working Group 6. 

http://www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/goodpract/document/bestpracti

cehandbook1_2.pdf [2011-10-09]. 

 

Good practices handbook version 1.3 (2007)(cop. 2004). Red. av Minervas arbetsgrupp 

6. 

http://www.hembygdvarmland.se/access/handbok-digitalisering.pdf [2011-12-05]. 

 

Gram, Magdalena & Kjellman, Ulrika (2000). Plattform för bilddatabaser. Stockholm: 

Kungl. Biblioteket. (Kungl. Biblioteket, Rapport  27). 

http://www.kb.se/Dokument/Om/publikationer/rapport_bilddatabaser.pdf [2011-12-05]. 

 

Halldin Norberg, Viveca (2003).”’Så vänder vi på bladet…’. Digitalisering av 

handskrifter med Touch & Turn”. Ingår i Rydbeck, Kerstin, red. Från handskrift till 

XML: Informationshantering och kulturarv: Humanistdagarna vid Uppsala universitet 

2002. Uppsala: [Institutionen för ABM, estetik & kulturstudier], Universitetet. S. 193-

207. 

 

http://abm-centrum.se/?page_id=800
http://www.ub.umu.se/konferenser/digitalisera-nu
http://www.flickr.com/photos/63794459@N07/sets/72157627473092073/
http://www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/goodpract/document/bestpracticehandbook1_2.pdf
http://www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/goodpract/document/bestpracticehandbook1_2.pdf
http://www.hembygdvarmland.se/access/handbok-digitalisering.pdf
http://www.kb.se/Dokument/Om/publikationer/rapport_bilddatabaser.pdf


45 

 

Hillesund, Terje (2005). “Digital text cycles: From Medieval manuscripts to modern 

markup”. Journal of digital information, vol. 6, no. 1. 

http://journals.tdl.org/jodi/issue/view/25 [2011-11-16]. 

 

Jacobsen, Dag Ingvar (2007). Förståelse, beskrivning och förklaring: Introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 

 

Johansson, Jenny (2008) Mellan råd och praktik: En studie av åtta folkbiblioteks 

digitaliseringsprojekt. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 

informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid 

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 2008:107). 

 

Kalmar kommun (2009). Bibliotek och utveckling: Biblioteksplan för Kalmar kommun 

2009-2012.  Kalmar: Kultur- och fritidsförvaltningen. 

http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Styrdokument/Ovrigt/Biblioteks

plan.pdf [2011-12-04]. 

 

Kalmar kommun (2011-11-14) (webbplats). Stifts- och gymnasiebiblioteket. (Christina 

Karlberg, ansvarig utgivare). 

http://www.kalmar.se/t/page.aspx?id=56700 [2011-12-05]. 

 

Karlsson, Christer (2010). Forskarstyrd digitalisering: Ny tjänst vid Umeå 

universitetsbibliotek 22 september 2010. PowerPoint-presentation, konferens 20-21 

oktober  2010. Umeå: Umeå universitetsbibliotek. 

http://www.ub.umu.se/sites/default/files/dokument/Digitalisera_NU_Christer%20Karlss

on.pdf [2011-12-18]. 

 

KB – ett nav i kunskapssamhället (2003). SOU 2003:129. Betänkande från KB-

utredningen. Stockholm: Fritzes. 

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. 

uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Kåring Wagman, Anna (2009). Det bokliga kulturarvet – till pappersinsamlingen? 

Rapport från Svensk Biblioteksförening. 

http://www.biblioteksforeningen.org.test.levonline.com/organisation/dokument/pdf/Kult

urarvet.pdf [2011-11-12]. 

 

Laurin, Sophia (2010). ”Inför en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång 

och digitalt bevarande”. Anförande vid konferensen Digital agenda för kulturarvet, 2-3 

november 2010, Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm: ABM centrum och Kungliga 

Biblioteket. 

http://urplay.se/161038. [2011-10-09]. 

 

Librisbloggen – LIBRIS nationella bibliotekssystem (2011). Digitalisering on demand 

(inlägg från ”Kristin”, 2011-02-09) 

http://librisbloggen.kb.se/2011/02/09/digitalisering-on-demand/ [2011-12-05]. 

 

Linköpings kommun (2007). Biblioteksplan: Linköpings kommun. Linköping: Kultur- 

och fritidsnämnden, Barn- och ungdomsnämnden, Bildningsnämnden. 

http://journals.tdl.org/jodi/issue/view/25
http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Styrdokument/Ovrigt/Biblioteksplan.pdf
http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Styrdokument/Ovrigt/Biblioteksplan.pdf
http://www.kalmar.se/t/page.aspx?id=56700
http://www.ub.umu.se/sites/default/files/dokument/Digitalisera_NU_Christer%20Karlsson.pdf
http://www.ub.umu.se/sites/default/files/dokument/Digitalisera_NU_Christer%20Karlsson.pdf
http://www.biblioteksforeningen.org.test.levonline.com/organisation/dokument/pdf/Kulturarvet.pdf
http://www.biblioteksforeningen.org.test.levonline.com/organisation/dokument/pdf/Kulturarvet.pdf
http://urplay.se/161038
http://librisbloggen.kb.se/2011/02/09/digitalisering-on-demand/


46 

 

http://www.linkoping.se/Global/Kultur%20och%20fritid/Biblioteket/Stadsbiblioteket/Bi

blioteksplan07.pdf?epslanguage=sv [2011-12-05]. 

 

Linköpings kommun (2011) (webbplats). Stiftsbibliotekets historia. 

http://www.linkoping.se/sv/Kultur-fritid/Linkopings-stadsbibliotek/Lokalhistoria-och-

aldre-samlingar/Stiftsbibliotekets-historia/ [2011-12-05]. 

 

Litteraturbanken (2011)(webbplats). Om Litteraturbanken: syfte, texturval, bakgrund 

och organisation. http://litteraturbanken.se/#!om/ide [2011-10-22]. 

 

LUPP: Digitaliseringssamarbete mellan Stiftsbiblioteket vid Linköpings Stadsbibliotek 

och Uppsala universitetsbibliotek. Stefan Andersson, Per Cullhed, Mathias von 

Wachenfeldt, Krister Östlund. Slutrapport 2011-03-28 [s.l.]. 

 

Mannerheim, Johan (2006). “Öppna samlingarna! KB satsar på tillgänglighet genom 

digitalisering”. Biblis, nr 36, s. 21-27. 

http://www.kb.se/dokument/Biblis/36_mannerheim.pdf [2011-09-12]. 

 

Maroević, Ivo (1998). ”The phenomenon of cultural heritage and the definition of a unit 

of material.” Nordisk museologi, nr. 1, s. 135-142.  

 

Nilsson Christoffer (2009) Massdigitalisering och kvalitativ digitalisering: En 

jämförelse av digitaliseringen på nationalbiblioteken i Norge och Sverige. Borås: 

Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. 

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid 

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 2009:11). 

 

Okända bokskatter: Nykatalogisering och digitalisering vid Stiftsbiblioteken i Skara, 

Västerås och Växjö (2006). Informationsbroschyr om samprojektet Nykatalogisering 

och digitalisering av äldre bok- och handskriftssamlingar, Stiftsbiblioteken i Västerås, 

Skara och Växjö. 
 

Ottosson, Evelina (2009). Blås bort dammet från de äldre boksamlingarna! En studie 

om folkbiblioteks bevarande av bokligt kulturarv. Borås: Högskolan i Borås, 

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. (Magisteruppsats i 

biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 

informationsvetenskap, 2009:17). 

 

Regeringsbeslut 12, Ku2009/2152/KT. Se Uppdrag och inbjudan att bidra till en 

nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande. 

Repstad, Pål (2007). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 4., 

[rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Skara kommun (2011a) (webbplats). Månadens bokband. Skara: Stifts- och 

landsbiblioteket. 

http://www.skara.se/nyheter/segora/manadensbokbanddecember2011.5.35c2dd8012bf4

be4a7180001745.html. [2011-12-05]. 

 

http://www.linkoping.se/Global/Kultur%20och%20fritid/Biblioteket/Stadsbiblioteket/Biblioteksplan07.pdf?epslanguage=sv
http://www.linkoping.se/Global/Kultur%20och%20fritid/Biblioteket/Stadsbiblioteket/Biblioteksplan07.pdf?epslanguage=sv
http://www.linkoping.se/sv/Kultur-fritid/Linkopings-stadsbibliotek/Lokalhistoria-och-aldre-samlingar/Stiftsbibliotekets-historia/
http://www.linkoping.se/sv/Kultur-fritid/Linkopings-stadsbibliotek/Lokalhistoria-och-aldre-samlingar/Stiftsbibliotekets-historia/
http://litteraturbanken.se/#!om/ide
http://www.kb.se/dokument/Biblis/36_mannerheim.pdf
http://www.skara.se/nyheter/segora/manadensbokbanddecember2011.5.35c2dd8012bf4be4a7180001745.html
http://www.skara.se/nyheter/segora/manadensbokbanddecember2011.5.35c2dd8012bf4be4a7180001745.html


47 

 

Skara kommun (2011b) (webbplats). Boksamlingen. Skara: Stifts- och landsbiblioteket. 

http://www.skara.se/toppmeny/segora/bibliotek/forskaravdelningen/boksamlingen.4.573

e5cf711f4629d00b80006835.html [2011-12-05]. 

 

Snickars, Pelle (2009). ”Digitala fotografier: En mediehistoria”. Ingår i Dahlgren, Anna 

& Snickars, Pelle, red. I bildarkivet: Om fotografi och digitaliseringens effekter. 

Stockholm: Kungl. Biblioteket. (Mediehistoriskt arkiv, 13). S. 163-197. 

SOU 2003:129 (2003). Se KB – ett nav i kunskapssamhället. 

Statens musiksamlingar (2010). Digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt 

bevarande vid Statens musiksamlingar. Redovisning från Statens musiksamlingar som 

svar på Regeringsbeslutet Ku2009/2152/KT. 

http://abm-centrum.se/wp-content/uploads/2010/02/Ku2009-2152-

KT_Statens_musiksamlingar1.pdf. [2011-12-05]. 

 

Stiftsbiblioteket i Västerås (2011). (Informations-/presentationsbroschyr om 

Stiftsbiblioteket i Västerås) Västerås: Västerås stadsbibliotek. (Produktion och grafisk 

form: Tomas Gustavsson Bild & Form). 

Strandroth, Cecilia (2009). ”På forskningsresa i det digitala bildarkivet: Ett 

brukarperspektiv”. Ingår i Dahlgren, Anna & Snickars, Pelle, red. I bildarkivet: Om 

fotografi och digitaliseringens effekter. Stockholm: Kungl. Biblioteket. (Mediehistoriskt 

arkiv, 13). S. 91-120. 

 

Tipsjakt (2011) (webbplats). Konstnatten. 

http://www.tipsjakt.se/vastra-gotaland/skara/ext/konstnatten--84738 [2011-12-04]. 

 

Uppdrag och inbjudan att bidra till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk 

tillgång och digitalt bevarande. Regeringsbeslut 12, Ku2009/2152/KT 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/65/12/a8728c29.pdf [2011-11-21]. 

 

Västerås stad (2007). Biblioteksplan för Västerås stad 2007-2010. Västerås: Kultur-, 

idrotts- och fritidsnämnden. 

http://www.bibliotek.vasteras.se/Biblioteksplan2026_4.pdf [2011-12-04]. 

 

Västerås stadsbibliotek (2011) (webbplats). Välkommen till Stiftsbiblioteket! 

Stiftsbiblioteket i Västerås. 

http://www.bibliotek.vasteras.se/stiftsbiblioteket/stiftsbiblioteket.htm [2011-12-01]. 

 

Växjö bibliotek (2012-01-09) (webbplats). Stiftsbiblioteket i Växjö: En avdelning inom 

Växjö stadsbibliotek. 

http://www.vaxjo.se/-/Vaxjo-bibliotek---startsida/Sok-och-lana-om/Stiftsbiblioteket-i-

Vaxjo/ [2012-01-09]. 

 

Växjö kommun (2007). Växjö kommuns biblioteksplan 2007-2010. Växjö: 

Kulturnämnden, Gymnasienämnden, Skol- och barnomsorgsnämnden. 

http://www.vaxjo.se/upload/Profilerad%20webbplats/V%C3%A4xj%C3%B6%20biblio

tek/Stadsbiblioteket/Biblioteksplan%202007-04-03_Hela.pdf [2011-12-04]. 

http://www.skara.se/toppmeny/segora/bibliotek/forskaravdelningen/boksamlingen.4.573e5cf711f4629d00b80006835.html
http://www.skara.se/toppmeny/segora/bibliotek/forskaravdelningen/boksamlingen.4.573e5cf711f4629d00b80006835.html
http://abm-centrum.se/wp-content/uploads/2010/02/Ku2009-2152-KT_Statens_musiksamlingar1.pdf
http://abm-centrum.se/wp-content/uploads/2010/02/Ku2009-2152-KT_Statens_musiksamlingar1.pdf
http://www.tipsjakt.se/vastra-gotaland/skara/ext/konstnatten--84738
http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/65/12/a8728c29.pdf
http://www.bibliotek.vasteras.se/Biblioteksplan2026_4.pdf
http://www.bibliotek.vasteras.se/stiftsbiblioteket/stiftsbiblioteket.htm
http://www.vaxjo.se/-/Vaxjo-bibliotek---startsida/Sok-och-lana-om/Stiftsbiblioteket-i-Vaxjo/
http://www.vaxjo.se/-/Vaxjo-bibliotek---startsida/Sok-och-lana-om/Stiftsbiblioteket-i-Vaxjo/
http://www.vaxjo.se/upload/Profilerad%20webbplats/V%C3%A4xj%C3%B6%20bibliotek/Stadsbiblioteket/Biblioteksplan%202007-04-03_Hela.pdf
http://www.vaxjo.se/upload/Profilerad%20webbplats/V%C3%A4xj%C3%B6%20bibliotek/Stadsbiblioteket/Biblioteksplan%202007-04-03_Hela.pdf


48 

 

YouTube (2008). Digitaliseringsprojektet på Skara Stifts- och landsbibliotek. En 

presentation. Skara: Stifts- och landsbiblioteket. 

http://www.youtube.com/watch?v=R00-rTw9Fe4 [2011-12-30]. 

 

Opublicerade källor: 

 
Intervjumaterial: 
Intervjuer: 

Informant A, Stiftsbiblioteket i Västerås. Intervju 2011-04-20. 

Informant B, Stiftsbiblioteket i Västerås. Intervju 2011-04-20. 

Informant C, Stifts- och landsbiblioteket i Skara. Intervju 2011-09-23. 

Informant D, Stifts- och gymnasiebiblioteket i Kalmar. Intervju 2011-09-28. 

Informant E, Stifts- och landsbiblioteket i Linköping. Intervju 2011-09-26. 

Informant F, Stiftsbiblioteket i Växjö. Intervju 2011-09-28. 

Muntligt förtydligande: 

Informant B, 2011-11-08 

Skriftliga förtydliganden via e-post: 
Informant B, 2011-12-08; 2011-12-12; 2011-12-15 

Informant C, 2011-11-20 

Informant D, 2011-12-14 

Informant E, 2011-12-12 

Informant F, 2011-10-06; 2011-11-24; 2011-12-12 

Interna policydokument 

Linköping 

 Östgötasamlingen [s.d.]. 

Skara  

Stifts- och landsbiblioteket i Skara, Forskningsavdelningen (2008-02-29). 

Säkerhetspolicy. 

Västerås 

Västerås stadsbibliotek (2011): Webbplatsen – handlingsplan 2011-2012. 

 

Övrigt 

Lindmark, Christine (2011). KB och stiftsbiblioteken – hur kan vi samverka? 

PowerPoint-presentation vid möte med stiftsbiblioteken den 7 december 2011 i 

Linköping. 

Matsson, Eva (2011a). Rapport till Riksbankens Jubileumsfond om projektet Fort-

sättning av projektet ’Nykatalogisering och digitalisering av äldre bok- och hand-

skriftssamlingar – ett samverkansprojekt mellan Stifts- och landsbiblioteket i Skara och 

stadsbiblioteken i Västerås och Växjö’ (In 2007-0388:1-IK). Västerås stadsbibliotek, 

2011-01-26. 

 

Matsson, Eva (2011b)(Projektansökan till J. Wallenbergs stiftelse): Ansökan om medel 

till projektet ’Ökad tillgänglighet av stiftsbibliotekens samlingar’. Västerås 

stadsbibliotek, 2011-02-10. 

 

 [Projektbeskrivning] ArkA-D: Ett verktyg för digitalisering av forskningsbibliotekens 

arkivsamlingar (2011). [s.n.], [s.l.]. 

http://www.youtube.com/watch?v=R00-rTw9Fe4


 

 

Bilaga: intervjuguide 
 

 

Generella frågor kring Stiftsbibliotekets digitaliseringsverksamhet/syfte och mål: 

 

1. När påbörjades det första digitaliseringsprojektet vid Stiftsbiblioteket? 

 

2. Varför digitaliseras delar av Stiftsbibliotekets samlingar idag?  

 

3. Ser du några för- och nackdelar med digitalisering? 

 

4. Har den digitalisering som skett ingått i något projekt, är det för bibliotekets eget 

syfte eller är det på beställning från forskare?  

 

5. [Om det har ingått i något projekt]: Vad var syftet med projektet/en?  

 

6. [Om biblioteket digitaliserar för eget syfte]: I vilket syfte digitaliserar 

Stiftsbiblioteket för egen del? 

 

7. [Om digitalisering sker till följd av beställningsarbete] Kan du beskriva 

digitaliseringsprocessen vid beställningsarbeten? 

 

8. Är det några skillnader i digitaliseringsprocessen och dess hantering beroende på 

om det sker inom ramen av ett projekt, i bibliotekets eget syfte eller ett 

beställningsarbete? (samma teknik, förfaringssätt, tillgänglighet, etc?) 

 

 

Urvalsförfarande och avgränsning: 

 

9. Skannas alla typer av publikationer? (t.ex. handskrifter/tryck/bildmaterial), eller 

hur är urvalsförfarandet av det material som ska skannas?  

 

10. Finns det någon avgränsning vad gäller åldern på verket som skannas? Finns det 

några andra specifika kriterier som ska uppfyllas eller riktlinjer som ska följas? 

 

11. Skannas allt i rara böcker? Uppmärksammans även anteckningar som 

gjorts/”klotter” – bindning/tryckteknik? Görs det försök att återge originalets 

materiella form – alltså som bokhistorisk artefakt? Finns det något som medvetet 

inte tas med? 

 

 

Originalen i de äldre samlingarna: 

 
12. Tycker du att digitalisering skapar mervärden kring de äldre samlingarna? På 

vilka sätt? 

 

13. Vad händer med originalobjekten efter digitaliseringen? 

 

 



 

 

Teknik, långtidslagring och digital kompetens: 

 

14. Vad använder Stiftsbiblioteket idag för digitaliseringsteknik/er? 

 

15. Hur tänker ni angående teknikutveckling, hantering, bevaring och 

långtidslagring av det digitala materialet? Hur ser situationen ut vid 

Stiftsbiblioteket angående uppdatering av programvaror, filkompatibilitet under 

ett längre tidsperspektiv? 

 

16. Hur ser du på att det vid digitaliseringen skapas ytterligare material som ska 

bevaras och tillgängliggöras parallellt med det analoga? 

 

17. Genomförs OCR för att få fram en sökbar text eller arbetar ni enbart med 

digitala bildfiler? 

 

18. Förses de digitala objekten med objektspecifika metadata och beskrivnings-

texter? 

 

19. Har befintlig personal utbildats eller ny anställts för att digitalisera eller hur har 

ni fått den kompetensen? 

 

Behov, efterfrågan och statistik: 

 

20. Hur stor är efterfrågan på digitalisering från forskare/privatpersoner? 

 

21. Har efterfrågan på digitalisering ökat, minskat eller är oförändrad?  

 

22. Sker det någon form av marknadsföring av det digitaliserade materialet i 

Stiftsbibliotekets samlingar?  

 

23. Finns det några för- och nackdelar med att marknadsföra det digitaliserade 

materialet? 

 

24. Finns det budgeterade medel för marknadsföring respektive statistik? 

 

25. Har Stiftsbiblioteket något officiellt uppdrag/efterfrågan vad gäller digitalisering 

från exempelvis kommunen eller annan myndighet? 

 

26. Finns det någon dokumentation/strategi/styrdokument eller policys vid 

Stiftsbiblioteket som rör digitaliseringsverksamheten? 

 

27. Finns det någon policy för att identifiera om det digitaliserade materialet 

verkligen används och kommer till nytta? 

 

28. Finns det träffräknare? [Vid positivt svar:] Följs statistiken upp för att se att 

materialet används eller nöjer ni er med att ”bara” digitalisera och hoppas att 

användarna hittar materialet och att de vet hur det ska användas? 

 



 

 

Upphovsrätt: 

 

29. En del institutioner märker sitt material för att kunna tydliggöra hur det får 

användas. Har Stiftsbiblioteket någon policy beträffande upphovsrätten på det 

digitaliserade materialet? I så fall på vilka grunder? 

 

30. Vilken är er policy när det gäller den stora mängden s.k. ”orphan works” (=verk 

vars upphovsrätt är okänd eller osäker)? Har Stiftsbiblioteket en proaktiv eller 

restriktiv inställning? 

 

Framtidsvisioner: 

 

31. Har du egna idéer, önskemål eller föreställningar på hur det digitala materialet 

ska kunna bli så rikt och flexibelt som möjligt för användarna? 

 

32. Hur ser du på digitaliseringsverksamheten både i en nära framtid och i ett längre 

tidsperspektiv? Har du förhoppningar och farhågor?  

 

33. Vad är din åsikt om ett eventuellt införande av en nationell strategi för 

digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande? (en gemensam 

plattform?) 

 

34. Hur placerar du Stiftsbibliotekets digitala verksamhet i den ”digitala agendan” 

för kulturarvet på nationell nivå? 

 

35. Övrigt att tillägga? 


