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Abstract: This Master’s Degree thesis aims at giving an answer to what underlying 

ideologies are at work in digitizing our cultural heritage. Other questions 
to be answered are who are benefiting from a digitized cultural heritage 
and who are not, and what different opinions about digitizing our cultural 
heritage can be identified. Two studies are made in this thesis, one of 
Swedish political documents that concern digitizing our cultural heritage, 
libraries, museums and archives, and the other one is a study of docu-
mentation of three Swedish digitizing projects. In the first study three 
different, but closely associated ideologies are identified, namely a) pre -
serving, b) giving access and c) a mixture of both, and these are shown in 
a model. In the second study this model is then used to identify the ide-
ologies of one project from each sector of the so called ABM -sector (Ar-
chives, Libraries and Museums). All examples of our cultural heritage 
being digitized as pictures. The method used is making digital pictures or 
photos of a document, no matter what it consists of. In the analyzed pro-
jects these may be a book, photos or handwritten documents. Both stud-
ies are made by using a text analysis. The following groups are identified 
as being concerned with the digitization of our cultural heritage, namely 
the General Public, Authorities and Institutions, Education and Research, 
the institution itself (the one that holds the project), the staff of the insti-
tution and finally commercial actors. Six consequences, meaning gener-
ally applicable, from digitizing our cultural heritage are identified as ap-
plying to the different interest groups either as an advantage or a disad-
vantage. This thesis also contains an overview of former research made 
on digitizing, which shows that opinions in the field differ. 
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1 Inledning 

Äldre dokument av olika slag kan vara spännande och fascinerande att ta del av, som en 
länk från en annan tid. Under en kurs i Bok- och bibliotekshistoria på Högskolan i 
Borås under våren 2003 arbetade jag med dokument som verkligen engagerade mig, 
nämligen dagboksanteckningar nedtecknade av en svensk amerikaemigrant. År 1850 
emigrerade från min hembygd, Ydre härad i Östergötland, en man vid namn Anders 
Petersson, senare kallad Andrew Peterson, till Amerika. Under 44 år skrev Andrew dag-
ligen en kort anteckning om vad han gjorde och vad som hände honom i det nya landet. 
Dagböckerna finns bevarande på Minnesota Historical Library i St Paul i USA. De går 
även att läsa på mikrofilm på Emigrantmuseet i Växjö och på Ydre kommunbibliotek i 
Österbymo.  
 
I mitt arbete under kursen såg jag möjligheter med en digitalisering av dagböckerna så 
som ökad tillgänglighet för svenska användare och möjlighet att till dagböckerna foga 
kommentarer som kan öka förståelsen för vad det egentligen är för liv, händelser och 
göromål som döljer sig i dagböckerna. Kommentarer skulle kunna tänkas ges av språk-
forskare, historiker och experter på äldre tiders jordbruk och trädgårdsodling. Även so-
ciala aspekter kan kommenteras, och olika forskare skulle parallellt kunna interagera 
med materialet. Dagböckerna har studerats av Vilhelm Moberg och han säger själv att 
”[d]enna jättelika dagbok synes mig vara av alldeles omistligt värde för vår kännedom 
om den första svenska bosättningen i Mellanvästern.” (Moberg 1950, s. 40). Vilhelm 
Moberg använde sig av dagböckerna som källmaterial till sitt emigrantepos, och en av 
hans förebilder till romanfiguren Karl-Oskar är således Andrew Peterson. Därmed kan 
dagböckerna även vara av intresse ur litteraturvetenskapligt perspektiv. 
 
I mitt exempel ovan på ett möjligt digitaliseringsprojekt tog jag intryck av Mats Dahl-
ström som i en artikel i tidskriften Human IT ger en vision av hur digitaliserat material, i 
hans exempel inskannade medeltida handskrifter, kan kompletteras genom digitalisering 
av tryckta upplagor av samma text, kommentarer och annan litteratur för att möjliggöra 
jämförelser och ta del av till exempel expertkommentarer direkt på den egna dataskär-
men. Dahlström använder sig av begreppet hypertext för att förklara hur de olika doku-
menten bildar ett nätverk som gör det möjligt att arbeta med alla dokumenten samtidigt. 
Dynamiken i visionen skulle göra det möjligt för forskare, på olika platser i världen, att 
samtidigt arbeta med samma material och kunna komplettera materialet med egna 
kommentarer. En icke Internetansluten motsvarighet ser Dahlström i CD-ROM utgåvor 
(Dahlström 1997). 
 
Digitalisering av dokument av kulturarvskaraktär ser jag som en intressant möjlighet att 
kombinera ett bevarande av originaldokument med ett flitigt användande av en digital 
kopia. Den ökade tillgängligheten, möjligheten för fler människor att kunna ta del av 
dokument vars användning kan ha varit begränsad kanske på grund av avstånd, ett fy-
siskt dåligt skick, eller en rädsla hos förvaltaren eller ägaren för stöld, är en fördel som 
är lätt att tänka sig. De nackdelar jag kan tänka mig är av teknisk karaktär och rör svå-
righeten och den ekonomiska kostnaden för att hålla ett digitalt material läsbart över tid, 
och att vilken metod man väljer vid digitalisering av ett textdokument påverkar sökbar-
heten och är en kostnadsfråga. 
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Bevarande och tillgängliggörande, och kostnader för det, är mö jligen de faktorer som är 
mest kända inom arkiv, bibliotek och museer, den så kallade ABM-sektorn, i diskussio-
ner kring digitalisering. Men om vi vill se på digitalisering av vårt kulturarv ur ett sam-
hällsperspektiv, vad vet vi om vilka konsekvenser digitalisering kan få för inblandade 
parter, må så vara för själva materialet, ägarna, användarna eller till och med samhället? 
Och med vilka intentioner går kulturarvs- och minnesinstitutionerna arkiv, bibliotek och 
museer in i digitaliseringsprojekt? I vilket förhållande står faktorerna tillgängliggörande 
och bevarande till varandra? 
 
Jag har valt att i denna uppsats arbeta vidare med äldre dokument och dess möjligheter 
att digitaliseras. Som ett övergripande begrepp för det jag tidigare har benämnt med 
”äldre dokument” kommer jag att använda begreppet ”kulturarv”. Kulturarvsbegreppet 
är inte entydigt formulerat och har inte en och samma betydelse i olika källor. Kulturarv 
kan ha en bred betydelse, som till exempel i den offentliga utredningen Inför ett svenskt 
kulturnät. IT och framtiden inom kulturområdet, där man menar att kulturarvet ”inrym-
mer historia och traditioner, kulturlandskapet och den byggda miljön liksom språket, det 
konstnärliga kulturarvet och folkkulturen” (SOU 1996:110, s. 47). Här ingår kulturland-
skapet och den byggda miljön, medan begreppet kulturarv i Nationalencyklopedin för-
klaras som ”idéer och värderingar som ingår i en kulturs historia och som fungerar som 
en gemensam referensram” (NE på nätet), vilket kan stå för en smalare betydelse. Med 
en bred definition av begreppet räcker kulturarvet långt utanför den avgränsning jag har 
valt att göra i denna uppsats, nämligen att mitt fokus ligger på kulturarv inom arkiv, 
bibliotek och museer, övergripande kallat för ABM. Dessa tre är offentligt finansierade 
institutioner med ”samhällsuppdraget att samla, vårda, bevara, tillgängliggöra och ofta 
även levandegöra vårt kulturarv” (SOU 1996:110, s. 135). Med en smal definition av 
kulturarvsbegreppet riskerar jag att inte tillräckligt utförligt förklara vad det innebär. För 
att ytterligare komplicera diskussionen är frågan hur begreppet används i den litteratur 
som kommer att utgöra undersökningsmaterial i denna uppsats. Kan begreppet ha änd-
rats över tid och används begreppet olika i olika dokument? Dessa frågor kommer jag 
att ha anledning att återkomma till. 
 
När jag själv använder mig av begreppet kulturarv i urval och diskussion har jag valt en 
definition av kulturarv som ett fysiskt dokument 1 som har ett innehåll som går att över-
föra till ett digitalt medium. Jens Thorhauge, direktör för danska Biblioteksstyrelsen, 
har uttryckt det som att kulturarv är: 

…skabt af menneskelig fantasi og kreativitet. Det er den skrevne kulturarv, den kunste-
riske skriftkultur, forskning og faglitteratur og dagliglivets skriftudtryck, herunder aviser 
og småtryck. Det er arkivalier der primært dokumenterer aktiviteter i samfundets instit u-
tioner og organisationer. Det er film, tv- og radioudsendelser samt andre lydoptagelser 
herunder naturligtvis især musik. Der er billedkunsneriske og æstetiske udtryck i mange 
former. (Thorhauge 2001, s. 129) 

Begreppet kulturarv används i uppsatsen i bestämd form singularis, medan dess in-
nebörd antyder att det vore mer rättvisande att använda ordet i pluralis, kulturarven. 
Kulturarvet är dock, vad jag vet, mer allmänt använt, varför jag håller mig till det. 

                                                 
1 Dokument i denna uppsats ses som ett informationsbärande objekt, vilket innesluter traditionella doku-
ment som ett papper med tryckt eller handskriven text, böcker, brev etcetera och inte utesluter till exe m-
pel museiföremål (Buckland 1991, s. 45ff). 
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Placeringen av denna uppsats i ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap motiveras 
med att dess frågor om tillgängliggörande och bevarande av material av kulturarvska-
raktär inom ABM-sektorn ryms inom kursmomentet Bibliotek, arkiv, artefakter och den 
nya tekniken inom Bok- och bibliotekshistoria, medan politiken kring kulturarvsfrågor 
ryms inom kursen Kulturpolitik, båda inom kollegium 1, samhällsperspektivet, vid 
Högskolan i Borås, samt med Forskningsrådsnämndens formella ämnesbeskrivning: 

…[Ä]mnet har sin utgångspunkt i problem kring förmedling av information eller kultur 
som är lagrad i någon form av dokument. Inom ämnet studeras den process, som beroen-
de av syfte och innehåll kan benämnas informationsförsörjning eller kulturförmedling 
samt bibliotek och andra institutioner med en likartad funktion som medverkar i denna 
process. Ämnet har anknytningar till en rad andra discipliner inom såväl samhällsveten-
skap, humaniora och teknik. (Se till exempel Höglund 1995, s. 5f). 

Jag vill med föreliggande uppsats bidra till forskningen inom Biblioteks- och informa-
tionsvetenskap genom att ställa och försöka besvara frågor kring digitalisering av kul-
turarvet. 

1.1 Syfte  
Mitt syfte med uppsatsen är att lyfta fram angelägna frågor inom det relativt nya forsk-
ningsområde som digitalisering av kulturarvet är,  och då speciellt i relation till minnes-
institutionerna arkiv, bibliotek och museer. Det kan anses ligga i allmänhetens intresse 
hur det gemensamma kulturarvet förvaltas och hur man som enskild individ får ta det av 
det. Frågor som kan vara relevanta att ställa rör vilka konsekvenser digitalisering av 
kulturarvet kan innebära för just allmänheten. Intressant ur ett nationellt perspektiv är 
vilken inställning till digitalisering av kulturarvet som framförs i offentliga dokument. 
Ur biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv kan det vara av vikt att under-
söka reella digitaliseringsprojekt inom ABM-sektorn i syfte att ge förbättrade förutsätt-
ningar för framtida praktik.  

1.1.1 Problemformulering 
Uppsatsens fokusering utgörs av följande problemformulering: Vilka ideologier styr 
arbetet med digitalisering av kulturarvet och vilka konsekvenser kan följa därav? 

1.1.2 Frågeställningar 
Till hjälp att uppnå mitt syfte och för att konkretisera min problemformulering har jag 
utarbetat följande frågeställningar: 
 
- Vilka grundläggande tankegångar kan identifieras som styrande vid digitalisering av 
kulturarvet? 
- Vilka målgrupper utpekas som berörda av digitalisering av kulturarvet? 
- Vilka konsekvenser anges som fördelar för vilka intressegrupper? 
- Vilka konsekvenser anges som nackdelar för vilka intressegrupper? 
- Vilka olika ståndpunkter förekommer i frågor om digitalisering av kulturarvet? 
 
Min strategi för hur jag avser att svara på frågeställningarna förklaras nedan i avsnittet 
1.2 Inledande metodologisk diskussion. 
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1.2 Inledande metodologisk diskussion 
Jag kommer att göra två studier, vilka jag kallar Delstudie 1– Studie av politiska doku-
ment och Delstudie 2 – Studie av digitaliseringsprojekt.  
 
I delstudie 1 kommer jag att göra en ideologianalys av ett urval av politiska dokument. 
Politiska dokument ska här förstås som offentliga handlingar, dokument som har sin 
upprinnelse i det svenska politiska systemet. Till exempel kommer lagtexter, proposi-
tioner och utredningar att utgöra undersökningsmaterial.  Med hjälp av ideologianalys 
vill jag urskilja bakomliggande ideologier, det vill säga bakomliggande grundinställning 
till digitalisering av kulturarvet som uttalas i dokumenten. Min avsikt är att skapa en 
modell av de ideologier jag finner. Syftet med modellen är att den ska kunna fungera 
som är en generaliserad och förenklad bild av det fenomen som studeras, alltså som en 
strukturerad bild av verkliga förhållanden. Jag kommer att använda modellen som ett 
analysverktyg då jag ska studera digitaliseringsprojekt i delstudie 2, och i syfte att struk-
turera upp tidigare forskning.  
 
Syftet med studien av politiska dokument är inte att se vilka politiska ideologier och 
maktförhållanden som ligger bakom det som sägs i dokumenten, utan syftet är att se 
vilka uttalade ideologier om kulturarvet som förs fram i dokumenten. Dessa ideologier, 
synliggjorda i min modell, får sedan utgöra en teoretisk karta som jag vill jämföra med 
dokumentationen av ett urval digitaliseringsprojekt. Med hjälp av dokumentationen av 
digitaliseringsprojekten vill jag undersöka om ideologierna används och hur de eventu-
ellt påverkar projektens utformning. Delstudie 1 syftar alltså till att generera ett analys-
verktyg som jag ska använda i mitt arbete med delstudie 2, stud ie av digitaliseringspro-
jekt, samt i kapitlet, Tidigare forskning. 
 
I delstudie 2 kommer jag att analysera dokumentation av tre svenska digitaliseringspro-
jekt. Detta kommer att göras dels genom att jag kommer att använda mig av den modell 
som byggs i delstudie 1, dels genom att jag kommer att försöka identifiera konsekvenser 
av digitalisering. Jag tänker mig att jag kan urskilja att antal olika konsekvenser i de 
texter jag analyserar i delstudie 2, vilka jag sedan kan använda mig av för att svara på 
två av mina frågeställningar.  
 
De digitaliseringsprojekt som ska analyseras väljs utifrån tanken att de ska skilja sig åt 
för att möjliggöra ett bredare spektrum av än vid jämförelse av liknande projekt. 
 
Båda studierna kommer att göras genom textanalyser. Textanalyserna avser att belysa 
det sagda och uttalade i dokumenten, ”de idéer som uttrycks” (Bergström & Boréus 
2000, s. 148). En djupare nivå av analysen är svårare att förklara då den avser att få 
fram ”den underliggande nivån”, vilket kräver en medvetenhet kring kontexten (ibid., s. 
157). De texter som kommer att analyseras är uppkomna i speciella sammanhang, de 
politiska dokumenten i en kontext, och dokumentationen av digitaliseringsprojekten i en 
annan kontext. I min läsning av texterna kommer jag att sträva efter att vara medveten 
om i vilken kontext dokumenten uppkommit i, vem som producerat texterna och till 
vem de vänder sig (ibid., s. 25). Medvetenheten kring dessa faktorer samt medvetenhet 
kring mina egna förutfattade meningar anser jag vara viktig för att kunna föra resone-
mang som kan anses rimliga.  
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Mina två första frågeställningar, Vilka grundläggande tankegångar kan identifieras som 
styrande vid digitalisering av kulturarvet och Vilka målgrupper utpekas som berörda av 
digitalisering av kulturarvet  avser jag besvara genom studium av politiska dokument i 
delstudie 1. De två följande frågeställningarna, Vilka konsekvenser anges som fördelar 
för vilka intressegrupper och Vilka konsekvenser anges som nackdelar för vilka intres-
segrupper avser jag besvara genom studium av dokumentation av faktiska digitalise-
ringsprojekt i delstudie 2. Jag vill försöka identifiera möjliga intressegrupper, dels vilka 
målgrupper som direkt utpekas som just målgrupper i dokumenten, dels vilka andra 
intressenter som kan tänkas beröras av digitalisering av kulturarvet. Slutligen tänker jag 
mig att den sista frågeställningen, Vilka olika ståndpunkter förekommer i frågor om 
digitalisering av kulturarvet ska kunna besvaras i en slutdiskussion där jag tar ett 
samlande grepp om vad som framkommit i mitt undersökningsmaterial samt där jag 
medtar insikter från litteraturgenomgången i kapitlet Tidigare forskning. 
 
Mitt val av metod motiveras med att det i delstudie 1, studie av politiska dokument, 
skulle kunna bli ett överdrivet omfattande arbete att på annat sätt än genom en litteratur-
studie försöka få en bild av den politiska inställningen till kulturarvet och dess digitali-
sering, respektive ABM-institutions mål och uppdrag och så vidare. Vid val av intervju 
som metod, vilka skulle jag intervjua? Ett annat argument är att man som forskare eller 
student inte bör intervjua i onödan om sådant som går att få reda på genom andra medi-
er, exempelvis texter, för att inte ta upp respondenters tid i onödan. I båda studierna 
kommer den exakta ordalydelsen i dokumenten vara viktig i analysen. Det textmaterial 
som utgör undersökningsmaterial är uppkommet i ett sådant sammanhang att stor vikt 
har lagts på utformningen av texten, då den är avsedd att läsas av många. Just det om-
tänksamma arbetet med texten ser jag som att det man verkligen vill ha sagt, har man 
vinnlagt sig om att säga i texten. I jämförelse med hur ett intervjusamtal går till, är det 
möjligen inte den eftertanken kring vilka ord man använder i intervjusvar och därmed 
blir inte ordens betydelse av så stor vikt, utan kanske mer sammanhanget och samtalet i 
stort. Jag är intresserad av små detaljer, som jag anser framkommer i text. Alternativa 
metoder till delstudie 2 skulle kunna vara enkäter eller intervjuer. Vid en enkätunder-
sökning riskerar jag att uppleva att jag styr respondenterna med färdiga svarsalternativ, 
vilket inte säkert skulle ge svar som återspeglar vad som varje projekt specifikt avsåg. 
Vid en enkät med öppna svarsalternativ anser jag mig ta upp mycket tid från responden-
terna, som då får utforma sina skriftliga svar själva. Nackdelar med intervjuer skulle 
kunna vara att de skulle bli mycket omfattande och att det textmaterial jag har tänkt 
använda ändå finns tillgängligt, utan att jag behöver besvära respektive institution. 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 
Begreppet ideologi kopplas ofta samman med en politisk kontext. När en ideologisk 
övertygelse diskuteras kan det ofta röra sig om politiska ståndpunkter. Hur kan ideolo-
gibegreppets innebörd förklaras och kan ideologi användas även i andra sammanhang? 
En politisk ideologi kan studeras till exempel utifrån nedtecknade politiska program, 
genom historiska studier av hur en ideologi växt fram eller genom att låta representanter 
för en politisk inriktning uttala sig. Om en ideologi inom något annat sammanhang ska 
studeras kan det främst vara ett studium av detta sammanhangs synsätt som blir aktuellt 
att undersöka (Bergström & Boréus 2000, s. 153). 
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I och med att jag har valt att avstå från politiska resonemang i min uppsats kommer min 
definition av ideologibegreppet att bli avgränsad, i förhållande till en definition av be-
greppet då det används i ett sammanhang av politiska ideologier. Det finns, för att visa 
på hur stort ideologibegreppet kan tolkas, sexton förklaringar till begreppets innebörd 
bara hos en enda författare2.  
 
Ideologibegreppet, så som jag kommer att använda det, kan förklaras utifrån Sven-Eric 
Liedmans och Lennart Olaussons tolkning. De menar att ideologi kan ses som ett sy-
stem som innehåller försanthållanden, värderingar och normer (Liedman & Olausson 
1988, s. 9). Ett försanthållande är det vi utan att reflektera över anser självklart, värde-
ringar har sin grund i det vi tillskriver ett värde, och kan alltså ses som personligt tyck-
ande om ett fenomen, medan normer kan förklaras med ordet rättesnöre. Ideologi kan 
också förklaras som en 

[s]ammanhängande och någorlunda enhetlig bild av verkligheten, främst på det politiska 
området med värderingar och ideal som formar anhängarnas målsättningar för vetenskap-
lig, social och politisk aktivitet. (Egidius 1994, s. 234). 

En ideologi är inte statisk utan förändras över tid. Man kan säga att en ideologi kan vara 
barn av sin tid om faktorer som var framträdande i en viss tidsperiod återspeglas i ideo-
login. Världen förändras med tiden, faktorer i världen ändrar betydelse, och därmed 
ändrar människor inställning. En förändrad attityd är en förändrad ideologisk inställ-
ning, och kan avse ändrade synsätt inom olika områden som exempelvis samhället och 
historieskrivningen (Liedman & Olausson 1988, s. 9).  
 
Som exempel på en ideologi har jag hämtat ett stycke ur en politisk skrift, Kristdemo-
kratisk ideologi – essäer om idéhistoria, personalism, förvaltarskap och samhällssyn, 
som jag tycker illustrerar hur en ideologi kan presenteras: 

De små naturliga gemenskaperna i form av äktenskap, familj och andra primära och se-
kundära gemenskaper (föreningar etc) utgör samhällets kärna och kitt. Det är i dessa som 
människan, som en till sin natur social varelse, kan finna sig själv och kompletteras. (Jo-
hansson 1997, s. 20). 

I citatet framgår att författaren tycker att vissa konstellationer av människor är viktiga. 
Ett försanthå llande i citatet kan utgöras av orden ”naturliga gemenskaperna” som visar 
att författaren ser äktenskap och familj som självklara och av naturen givna former att 
leva i. Dessutom anges utan vidare kommentarer att människan till sin natur är en ”soci-
al varelse”, vilket även det kan tolkas som ett försanthållande. En värdering kan vara att 
författaren anser gemenskaper vara ”samhällets kärna och kitt”, alltså högst väsentliga. 
En norm, ett rättesnöre skulle kunna uttolkas i att författaren anser att det rätta sättet att 
leva är att vara en del av en gemenskap.  
 
En nivå som ligger nära det som ska diskuteras i denna uppsats är institutioner. En insti-
tution förklaras av Liedman och Olausson som ”att den har en materiell apparat, ett 
normsystem och en personal” (1988, s. 10). Förklaringen av institution kan appliceras 
på arkiv, bibliotek och museer som utgör en del av denna uppsats fokus. Alla är de insti-
tutioner med en egen historia av målsättningar, personalens vanor, outtalade och uttala-

                                                 
2 Se en utförligare diskussion om Terry Eagletons förklaringar i till exempel Hansson 1997. 
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de regler, och oftast en byggnad som hyser dem. När en institution förändras rent fy-
siskt, förändras även dess ideologi. Till exempel kan man tänka sig att en ny byggnad 
uppförs till en institution, vilka beslut måste då fattas när det gäller placeringen av per-
sonalens arbetsrum (gamla hierarkier kanske kan brytas?), vilken fysisk placering av 
institutionens samlingar och material ska gälla i den nya byggnaden (kanske görs en ny 
placering som lägger fokus på något annat?) och så vidare. När en ny verksamhetsledare 
tillsätts, ändras då inte troligen institutionens inriktning något, i jämförelse med dess 
tidigare? När nya direktiv åläggs en institution, ändras dess verksamhet av nöden tvung-
et. Rester av olika ideologier från en institutions historia verkar samtidigt, och föränd-
ringar kan synas ske långsamt, då nya ideologier blandas med gamla (ibid., s. 18ff). 
 
Hur påverkas en institutions ideologi av hur institutionen, dess mål eller verksamheter 
omnämns rent språkligt? Kan sättet på vilket det talas eller skrivs om en företeelse på-
verka den? Är det så att det i efterhand går att läsa sig till vilka ideologier som var aktu-
ella under en viss tid, genom ordval? Med mitt val av metod för att finna verktyg till en 
ideologianalys av nutida digitaliseringsprojekt har jag utgått från att det går att läsa sig 
till en ideologisk inriktning i en text. Ideologier som jag väntar mig att finna i de poli-
tiska dokument jag ska undersöka i delstudie 1 kan vara bakomliggande tankar, uttalade 
ideologier och mål med kulturen, kulturarvet och dess digitalisering. 
 
Min utgångspunkt ligger i att digitalisering av kulturarvet i huvudsak är en fråga om 
bevarande och tillgängliggörande. Kan dessa två faktorer anses vara målsättningar, och 
som sådana även anses vara ideologier? Innehåller målsättningarna de ingredienser en 
ideologi enligt ovan har; försanthållande, värderingar och normer? I vilken relation till 
varandra står i så fall dessa ideologier? Har de en antingen eller relation eller kan båda 
vara mål samtidigt? Är dessa ideologier allenarådande eller finns det andra bakomlig-
gande ideologier? Om ideologi kan vara detsamma som målsättning kan jag då fråga: 
Vad är det man vill uppnå genom digitaliseringen och därmed finna bakomliggande 
ideologier? Kan frågan Vem har nytta av det  likställas med att fråga för vem det har ett 
värde, och kan svaret på det vara en indikation på en ideologi som gynnar vissa intres-
segrupper?  
 
Valet av ideologianalys som teoretisk utgångspunkt är ingen självklarhet, utan görs med 
en prövande ansats. Går det verkligen att använda ideologibegreppet i denna kontext? 
Vad innebär det att försöka urskilja försanthållanden, värderingar och normer i politiska 
dokument och i projektdokumentation? Är det främst värderingar som kommer att kun-
na urskiljas, och då som positiva respektive negativa konsekvenser för olika intresse-
grupper? Hur ställer sig värderingar i förhållande till ideologier? Innehåller ideologiana-
lys verktyg nog att svara på mina frågeställningar? Som sagt, valet av ideologianalys är 
menat att pröva ideologibegreppet i ett sammanhang av ABM, kulturarv och digitalise-
ring. 
 
Bergström och Boréus menar att ideologier kan ses som social praktik, vilket skulle 
kunna innebära att ideologi skulle kunna undersökas genom att studera handling (2000, 
s. 151). Detta avser jag göra genom att studera dokumentation av digitaliseringsprojekt. 
Jag tänker mig att de ideologier som förs fram i politiska dokument kan följas upp på 
projektnivå och att det där redovisas vilka konsekvenser en ideologisk inriktning för-
väntas innebära för respektive projekt. Här är jag medveten om att det, om det går att 
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urskilja ideologier, inte är ideologier i rent politisk mening som kan urskiljas (ibid. s. 
153). Dokumenten är upprättade i en annan kontext än de politiska dokument som ska 
analyseras i delstudie 1. I delstudie 2 rör det sig i så fall om ideologier som tillhör de 
institutioner som utför digitaliseringsprojekten. Det som intresserar mig är om ideologi-
erna skiljer sig åt eller om ideologier identifierade i politiska dokument även går att 
identifiera på projektnivå.  

1.4 Begreppet digitalisering 
Digitalisering är enkelt uttryckt att göra en datoriserad version av ett material som ur-
sprungligen finns i annan form, till exempel tryckt text på ett papper (Morrison et al 
2000). Hur åstadkommer man då en datoriserad version, eller hur går digitalisering till? 
Om vi tar exemplet med en tryckt text på ett papper kan denna text digitaliseras genom 
att skrivas av direkt i ett ordbehandlingsprogram, så kallad re-typing. Man kan annars 
skanna dokumentet i en skanner och skapa en bild av texten, alternativt skanna doku-
mentet och använda OCR. Att skanna ett dokument innebär att dokumentet läggs på 
liknande sätt som i en kopieringsmaskin och istället för att få en papperskopia ur maski-
nen görs en datoriserad version av dokumentet (ibid.). Skillnaden mellan att en bild av 
dokumentet skapas och att använda OCR är att en bild av texten är just en bild av texten 
vilket innebär att texten inte går att redigera, medan OCR, som står för Optical Charac-
ter Recognition, identifierar varje enskild bokstav vilket får resultatet att den digitala 
versionen kan användas precis som om den blivit inskriven direkt i ett ordbehandlings-
program. Det går alltså att redigera texten och söka i den (Feather & Sturges 2003, s. 
458).  
 
Skanning kan göras med olika material som till exempel mikrofilm, men resultatet blir 
bäst om skanning av originalet kan göras. Naturligtvis kan det finnas tillfällen när detta 
inte är ett alternativ, kanske är det en äldre inbunden skör bok som ska digitaliseras och 
denna kan då skadas om den ska läggas med sidorna så platt som möjligt mot glasskivan 
i en skanner. Ett alternativ kan då vara att använda en digital kamera som är mer skon-
sam mot materialet (Morrison et al 2000).  
 
I uppsatsen används ibland begreppen bildfångst och bilddigitalisering. Dessa begrepp 
kan förklaras med det som ovan sagts om skanning eller digital fotografering, när en 
digital bild av materialet skapas. Denna bild kan representera ett dokument som kan 
innehålla text av olika slag, maskinskriven, tryckt eller handskriven, bilder eller annat. 
Det är inte innehållet som avses i begreppen bildfångst och bilddigitalisering, utan att 
den digitala versionen är en bild, och inte som när OCR används en redigerbar text.  
 
Kommentarer kring digital text i uppsatsen kretsar ibland kring att en digital text har ett 
mervärde i förhållande till en text i annan form, till exempel tryckt på ett papper. En 
digital text kan återkommande redigeras och bli sökbar. För att illustrera en digital texts 
sökbarhet kan vi som exempel anta att läsaren av denna uppsats är intresserad av vad 
som sägs om OCR i uppsatsen. Vid läsning av uppsatsen i pappersform är läsaren 
tvungen att skumma igenom alla sidor i sin jakt efter begreppet, medan läsaren av upp-
satsen i digital form kan använda sig av ett sökverktyg som i texten markerar ett sökt 
begrepp.  
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I jämförelse med en texts sökbarhet kan vi se en bilds sökbarhet. Hur söker man en 
bild? Om det inte rör sig om så många bilder kan man tänka sig att det går att söka 
bland dem genom att helt enkelt titta på dem, och därigenom hitta den bild man söker. 
Rör det sig om ett stort antal bilder krävs andra metoder. Bilddigitalisering kräver i 
många fall en systematik i registreringen av uppgifter om bilderna. Uppgifterna om bil-
derna är en minst lika viktig del som bilderna själva, eftersom de utgör förutsättningarna 
för att kunna återfinna bilderna (Svensson 1995, s. 22ff). 

1.5 Avgränsningar 
I denna uppsats har jag valt att efter ovanstående definition av vad digitalisering innebär 
i inte ta upp frågor av teknisk karaktär kring digitalisering. Tekniska metoder för hur 
man rent praktiskt går tillväga vid digitalisering av dokument lämnas därför i möjligaste 
mån därhän. Syftet med uppsatsen är att se till ideologier och konsekvenser av mer 
övergripande karaktär. Jag inser att det för läsarens förståelse är nödvändigt att förklara 
vissa fenomen av teknisk art, varför det ändå kommer att finnas vissa sådana inslag. I 
uppsatsen kommer digitalisering av främst text och bild att behandlas, varför digitalise-
ring av ljud, video och liknande utelämnas. 
 
Jag har valt att inrikta mig på en metod av digitalisering i de digitaliseringsprojekt jag 
kommer att undersöka i delstudie 2. Alla projekten har arbetat med metoden bilddigita-
lisering, eller så kallad bildfångst av text eller bild. I övrigt i uppsatsen, till exempel i 
kapitlet Tidigare forskning, kommer även andra metoder för digitalisering att tas upp. 
Anledningen till min avgränsning till enbart en metod i studien av digitaliseringsprojekt 
är att jag har en föreställning om att projekten kommer att kunna jämföras då de har 
använt sig av samma metod, men i övrigt är olika varandra i flertalet avseenden. Skulle 
jag jämföra projekt som använt sig av olika metoder skulle eventuella skillnader kunna 
hänföras till metoden, och det är inte jämförelser av teknisk art jag vill göra. 

1.6 Disposition 
Efter det ovan inledande kapitlet Inledning, som har presenterat bakgrund, syfte, pro-
blemformulering, frågeställningar, inledande metodologisk diskussion, teoretiska ut-
gångspunkter, begreppet digitalisering, avgränsningar och disposition följer kapitel två, 
Delstudie 1 – Studie av politiska dokument . Detta kapitel innehåller urval, metod, och 
studium av minnesinstitutionernas uppdrag, mål, syfte och eventuella specifika uppdrag 
att digitalisera kulturarvet. Kapitlet avslutas med analys, diskussion och modellbygge. 
Kapitel tre, Tidigare forskning, är en litteraturgenomgång av tidigare forskning och det-
ta kapitel avslutas med en sammanfattning. Kapitel fyra, Delstudie 2 – Studie av digita-
liseringsprojekt, inleds med urval, teoretiska instrument och en metodbeskrivning varef-
ter tre olika svenska digitaliseringsprojekt presenteras och analyseras. Kapitlet avslutas 
med diskussion. Kapitel fem, Slutdiskussion, är en övergripande diskussion. Kapitel sex, 
Sammanfattning, sammanfattar uppsatsen. Käll- och litteraturförteckning är rubriken på 
kapitel sju. 
 
Metodologiska avsnitt återfinns i uppsatsen dels i det inledande kapitlet, dels i anslut-
ning till de två delstudierna.  Redovisning av urval görs vid respektive delstudie och vid 
litteraturstudien i Tidigare forskning. Teoriavsnitt ingår dels under kapitlet Inledning, 
dels återkommande under delstudie 2, kapitel 4. Uppdelningarna är gjorda för att under-
lätta för läsaren att följa författarens tanke- och arbetsprocesser. 
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2 Delstudie 1 - Studie av politiska dokument 

I detta kapitel ska jag försöka finna bakomliggande tankar, intentioner, försanthållan-
den, värderingar, normer eller vad som skulle kunna uppfattas som uttalade ideologier, 
vilka framförs i ett urval av politiska dokument. Eventuella identifierade ideologier 
kommer jag att använda som beståndsdelar i en modell. Modellen kommer jag att an-
vända mig av i delstudie 2, när jag studerar dokumentation av digitaliseringsprojekt, 
samt i kapitlet Tidigare forskning. Anledningen till att jag vill försöka finna beståndsde-
lar till en modell i politiska dokument, för att applicera på digitaliseringsprojekt är att 
jag vill se om det som sägs i politiska dokument återfinns på projektnivå. I min studie 
av politiska dokument ska jag också försöka finna utpekade målgrupper och eventuella 
andra identifierbara intressenter som berörs av digitalisering av kulturarvet. Jag väljer 
att göra en skillnad mellan direkt utpekade målgrupper, övriga identifierbara intressen-
ter samt det övergripande begreppet intressegrupper, som kan innehålla både målgrup-
per och intressenter. 

2.1 Urval 
Min avsikt är att visa på vad som sägs i utredningar, lagtext och andra statliga dokument 
om respektive ABM-institutions uppdrag, syfte och mål, samt specifikt digitalisering av 
kulturarvet. Urvalet har gjorts genom att jag efter läsning av litteratur som behandlar 
kulturarvet, ABM-institutioner och digitalisering har försökt att samla en kärna av poli-
tiska dokument som omnämns i denna litteratur. Det  handlar här alltså inte om ett full-
ständigt material, utan ett urval av dokument, som jag genom annan litteratur fått kän-
nedom om. För att skapa en någorlunda balans i dokument kring olika institutioner har 
jag försökt systematisera dokument på olika nivåer, inledningsvis övergripande mål 
med kultur- och IT-politiken som följs av arkiv- och bibliotekslag, museidefinition och 
offentliga utredningar (så kallade SOU:er, Statens Offentliga Utredningar3) om respek-
tive ABM-institution. Sist presenteras Kulturnät Sverige som är en statlig satsning på en 
Internetportal som syftar till att samla ett innehåll av länkar med kulturell inriktning på 
en plats på Internet. 

2.2 Metod delstudie 1 
I studien har jag aktivt letat efter avsnitt i de politiska dokumenten som avser kulturar-
vet och digitalisering. Till exempel har jag använt mig av innehållsförteckningar och 
index för att finna för mig relevanta delar i dokumenten. I min läsning har jag också 
letat efter närliggande teman, som kultur och ABM. Jag kommer att återge citat ur do-
kumenten, oftast därför att texterna är komprimerade och exakta, vilket skulle göra det 
svårt att med egna ord omformulera meningar och ändå få fram samma betydelse. Med 
det arbetssättet har mitt fokus kommit att ligga på vilka begrepp som använts i de olika 
dokumenten och hur dessa begrepp kommit att ändras över tid.  
 
De delar av dokumenten som för mig är centrala återges nedan. Ur dessa citat har jag i 
avsnitt 2.4 Analys, sorterat och ordnat ord och meningar som återger syften med kultu-
ren/kulturarvet/digitalisering etcetera i en tabell för att åskådliggöra dessa. Med samma 
                                                 
3 En SOU är ett betänkande från en av regeringen tillsatt kommitté med uppdrag att utreda ett speciellt 
samhällsfenomen. Kommittéväsendet kan anses ’… spela en viktig roll i det offentliga samtalet om den 
gemensamma sektorn’ (se Steinsaphir 2004, s. 8). 
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princip sorterar och ordnar jag ord och meningar som återger målgrupper som utpekas i 
dokumenten, och åskådliggör dessa i tabellform. Under rubriken 2.5 Diskussion och 
modellbygge diskuterar jag resultaten av analyserna och bygger en modell av framkom-
na bakomliggande ideologier. 

2.3 Studie av politiska dokument 

2.3.1 Kulturpolitik 
I regeringens proposition 1974:28 om den statliga kulturpolitiken föreslås det över-
gripande målet vara att ”[k]ulturpolitiken skall medverka till att skapa en bättre sam-
hällsmiljö och bidra till jämlikhet”. Som ett av flera delmål anges bevarandemålet, där 
”[k]ulturpolitiken skall ga rantera att äldre kultur tas till vara och levandegörs” (Prop 
1974:28, s. 28). I kommentarer till propositionens delmål sägs följande under rubriken 
Äldre tiders kultur:  

Samhällets insatser för äldre tiders kultur får inte begränsas till ett passivt bevarande. 
Kraftfulla åtgärder måste till för att levandegöra och föra vidare vårt kulturarv. (Ibid., s. 
301) 

Ordvalen tyder på aktivitet, kraft och engagemang: ”levandegöra”, ”föra vidare”, ”får 
inte begränsas till ett passivt bevarande”. Just ordet levandegöra tycker jag tyder på en 
aktiv insats från berörda institutioner: de ska levandegöra kulturarvet och föra det vida-
re. 
 
1996-års kulturpolitiska mål skiljer sig från 1974-års kulturproposition genom att målen 
inte delats upp i övergripande respektive delmål, utan målen har lika status. Ett av må-
len för kulturpolitiken skall vara att ”bevara och bruka kulturarvet” (Prop 1996/97:3, s. 
27). Inriktningen på de framtida insatserna för kulturarvet bör enligt propositionen syfta 
till att 
 

-jämna ut de skillnader som finns mellan olika grupper av människor när det gäller beva-
randet av och tillgången till kulturarvet 
-stärka intresset för kulturarvet och medvetenheten om dess betydelse för samhället (ibid., 
s. 126). 

 
Möjligen kan här anas en mer instrumentell inställning till kulturarvet, det ska ”brukas”, 
inte levandegöras. Orden har inte ändrats nämnvärt när det gäller bevarandet. Här sägs 
”bevara och bruka kulturarvet”, i jämförelse med orden från 1974 som poängterade att 
samhällets insatser inte får ”begränsas till ett passivt bevarande”. 
 
Under rubriken Kulturarvets roll i samhället sägs ”[a]tt bevara och förmedla är de cen-
trala uppgifterna i arbetet med kulturarvet /…/ om inte något har bevarats finns ingen-
ting att förmedla och om det bevarade inte förmedlas är det svårt att uppbåda stöd för 
bevarande” och ”[f]ör att ett bevarande skall vara meningsfullt krävs ett genomtänkt och 
professionellt förmedlande” (Prop 1996/97:3, s. 127f.). Även här finns institutionernas 
insatser med, dock numera för att ”förmedla” inte ”levandegöra”. 
 
Båda kulturpropositionerna har sitt ursprung i kulturdepartementet. Det är drygt tjugo år 
i tid som skiljer dem åt, och som synes ovan har ordvalen ändrats, inte när det gäller 
bevarande, men från att ”levandegöra” till att ”förmedla”. 
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2.3.2 IT-propositionen 
I regeringens förslag till en nationell IT-strategi är ett av målen ”att bevara och utveckla 
det svenska språket och kulturen i en allt mer gränslös värld” (Prop 1995/96:125, s. 13).  
 
IT (informationsteknik) förklaras i propositionen på följande sätt:  

IT är ett samlingsbegrepp för olika tekniker som används för att skapa, lagra, bearbeta, 
överföra och presentera ljud, text och bild.  IT gör denna hantering möjlig oberoende av 
mängden information och geografiska avstånd.  Sammansmältningen av tele - data- och 
medieområdena har lett till att begreppet IT numera omfattar all datorbaserad hantering 
av information. (Ibid.) 

Man ser IT som en möjlighet att på nya sätt förverkliga kulturpolitiska mål och en 
”samlad strategi för användningen av IT vid myndigheter och institutioner inom kultur-
området skall utformas”. I allmänna ordalag beskrivs möjligheterna med IT: ”IT kan 
också utnyttjas för att bevara, sprida och utveckla vår kultur, vårt språk och vår ident i-
tet. Med IT kan allmänhetens tillgång till vårt kulturarv och den samtida konsten öka” 
(Prop 1995/96:125, s. 62). Det är främst museer och arkiv som omnämns som kulturin-
stitutioner i IT-propositionen: 

IT öppnar också helt nya perspektiv på museernas möjligheter att möta allmänhetens in-
tressen och krav samtidigt som den skapar nya förutsättningar och synergieffekter för 
tolkningarna och rekonstruktionerna av vårt förflutna. Därför måste museerna ta aktiv del 
i utvecklingen av multimedier, digitaliseringssystem och tele - kommunikation /…/ IT-
utvecklingen innebär även att förutsättningarna för arkivbildning och arkivverksamhet i 
grunden har förändrats inte minst genom möjligheten till digital lagring. (Ibid., s. 63f.) 

I IT-propositionen kan anas optimism genom att det där används ord som utveckla, 
sprida, öka, öppnar, möjligheter, skapar, nya förutsättningar, aktiv, förändras och möj-
ligheter, men även ordet bevara. Den del som jag analyserat rör endast kulturen, men 
fler områden berörs, vilket kanske kan förklaras av att IT-propositionen lades fram av 
statsrådsberedningen, och inte ett enskilt departement. Möjligen kan ordvalen härledas 
till att optimism skulle spridas om den nya informationstekniken inom många områden. 

2.3.3 Arkiv  
Arkivlagen från 1990 nämner kulturarvet under § 3 Arkivbildningen och dess syften: 

 

En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet 
och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen och som myndig-
heten beslutar skall tas om hand för arkivering /…/.  
Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet.  
Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser  
1. rätten att ta del av allmänna handlingar,  
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 
3. forskningens behov. (Arkivlag 1990, min kursivering) 
 

I utredningen Arkiv för alla – nu och i framtiden, från kulturdepartementet, föreslås en 
ändring av arkivlagen till lydelsen: ”Myndigheternas arkiv och arkiv som bildats hos 
enskilda arkivbildare är en del av det nationella kulturarvet” (SOU 2002:78, s. 17) vil-
ket alltså vidgar omfattningen av kulturarvsbegreppet i lagen. Utredningen föreslår när 
det gäller digitalisering att 
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Arkivverket bör samarbeta med landets övriga kulturarvsinstitutioner för att finna en 
gemensam strategi för tillgängliggörande och långsiktigt bevarande av digital informa-
tion. (SOU 2002:78, s. 154) 

Citatet avser både digitalisering av äldre, tidigare icke-digitalt, material och fortsatt di-
gitalt bevarande av så kallat ”born-digital”4 material. 
 
Arkivens uppdrag kan läsas som något passiva interna aktiviteter. Arkiv ska ”bevaras, 
hållas ordnade och vårdas” och den enda aktiva utåtriktade åtgärden är ”tillgängliggö-
rande”. I kulturdepartementets ordval kan vi se att ”bevara” är sig likt från de båda kul-
turpropositionerna  i avsnitt 2.3.1 ovan, men att ett ”nytt” ord har kommit att ersätta 
”levandegöra” och ”förmedla”, nämligen ”tillgängliggöra”. En fråga att ställa kring des-
sa ordval är om innebörden i orden ändå i sitt användande är menat att ha samma inne-
börd, och att det är olika tiders sätt att uttrycka samma sak.  

2.3.4 Bibliotek 
Bibliotekslagen säger ingenting specifikt om kulturarvet, men § 2 stipulerar följande 
som möjligen kan vara av intresse i ett digitalt sammanhang: 
 

Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information och utbildning samt kul-
turell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.  
Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla med-
borgare.  
Varje kommun skall ha folkbibliotek. (Bibliotekslag 1996, min kursivering) 

 
I ett förslag till förändring av bibliotekslagen föreslås en ändring i § 7, vilket rör sam-
verkan mellan bibliotek och att kommuner och landsting bör anta planer för sina biblio-
teksverksamheter. Samverkan avser befordra ”…god tillgång för medborgarna och ef-
fektivt utnyttjande av det allmänna biblioteksväsendets resurser” (Ds 2003:66, s. 111f). 
Att samverkan mellan bibliotek ingår i ett lagförslag är intressant sett ur ett ABM-
perspektiv. Senare i uppsatsen kommer i kapitlet Tidigare forskning just samverkan och 
samarbete att tas upp, vilket sammantaget tyder på att samverkan är ett gångbart ord i 
nuläget. 
 
Kungliga Biblioteket (härefter även KB) har i uppdrag enligt Förordning 1996:505  
med instruktion för Kungl. biblioteket att vara nationalbibliotek och fullgöra dokumen-
tära uppgifter och serviceuppgifter. Bland uppgifterna ska biblioteket 
 

- samla, förvara, beskriva och hålla till handa den svenska 
tryckproduktionen i dess helhet samt vissa elektroniska dokument och 
därvid fullgöra de uppgifter som följer av lagen (1993:1392) om 
pliktexemplar av dokument samt förordningen (1993:1439) om 
pliktexemplar av dokument, 
- vårda och förkovra bibliotekets äldre samlingar av böcker och 
annat tryck, handskrifter, kartor och bilder, 
- svara för mikrofilmning av svensk dagspress, (Förordning 1996:505) 

 

                                                 
4 Born-digital kan direktöversättas från engelskan med ”född digital”, det vill säga att ett dokument från 
början är skapat i ett digitalt format, till exempel en text som har skrivits av författaren direkt i ett ordbe-
handlingsprogram, eller ett foto taget med digitalkamera. 
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KB-utredningen KB - ett nav i kunskapssamhället. Kungl. biblioteket – Sveriges natio-
nalbibliotek. Verksamhet och visioner som blev klar i december 2003 innehåller förslag 
till ändringar i lag och förordning om pliktexemplar av dokument att även gälla digital 
publicering, så kallat distansöverfört material. Förslag lämnas även till nationella åtgär-
der för digitalisering: 

 

En kraftsamling bör göras för att genomföra en digitalisering i större skala av material 
som finns i KB och andra kulturarvsinstitutioner som arkiv, bibliotek, museer och kul-
turmiljövårdens institutioner. Syftet bör vara att öka kunskaperna om vår mångfacetterade 
historia och underlätta forskningen om det svenska samhället och dess utveckling. 
Det övergripande målet bör vara att göra Sveriges tryckta och handskrivna kulturarv, lik-
som fotografier, teckningar och andra samlingar, mer tillgängligt för många och samtidigt 
bevara det för framtiden. 
Utgångspunkterna för digitaliseringsarbetet bör vara följande: 
- val av objekt ska utgå från brukarna 
- utbildningens och forskningens behov ska prioriteras och tillgängligheten gälla alla ni-
våer i utbildningssystemet 
- för att stimulera framför allt ungdomars intresse för det svenska kulturarvet bör ett dig i-
taliseringsprojekt som riktar sig till skolan ingå (SOU 2003:129, s. 228). 

 
I förslaget anges att KB bör vara den institution som samordnar och ansvarar för den 
föreslagna nationella digitaliseringsstrategin. 
 
I utredningen nämns ”öka kunskaperna”, ”underlätta forskningen” och ”göra … mer 
tillgängligt för många” före ”samtidigt bevara det för framtiden”. Det kan verka på tur-
ordningen som om det viktigaste nämns först och att bevarandet är en slags bonus man 
får på köpet. En alternativ tolkning kan vara att begreppet ”samtidigt” ska innebära en 
likställning av målen och att bevarandet är lika viktigt som något annat. Anledningen 
till koncentrationen kring kunskap/forskning/tillgängliggörande kan möjligen hittas i 
utredningens ursprung. KB-utredningen är gjord på uppdrag av utbildningsdepartemen-
tet, som naturligt kan tänkas ha en inriktning mot dessa områden. Att KB också har en 
roll som humanistiskt forskningsbibliotek kan också ha påverkat begreppsanvändningen 
i utredningen. Intressant att notera kan dock vara att detta inte nämns i uppdragsförord-
ningen. 

2.3.5 Museer 
För att följa logiken i min uppställning av detta kapitel, att först presentera eventuella 
lagar som berör respektive institution, borde här presenteras en museilag. Enligt Katari-
na Årre, intendent vid Svenska Museiföreningen finns det dock ingen sådan lag i landet: 

Det finns lagar och en central myndighet till hjälp för hanteringen av fasta fornminnen, 
arkeologiska fynd och särskilt skyddsvärda byggnader och miljöer /…/ Men någon lag för 
den rörliga delen av kulturarvet, allt det som fyller museerna, finns inte i Sverige. (Årre 
1998, s. 149) 

En anledning till detta, menar Årre, kan vara att själva uttrycksformen på ett museum, 
alltså skapandet av utställningar, kan anses vara en fri konstart som därför bör stå utan-
för lagstiftningen.  
 
I museiutredningens betänkande Minne och bildning. Museernas uppdrag och organisa-
tion, föreslås följande definition av vad ett museum är.  
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Ett museum är en del av samhällets kollektiva minne. Museet samlar in, dokumenterar, 
bevarar och levandegör föremål och andra vittnesbörd om människors kultur och miljö. 
Det utvecklar och förmedlar kunskap och bjuder upplevelser för alla sinnen. Det är öppet 
för allmänheten och medverkar i samhällsutvecklingen. Museets syfte är bildning för 
medborgarna. (SOU 1994:51, s. 30) 

Observera orden ”bevarar och levandegör” i citatet. Kulturdepartementet står bakom 
utredningen, och här kommer ”levandegör” tillbaka från den tidigare nämnda 1974-års 
kulturproposition. Lägg även märke till att museets syfte är det något gammeldags be-
greppet ”bildning” för medborgarna, i jämförelse med den sentida KB-utredningen ( se 
avsnitt 2.3.4 ovan) som kan tänkas ha tagit till sig ett moderna språkbruk i användandet 
av begreppet ”kunskap”. 
 
I museiutredningen fastslås att museum har fyra olika roller att spela, nämligen att sam-
la in och dokumentera (samlaren), vårda och bevara (vårdaren), visa, undervisa och 
förmedla (utställaren) samt att utveckla kunskap genom att forska (forskaren) (SOU 
1994:51, s. 82ff).  Vid tiden för utredningens publicering var rollerna som samlare och 
vårdare de tyngsta i avseende på vilka resurser dessa roller tog i anspråk. Utredningen 
uttrycker önskemål om att dessa två roller i framtiden ska balansera med publika aktivi-
teter, alltså rollen som utställare (ibid., s. 206). Som ett led i detta arbete poängteras 
vikten av att museer uppmärksammar ungdomar och försöker nå ut till denna grupp 
genom att ”…särskilt uppmärksamma arbetet med skilda medier” (ibid., s. 128). Utred-
ningen önskar att museerna ska bli mer utåtriktat aktiva, vilket skulle kunna tänkas att 
valet av begreppet ”levandegöra” skulle återspegla. 

2.3.6 Kulturnät Sverige  
På hösten år 1995 påbörjades ett utredningsarbete om ett svenskt kulturnät. I Inför ett 
svenskt kulturnät. IT och framtiden inom kulturområdet redovisas en kartläggning av de 
svenska kulturinstitutionernas IT-användning och påbörjade, genomförda och planerade 
digitaliseringsprojekt. Med utgångspunkt från kartläggningen presenterar utredningen 
förslag till en övergripande IT-strategi för kulturinstitutionerna. Strategin innehåller en 
rad punkter som bland annat rör samverkan mellan olika institutioner. En av punkterna 
lyder: 

varje kulturinstitution bör använda sig av IT för att göra sin verksamhet tillgänglig för 
andra institutioner och aktörer inom kulturområdet, för forskare och för allmänheten, 
(SOU 1996:110, s. 188). 

I en departementspromemoria från kulturdepartementet, Kulturnät Sverige – för ökad 
tillgänglighet till kulturen på Internet, redovisas ett fullskaleförsök av ett kulturnät. För-
söket finansierades med icke-statliga medel och löpte under åren 1996-1999. Tillsatta 
utomstående utvärderare konstaterar att kulturnätet kan ”bli ett kraftfullt medel i strä-
vandena att uppnå de långsiktiga kulturpolitiska målen”. Kulturnätets funktion mot att 
uppfylla målet att bevara och bruka kulturarvet (se under avsnitt 2.3.1) förklaras enligt 
följande: 

Genom digitalisering kan institutionerna göra sina samlingar tillgängliga för allmänheten. 
I framtiden kommer institutionerna att ha fler besökare via Internet än personliga besöka-
re. Ett kulturnät kan sprida kännedom om och förmedla dessa tjänster. (Ds 1999:20, s. 
20f) 
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Utredarna föreslår att Kulturnät Sveriges fortsatta drift bekostas av staten med motiver-
ingar som rör tillgänglighet och jämlikhet. Informationstekniken menar man ökar till-
gängligheten till kultur på ett jämlikt sätt, där brukarnas placering i rum och tid är utan 
betydelse (ibid., s. 37f).  
 
Kulturdepartementet är ansvarigt departement för både SOUen och promemorian ovan, 
och i båda är ordet ”tillgänglig/a” framträdande. 

2.4 Analys 
Nedan kommer jag att ur de ovan presenterade politiska dokumenten, det vill säga lagar, 
offentliga utredningar och liknande, visa på vilka uttalade syften och mål som anges. 
Sammanfattningsvis gäller syftena främst bevarande och tillgängliggörande. För att tyd-
liggöra för läsaren har jag i en tabell skiljt på vad som avses (till exempel kulturarvet) 
syften (till exempel att bevara, tillgängliggöra, bruka) och slutligen källa (till exempel 
SOU 1996:110 och som återfinns i käll- och litteraturförteckningen). Dokumenten i 
tabellen är ordnade kronologiskt. 
 
Vad som avses Bevarandesyfte Tillgänglighetssyfte Källa 
Äldre kultur Tas tillvara Levandegörs Prop 1974:28 
Äldre tiders kultur (Inte ett passivt be-

varande) 
Inte ett passivt beva-
rande 

” 

Kulturarv Föra vidare Levandegöra ” 
Föremål och andra 
vittnesbörd om män-
niskors kultur och 
miljö 

Samlar in, doku-
menterar, bevarar 

Levandegör SOU1994:51 

Svenska språket och 
kulturen 

Bevara Utveckla Prop 1995/96:125 

Vår kultur, vårt 
språk, vår identitet 

Bevara Sprida och utveckla ” 

Svenska tryckpro-
duktionen 

Samla, förvara, be-
skriva 

Hålla till handa Förordning 
1996:505 

Bibliotekets äldre 
samlingar 

Vårda och förkovra  ” 

Kulturarvet Bevara Bruka Prop 1996/97:3 
Kulturarv Bevarandet av Tillgången till ” 
Kulturarvet Bevara Förmedla ” 
Digitalisering av 
samlingar 

 Göra tillgängliga för 
allmänheten 

Ds 1999:20 

Digital information Långsiktigt beva-
rande 

Tillgängliggörande SOU 2002:78 

Sveriges tryckta och 
handskrivna kultur-
arv 

Bevara det för fram-
tiden 

Göra mer tillgängligt 
för många 

SOU 2003:129 

Tabell 1. Visar i kronologisk ordning bevarande- och tillgänglighetssyften i politiska dokument.  

Följande bevarandesyften ses från politiska dokument ovan: 
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ta tillvara 
(inte passivt bevara) 
föra vidare 

samla in 
dokumentera 

bevara 
bevara 
bevara 
samla 
förvara 

beskriva 
vårda 

förkovra 
bevara 
bevara 
bevara 
långsiktigt bevara 
bevara för framtiden 
 
När bevarandesyftena läses i kronologisk ordning tydliggörs en viss förändring i syn-
sätt, från att ”ta tillvara”, ”inte passivt bevara” och ”föra vidare” överväger  ”bevara”.  
Genom placeringen av några av bevarandesyftena några centimeter till höger vill jag 
påvisa en skillnad i bevarandesyftena, nämligen som jag skönja en passiv respektive en 
mer aktiv grad av bevarande. Till vänster återfinns de som jag ser det mer passiva beva-
randesyftena, med just ordet bevara som vanligaste ordet. Till höger återfinns de som 
jag ser det mer aktiva bevarandesyftena. Att till exempel dokumentera och beskriva kan 
ses som nödvändiga insatser för att kunna bevara och veta vad som bevarats och var, 
men kräver en aktiv arbetsinsats. 
 
Även tillgänglighetssyftena förändras över tid, från att främst ”levandegöra”, via ”att 
utveckla” till ”att göra tillgängligt”: 
 

levandegöra 
inte passivt bevara 
levandegöra 
levandegöra 
utveckla 
sprida 
utveckla 

hålla tillhanda 
bruka 

Tillgång till 
förmedla 
göra tillgängliga 
göra tillgängliga 
göra mer tillgängligt 
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Vilken avgränsning i aktiva respektive passiva tillgänglighetssyften kan vara rimlig att 
göra? Att levandegöra, utveckla och sprida kan ses som aktivt utan större tvekan, men 
man kan fråga sig om ett tillhandahållande kräver en aktiv insats. Och hur är det med 
förmedling och tillgängliggörande? Jag väljer att låta förmedling och tillgängliggörande 
vara aktiva tillgänglighetssyften men ser en skillnad i aktivitetsgrad i förhållande till 
exempelvis levandegöra, där de förra uppnår en lägre grad. 
 
Identifierade målgrupper i politiska dokument visas nedan i tabell: 
 
Målgrupp Vad som avses Källa 
 Jämlikhet Prop 1974:28 
 Rätt att ta del av allmänna 

handlingar 
Arkivlagen 1990:782 

Rättskipning och förvaltning Tillgodose dess behov ” 
Forskning Tillgodose dess behov ” 
Allmänheten Institutionen är öppen för SOU 1994:51 
Medborgarna Bildningssyfte ” 
Myndigheter och institutio-
ner 

Användning av IT Prop 1995/96:125 

Allmänheten Tillgång till IT ” 
Allmänheten Dess intressen och krav ” 
Alla medborgare Tillgång till bibliotek Bibliotekslag 1996:1596 
Andra institutioner och aktö-
rer inom kulturområdet, 
forskare, allmänheten 

Tillgängliggöra för SOU 1996:110 

Olika grupper av människor Jämna ut skillnader emellan Prop 1996/97:3 
Allmänheten Tillgänglighet Ds 1999:20 
Besökare via Internet, per-
sonliga besökare 

Vilka besöker institutionerna ” 
 

Medborgare Tillgång till resurser Ds 2003:66 
 Öka kunskaperna SOU 2003:129 
Brukarna Ska vara utgångspunkt ” 
Utbildningen och forskning-
en 

Dess behov ” 

Ungdomar (i skolan) Dess intresse ” 
Tabell 2. Visar målgrupper som utpekats i politiska dokument. 

Som jag ser det kan målgrupperna från tabellen delas upp i tre olika intressegrupper, 
nämligen allmänheten, innehållande medborgare, olika grupper av människor, brukare, 
ungdomar, och besökare, vidare myndigheter och institutioner, även innehållande andra 
aktörer inom kulturområdet, rättskipning och förvaltning, samt utbildning och forsk-
ning. Dessa intressegrupper ser jag som stora och relativt ospecificerade grupper. All-
mänheten skulle ju till exempel kunna tolkas som alla svenskar i deras roll som priva t-
personer, och därmed omfatta i stort sett hela landets befolkning. I så fall kan slutsatsen 
dras att hela svenska folket är en intressegrupp. Och, där ibland finns då de specifikt 
utpekade grupperna ”medborgare, olika grupper av människor, brukare, ungdomar, och 
besökare” (se ovan). Samtidigt skulle allmänheten kunna utökas ordentligt om med all-
mänheten till exempel när det gäller museum, som är öppna för allmänheten, avses alla 
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potentiella besökare. Dessa skulle då kunna vara av alla nationaliteter och därmed avse 
en allmänhet större än den svenska allmänheten. Det kan handla om turister och besöka-
re med mera. Vad kan sägas om de två andra grupperna? De skulle kunna tillhöra en 
och samma grupp om man ser till att utbildning och forskning som bedrivs på högskolor 
och universitet egentligen är aktiviteter inom myndigheter. Likaså kan en institution 
återfinnas inom utbildning och forskning. Denna oklara överlappning till trots vill jag 
sära på grupperna för att eventuellt kunna se i vilka syften respektive intressegrupp be-
rörs. Som jag ser det går det att dela på myndigheter och institutioner och utbildning 
och forskning om man betänker att forskning i sitt syfte bör kunna skilja sig från syftet 
med att driva en myndighet. När det gäller utbildning kan ju detta ske på många nivåer, 
varför det känns riktigt att utbildning inte tillhör gruppen myndigheter. 
 
Rimligheten i att anse till exempel ”forskning” i tabellen ovan som en målgrupp kan 
diskuteras. ”Forskning” är inget subjekt utan nämns i sitt ursprung i arkivlagen som att 
arkiv ska tillgodose ”forskningens behov”. Jag har valt att tolka ”forskning” som en 
målgrupp, som underförstått består av personer (subjekt) som forskar. (Målgruppen 
ingår sedan i sin tur i intressegruppen utbildning och forskning). 
 
Syftet med att specificera utpekade målgrupper i politiska dokument härleds till min 
frågeställning Vilka målgrupper utpekas som berörda av digitalisering av kulturarvet? 
Jag kommer att använda mig av de tre grupperna som identifierats ovan som utgångs-
punkt i delstudien av digitaliseringsprojekt, där jag kommer att undersöka om de må l-
grupper som utpekas som berörda av kulturarvet och/eller dess digitalisering i politiska 
dokument även utpekas som berörda i dokumentation av digitaliseringsprojekt. 

2.5 Diskussion och modellbygge 
I urvalet ingår både dokument som specifikt behandlar just digitalisering av kulturarvet, 
och dokument som övergripande behandlar ett närstående ämne, till exempel kulturar-
vet. I lagtexter behandlas respektive institutions uppdrag. I uppställningen av dokumen-
ten har jag gått från övergripande kultur- och IT-politik ner till det specifika när det 
gäller digitalisering, som Kulturnät Sverige. Dokumenten rör olika nivåer, och därmed 
olika nivåer av konkretion. Är mitt urval av politiska dokument representativt på så sätt 
att de verkligen säger någonting av vikt? Som Åsa Söderlind så tänkvärt skriver i sin 
analys av bland annat just IT-politiska nordiska dokument: ”Finns det egentligen något 
substantiellt att analysera annat än retoriska floskler?” (Söderlind 2001, s. 23). Dessa 
”floskler” vill jag ändå mena äger sitt värde, som riktlinjer på en övergripande nivå. Det 
intressanta är även att se om det som sägs i politiska dokument  återfinns på projektnivå, 
vilket kommer att undersökas i delstudie 2.  
 
I min analys ovan av politiska dokument vill jag poängtera att jag använt mig av de citat 
som återgetts tidigare och att analysen alltså inte omfattar hela dokument. Detta innebär 
naturligtvis en begränsning av analysens allmängiltighet. Trots detta menar jag att då 
citaten ofta är själva ”kärnan” i dokumenten avseende kulturarv och/eller digitalisering, 
kan analysen ändå ses som tillförlitlig i sitt sammanhang. 
 
I analysen har jag valt att ta ett samlande grepp om ABM-institutionerna. Skulle det 
varit mer rättvisande att institution för institution undersöka syften, mål och ideologier 
kring digitalisering, och sedan jämföra dem med varandra? Vad hade jag då fått fram? 
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Fokus hade då kunnat ligga på skillnader mellan institutionerna, medan jag nu fokuserar 
på likheterna. Jag ser kulturarvet som den gemensamma nämnaren för institutionerna i 
de politiska dokumenten. 
 
I analysen kan en viss diskrepans i diskurser anas mellan olika departement och mellan 
olika tidsspann. Är dessa olikheter i sättet att tala (skriva) om kulturarvet och dess digi-
talisering för stora för att kunna visa på en enad politik, och därmed en gemensam ideo-
logi, inom området? Som jag ser det är dessa politiska dokument exempel på hur det 
officiella Sverige har valt att tala om ett visst ämne, under vissa tidsperioder, och där-
igenom representerar dessa dokument inställningen till ämnet.  
 
I analysen ser jag att de förutfattade meningar jag hade med mig i mitt mentala bagage 
då uppsatsarbetet påbörjades, att digitalisering av kulturarvet främst handlar om beva-
rande och tillgängliggörande, också är vad som framträder tydligast i undersökta poli-
tiska dokument. Beror detta på att jag medvetet letat efter just dessa ideologier? Kunde 
jag läst dokumenten på något annat sätt? Skulle en annan forskare kunna se andra ideo-
logier som mer framträdande?  
 
Hur ska jag kunna bygga en modell av enbart dessa två ideologier? En enklast möjliga 
modell skulle kunna se ut som nedan: 
 
 
Bevarande _____________________________________________Tillgängliggörande 

Modell 1.  Horisontell linje visar ideologier. 

 
Modellen skulle alltså kunna bestå av en axel där bevarande utgör en punkt och tillgäng-
liggörande en annan. Det hela verkar enkelt, men relationen mellan de två punkterna är 
inte entydig. Förhållandet kan vara komplicerat. De två ideologierna skulle kunna vara 
varandras motsatser men behöver inte vara det. De är beroende av varandra, och förut-
sätter varandra för att vara meningsfulla: ”om inte något har bevarats finns ingenting att 
förmedla och om det bevarade inte förmedlas är det svårt att uppbåda stöd för bevaran-
de” (Prop 1996/97:3, s. 127f). Det innebär alltså att de båda kan ingå i en och samma 
ideologi: bevarande och tillgängliggörande.  
 
Det skulle kunna vara rimligt att tolka antalet möjliga ideologier i modellen som tre till 
antalet: En ideologi skulle då vara bevarande, en ideologi skulle vara tillgängliggörande 
och en ideologi skulle vara bevarande och tillgängliggörande. Modellen kan ses som 
ideologier i en motsatsrelation, men även som två ideologier sammanbundna genom den 
horisontella linjen. Modellen ska inte ses som en skala, där bevarande successivt över-
går i ett tillgängliggörande, utan som att bevarande är en ideologi som kan sammanlän-
kas med tillgängliggörande, men som inte behöver göra det. Sin enkelhet till trots kan 
modell 1 efter ovanstående diskussion anses vara komplex i sin karaktär. 
 
I vissa av de ovan undersökta dokumenten står bevarande och tillgängliggörande eller 
tillgängliggörande och bevarande tillsammans som ord i ”ler och långhalm”. Är orden 
verkligen valda med största omsorg eller är de ”floskler” som hänger ihop oreflekterat, 
som ”ung och fräsch” eller ”pigg och glad”. Kan jag utgå från att orden ändå säger nå-
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gonting viktigt i sammanhanget? Att de är just bakomliggande ideologiska tankar och 
inte ”floskler” som det gått mode i att använda i kulturarvssammanhang? Att det gått 
mode i formuleringarna kan anses vara en reflektion av vikt i undersökningen, ta ex-
emplet tillgängliggöra som i ensamt majestät tronar  i senare dokument, men själva in-
nebörden anser jag äger sin riktighet att tolka som ideologier. 
 
Hur är det med begreppet kulturarv i de analyserade politiska dokumenten? Har ordet 
samma innebörd över tid? Vi kan göra ett stickprov:  I kulturpolitikspropositionen från 
1974 är orden ”hela samhällets historia” det som tydligast belyser vad kulturarvet är. 
Man betonar vikten av att inte bara högreståndskulturen utan även ”arvet från det gamla 
bondesamhället samt den framväxande industrialismen och de därmed sammanhängan-
de folkrörelserna måste föras vidare” (Prop. 1974:28, s. 301). Från år 1995 ur en sam-
manfattning av kulturpolitikens inriktning, SOU 1995:84 Kulturpolitikens inriktning i 
korthet , hämtar jag den kanske mest utförliga definitionen av kulturarvet:  

I ordet kulturarv ligger immateriella begrepp som religion, språk, historia, idéer och sam-
hällsstrukturer samt fysiska uttryck människans verksamhet har givit upphov till i form av 
konstverk, litteratur, film, foto, föremål samt byggnader, anläggningar och kulturland-
skap. (SOU 1995:84, s. 48) 

1999 kom Departementsskrivelsen Kulturnät Sverige för ökad tillgänglighet till kultu-
ren på Internet, där mål 5, Bevara och bruka kulturarvet omnämns som ett av de kultur-
politiska målen som kulturnätet skulle vara ”ett kraftfullt medel” för att kunna uppnå. 
Det som nämns under mål 5 är att kulturinstitutionerna genom digitalisering kan göra 
sina samlingar tillgängliga för allmänheten, vilket alltså skulle vara att ”bevara och bru-
ka kulturarvet” (Ds 1999:20, s. 20f). Slutligen kan kulturarv som det används i KB-
utredningen ses som ”Sveriges tryckta och handskrivna kulturarv” (SOU 2003:129, s. 
228), vilket leder till slutsatsen att de ovan gjorda stickproven visar att begreppet kul-
turarv inte betyder riktigt samma sak i politiska dokument. 
 
Från det ganska luddiga ”hela samhällets historia”, via den utförliga definitionen från 
1995, till enbart kulturinstitutionernas samlingar och det mycket smala ”Sveriges tryck-
ta och handskrivna kulturarv” går begreppet kulturarv genom tiden. Kärnan är historiska 
spår, vilka är dock frågan. Som jag diskuterade i inledningen av denna uppsats kanske 
det skulle äga sin riktighet att dela upp kulturarvet i en smal och en bred definition. Den 
breda skulle då innefatta även det som inte ryms inom väggarna på kulturinstitutionerna, 
nämligen kulturlandskapet och byggnader. I de politiska dokument som jag analyserat i 
min uppsats har kulturarvsbegreppet använts både smalt och brett, men inte ändrat bety-
delse utöver det. 
 
I min analys av politiska dokument har jag inte intresserat mig för politiska maktstruk-
turer och  eventuella ideologiska ställningstaganden som ligger bakom dokumenten. Jag 
har till exempel inte alls berört vilka partier som var i ledande ställning under dokumen-
tens tillblivelse, eller vilka frågor som var aktuella parallellt med dem, heller inte vilka 
eventuella händelser i världen eller Sverige som kan ha påverkat politikens utformning. 
Det viktiga för mig har varit att få fram ideologier kring kulturpolitik, kulturarvet och 
dess digitalisering. För att inte helt utelämna bakomliggande politiska riktningar vill jag 
göra en jämförelse av de tre ideologier jag identifierat i detta kapitel med politiska ideal 
gällande kulturpolitiken som samhällsvetaren och humanisten Kalle Löfberg identifierar 
i sin skrift Kultur som ideologi. Som syfte har Löfberg angett att han vill finna ideolo-
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giska skiljelinjer i en kulturideologisk taxonomi. Han inleder med att presentera tre poli-
tiska ideologier, nämligen en radikaldemokratisk, en kulturkonservativ och en mark-
nadsliberal (Löfberg 2000, s. 3). Därefter ställer han de svenska kulturpolitiska målen 
som de presenterades i en statlig utredning år 1995 (SOU 1995:84, Kulturpolitikens 
inriktning) (ibid. s. 22f), vilka sedan ändrades något i den proposition som jag använt 
ovan (se 2.3.1 Kulturpolitik). Det som är intressant för mig att jämföra är två frågeställ-
ningar som ställs till respektive politisk inriktning: ”Kulturens eller samhällets uppgift” 
och ”Kulturideal”. 
 
Radikaldemokrati har ett kulturideal som ser ”[k]ulturen som en progressiv kraft” och 
”[s]amhällets uppgift är att skapa förutsättningar eller ramar för kulturskapande. Värna 
det offentliga rummet” (ibid. s. 21). Dessa synsätt skulle kunna jämställas med den ide-
ologi som ovan identifierats som ”tillgängliggörande” och som sådan varande aktiv. 
Kulturkonservatism har enligt Löfberg ett kulturideal som ser ”[k]ulturen som tradi-
tionsbevarande” och ”[s]amhällets uppgift är att föreskriva en viss kultur. Värna tradi-
tionen eller arvet” (ibid.) vilket skulle kunna jämställas med bevarandeideologin som 
identifierats ovan, och som sådan mer passiv. Den tredje formen av politisk ideologi 
som Löfberg använder sig av är marknadsliberalism som har ett kulturideal som ser 
”[k]ulturen som underhållning” och ”[s]amhället skall inte bedriva kulturpolitik” (ibid.). 
Denna tredje ideologi har jag inte funnit någon motsvarighet till i min analys av politis-
ka dokument ovan.  
 
Vad jag vill visa genom jämförelserna är att de ideologier som jag identifierat naturligt-
vis har sin vagga i det aktuella politiska läge som rådde i Sverige vid respektive politiskt 
dokuments tillblivelse. Att förhållanden ändras över tid innebär inte nödvändigtvis att 
politiken abrupt ändras, utan det finns en viss fördröjning över tid i politikens verklig-
het. Mitt intresse ligger inte i vem som har/har haft den politiska makten eller vem som 
har beslutat vad, utan i hur kulturpolitiken har utformats och då speciellt med hänsyn till 
kulturarvet och dess digitalisering. 
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3 Tidigare forskning  

I min genomgång av tidigare forskning är jag intresserad av att få svar på frågor som: 
Vad har tidigare forskats om inom digitalisering av kulturarvet inom ABM-sektorn? 
Vad har andra forskare kommit fram till som jag eventuellt kan bygga vidare på? Vilka 
fokus har man haft och vilka frågor har ställts som jag kan relatera till? Det jag vill upp-
nå med kapitlet är relaterat till min sista frågeställning, där jag frågar vilka olika stånd-
punkter det förekommer i frågor om digitalisering av kulturarvet.  
 
Det finns en bredd i den tidigare forskning jag presenterar nedan som naturligt är relate-
rat till att min uppsats intresserar sig för tre skilda områden, nämligen ABM, digitalise-
ring och kulturarvet. Det blir ett samlande grepp som tas i min litteraturstudie då forsk-
ning från egentligen tre områden presenteras som ett. Som hjälp att struk turera tidigare 
forskning kommer jag att i avsnittet 3.3 Sammanfattning och strukturering använda mig 
av den modell av ideologier som skapades i delstudie 1.  
 
Jag kommer att ta upp två engelskspråkiga monografier, en rapport från IFLA, Interna-
tional Federation of Library Associations and Institutions, en rapport ur Kungliga Bibli-
otekets rapportserie och en publikation från Nordiska samarbetsorganet för vetenskaplig 
information, NORDINFO. Vidare kommer ett antal artiklar att presenteras, liksom tid i-
gare forskning som bedrivits på magisternivå på Högskolan i Borås. Kapitlet avslutas 
som sagts ovan med en sammanfattning. 

3.1 Urval av material 
När det gäller litteraturen som presenteras nedan har sökningar utförts i högskolebiblio-
tekets katalog Voyager, Libris, Nordisk BDI- index, LISA, Google samt hyllsökning på 
högskolebiblioteket. Sökord som använts är digitalisering, kulturarv, bevarande och 
ABM, samt på engelska digit, preservation och cultural heritage. Jag har även fått litte-
raturtips från handledare och lärare. Kungliga Bibliotekets webbplats innehåller länkar, 
som jag följt, likaså har snöbollseffekten utnyttjats flitigt när det gäller tryckta källor. 
Den senare innebär att en publikations refe renslista hänvisar till andra publikationer, 
vilka i sin tur hänvisar vidare. 
 
Litteraturen har jag valt att avgränsa till senare års publicering med motiveringen att 
ämnet är relativt nytt och att den litteratur som utkom vid digitaliseringens födelse troli-
gen skulle upplevas som förlegad idag, med hänvisning till teknikens utveckling. Litte-
raturen är svensk, dansk och engelskspråkig, och den avgränsningen härrör sig till mina 
i övriga språk begränsade kunskaper. 
 
Tidigare forskning som bedrivits på Högskolan i Borås, institutionen för Biblioteks- och 
informationsvetenskap, och som jag redogör för nedan, är främst magisteruppsatser. En 
uppsats på B-nivå vill jag också presentera med anledning av de experiment författarna 
gjort i högskolans IR- laboratorium. Även från institutionen för Data- och affärsveten-
skap presenteras forskning på magisternivå som gränsar till denna uppsats ämnesom-
råde. 
 
De arbeten som tas upp nedan utgör en grund för mig att bygga vidare på till ämnet di-
gitalisering av kulturarvet. Kapitelindelningen är gjord efter teman, och är i tur och ord-
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ning Digitaliseringsmetoder, Digitalisering och mikrofilm, Bevarandestrategier, Speci-
alsamlingar och ABM. De teman som jag valt ut ska ses som övergripande teman, efter-
som respektive text som presenteras under rubrikerna ofta behandlar mer än ett tema. 

3.2 Litteraturstudie 

3.2.1 Digitaliseringsmetoder 
I B-uppsatsen Bevarande av tryckt text genom digitalisering undersöker författarna 
Ann-Kristin Henriksson och Nina Holst hur man praktiskt går tillväga när man skapar 
digitala dokument av tryckt text genom att göra ett experiment i IR-laboratoriet på Hög-
skolan i Borås. Författarna jämförde två olika digitaliseringsmetoder, textfångst (OCR-
läsning5) med bildfångst, genom att skanna två tidningsartiklar och jämföra resultatet. 
Experimentet resulterade i följande skillnader mellan metoderna: 

 
• Vid bildfångst blir det skannade identiskt med originalet medan det vid OCR-läsning 

skapas ett helt nytt dokument med enbart text. 
• Vid bildfångst kräver det digitaliserade dokumentet mycket större plats vid lagring än 

vad ett OCR-bearbetat dokument gör. 
• Vid bildfångst kan inte det digitaliserade dokumentet bearbetas eller ändras som man 

däremot kan med ett OCR bearbetat dokument. 
• Vid bildfångst sker inga förändringar i det digitaliserade dokumentet eftersom det blir 

identiskt med originalet, medan det vid OCR-läsning förekommer att programmet hop-
par över eller omvandlar tecken det inte kan tolka. (Henriksson & Holst 2003, s. 6-7) 

 
I uppsatsen visar författarna på problem och möjligheter med digitalisering av tryckt 
text och i diskussionskapitlet dras slutsatsen ”att det inte finns några enkla lösningar på 
bevarande frågan, men vi anser att originalet skall bevaras så länge det är möjligt” 
(ibid., s. 16). Vidare ser författarna att digitalisering kan fungera som en säkerhet om 
original av någon anledning skulle gå förlorat, att tekniken behöver utvecklas och att det 
än så länge är förbundet höga och svårberäknade kostnader till att uppdatera digitalt 
material. 

3.2.2 Digitalisering och mikrofilm 
Boken Digital futures. Strategies for the information age är skriven av Marilyn Deegan,  
Oxford University, och Simon Tanner, University of Hertfordshire med i första hand en 
biblioteksanknuten läsekrets som målgrupp. Förhållanden för bibliotek av större storlek 
med egna samlingar av till exempel handskrifter, äldre tidskrifter och annat digitaliser-
bart material diskuteras. Uttalat vänder författarna sig även till andra kulturinstitutioner 
med liknande förhållanden. Boken kan anses ligga på gränsen till att vara en handbok i 
digitalisering, men i jämförelse med andra sådana publikationer har man valt att utesluta 
undertitlar som ”a how-to-do-it manual” eller ”a handbook” och diskuterar på ett mer 
övergripande plan frågor av strategisk karaktär. Dessutom är upplägget av boken i delar 
liknande forskningsrapportens med till exempel en inledande bakgrundsteckning av 
skrivkonstens och boktryckarkonstens historia fram till dagens ”born-digital” texter. 
Boken upplever jag som grundlig i sitt sätt att även diskutera teknik, men på ett även för 
relativa nybörjare förståeligt sätt.  
 

                                                 
5 OCR (Optical Character Reading/Recognition) förklaras under rubriken 1.4 Begreppet digitalisering . 
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Förhållandet mellan tillgängliggörande och bevarande presenteras som att bevarandet är 
ett underordnat mål, eftersom inget aktivt bevarande behöver ske utan själva det mins-
kade användandet av originalet är ett slags skydd i sig. En förutsättning är dock att det 
digitala materialet är av sådan kvalitet att det är möjligt att bevara över längre tid och att 
det inte behöver göras en ny digitalisering av originalet (Deegan & Tanner 2002, s. 
178f). Bevarande är inte meningsfullt om inte det inte går att göra materialet tillgäng-
ligt, medan ett tillgängliggörande alltid innebär en risk (ibid., s. 182), vilket leder förfa t-
tarna fram till den viktiga frågan ”…what is it that we are preserving and for whom?” 
(ibid., s.184). Är det själva det fysiska materialet, dokumentet, som ska bevaras, eller är 
det innehållet i det, alltså informationen? För att exemplifiera frågan diskuteras beva-
rande av dagstidningar. Mikrofilmning av dagstidningar bevarar innehållet och möjlig-
gör ett flitigt sökande i materialet utan att det slits, samtidigt som originalen på vissa 
bibliotek inte sparas efter mikrofilmningen. En fördel med att digitalisera ett sådant 
mikrofilmat material uppnås om det indexeras automatiskt (ibid., s. 188). En optimal 
lösning för att få både tidningens utseende, alltså en kopia av varje sida som den ser ut i 
original, och sökbar text med eventuella kommentarer är möjlig (ibid., s. 12). Beroende 
på vem användaren av materialet är, kan en digital kopia vara tillfredställande, och som 
sådan finns möjligheten för många att ta del av den, men det är ingen självklarhet att 
intresset för originalet minskar för att en digital kopia finns att tillgå (ibid., s.184). 
 
Fördelar med att digitalisera ser författarna i att det går att få en utseendemässigt exakt 
kopia av ett dokument, att text kan bli sökbar (Deegan & Tanner 2002, s. 12), att till-
gänglighet till mycket efterfrågade och fysiskt avlägset placerade dokument möjliggörs, 
att böcker som inte längre finns att tillgå i tryck kan publiceras digitalt, dokument kan 
visas oberoende av dess format (till exempel stora kartor), geografiskt spridda samlingar 
kan visas på en ”plats”, möjligheten att manipulera med till exempel skärpa och zoom 
på digitala bilder, möjligheten att bevara ömtåligt material samtidigt som en digital ko-
pia säkrar tillgängligheten, fulltextsökning, möjlighet att tillhandahålla kopior av mate-
rial (till exempel utskrifter) med mera (ibid., s. 32). Samtidigt poängteras att det är vik-
tig att 

examine all the alternatives to digitalisation in any pre-project assessment, including the 
option to do nothing. Embarking on digitalisation projects for the wrong reasons and 
without full consideration of all the issues not only risks failure, but has opportunity costs 
too. Digitalisation is right for many libraries and collections, but it might not be the right 
route for everyone in all circumstances… (Deegan & Tanner 2002, s. 57).   

Digitalisering behöver alltså inte vara den rätta lösningen för alla, vilket nästa författare 
återkommer till. 

Dagstidningar 
En kontroversiell bok som fortsätter på temat dagstidningar som berörts ovan är Double 
Fold. Libraries and the Assault on Paper av Nicholson Baker. Inte heller denna bok är 
helt problemfri ur källkritiskt perspektiv, då Baker inte är forskare utan skönlitterär för-
fattare. Hans bok och den tidningsartikel som föregick boken är dock så pass omtalad 
inom området och refereras till i flera av de dokument jag i övrigt använder i uppsatsen 
att jag finner det rimligt att ha den med. 
 
Baker tar sig an en diskussion om dagstidningar som varande ett skört material. Vid rätt 
förvaring är inte faran för materialet av den dignitet som han menar att branschen 
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(främst bibliotekarier) anser. Därför ifrågasätts de stora insatser som gjorts främst i 
USA när det gäller att mikrofilma dagstidningar under förevändning av de är för sköra 
för att kunna användas i original. Baker menar vidare att många bibliotek både i USA 
och Storbritannien har gjort sig av med originalen efter mikrofilmningen, något som han 
ser som oförlåtligt eftersom mikrofilmat material inte sällan är av dålig kvalitet, bland 
annat kan sidor saknas och bilder vara otydliga, och om originalen saknas kan inte ac-
ceptabla kopior återskapas. 
 
Baker tar upp en rad frågor som kan fungera som tankeställare inför digitalisering av ett 
material. Till exempel frågar han vem som hellre använder en mikrofilmad version hell-
re än en bok i original idag, och menar att man ska tänka efter före varför man digitali-
serar och om en digital version verkligen är användarvänlig i jämförelse med originalet. 
Som ett självklart alternativ till både mikrofilmning och digitalisering ser han helt en-
kelt restaurering (Baker 2001, s. 215).  
 
Problem som Baker ser i digitalisering är hur urvalet av material att digitalisera ska gå 
till. Vem vet idag vilket material som är intressant i framtida forskning? Denna i och för 
sig alltid förekommande fråga i alla former av bevarandebeslut kompliceras i digitalise-
ringskontexten av att höga kostnader är förknippade med att hålla det digitala materialet 
uppdaterat. Papper som förvaras på en hylla ligger där och kräver ingen insats från ett år 
till ett annat, medan en digital kopia av samma papper kräver tillsyn så att inte informa-
tion förloras, genom aktiva insatser; uppdateringar (ibid., s. 242f). OCR menar Baker är 
problematiskt när det gäller äldre textmaterial därför att det kan hända att äldre typsnitt, 
eller en dålig/suddig/otydlig digital kopia inte kan läsas och tolkas riktigt, varför infor-
mationen som ett dokument innehåller kan gå förlorad (ibid., s. 251). Vidare problema-
tiserar Baker begreppet tillgänglighet, ”access”, i och med att ökad tillgänglighet genom 
digitalisering inte alls behöver betyda att det överhuvudtaget går att få fysisk tillgång till 
materialet, vilket kan vara en klar nackdel ur forskningssynpunkt (ibid., s. 257). Slutli-
gen beklagar han att i syfte att bevara material kan detsamma gå förlorat: 

’There are cases of course when we are going to find the microfilm, it is not any good, 
and the papers from which the microfilm is produced are gone, because they were dis-
posed of, and there’s absolutely nothing you can do about that.’ (Baker 2001, s. 259) 

Därför rekommenderar han att åtgärder som mikrofilmning och digitalisering sker på ett 
sätt som är så skonsamt för materialet som möjligt, med exemplet dagstidningar ska 
inbundna årgångar inte skäras upp och skannas, utan bevaras inbundna och förslagsvis 
fotograferas eller filmas istället, och viktigast av allt, att originalen bevaras efteråt (ibid., 
s. 270). 
 
På Bibliotèque nationale de France i Paris hölls den 21-24 augusti år 2000 en konferens 
under temat Managing the Preservation of Periodicals and Newspapers och ur rappor-
ten från konferensen har jag valt två artiklar, nämligen Should the original be preserved 
or discarded after its transfer to a secondary format av Maria Luisa Cabral, Portugal, 
och Selecting items or collections to be preserved especially by transfer to a secondary 
format av Majlis Bremer-Laamanen, Finland. 
 
Cabrals bidrag till konferensen rör mikrofilmning av främst dagstidningar. Hon redovi-
sar resultatet av en mindre och informell undersökning hon utfört genom att skicka ut en 
enkät som besvarats av tretton national- och universitetsbibliotek i Europa. Cabral 
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menar att ”librarians are determined to go on with their microfilming projects because 
they are well aware that microfilm is the preservation surrogate. Digitization projects 
are coming, but for access purposes”. Hon ser att digitalt material ännu inte är ”säkert” 
ur bevarandeaspekt i jämförelse med mikrofilm, och att mikrofilmade dagstidningar på 
alla bibliotek som svarat på enkäten bevaras efter filmningen (Cabral 2002, s. 97). 
 
Bremer-Laamanen menar att digitalisering är en lösning främst för material som an-
vänds, och hon listar tre kategorier av material i förhållande till digitalisering. Första 
kategorin består av unikt material där digitalisering blir ett sätt att bevara, då användan-
det av originalen minskar eller helt upphör. Exempelvis kan denna kategori innehålla 
handskrifter. Andra kategorin består av skört material som används, men inte fysiskt i 
sig är unika, då innehållet är det viktiga. Här är digitalisering en möjlighet att tillhanda-
hålla innehållet, medan bevarande kan ske genom kopiering till syrafritt papper eller 
mikrofilm. Ett exempel på material i denna kategori kan vara äldre tryckt litteratur som 
inte finns att tillgå i nytryck. Sista kategorin består av skört material som inte efterfrågas 
och som inte förväntas efterfrågas. Här kan materialet mikrofilmas i bevarandesyfte, 
medan digitalisering är onödig då materialet inte används (Bremer-Laamanen 2002, s. 
45f). 
 
Två olika hybridlösningar diskuteras av Bremer-Laamanen, nämligen metoden att digi-
talisera mikrofilm, och metoden att först digitalisera materialet och därefter producera 
en kopia på mikrofilm. Kopian skulle då kunna fungera som en slags back-up om det 
digitala materialet till exempel inte skulle kunna uppdateras (ibid., s. 47). Som ett ex-
empel på den förra metoden berättar Bremer-Laamanen om ett nordiskt projekt inom 
NORDINFO som använt mikrofilm som utgångspunkt för digitalisering och där man 
använt sig av OCR för att möjliggöra fulltextsökning (ibid., s. 49f). 
 
Bremer-Laamanens åsikt om bevarande och tillgängliggörande i form av mikrofilmning 
respektive digitalisering påminner om Cabrals: 

For a long time, microfilm has facilitated access to remote collections for library users. 
Today the best access features are in digitisation. Microfilm stands as the safest platform 
for preserving collections. (Bremer-Laamanen 2002, s. 49) 

Från att ha fungerat både tillgängliggörande och bevarande har mikrofilmen förlorat 
mark till digitaliseringens förmån, åtminstone när det gäller tillgängliggörande. 

3.2.3 Bevarandestrategier 
De inledande titlarna under denna rubrik är Bevaring av dokumenter. Det teoretiske 
grundlag av Ivar A L Hoel och Långsiktigt bevarande av elektroniska dokument  av 
Mats G Lindquist. 
 
Bevaring av dokumenter är en teoretisk genomgång av olika i bibliotek förekommande 
materialtyper och hur dessa bryts ned, alternativt på andra sätt kan komma till skada. 
Inledningsvis förklaras begreppen bevarande, konservering och restaurering som att 
bevarande är den övergripande termen som dels innebär att den fysiska artefakten beva-
ras, dels att informationen den innehåller bevaras, medan konservering är de åtgärder 
som vidtas för att på lämpligt sätt behålla materialet i god kondition (exempelvis förva-
ring vid rätt temperatur) och slutligen restaurering som innebär att materialet lagas och 
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förbättras när det väl blivit skadat (Hoel 1999, s. 12). Hoel väljer att diskutera kring en 
ny definition av bevarande som lyder: 

Bevaring er opbygning af, og vedligeholdelse af muligheden for, at afkode den informa-
tion der er nedfældet på eller i et dokument. (ibid., s. 13) 

Med definitionen vill han visa att bevarande måste innebära att det går att läsa (avkoda) 
dokumentets innehåll, alltså att det när det gäller elektroniska dokument innebär beva-
randet att eventuell teknisk apparatur som krävs för att kunna läsa innehållet också mås-
te till. Som ett belysande exempel jämför Hoel dokument med en bil. Vad har man för 
glädje av bilen om man inte kan köra den? Liksom menar han att det inte är stor mening 
att bevara ett dokument om det inte går att tillägna sig innehållet, och vidare att beva-
rande är meningslöst om det inte innebär ökad tillgänglighet (ibid., s. 14f).  
 
Ett problem som Hoel uppmärksammar med elektroniska dokument är att det inte går 
att se om innehållet har ändrats eller förfalskats, vilket är tekniskt möjligt att uttyda när 
innehåll och fysiskt objekt är ett, som i fallet med papper. Med ett pappersdokument 
finns kunskapen om hur exempelvis ålder på papper och skrift kan bestämmas. Ett annat 
problem menar Hoel är att ”teknologisk forældelse”, det vill säga att tekniken utvecklas  
(Hoel 1999, s. 97). Sammanfattningsvis konstaterar Hoel att 

Tidligere blev et dokument bevaret i autentisk form hvis man kunne bevare det fysiske 
medium som bar det: Hvis mediet var intakt kunne man også regne med at indholdet var 
det. Med digitale dokumenter er denne enkle bevaringsopgave blevet utvidet, så den nu er 
delt i tre: 

• Det er fotsat nødvendigt at bevare det fysiske medium 

• Fordi dokumentet kræver et læseapparat, må det nu sikres mod teknologisk forældelse. 

• Men i tillæg er det med disse dokumenter, hvor indhold og medium ikke er fysisk sam-
menknyttet, nødvendigt at sikre at indholdet ikke er ændret, for at kunne opretholde au-
tenticiteten (ibid., s. 173). 

Mats G Lindquists rapport Långsiktigt bevarande av elektroniska dokument – metoder 
och överväganden som ingår i en serie från KB, är från 1995 och således i samman-
hanget relativt gammal, men av sådan karaktär att dess innehåll håller än idag, i och 
med att den förklarar grundläggande digital teknik och är så pass framåtblickande att det 
som sägs fortfarande verkar aktuellt.  
 
Inledningsvis definieras begreppet elektroniskt dokument som  

ett eller flera föremål som lagrar information för läsning, avlyssning och/eller visning, 
och vars innehåll kan återges enbart med hjälp av elektroniskt hjälpmedel. (Lindquist 
1995, s. 10) 

Lindquist gör en jämförelse mellan för- och nackdelar med mikrofilmning, digitalise-
ring och en hybridlösning som innefattar båda delar. Mikrofilm har dokumenterat lång 
livslängd och läses med enkel apparatur, men är svår att ”hitta” i och kan användas av 
bara en person åt gången. Kopior blir sämre än originalen. Digitaliserat material kan 
användas av många personer samtidigt och kan redigeras. Kopior likställs med original. 
Nackdelar är den tekniska utrustning som krävs för att läsa digitalt material då ”utrus t-
ning och tekniker för bildfångst, liksom media, förändras så lagrad information kan bli 
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oåtkomlig om inte utrustningen byts ut” (Lindquist 1995, s. 47f).  Den hybrida varianten 
innebär att ”den stabila mikrofilmen används för långtidslagring och en digital bild an-
vänds för tillhandahållande och distribution”. Att mikrofilma först och skanna efteråt 
anses vara minst riskfyllt, medan inledande skanning och filmning efteråt ger bäst kvali-
tet på materialet (ibid.). 
 
Trots de ovan nämnda nackdelarna rent tekniskt sett, menar Lindquist att 

[f]ör bibliotek och arkiv innebär digitalisering en möjlighet att rädda och bevara matrial 
[sic], som hotas att förstöras. Digitalisering ger också möjligheter till bättre åtkomst till 
och distribution av material. (Ibid., s. 46) 

Urval och prioritering 
Erland Kolding Nielsen, direktör för Det Kunglige Bibliotek i Danmark,  diskuterar en 
eventuell dansk nationell politik för retrodigitalisering (med vilket han menar att man 
konverterar icke-digitala medier till digitala) i en artikel i Danmarks Forskningsbiblio-
teksforenings och Norsk Fagbibliotekforenings tidskrift DF-Revy. Kolding Nielsen me-
nar att man måste fastställa vilka kriterier som ska gälla vid en nationell digitaliserings-
politik, avseende prioritering av vilket material av rikets totala samlingar som ska digi-
taliseras, vem som ska använda materialet och i vilken tidsordning det ska prioriteras. 
Anledningen till att detta måste bestämmas är enligt författaren främst av ekonomiska 
skäl, men enbart ekonomin får inte tillåtas att styra, utan hänsyn måste även tas till 
forskningens behov (Kolding Nielsen 1999, s. 104f). 
 
Kolding Nielsens förslag på urvalskriterier är följande fem: Dokumentens användnings-
frekvens, hur unika dokumenten är, forskningens intresse för dokumenten, hur intres-
santa dokumenten är ur kulturellt och kulturarvsperspektiv, och i vilket skick dokumen-
ten befinner sig. Därefter ger han en prioriteringsordning som kortfattat innebär att först 
och främst ska danskt material prioriteras, material som används går före sådant som 
inte används, stora målgruppers intressen går före små, samlingar som kan användas i 
flera syften går före andra, liksom att material som kan digitaliseras med rationella me-
toder går före (ibid., s. 105f). 
 
Anledningen till att man ska digitalisera material är enligt Kolding Nielsen antingen i 
bevarandesyfte eller i tillgänglighetssyfte. Bevarandet sker genom att original inte be-
höver användas om innehållet finns att tillgå digitalt. Tillgänglighetssyftet innebär att 
material som används mycket kan spridas till fler (ibid., s. 105). 
 
Som svar på Kolding Nielsens artikel menar förstebibliotekarien på Statsbiblioteket 
Harald von Hielmcrone att andra prioriteringsprinciper än de ovan föreslagna bör gälla, 
nämligen att dokument på ostabila medier bör gå före dokument på stabila medier, att 
dokument på stabila medier bör överlåtas på marknaden att digitalisera och att digitali-
sering som utförs av biblioteken inte ska konkurrera med kommersiella aktörer. Det 
sistnämnda motiveras bland annat med att statliga medel bör användas endast i sådana 
syften som ingen annan avser uppfylla (von Hielmcrone 1999, s. 166). 
 
Kolding Nielsen återkommer till prioriteringsfrågor i en artikel i DF-Revy år 2001: ”Vi 
kan ikke bevare alt. Det er der simpelthen ikke midler /…/ til. Der må derfor prioriteres” 
(Kolding Nielsen 2001, s. 135). I artikeln representerar Kolding Nielsen Danmarks fem 
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”store nationale kulturinstitutioner og Filmmuseet” och därmed de danska kulturarvsin-
stitutionerna. Han diskuterar insamling, säkerhet, lagring/magasinering, konservering 
och digitalisering, vilka han menar alla är faktorer som måste tas hänsyn till om svar på 
frågan ”Hvad skal bevares for eftertiden, of hvad vil gå tabt?” ska kunna ges (ibid., s. 
131). 
 
Åsiktsutbytet mellan de två danska herrarna ovan tyder på att det finns grundläggande 
åsiktsskillnader inom fältet. Båda debattörerna kommer från biblioteksvärlden, men de 
har inte en samsyn i frågor om prioriteringar. 

Bevarande 
Digitalisering och bevarande – från projekt till långsiktiga program är rubriken på en 
artikel av Johan Mannerheim, chef för Data och IT-enheten vid KB, i tidskriften Human 
IT, i vilken det konstateras att det finns många digitaliseringsprojekt i Europa som upp-
lever problem just på grund av att de är kortsiktiga och ofta av pilotkaraktär. ”Kvaliteten 
[på digitaliseringsprojekten i Europa] varierade naturligtvis, men de stora problemen var 
att så många av projekten var rumphuggna, kortsiktiga eller oavslutade i brist på resur-
ser och att teknik och mjukvaror snabbt åldras…” (Mannerheim 2000, s. 23). Som arti-
kelrubriken antyder behöver projekt utökas till långsiktiga program.  
 
Mannerheim skriver om ett projekt som drivs inom KB, som kallas Bilddatabaser och 
digitalisering – plattform för ABM-samverkan och som har som syfte att skapa gemen-
sam terminologi och standarder, samt att arbeta med frågor kring kvalitet och metadata. 
En viktig fråga inom ABM-sektorn anser Mannerheim även att urvalskriterier är. Hit-
tills menar han att tillgänglighetssyftet har gått före bevarandesyftet (ibid., s. 24f.). 
 
Problematiken kring tillgänglighet och bevarande och kvalitet problematiserar Manner-
heim som avslutning, vilket jag väljer att citera i sin helhet: 

Ofta tänker man slarvigt att digitalisering är en form av bevarande. Men det är det inte. 
Det kan fungera precis tvärtom. Man digitaliserar för att öka tillgängligheten till en sam-
ling, en bok eller ett föremål. I de flesta digitaliseringsprojekt har man inte tänkt igenom 
vilka konsekvenser det kan få för originalen. en lyckad digitalisering ökar intresset för 
materialet. Är digitaliseringen av låg kvalitet vid exempelvis bilddigitalisering tillfred-
ställs inte forskarnas och allmänhetens behov av de grova bilder de erbjuds. Då söker de 
upp originalen, vilket ökar förslitningen av det kulturarv man ville presentera och kanske 
skydda. 

Samtidigt gör man på många institutioner upp bevarandeplaner för sina samlingar. Sällan 
tar man i dessa planer upp de möjligheter som en digitalisering kan ge. Många lån av or i-
ginalmaterialet skulle kunna undvikas om man kunde tillhandahålla det i digital form av 
tillräckligt hög kvalitet. Slitaget på originalen skulle minska. Problemet är att de som ar-
betar med bevarande och de som arbetar med digitalisering är specialister var och en på 
sitt område – och sällan mötas de två. Det behövs mer samarbete över gränserna både 
inom våra institutioner, mellan institutionerna inom hela ABM-området och mellan fors-
kare och institutioner. (Mannerheim 2000, s. 38f.) 

Mannerheim pekar på en problematik med att kombinera ”bevarande” med ”digitalise-
ring” främst genom att respektive område har sina egna specialister som ”sällan mötas”. 
Det som genom en digitalisering skulle kunna innebära att original kan bevaras genom 
ett minskat användande, kan i  fall av för dålig kvalitet få rakt motsatt effekt. Om ett 



  

 35 

digitalt material inte kan tillfredställa användarna kan originalen istället utsättas för än 
mer användning. 
 
Paul Conway, chef för Preservation Department vid Yale University Library, USA har 
skrivit en omfattande artikel, Preservation in the Digital World, som finns tillgänglig 
via nätet. Han menar att preservation, som jag likställer med det svenska ordet beva-
rande, får åtminstone tre olika faktiska betydelser i den digitala världen. Dels kan digi-
talt bevarande betyda användande av material som inte i original kan komma till sin rätt 
i forskningssammanhang, till exempel kan mycket stora kartor studeras på ett bättre sätt 
digitalt, liksom viss konst, dels kan digitalt bevarande betyda att originalen skyddas från 
användning genom att en digital kopia istället får användas, slutligen kan digitalt beva-
rande betyda att det digitala materialet ska bevaras, skyddas från intrång och hållas upp-
daterat (Conway 1996).  
 
Conway anser det viktigt att institutioner som driver digitaliseringsprojekt gör det med 
långsiktighet, främst ekonomiskt, men även genom att ledningen är engagerad. Ett vik-
tigt ledord i projekten är att det digitala materialet ska ha ett värde för användarna för att 
det ska vara värt den ekonomiska kostnaden för institutionen att hålla det uppdaterat 
(ibid.). 
 
Även Conway listar faktorer att ta hänsyn till vid digitalisering av material: longevity, 
choice, quality, integrity och access. Longevity är det digitala mediets livslängd, och 
livslängden på den hårdvara som mediet går att läsas i. Data måste kunna uppdateras, 
och själva mediets livslängd kan vara längre än livslängden på den apparatur som krävs 
för att kunna ta del av innehållet. Med choice avser Conway att man kontinuerligt måste 
välja vilket digitalt material som ska uppdateras, till skillnad från andra material som 
kanske kan utpekas en gång för alla att de ska bevaras. Digital uppdatering måste ske 
återupprepade gånger för att materialet ska kunna läsas av teknisk apparatur som är i 
bruk vid respektive tidpunkt, och detta bör sättas i relation till om materialet är intres-
sant för användarna. Quality är en fråga om kvalitet: ”…the primary goal of preserva-
tion quality is to capture as much intellectual and visual content as is technically possi-
ble and then display that content to viewers in ways most appropriate to their needs” 
(ibid.). Integrity kan delas upp i fysisk och intellektuell integritet, där den fysiska är den 
digitala kopians likhet med originalet. Har information gått förlorad vid digitalisering-
en? Intellektuellt kan filer ändras utan att det behöver synas, vilket innebär en autentic i-
tetsrisk. Access menar Conway är själva motivet med att digitalisera (ibid.). 
 
Anna Karin Nilsson och Ann-Sofie Skoglund tar i sin magisteruppsats Bevarande av 
dagstidningar i Sverige – en probleminventering upp problematiken kring bevarande, 
främst av dagstidningar. Motiv till bevarande, problem med bevarande, för- och nack-
delar med olika bevarandestrategier och hur framtiden ser ut är områden som infor-
manter från KB, Lunds Universitetsbibliotek och Kurs- och Tidningsbiblioteket i Göte-
borg intervjuas om. Författarna behandlar bevarandestrategier som bevarande av pap-
persoriginal genom konservering, mikrofilmning för att öka tillgängligheten och skydda 
originalen, en hybridstrategi av mikrofilmning och digitalisering samt digitalisering. I 
sina slutsatser ser författarna att mikrofilm kommer att bestå som strategi för bevarande 
i sin relation till digitaliseringens inträde på arenan, då författarna ser digitalisering 
främst som ett sätt att tillgängliggöra material och inte som en bevarandestrategi. I upp-
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satsen uppmanas till ”fortsatt forskning kring samtliga bevarandestrategier och inte en-
bart digitalisering” (Nilsson & Skoglund 2002, s. 73). 
 
Magisteruppsatsen Digital arkivering. Bevarande av elektroniskt publicerade dokument 
från Institutionen för Data- och affärsvetenskap vid Högskolan i Borås behandlar digital 
arkivering av dokument som i sitt ursprung är elektroniska och publicerade på Internet. 
Författarna undersöker fyra projekt med utgångspunkt från traditionell arkivteori. De 
undersökta projekten är Kulturarw³ (Sverige), CPA/RLG och The Internet Archive 
(USA) samt Brittish Library/JISC (Storbritannien) och bland frågor som behandlas är 
urval av information som ska sparas och hur insamlad information säkras för framtiden 
med avseende på läsbarhet, kompatibilitet och finansiering. I analysen presenterar för-
fattarna lösningsförslag till problem man anser respektive projekt har visat på. Lös-
ningsförslagen är alltså författarnas tolkning av hur projekten valt att lösa till exempel 
urvalsfrågan, insamlingsmetod och framtida läsbarhet. En viktig aspekt i uppsatsen är 
att författarna vill få insamlat digitalt material att anses som arkivmaterial, det vill säga 
”få informationen som finns på Internet att arkiveras på ett sådant sätt att den kan lik-
ställas med information hämtat ur tryckt material i ett bibliotek” (Boman et al 1998, s. 
4). Man pekar på problematiken med att Internets dynamik innebär att källor som fanns 
igår kanske inte finns kvar idag, och vill med sin undersökning visa på möjliga sätt att 
digitalt arkivera och tillgängliggöra information som publiceras på Internet. 

3.2.4 Specialsamlingar 
”Special collections” är ett begrepp som används av Peter B Hirtle i en artikel i tidskrif-
ten Libraries & Culture. Begreppet kan med stöd från uppslagsverket Encyclopedia of 
Library History förklaras som en samling av olika dokument i ett särskilt ämne. Doku-
menten kan vara allt från böcker, handskrifter, arkivmaterial till LP-skivor. Begreppet är 
även sammankopplat med ”rare book collections” som är samlingar av gamla och unika 
böcker, ofta så kallade inkunabler6. Special collections kan finnas på företag, institutio-
ner, skolor, universitet, bibliotek, museer med mera (Joyce 1994, s. 595-597). Ett 
svenskt ord för special collections skulle kunna vara specialsamlingar, vilket jag häref-
ter använder (Benito 1997, s. 71). Specialsamlingar är ett exempel på ett område där 
kulturarvsmaterial kan finnas, och som skulle kunna komma ifråga för digitalisering. En 
anledning till att jag tar upp specialsamlingar här är att de som nämnts ovan kan tillhöra 
i princip vilken institution som helst, vilket gör det intressant för mig, då alltså en insti-
tution som traditionellt innehar ett visst sorts material även kan inneha material av annat 
slag i en specialsamling. En koppling till detta kan göras när det gäller mitt urval av 
arkivmaterial i delstudie 2, vilket tillhör ett bibliotek. 
 
I Hirtles artikel The Impact of Digitization on Special Collections in Libraries visas på 
möjligheter och faror med att material från specialsamlingar digitaliseras. Först och 
främst menar Hirtle att material som digitaliseras kommer att användas, det vill säga, 
även om materialet i sin originalform inte använts kommer det digitala materialet att 
användas, för att det blir tillgängligt oberoende av användarens fysiska placering. Nya 
former för forskning möjliggörs vid digitalisering, till exempel kan olika utgåvor av ett 
verk jämföras på skärmen, något som hittills varit omöjligt att göra i ”verkligheten”. 

                                                 
6 En inkunabel är en bok tryckt innan år 1500 (NE på nätet). 
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Hirtle menar också att digitalt material intresserar nya användare, vilka inte intresserat 
sig för originalen (Hirtle 2002, s. 43f.). 
 
Ovanstående är exempel på vilka möjligheter Hirtle ser med digitalisering av specia l-
samlingar, medan det följande är vad han ser som faror. För de flesta forskare kommer 
en digital kopia av ett dokument vara helt tillräckligt, och användandet av original 
kommer endast att behövas av ett fåtal. Detta oavsett att läsning på skärm lämnar myck-
et att önska i kvalitet och bekvämlighet och att originaldokument innehåller historiska 
spår som inte går att digitalisera, som exempelvis spår av tidigare läsare (!). Användan-
det av original kommer att minska, medan antalet dokument eller böcker som finns till-
gängliga digitalt kommer att öka. Detta menar Hirtles kommer att innebära att specia l-
samlingar inte längre kommer att vara så speciella. Om en bok finns tillgänglig digitalt 
för alla medborgare, varför ska de besöka en specialsamling, och varför ska institutio-
nen som förestår samlingen bry sig om att göra kostsamma inköp av ovanliga böcker 
om de redan finns digitalt genom någon annan institution? (Ibid., s.45ff). 
 
Artikelförfattaren ser trots allt en framtid för specialsamlingar, bland annat genom att 
samla verkligt unikt material och att arbeta för att visa på dokumentens värde som fy-
siska objekt, om nu deras innehåll finns tillgängligt digitalt (ibid., s. 49f). Hirtle arbetar 
med digitalisering av specialsamlingar på Cornell University, USA. 
 
Linda Boström belyser i sin magisteruppsats Datorisering av släktforskarens källor. 
Vad släktforskarföreningar gör och hur de ser på fenomenet  hur en specifik använ-
dargrupp, släktforskare, ser på datorisering av källor av kulturarvskaraktär. Författaren 
har via enkäter fått svar från 104 släktforskarföreningar på vad som görs av förening-
arna, hur det görs och varför / varför inte, när det gäller datorisering av släktforsk-
ningsmaterial. Som svar på frågan varför har de flesta föreningar svarat att det görs för 
att öka tillgängligheten och förbättra sökbarheten. Bland svaren finns också att det un-
derlättar för forskare som inte kan eller har svårt att läsa gammal skrift. Varför före-
ningar inte datoriserar sitt material har främst att göra med att de saknar utrus tning och 
ekonomiska resurser. I uppsatsen är utgångspunkten att IT ses ur ett demokratiskt per-
spektiv, ”…hur IT kan bidra till att stärka demokratin och då här främst genom att ge 
fler människor tillgång till offentligt material” (Boström 2000, s. 28). Tillgänglighet och 
bevarande utgör en del av teorin, vilket i svaren från föreningarna problematiseras ge-
nom att beroende på metod som används vid datoriseringen kan behovet av källmaterial 
i original kvarstå. Skanning av original (som bildfångst) ses av släktforskare som lik-
värdigt med original, medan manuellt inmatade uppgifter från originalkällan poängteras 
ska användas med omdöme och alltid kontrolleras mot källan. Här står som jag ser det 
tillförlitligheten i inmatade uppgifter och fördelen med sökbarhet emot varandra. 

3.2.5 ABM 
Arkiv, bibliotek och museer utgör något av grunden i denna uppsats, varför det för mig 
är intressant att ta upp något av vad som är aktuellt inom denna sektor, främst när det 
gäller samarbete minnesinstitutionerna emellan. 
 
Ingrid Kjellqvist, anställd vid universitetsbiblioteket i Växjö, rapporterar i en artikel 
från en workshop med rubriken ABM och det digitaliserade kulturarvet. Här diskuteras 
digitaliseringsstrategier; efterfrågan bör få avgöra vilket material som ska digitaliseras, 
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material som är på väg att förstöras bör prioriteras. I artikeln konstateras att det är svårt 
att få medel till annat än kortsiktiga digitaliseringsprojekt, samtidigt som det är viktigt 
att digitalt material kan försäkras om lång hållbarhet, och att det uppdateras. Kjellqvist 
rapporterar att det under workshopen talades om att det finns en målsättning hos ABM-
institutionerna att användarna vid ”informationssökning ska kunna få fram relevant ma-
terial från alla ABM-institutioner, även om det är registrerat i olika system”. Enhetliga 
regler för registrering och metadata (information om materialet, egentligen ”data om 
data”) efterfrågas (Kjellqvist 2001, s. 93ff.). 
 
Kristina Sevos magisteruppsats Arkiv, bibliotek, museer – En jämförelse av katalogi-
seringselement vid tre minnesinstitutioner har till syfte att granska och jämföra min-
nesinstitutionernas katalogiseringsregler för att se om, och då vilka, skillnader före-
kommer och om det skulle vara möjligt, och i så fall önskvärt, att skapa ett gemensamt 
regelverk. Författarens undersökning har ägt rum på Landsarkivet och Världskulturmu-
seet i Göteborg och respektive institutions katalogisering har jämförts med Katalogise-
ringsregler för svenska bibliotek. Samarbete mellan ABM och institutionella likheter 
bildar uppsatsens ramverk, och tyngdpunkten ligger i författarens tro på att ”…det i 
framtiden, inom ABM, kan komma att bli aktuellt med gemensamma katalogiserings-
regler i syfte att effektivisera arbete. Katalogiseringen är ett led i t.ex. digitaliserings-
processen, /…/, som har varit och är aktuellt inom ABM” (Sevo 2003, s. 6). Som slut-
satser presenteras funna likheter och skillnader mellan minnesinstitutionernas katalogi-
seringselement, medan  

[s]varet på frågeställningen om det skulle vara möjligt att skapa ett gemensamt regel-
verk/system för bibliotek, arkiv och museer är positivt. Det är möjligt. Det som krävs är 
att man tar hänsyn till de institutionsspecifika behoven. Delfrågan, om detta är önskvärt 
kan dock diskuteras. (Sevo 2003, s. 55) 

 
ABM – En studie om samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer är en magister-
uppsats där författaren Anna-Lena Johansson kartlägger aktiviteter inom ABM-området 
och redogör för hur de tre institutionerna talar om samarbete, likheter, skillnader, vad de 
kan lära av varandra och hur deras respektive uppdrag ser ut. Kulturarv sägs kunna ses 
som den minsta gemensamma nämnaren. Reella samarbetsprojekt inom ABM presente-
ras. Genom en enkätundersökning till chefer och andra ansvariga vid länsbibliotek, 
länsmuseer och landsarkiv med mera får författaren fram resultat som visar på att det för 
ett samarbete över institutionsgränserna krävs gemensamma mål, användarcentrering, 
liksom vilja att samarbeta. Författaren ser möjligheter för de tre institutionerna att mötas 
i samarbete i ”ett virtuellt fjärde rum som ligger utanför de tre andra /…/ I det rummet 
kan de mötas i en gemensam digital sfär.” (Johansson 2003, s. 45). Med det menas att 
respektive institution kan fortsätta verka på sitt sätt men att man gemensamt bygger ett 
virtuellt organ där gemensamma standarder för registrering används och där material 
från alla tre sektorerna presenteras för användarna. 

3.3 Sammanfattning och strukturering 
Digitalisering ses av ovanstående författare främst som ett sätt att tillgängliggöra mate-
rial. Själva bevarandet av digitalt material anses ännu inte helt säkert i jämförelse med 
annat, som till exempel syrafritt papper och mikrofilm. Autenticitetsrisker föreligger 
också. Strategier som går att uttyda ur tidigare forskning ovan är   
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• digitalisering för att bevara, det vill säga skydda originalmaterialet från använd-

ning  
• digitalisering för att kunna slänga, förstöra, göra sig av med originalet 
• digitalisering för att öka tillgängligheten medan bevarande sker på annan väg, 

exempelvis genom mikrofilmning 
• digitalisering för att marknadsföra originalet och/eller öka användandet av origi-

nalet 
• digitalisering som mervärde, till exempel genom att fulltextsökning möjliggörs 

 
Den enkla modell som byggdes i kapitel 2, ur studien av politiska dokument, skulle ge-
nom en motsvarande studie av det material som presenterats under kapitlet Tidigare 
forskning ovan kunna byggas ut betydligt med tänkbara strategier. Min medvetenhet om 
att detta kapitel inte är en studie till trots, vill jag som en sammanfattning ändå åskåd-
liggöra i kapitlet Tidigare forskning framkomna möjliga strategier för digitalisering av 
kulturarv. Strategier bör här särskiljas från ideologier som behandlades i delstudie 1, 
genom att strategier kan ses som medvetna, mer praktiska mål och riktlinjer.  
 
En modell är en modell, och som sådan en stark förenkling av verkligheten utifrån vissa 
aspekter. Därför kan en modell tjäna sitt syfte att åskådliggöra ett fenomen utifrån just 
vissa valda aspekter. 
 
Modellen skulle kunna bygga på den horisontella linje som utgjorde modell i delstudie 
1, och få en vertikal linje där motsatspooler skulle kunna utgöras av strategierna att helt 
stoppa användningen av original respektive att fortsätta använda original. På bevarande-
sidan skulle lämpligen olika konserveringsmetoder och överföring till mikrofilm kunna 
placeras, medan på tillgänglighetssidan med fördel digitalisering som metod skulle kun-
na placeras. 
 
   Stoppa användning av original   
              
 Konservering   Mikrofilm  
      Digitalisering   
Bevarande             Tillgänglig- 
        görande 
  Mikrofilm    Digitalisering  
      Mikrofilm   
      Original   

   
Fortsatt användning 
av original    

Modell 2. Horisontell linje visar ideologier. Vertikal linje visar strategier. I rutorna anges möjliga meto-
der. 

 
Faror och nackdelar med att digitalisera som framkommit ovan är att användandet av 
material i original kan minska, och därmed göra samlande av äldre, originellt material 
ointressant; att digitalt material äventyras om inte långsiktighet främst i ekonomiskt 
hänseende kan garanteras; att institutioner gör sig av med eller förstör originalen vid 
digitalisering;  att det ännu så länge är höga och svårberäknade kostnader för att uppda-
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tera digitalt material; att vi inte med säkerhet vet att digitalt material kommer att använ-
das hellre än originalen (och har vi då digitaliserat i ”onödan”?); att OCR inte alltid är 
tillförlitligt; att fysiskt tillgång till originalmaterialet kan försvåras; att det kan vara svårt 
att säkerställa ett dokuments autenticitet; att digitalisering kan innebära ett ökat intresse 
och därmed ökat slitage på originalmaterialet; att läsning på skärm inte alltid är att före-
dra framför läsning av ett originaldokument; och att spår på originalen inte alltid går att 
se på en digital kopia.   
 
Fördelar med att digitalisera som har framkommit i kapitlet Tidigare forskning är att det 
går att få en utseendemässigt exakt kopia av ett dokument; att text kan bli sökbar; att 
tillgängligheten till efterfrågade och fysiskt avlägset placerade dokument möjliggörs; 
digitalt nytryck möjliggörs; dokument kan visas oberoende av format; geografiskt 
spridda samlingar kan samlas digitalt; det går att manipulera med skärpa och zoom; 
ömtåligt material kan bevaras samtidigt som en digital kopia används; fulltextsökningar 
möjliggörs; kopior kan enkelt göras och likställs med original; många personer oavsett 
placering kan använda materialet samtidigt; åtkomst och distribution av material förenk-
las; lån av och slitage på originalmaterial kan minska; material som digitaliseras kom-
mer att användas, oavsett tidigare användning;  nya former av forskning möjliggörs; och 
nya användare kan intresseras. 
 
Det som anges som en nackdel av en författare kan anses som en fördel av en annan, 
vilket kan illustreras med att för material som digitaliseras kan användandet av origina-
len minska. Detta uppges vara en nackdel i fallet med specialsamlingar, där det upplevs 
kunna riskera hela verksamheter, medan det i andra kontexter är en fördel och kanske 
till och med en övervägande anledning att digitalisera, då det anses vara till skydd för 
originalmaterialet att slitage och utlån av detsamma kan minska. OCR uppges både 
kunna vara till nackdel, i fall då identifieringen av vissa typsnitt inte görs felfritt, och 
fördel i sökbarhet och att fulltextsökning möjliggörs. Ytterligare ett fenomen är proble-
matiskt, nämligen att digitalisering kan innebära ett ökat intresse för materialet. Detta 
kan upplevas som en fara då det kan innebära ett ökat slitage på originalen, samtidigt 
som det uppges vara en fördel att nya användare intresserar sig för ett material. Manipu-
lerbarheten i skärpa och zoom anges vara en fördel, medan svårigheter att avväga ett 
materials autenticitet anges vara en nackdel. 
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4 Delstudie 2 – Studie av digitaliseringsprojekt 

I delstudie 2, Studie av digitaliseringsprojekt kommer jag att undersöka tre aktuella 
svenska digitaliseringsprojekt som har använt sig av bilddigitalisering eller med ett an-
nat ord, bildfångst, som metod. Metoden förklaras under rubriken 1.4 Digitalisering 
ovan. 

4.1 Val av projekt 
Jag kommer att undersöka tre digitaliseringsprojekt som utförts inom vardera ABM-
institution, alltså ett projekt från museisektorn, ett med biblioteksanknytning och ett 
arkivprojekt. Alla projekten har använt sig av bildfångst som metod. Det som skiljer 
dem åt är tekniska aspekter som sökbarheten, indexeringen, och att kulturarvsmaterialet 
i original är av tre olika dokumentslag, nämligen i tur och ordning, bokverk, fotografier 
och handskrifter. 
 
Digitaliseringsprojekten är valda utifrån tanken att de ska vara så olika varandra som 
möjligt, i så många avseenden som möjligt, för att jag ska kunna fånga upp så många 
olika aspekter av ideologier och konsekvenser som möjligt. Projekten är uteslutande 
svenska, vilket även det är ett medvetet val. Detta motiveras med att det är svenska poli-
tiska dokument, och därmed svenska institutioners uppdrag och syften, liksom den 
svenska kultur- och IT-politiken som utgör grunden i uppsatsen och undersöks i delstu-
die 1, och därmed verkar en undersökning av svenska institutioners digitaliseringspro-
jekt logisk.  
 
De digitaliseringsprojekt som jag kommer att undersöka är Sueciaprojektet på KB, And-
réemuseet i Gränna och ett projekt som utförs av  Göteborgs Universitetsbibliotek, näm-
ligen digitalisering av arkivmaterial från Ostindiska kompaniet. Motiveringen till dessa 
tre är deras olikheter gällande en rad aspekter, vilket visas i tabell 3:  
 
Sueciaprojektet Andréemuseet Ostindieprojektet 
Bibliotek Museum Arkivmaterial 
Senaste projektet som gjorts Äldre projekt Pågående projekt 
Nationellt Lokalt Mellanting 
Bokverk Foton Handskrifter 
1600-1700-tal Sekelskiftet 1900 1700-1800-tal 
Originalet har spärrats för 
användning 

Originalen visas fortfarande Digitala kopior ska ersätta 
originalen 

Tabell 3. Visar tre digitaliseringsprojekt och dess olikheter. 

4.2 Teoretiska instrument  
Själva undersökningen görs genom studium av dokumentation kring de tre ovan nämn-
da projekten. Till min hjälp i analysen har jag den modell som byggdes i delstudie 1, 
studie av politiska dokument, vilken visas nedan: 
 
Bevarande _____________________________________________Tillgängliggörande 

Modell 1.  Horisontell linje visar ideologier. 
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Modellen ska användas som ett verktyg i analysen av dokumentationen av digitalise-
ringsprojekt nedan. I modellen ingår tre olika ideologier kring digitalisering av kultur-
arvet, bevarande, tillgängliggörande samt bevarande och tillgängliggörande.  Jag vill se 
om några bakomliggande ideologier uttalas i dokumenten som ingår i mitt undersök-
ningsmaterial, och om de i så fall går att applicera på min modell. Utpekas direkta mål-
grupper eller kan intressenterna anas, och så att säga läsas mellan raderna? Jag skiljer 
här mellan utpekade, utskrivna och av projekten identifierade målgrupper, och intres-
senter som jag menar kan vara grupper som inte explicit utpekas, men som ändå kan 
anses vara berörda av digitaliseringen. Vad sägs i dokumenten om konsekvenser, och 
kan de härledas till bakomliggande ideologier? Jag har för avsikt att undersöka om 
eventuella konsekvenser kan anses som allmängiltiga och renodlade. 

4.3 Metod delstudie 2 
Varje projekt presenteras och analyseras under en egen rubrik. Inledningsvis presenteras 
projekten övergripande, därefter redogör jag för vilket material jag har tillgång till, allt-
så vilken dokumentation av projektet som är underlag för analysen. De dokument som 
ingår i undersökningen har jag läst och däri fokuserat på avsnitt som rör projektens mål 
och avsikter, intressenter, tänkta och erfarna konsekvenser. Jag har valt att citera hela 
stycken som innehåller för analysen relevanta delar, för att läsaren ska kunna följa mina 
resonemang. Analysen görs genom ett i dessa citat urskiljande av uttalade bakomlig-
gande ideologier, målgrupper och konsekvenser. Under rubriken diskussion kommer 
analysresultaten att bearbetas och diskuteras. I de fall då jag citerar eller refererar till 
information från projektens webbplatser eller andra dokument återfinns dessa adresser 
och referenser under rubriken Källor till digitaliseringsprojekten, i käll- och litteratur-
förteckningen, i den ordning projekten presenteras nedan. 

4.4 Studie av digitaliseringsprojekt 

4.4.1 Sueciaprojektet 
Det så kallade Sueciaprojektet är det senaste digitaliseringsprojektet som utförts på KB. 
Erik Dahlbergs bildverk Suecia antiqua et hodierna från 1660-1715 presenteras i sin 
helhet på KBs webbplats. Varje bild är sökbar, till exempel på ortnamn. Man kan också 
se bilderna i den ordning de kommer i bildverket, om man kanske bara vill ”browsa”, 
det vill säga bläddra bland bilderna. 
 
Jag har tillgång till ett dokument som har rubriken ”Om projektet” och som finns till-
gängligt via KBs webbplats under Sueciaprojektet, och som härefter kallas Suecia A. 
Dessutom har jag efter e-postkontakt med projektledaren Anne Scherman fått tillgång 
till ett dokument som använts som presentationsstöd och som är uppställt i punktform, 
härefter Suecia B. Vid kontakten med projektledaren framkom att en utvärdering av 
projektet inte väntas vara klar förrän tidigast sommaren 2004.  
 
De bakomliggande tankarna, anledningarna till projektet är uttalade enligt nedan:  

Ständigt återkommande arbete med framtagning och reprofotografering har kostat myck-
et, både i tid och resurser. Den flitiga hanteringen har även medfört stort slitage på KB:s 
volymer av verket. (Suecia A, min understrykning) 
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Det rör sig alltså om ekonomi och slitage, vilket i dokumentets efterföljande stycke 
övergår i ideologiska termer: 

För att lösa problematiken kring att såväl bevara som att göra verket tillgängligt, har vi 
inom Suecia-projektet digitaliserat hela verket i hög och jämn kvalitet. (Suecia A, min 
understrykning) 

Den bakomliggande ideologin är ovan uttalad som bevarande och tillgängliggörande. 
Dock, några ytterligare tankegångar kring dessa citat kan vara värda att lyfta fram innan 
vi går vidare i analysen. Först och främst kan den ekonomiska aspekten diskuteras. Syf-
tet med projektet kan enligt ovan anses vara styrt av ekonomiska faktorer. Men, syftet 
ligger också i linje med KB:s uppdrag7 att ”hålla tillhanda den svenska tryckproduktio-
nen” och ”vårda och förkovra bibliotekets äldre samlingar” (Förordning 1996:505). 
Ekonomin tillåts alltså här styra i den mån att hanteringen av Suecia… kostar pengar 
och en ändring av hanteringen prioriteras, medan de bakomliggande ideologierna följer 
KB:s övergripande mål. Ekonomi kan anses vara en viktig faktor i sammanhanget, men 
inte som en ideologi utan som en utlösande och igångsättande kraft. Om vi även ser 
tillbaka på KB-utredningens mål med digitalisering inom KB8 sägs det där att det 
”övergripande målet bör vara att göra Sveriges tryckta och handskrivna kulturarv 
/…/mer tillgänglig för många och samtidigt bevara det för framtiden” (SOU 2003:129, 
s. 228) vilket stämmer överens med Sueciaprojektets målsättningar. Bland vilka ut-
gångspunkterna för digitaliseringsarbetet bör vara finns dock inte några ekonomiska 
aspekter nämnda, vilket skulle kunna tyda på att ekonomi i ideala fall inte ska styra 
verksamhetens inriktning. 
 
Vilka är då målgrupperna, intressenterna? I dokumentet Suecia A sägs att 

[h]ela verket har digitaliserats och katalogiserats – bild för bild – för att alla skall kunna 
titta på det direkt via www.kb.se. (Suecia A, min understrykning) 

En uttalad målgrupp nämns alltså som ”alla”, vilket inte mer specificeras. I dokumentet 
Suecia B under en punkt ”Varför?” sägs följande: 

• Samla kunskap om verket för såväl internt som externt bruk genom att katalogisera var-
je bild och göra den sökbar i LIBRIS/Regina (Suecia B, min understrykning). 

Möjligen skulle målgruppen ”alla” kunna delas upp i interna brukare och externa bruka-
re. Interna brukare skulle kunna avse personal, medan externa brukare skulle kunna vara 
öviga användare av materialet. 
 
Vilka konsekvenser nämns i dokumenten? Vad har digitaliseringsprojektet medfört för 
konsekvenser för brukarna? I dokument Suecia A sägs att ”…originalen har spärrats för 
vidare framtagning” och att KB ”konstruerat den webbplats du nu besöker”. I dokument 
Suecia B sägs under punkten ”Våra erfarenheter” att 

• Hög kvalitet på visningen gör att originalen kan vila. Dålig kvalitet får motsatt effekt 

• Långsiktig åtkomst av de digitala filerna gör också att originalen kan vila (Suecia B) 

Konsekvenserna ovan tolkar jag som konsekvenser man konstaterat i projektet. Hur 
berörs intressenterna av dessa? Att originalen spärrats innebär att externa brukare inte 

                                                 
7 Se under rubriken 2.3.4 i denna uppsats. 
8 Se under rubriken 2.3.4 i denna uppsats. 
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längre har tillgång till dessa, vilket kan ses som negativt, samtidigt som det med det 
digitala tillgängliggörandet kan tänkas vara en fördel då materialet är tillgängligt dygnet 
runt, och att brukaren inte behöver vara på plats på KB. Uttrycket att ”originalen kan 
vila” tyder på ytterligare en intressent, nämligen originalmaterialet självt, som kan tjäna 
på digitaliseringen genom att inte behöva användas, och därmed kunna bevaras längre. 
Frågan är om det är rimligt att anse materialet som en intressent, kanske borde istället 
materialets innehavare eller ägare utpekas som intressent? Denna intressent skulle då 
med fördel kunna skiljas från intressenten interna brukare, som skulle kunna avse per-
sonalen, medan innehavare/ägare skulle kunna avse själva institutionen KB. 
 
Tänkta konsekvenser, det som projektet avsåg att åstadkomma, skulle kunna vara av 
sådana slag som nämns under  punkten ”Varför?” i dokumentet Suecia B, nämligen att 
slitaget skulle minska, arbetsbördan minska, tillgänglighet möjliggöras för fler via In-
ternet och att reprobeställningsprocessen skulle förenklas (Suecia B). Dessa konsekve n-
ser borde främst beröra interna brukare, vilka som jag ser det borde kunna anse dessa 
konsekvenser som fördelar. 

4.4.2 Andréemuseet  
Andréemuseet i Gränna ägs av Stiftelsen Grännamuseerna. Verksamheten är koncentre-
rad kring S.A. Andrées ballongfärd till Nordpolen, från vilken material visas i en per-
manent utställning. Museet initierade ett projekt som skiljde sig mycket från den dagliga 
verksamheten med traditionell utställning av foton och föremål, vilket kallades Gränna-
projektet eller IT i lokalsamhället, vilket drevs under åren 1997-1999. En del av projek-
tet syftade till att museet skulle bygga upp en Internetserver som andra aktörer i Gränna 
kunde ansluta sig till. Denna del av projektet var mycket omfattande för museets del. 
Som en annan del i projektet digitaliserade museet bland annat bildmaterial från André-
es ballongexpedition. Fotografier från expeditionen och bilder av föremål från expedi-
tionen finns numera att se via museets hemsida. Det är denna senast nämnda del av pro-
jektet, digitaliseringen av fotografier, som jag kommer att undersöka. Det ligger i sa-
kens natur att delprojektet och huvudprojektet är nära sammankopplade, varför jag svår-
ligen kan undvika att huvudprojektet kommer att synas i min undersökning. 
 
Grännaprojektet resulterade i en rapport skriven av Hans Albin Larsson, Grännaprojek-
tet – En rapport om IT i lokalsamhället, vilken utgör det dokument som ska analyseras i 
denna uppsats. Tyngdpunkten i rapporten ligger på huvudprojektet, och endast några 
rader har skrivits om delprojektet. Detta innebär att analysen utförs på ett mycket litet 
textmaterial, varför jag väljer att i största möjliga mån citera för att visa på exakt orda-
lydelse. Läsaren har härmed en möjlighet att själv bilda sig en uppfattning om analysens 
rimlighet och trovärdighet. Rapporten fick jag mig tillsänd via post efter kontakt via e-
post med museichefen Håkan Jorikson. Själva det digitaliserade materialet finns på 
Andréemuseets hemsida.  
 
Som en bakomliggande tanke till Grännaprojektet anges i rapporten ett framtida byg-
gande av ett Polarcentrum i Gränna: 

… en institution med Andrées expedition som utgångspunkt men med siktet inställt på 
dagens forskning och kontakter med forskare i fält. För att kunna klara en sådan avance-
rad teknisk satsning i samband med byggandet av Polarcentrum var det nödvändigt för 
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museet att själv behärska den nya tekniken och dessutom söka kontrollera kostnadsut-
vecklingen. (Larsson 2000, s. 5) 

Det fanns alltså ett mer långsiktigt mål bakom projektet, förutom målen med projektet i 
sig: 

Projektet skulle verka för att skapa infrastrukturella förutsättningar för trakten att utveck-
las och behålla sina företag, ge skoleleverna goda och positiva kontakter via internet och 
IT och skapa förutsättningar för lokala småföretagare att vara konkurrenskraftiga även ef-
ter att IT-revolutionen genomförts. IT-hjälpmedlen skulle göras tillgängliga för alla. 
(Ibid., s. 6) 

Båda dessa citat utgör grunden för huvudprojektet, och bildar också en bakgrund som 
visar på museets inställning till den nya tekniken. Inställningen visade sig vara kontro-
versiell, vilket sägs i rapporten som att ”[d]et fanns många grännabor som inte tyckte att 
museet skulle syssla med så moderna ting” (ibid., s. 29). Denna kommentar återkommer 
jag till. 
 
De rader som utgör grund för min analys av delprojektet återges nedan: 

Museet har många tillresande skolklasser som kommer till museet en kort tid under en 
dag. Dessa sågs som en möjlig målgrupp för IT-satsningen. Med hjälp av IT skulle man 
kunna lägga ut elevmaterial samt lärarmaterial för förberedelser och efterarbete hemma 
på skolan. Andréemuseet hanterar ett material som är av internationellt intresse och bild-
byråer över hela världen söker i materialet för att hitta illustrationer m. m. En strävan var 
att underlätta hanteringen av detta arbete genom att göra materialet tillgängligt på Inter-
net. Detta visade sig vara såväl en arbetsbesparande metod som en direkt marknadsfö-
ringsmetod. (Larsson 2000, s. 33, min understrykning) 

 
Om vi går in på delprojektets mål finner jag att det främsta målet är att underlätta till-
gången till museets material. Målgrupper till vilka projektet att tillgängliggöra material 
via Internet vänder sig är skolklasser och dess lärare, samt bildbyråer. I citatet sägs även 
att projektet ledde till att museet gjorde reklam för sig själv genom publiceringen på 
Internet. 
 
Den bakomliggande ideologin när det gäller delprojektet kan på goda grunder, enligt 
ovan, anses vara tillgängliggörande. Fördelar för målgrupperna ligger i att material blir 
tillgängligt för dem utan att de behöver vara på plats i Gränna, att de kan söka på egen 
hand och ladda ner det de vill ha direkt från webbplatsen. Fördelar nämns i citatet även 
för en annan intressent, nämligen personalen, som upplevt en arbetsbesparing. När det 
gäller reklamen tolkar jag det som en effekt som följde på köpet, det vill säga att det 
blev en av konsekvenserna mer än att det varit en medveten strategi från museets sida. 
 
I det inledande citatet om planerna på ett Polarcentrum ovan nämns ”forskning” och 
”forskare i fält” som målgrupper till det framtida projektet. Kan delprojektet anses vän-
da sig till dessa intressenter också? Kan det tänkas att forskare kan ha nytta av bildmate-
rialet som tillgängliggjorts? Kan orden ”Andréemuseet hanterar ett material som är av 
internationellt intresse” från det senaste citatet vara en antydan till detta? Om det kan 
anses mer rimligt att fria än fälla i denna fråga, skulle även forskare kunna tänkas vara 
en intressent. 
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En intressent som inte heller uttryckligen nämns i samband med delprojektet är den 
grupp som jag ovan lovade återkomma till, nämligen grännaborna. Eftersom de inte 
nämns är det svårt att dra några slutsatser kring om de ska anses som intressegrupp, och  
om sådan, vilka för-  och nackdelar delprojektet kan tänkas föra med sig för dem. I hu-
vudprojektet berördes grännaborna i allra högsta grad, men det är ju som antytts en an-
nan sak, och frågan är var gränsen projekten emellan går. 

4.4.3 Ostindieprojektet 
Ostindieprojektet är ett pågående projekt som går ut på att digitalisera dokument från 
Ostindiska kompaniet: ”Vid Göteborgs Universitetsbibliotek har vi gjort vårt arkivmate-
rial från det Svenska Ostindiska Compagniet tillgängligt och sökbart via webben. Göte-
borgs universitetsbiblioteks arkiv från kompaniet är det största som finns bevarat samlat 
i Sverige. Det är på ca. 10 000 sidor, 1.5 hyllmeter.” (Om projektet). Det material som 
digitaliserats är handskrifter och består av dokument som rullor, journaler och dagböck-
er. 
 
Det undersökningsmaterial jag har att tillgå om Ostindieprojektet är hämtat från Göte-
borgs universitetsbiblioteks webbplats, under samlingar, handskriftsavdelningen, Ostin-
diska kompaniet. Materialet består av texten som återfinns under länken ”Om projek-
tet”, samt tre pdf-dokument som är länkade därifrån. De består av följande: artikeln The 
digital archive of the Swedish East India Company, 1731-1831: a joint project of a uni-
versity library and a history department av Margareta Benner, projektbeskrivningen Ett 
virtuellt Ostindiskt kompani-arkiv (författare inte angiven) samt projektrapporten Hand-
skrifter som bild på nätet – Ostindieprojektet: En studie i metoder för digitalisering av 
handskrifter av Helena Skoglund. 
 
Arkivmaterialet som ingår i Ostindieprojektet är mycket använt och det finns ett stort 
intresse för materialet, inte minst internt inom Göteborgs Universitet där studenter an-
vänder arkivet i vissa kurser. I projektet har man en helhetssyn på dokument som beva-
rats sedan kompaniets verksamhetstid, genom att inte bara arkivet på Göteborgs Univer-
sitetsbibliotek ska ingå i projektet, utan alla dokument som ägs av svenska institutioner. 
Projektledaren Margareta Benner listar projektets mål nedan: 
 

(1) to give easy and free Internet access to these heavily used documents, with an image 
quality good enough for the images to be used instead of the originals and so spare 
those from damage; 

(2) to collect a virtual archive of documents scattered in different institutions; and  
(3) to let users of the documents enrich the archive with their research findings and do sub-

ject indexing. (Benner 2003, s. 329, min understrykning) 
 

Det första målet kan  ses som övergripande ideologiskt med de uttalade ideologierna att 
ge kostnadsfri tillgång över Internet och att genom att bildkvaliteten ska vara hög beva-
ra originalen från vidare användning. Den bakomliggande ideologin kan alltså anses 
vara tillgängliggöra och bevara. 
 
Det andra målet är att samla och tillgängliggöra dokument på en virtuell plats, oavsett 
dokumentens fysiska placering och vilken institution som äger dem, medan det tredje 
målet är att användarna själva ska kunna tillföra sina kunskaper till gagn för andra. Båda 
målen kan ses som att digitaliseringen ger ett mervärde till dokumenten. 
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Om vi ska se vilka intressenter som omtalas, och vilka uttalade målgrupper Ostindiepro-
jektet vänder sig till är det mest utförligt beskrivet i dokumentet Ett virtuellt Ostindiskt 
kompani-arkiv : 

Handskriftsmaterial som finns i olika institutioner är ofta väl känt och används av forska-
re, men skulle kunna användas mycket bredare och av många fler personer om det var lä t-
tare tillgängligt. /…/ Från Svenska ostindiska kompaniet finns handlingar bevarade som 
idag är mycket efterfrågade och använda av forskare, lärare och studenter vid universite-
tet, historielärare i skolan, men också av en stor allmänhet, t.ex. släktforskare. Materialet 
är intressant för historiker men också för t.ex. språkforskare; journalerna är tidiga exem-
pel på svensk fackprosa. (Ett virtuellt…, min understrykning) 

Som synes i citatet är det flera intressenter uppradade som redan innan digitaliseringen 
använde materialet, medan det bara finns en ny målgrupp, nämligen ”många fler perso-
ner”. Det verkar som om projektet avser förbättra tillgängligheten för de intressenter 
som redan använder materialet i original, som forskare, lärare, studenter och allmänhe-
ten. Målgrupperna har inte ändrats, bara utökats med fler individer av samma målgrup-
per som tidigare funnits. 
 
Målgrupp är en av rubrikerna i dokumentet Handskrifter som bild på nätet – Ostindie-
projektet: En studie i metoder för digitalisering av handskrifter, där den delas upp i tre 
kategorier: 

En grupp är anställda inom bibliotek och arkiv som är intresserade av en lösning på hur 
man digitaliserar handskrifter, gör dem sökbara och tillgängliga via www. För denna 
grupp är det inte originalhandlingarna som är det primära utan det är bildkvalitet och me-
toden för tillgängliggörandet. 

Forskare och uppsatsskrivande studenter är en viktig målgrupp. Denna grupp har ur-
sprungligen tillgång till originalmaterialet på plats i Göteborg. Denna grupp av användare 
gav upphov till planerna på digitalisering och deras frekventa användning medför slitage. 

Det finns en stor grupp utanför den akademiska världen som är intresserade av materialet 
från kompaniet. Det är släktforskare och historiskt intresserade privatpersoner vars till-
gång till arkivet är begränsad på grund av geografiska avstånd och risken för slitage. Hit 
hör också intressenter i skolan. (Skoglund, s. 2, min understrykning) 

Målgrupperna ovan överlappar delvis de tidigare nämnda, men utökas med anställda 
inom bibliotek och arkiv. Här ges också en antydan om vilka för- respektive nackdelar 
för de ovan nämnda målgrupperna som kan utläsas ur undersökningsdokumenten. Till 
exempel nämns studenter som ”uppsatsskrivande”, vilket ger en antydan om i vilket 
syfte studenter använder materialet, och här att digitaliseringen faktiskt skulle kunna 
innebära att de överhuvudtaget fortsatt kan använda materialet, då de ses som en grupp 
som orsakar slitage på materialet.  För privatpersoner nämnas att tillgängligheten ökar 
när material läggs ut på Internet, genom att användarna blir oberoende av plats.   
 
Två faktorer kan anses särskilt viktiga när det gäller fördelar för användarna, nämligen 
kvaliteten på det digitala materialet och indexeringen. Kvaliteten är en förutsättning för 
att en digital kopia ska kunna användas likvärdigt med originalet. Följande sägs om 
kvaliteten i dokumentet Handskrifter som bild på nätet – Ostindieprojektet: En studie i 
metoder för digitalisering av handskrifter: 
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I vissa fall blir texten tydligare i utskriften än hos originalet p.g.a. att man kan manipulera 
kontrasterna mellan text och papper. Detta kan vara en fördel vid mycket svårlästa eller 
skadade handlingar./…/ Just möjligheten att förstora delar av texten gör det till och med 
lättare att läsa otydliga avsnitt på skärmen än det är att läsa originalet med hjälp av van-
ligt förstoringsglas. Även färgutskriften av rullan ligger mycket nära originalet i läsbar-
het, klart överlägsen de traditionella reproduktionssätten mikrofilm och fotokopia./…/ 
Dataskärmsläsning av rullan är helt likvärdig med att läsa originalhandlingarna. En 
mycket god upplösning av texten vid förstoring för detaljgranskning medför att senare 
tillägg i texten kan identifieras och att genomblödningar löses upp utan svårigheter. Färg-
utskrifterna ligger också mycket nära originalhandlingarna, då till och med vattenstäm-
peln kan utläsas på kopiorna. (Skoglund, s. 10f) 

Att man kan manipulera, förstora, skriva ut med mera medför fördelar för användaren i 
jämförelse med att läsa originalet, oavsett vem användaren är. Meningen ”[d]e digitalt 
tagna bilderna har en sådan kvalité att de kan betraktas som digitala original och ersätter 
originalhandlingarna även i ett forskningssammanhang” (ibid., s. 12) styrker detta.  
 
När det gäller indexeringen är det tänkt att ”[k]valificerade användare skapar ett mer-
värde ur sin läsning och tolkning av handlingarna genom att indexera dem efter på för-
hand överenskomna kategorier, t.ex. personnamn, tids- och platsbegrepp, varor, etc./…/ 
Det innebär att forskarna erbjuder de samlade resultaten av sitt arbete till nya använda-
re.” (Ett virtuellt…). 
 
Indexeringen av materialet ska alltså göras av forskare och studenter, vilket innebär att 
sökbarheten ökar efterhand som indexeringen sker: 

Auktoriserade användare kommer själva att kunna berika basen med egna registreringar 
/…/ Databasen kommer att byggas ut för att kunna hantera indexeringen och även göra 
den sökbar. Allteftersom indexeringsmängden ökar blir de sökningar man kan föra i ba-
sen mycket intressanta. 

Med en fullt utbyggd indexering skulle man kunna söka på sådana frågeställningar som 
hur många av besättningsmännen var födda i Halland, i vilken stadsdel besättningsmän-
nen bosatta i Göteborg bodde, finns det samband mellan befattningsgrad och var de var 
bosatta osv. (Skoglund, s. 9) 

Sökbarheten kommer att öka, och jämfört med sökbarheten i originalhandlingarna kan 
detta att vara en stor fördel för användarna. Både indexeringen och kvalitetens fördelar 
kan anses ge användarna ett mervärde sett i relation till användandet av originalen. 
 
En möjlig intressent som oavsett digitaliseringen kan ha svårt att tillgängliggöra sig ma-
terialet är användare som inte behärskar svenska språket: ”The language of the docu-
ments is almost exclusively Swedish. They cannot be used without knowledge of the 
Swedish language” (Benner 2003, s. 329). Någon lösning på det problemet är inte till-
tänkt, enligt Benner.  

4.5 Analys 
För att åskådliggöra vad som framkommit i analysen ovan, kommer jag nedan att pre-
sentera resultaten i tabeller. Tabellformen möjliggör översikt och jämförelse mellan de 
olika projekten. Först visar jag på ideologier, därefter intressegrupper och för- och 
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nackdelar för dessa, allt som sagt i tabellform. Avslutningsvis visar jag på konsekven-
ser. Tabell 4 visar de tre digitaliseringsprojektens bakomliggande ideologier. 
 
 
Sueciaprojektet Andréemuseet Ostindieprojektet 
Bevarande något före till-
gängliggörande 

Tillgängliggörande Tillgängliggörande något 
före  bevarande 

Tabell 4. Digitaliseringsprojektens bakomliggande ideologier. 

 
Som synes i tabellen har alla tre projekten olika ideologier. Andréemuseet endast till-
gängliggörande, medan de två andra projekten har både bevarande och tillgängliggöran-
de. Ändå är Suecia- och Ostindieprojekten inte lika. Varför menar jag att ”bevarande 
och tillgängliggörande” skulle skilja sig från ”tillgängliggörande och bevarande”? I do-
kumenten som analyserats har ideologierna framkommit i den ordning de står i tabellen, 
alltså för Sueciaprojektets del sades det i den ordningen i dokument Suecia A: ”…såväl 
bevara som att göra verket tillgängligt…”, medan det för Ostindieprojektets del sades i 
motsatt ordning med ordet ”access” före ordet ”spare” i Benners artikel. Denna lilla 
skillnad skulle kunna tyda på att bevarandet kommer litet före tillgängliggörandet i Sue-
ciafallet, medan tillgängliggörandet kommer något före bevarande i Ostindieprojektet. 
Detta styrks även av andra faktorer än val av ordföljd; I Sueciaprojektet har originalver-
ket spärrats för vidare användning, vilket tyder på att bevarandeaspekten är viktig; I 
Ostindieprojektet har möjligheten att använda dokumenten betydelse för många grup-
per, vilket medför slitage, men både original och digitala kopior får användas, vilket 
tyder på att tillgänglighetsaspekten är något viktigare än bevarandeaspekten. Tydligt är 
dock att både bevarande och tillgängliggörande är viktiga i bägge fallen, om än med en 
något större betoning på det ena eller andra. 
 
I tabell 5 visas digitaliseringsprojektens målgrupper och intressenter, uppdelade i de 
grupper som identifierades i delstudie 1, i studiet av politiska dokument (se avsnitt 2.4 
Analys), nämligen allmänheten, myndigheter och institutioner, samt utbildning och 
forskning. Jag har valt att lägga till en grupp med benämningen övriga, vilket kommer 
att kommenteras efter presentationen av tabellen. 
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 Sueciaprojektet Andréemuseet Ostindieprojektet 
Allmänheten ”alla”, externa bru-

kare 
Grännaborna En stor allmänhet, 

släktforskare, histo-
riskt intresserade 
privatpersoner 

Myndigheter och 
institutioner 

”alla”, interna och 
externa brukare 

 Anställda inom bib-
liotek och arkiv  

Utbildning och 
forskning 

”alla”, interna och 
externa brukare 

Skolklasser, lärare, 
forskning, forskare i 
fält 

Forskare, lärare och 
studenter vid univer-
sitetet, historielärare 
i skolan, historiker, 
språkforskare, upp-
satsskrivande stu-
denter, intressenter i 
skolan 

Övriga Den egna institut io-
nen, personalen 

Bildbyråer, persona-
len 

 

Tabell 5. Visar digitaliseringsprojektens målgrupper och intressenter. 

 
De i delstudie 1 identifierade intressegrupperna täcker många av projektens målgrupper 
och intressenter, med undantag av tre grupper, den egna institutionen, personalen och 
kommersiella aktörer. Här finns alltså en differens mellan de intressegrupper som kunde 
identifieras i politiska dokument och de målgrupper och intressenter som omnämnts i 
dokumentation av tre svenska digitaliseringsprojekt.  
 
Intressant att notera är att Andréemuseet inte alls nämner allmänheten i sin dokumenta-
tion. Man skulle kunna anta att en del museibesökare faktiskt tillhör gruppen allmänhet, 
och att inte endast skolklasser besöker museet, men som tidigare sagts var underlaget 
för analysen litet och inte särskilt utförligt. Det är även intressant att se hur Ostindiepro-
jektet specificerat sina intressenter i jämförelse med Sueciaprojektets ospecificerade 
”alla”. 
 
Det skulle kunna tänkas att valet av den breda målgruppen ”alla” i Sueciaprojeket är en 
medveten strategi från KBs sida. ”Alla” utesluter ingen, och kan vara användbart både i 
marknadsföringssyfte och i sökande av ekonomiska anslag. Möjligen skulle det även 
kunna tänkas vara ett sätt att skapa legitimitet, att projektet så att säga äger sitt berät-
tigande då det berör ”alla”, på en nationell nivå. Även Ostindieprojektets specificerande 
skulle kunna tänkas bero på liknande omständigheter, att de specificerade målgrupperna 
är Göteborgs Universitetsbiblioteks användare, och att det skapar legitimitet, och där-
igenom ger anslag till projektet. 
 
I tabell 6 visas för- respektive nackdelar för projektens intressegrupper, vilka dels är de 
tre grupper som identifierats i politiska dokument, dels de tre ytterligare grupper som 
ovan identifierats.  



  

 51 

 
 Sueciaprojektet Andréemuseet Ostindieprojektet 
Allmänheten -originalen spärrade, 

+tillgängligt dygnet 
runt,  

+material tillgäng-
ligt 

+förbättrad tillgäng-
lighet, +mervärde 

Myndigheter och 
institutioner 

-originalen spärrade, 
+tillgängligt dygnet 
runt, 

 +förbättrad tillgäng-
lighet, +mervärde 

Utbildning och 
forskning 

-originalen spärrade, 
+tillgängligt dygnet 
runt 

+material tillgäng-
ligt 

+förbättrad tillgäng-
lighet, +mervärde 

Den egna institutio-
nen 

+originalen spärrade +marknadsför insti-
tutionen 

 

Personalen +minskad arbets-
börda, +förenklad 
process 

+arbetsbesparing  

Kommersiella aktö-
rer 

 +underlättad hanter-
ing 

 

Tabell 6. För- och nackdelar för digitaliseringsprojektens intressegrupper. + avser fördel, - avser nack-
del för respektive intressegrupp. 

 
Det som i tabell 6 visas med ett inledande minustecken avser konsekvenser som kan 
anses vara en nackdel för en intressegrupp, medan det som visas med ett inledande plus-
tecken kan anses vara till fördel för en intressegrupp. Den övervägande delen konse-
kvenser är av godo, medan det endast är spärrandet av original som kan ses som nackde-
lar. Denna konsekvens kan dock även ses som en fördel, ur bevarandesynpunkt, för den 
egna institutionen.  

4.6 Diskussion  
Konsekvenserna i tabell 6 skulle kunna ses som exempel på renodlade, förenklade for-
mer av konsekvenser. En möjlig konsekvens skulle kunna vara att originalmaterial spär-
ras för användning vid digitalisering, enligt tabellen ovan för vissa användargrupper. 
Om jag utgår från tabellen skulle följande konsekvenser vid digitaliseringsprojekt kunna 
identifieras: 
 

• Original spärras för användning 
• Tillgängligheten förbättras  
• Materialet ges ett mervärde 
• Arbetsbördan för personalen vid den aktuella institutionen underlättas/minskas 
• Hantering av materialet vid försäljning underlättas 
• Den egna institutionen marknadsförs 

 
Hur ställer sig konsekvenserna ovan till de bakomliggande ideologierna? Går det att se 
om bakomliggande ideologi styr vilka konsekvenserna blir? Om vi tittar på Andréemu-
seet som hade tillgängliggörande som ideologi kan det enligt tabell 6 tolkas som att 
konsekvenserna av den ideologin kan vara att tillgängligheten förbättras, att arbetsbör-
dan för personalen minskar, att hantering av materialet för försäljning underlättas och 
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att den egna institutionen marknadsförs. Sueciaprojektet som avsåg att bevara något före 
att tillgängliggöra har spärrat originalen för användning, förbättrat tillgängligheten och 
minskat arbetsbördan för personalen. Ostindieprojektet som avsåg att tillgängliggöra 
material något före bevarande, har gett materialet ett mervärde och förbättrat tillgäng-
ligheten. 
 
Förhållandet mellan ideologi och konsekvens i digitaliseringssammanhang skulle efter 
ovanstående analys kunna sägas vara ”vilka konsekvenserna blir för olika intressegrup-
per är beroende av vilken ideologi som ligger bakom”.  
 
Dock, undersökningen av enbart tre digitaliseringsprojekt är ett litet underlag vilket gör 
det tveksamt om det överhuvudtaget går att dra några mer allmängiltiga slutsatser om 
förhållandena i svenska digitaliseringsprojekt. Möjligen kan denna undersökning ge en 
hänvisning om hur det ser ut, och fungera som en inspiration till vidare forskning. 
 
Det knappa material som jag har haft tillgång till när det gäller Sueciaprojektet och 
Andréemuseet föranleder mig en rad ifrågasättanden. Kan de sex raderna om Andrée-
museet anses som tillräckliga för att utgöra material för analys? Skulle jag valt ett annat 
projekt från KB som är utvärderat, och därmed finns dokumenterat i rapporter? Kanske 
har jag genom analyserandet av det knappa materialet kunnat påvisa att det är önskvärt 
att utförligare utvärderingar görs, om inte annat så i forskningssyfte. Det skulle vara 
intressant att analysera den kommande utvärderingen av KBs Sueciaprojekt och se hur 
resultatet i min undersökning av det knappa material jag haft tillgång till skulle stå sig i 
förhållande till ett utförligare analysmaterial. 
 
I tabell 6 framkom bara en nackdel för intressenterna, nämligen att originalen spärras 
för användare. Analysen av digitaliseringsprojekt kan jämföras med de för- och nackde-
lar som framkom i kapitlet Tidigare forskning. Ett stort antal nackdelar nämndes i tid i-
gare forskning, medan endast en nackdel framkom i analysen av digitaliseringsprojekt. 
Detta upplever jag som anmärkningsvärt. Kan detta ha påverkas av att projekten själva 
står för sin dokumentation, och på så sätt genom sin dokumentation försvarar projektet 
genom att inte nämna nackdelar? I fallet med Andréemuseet var det en, vad jag förstår, 
utomstående som författade rapporten, men på uppdrag av projektet. Med ett kritiskt 
synsätt går det troligen att få fram nackdelar även i projekten, men det skulle kanske 
kräva intervjuer som kan gå mer på djupet. Sueciaprojektet har en antydan till proble-
matisering av en möjlig nackdel i dokumentet Suecia B, vilket har citerats ovan: ”Hög 
kvalitet på visningen gör att originalen kan vila. Dålig kvalitet får motsatt effekt” , vil-
ket skulle kunna uppfattas som att det vore en nackdel om digitaliseringen inte uppnår 
tillräckligt god kvalitet vilket skulle kunna få användarna att önska använda originalen, 
den digitala kopian till trots. 
 
Hur väl går min modell av ideologier (modell 1, se avsnitt 2.5 och 4.2) att tillämpa på 
verkliga digitaliseringsprojekt? Som jag antydde ovan i analysen har jag i digitalise-
ringsprojekten sett en skillnad mellan ideologin att bevara och tillgängliggöra respektive 
att tillgängliggöra och bevara, med en något större betoning på det inledande ordet i 
respektive ideologi. Kanske är detta att upplevas som petitesser för läsaren, men det 
skulle kunna vara av vikt i en noggrant utförd projektplan. Vilket är de facto viktigast 
för institutionen, att bevara materialet eller att tillgängliggöra det? Är båda lika viktiga? 
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Har institutionen att välja mellan att bevara på mikrofilm eller att digitalisera kan man 
tänka sig att tillgänglighetsaspekten äskar för digitalisering, medan det ur bevarande-
synpunkt eventuellt vore mer tillförlitligt att mikrofilma. Är bevarandet viktigast kan 
det tänkas att materialet både mikrofilmas, digitaliseras, stoppas för användning och 
slutligen tillgängliggörs. Om det är viktigast att tillgängliggöra materialet kan det tänkas 
att det är lika viktigt att materialet finns tillgängligt i original som digitalt. Frågorna är 
viktiga att ställa för institutionen, och på den nivån kan det också vara viktigt att tydligt 
klargöra vilken bakomliggande ideologi som styr projektet.  
 
Hur påverkar mitt val av projekt resultatet? Är projekt som utförts av arkiv, bibliotek 
och museer alldeles för olika varandra? Går det att se att institutionerna har olika upp-
drag och olika målgrupper? Eller är den övergripande kultur- och IT-politiken så pass 
stark att alla projekten liknar varandra? Dessa frågor har jag funderat över och kommit 
fram till att det trots institutionella skillnader ändå är den gemensamma nämnaren kul-
turarvet och digitalisering som vinner över olikheterna. Jag har mer tro på att det är de 
bakomliggande ideologierna som återspeglar skillnader i projektens utformning än att 
det beror på vilken institution som driver projekten. Om vi jämför Andréemuseet och 
KB kan vi med stöd av studien av politiska dokument, mycket förenklat säga att museer 
främst har i uppdrag att samla och KB främst har i uppdrag att tillgängliggöra/förmedla. 
I de projekt som studerats i delstudie 2 är dock Andréemuseets främsta mål att tillgäng-
liggöra sitt material och KB avser i Sueciaprojektet att bevara bildverket Suecia antiqua 
et hodierna något framför att tillgängliggöra det. Oavsett respektive institutions grund-
läggande uppdrag verkar det alltså som om själva projektet och de behov materialet och 
dess användare har är mer styrande. 
 
En annan fråga att ställa är hur valet av Ostindiska kompaniet som representant för arkiv 
påverkar resultatet? Moderinstitutionen är ju Göteborgs universitetsbibliotek och inte ett 
renodlat arkiv. Är ett arkiv ett arkiv oberoende om det ägs av en arkivinstitution eller en 
biblioteksinstitution? Har detta faktum snedvridit min undersökning, eller kan Ostindie-
projektet anses vara en god representant för arkiv i ABM-sektorn? Det jag har ansett 
vara styrande i valet av projektet är att själva materialet var arkivmaterial och som så-
dant i sin analoga form troligen förtecknat som arkivmaterial, till skillnad från bildver-
ket från KB, som troligen katalogiserats på biblioteksvis, och fotosamlingen från And-
réemuseet som troligen beskrivits enligt mueseistandard. 
 
Jag har i studien av digitaliseringsprojekt valt att sånär som helt bortse från hur det digi-
taliserade kulturarvsmaterialet i respektive projekt rent tekniskt presenteras och hur 
själva digitaliseringen gått till. Mitt val motiveras med den avgränsning som redovisas 
under kapitel 1.4, att denna uppsats främst avser att belysa bakomliggande ideologier 
och faktiska konsekvenser för användare och inte att ta upp frågor av teknisk karaktär. 
Det är möjligt att uppsatsen har förlorat på denna avgränsning, men då jag inser mina 
egna begränsade kunskaper i den tekniska dimensionen av digitalisering av kulturarvet 
lämnar jag med varm hand över den delen till någon annan att forska om. Det vore helt 
klart mycket intressant att vidare kunna knyta bakomliggande ideologier och utpekade 
målgrupper till vilka strategier och därmed vilka metoder som digitaliseringsprojekt 
använder sig av. 
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En aspekt som kan ingå i en ideologianalys är makt (Bergström & Boréus 2000, s. 
174f). I min studie av digitaliseringsprojekt har maktaspekter varit svåra att identifiera. 
Över huvud taget har inga tydliga markeringar av maktstrukturer klart skrivits ut i de 
analyserade dokumenten. Att undersöka och identifiera maktaspekter har heller inte 
varit syftet med denna uppsats. Dock kan frågan om makt ändå diskuteras. Vad skulle 
kunna tänkas vara makt i detta sammanhang av ABM-institutioner som digitaliserar vårt 
kulturarv? Möjligen skulle det kunna tänkas vara att institutionerna har makten att göra 
urval av vilket material som ska digitaliseras, att institutionerna själva väljer metoder 
och därmed också har makten att bestämma över hur kulturarvet presenteras för använ-
darna. Detta förhållande är dock troligen inte annorlunda i jämförelse med den makt 
institutionerna har att bestämma urval och presentationssätt för vårt kulturarv i analog 
form. Som exempel bestämmer väl ett museum självt vilka utställningar som ska ges, 
med vilka teman och hur de ska presenteras. Maktaspekten som jag ser det ligger istället 
i de politiska dokumenten, där diskursen, sättet att tala om fenomen, har makt att påver-
ka människors och institutioners inställningar till saker och ting. I studien av politiska 
dokument framkom att de bakomliggande ideologierna i frågor om kulturarvet och dess 
digitalisering inom minnesinstitutionerna främst var bevarande och tillgängliggörande. 
Dessa ideologier kan jämföras med de tankar som framfördes i kulturpropositionen från 
1974, nämligen att äldre kultur skulle ”tas tillvara” och ”levandegöras”.  Skillnaden 
mellan tillgängliggöra och levandegöra är som exempel märkbar. Vilka åtgärder skulle 
vi kunna tänka oss att ”levandegöra” skulle kräva i förhållande till ”tillgängliggöra” i en 
digital kontext? Tillgängliggörande skulle kunna tolkas som att material görs tillgäng-
ligt: här är det, använd det själv efter bästa förmåga, medan att levandegöra ett material 
skulle kräva en större, inspirerande och kanske konstnärlig insats för att presentera ett 
”levande” material. Dessa små skillnader i språkbruk skulle kunna tänkas vara en makt-
aspekt som från politiskt håll kan tänkas påverka hur människor tänker och vilken in-
ställning som blir ledande i en fråga. 
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5 Slutdiskussion 

Under rubriken Slutdiskussion har jag valt att koncentrera mig på de frågeställningar 
som jag ställde upp vid uppsatsarbetets början. Frågeställningarna kommer att besvaras 
och diskuteras nedan.  

5.1 Vilka grundläggande tankegångar kan identifieras som 
styrande vid digitalisering av kulturarvet? 
Frågeställningen om vilka grundläggande tankegångar som kan identifieras som styran-
de vid digitalisering av kulturarvet avsåg jag att besvara genom delstudie 1, studie av 
politiska dokument. Jag identifierade tre olika ideologier som jag ansåg kunde ses som 
bakomliggande, grundläggande tankegångar kring digitalisering av kulturarvet. De tre 
ideologierna är bevarande, tillgängliggörande samt bevarande och tillgängliggörande 
vilket visades i en modell. 
 
I delstudie 2, studie av digitaliseringsprojekt, framkom ytterligare en aspekt vilken tyder 
på att min modell med de tre ideologierna borde förfinas. I studien framkom en liten 
men dock urskiljbar skillnad mellan en ideologi att bevara och tillgängliggöra, där beva-
randet är något viktigare än tillgängliggörandet, respektive en ideologi att tillgängliggö-
ra och bevara, där tillgängliggörandet går något före att bevara. 
 
Ideologierna kan anses, med stöd av min studie av digitaliseringsprojekt, ligga bakom 
vilka konsekvenserna blir för det digitaliserade materialets intressenter. Är som exempel 
den bakomliggande ideologin i ett digitaliseringsprojekt främst att bevara en del av vårt 
kulturarv är det enligt min undersökning rimligt att anta att en konsekvens för intressen-
terna blir att materialet i original spärras för användning.  
 
Mina tankar kring ideologier kretsar främst kring de förutfattade meningar som jag bar 
med mig då uppsatsarbetet påbörjades. Bevarande och tillgängliggörande är enligt mig 
de ord som ofta sammankopplas med digitalisering av kulturarvet. Är mitt resultat verk-
ligen trovärdigt och rimligt då jag själv upplever att jag letat efter dessa begrepp i min 
studie av politiska dokument? Kunde jag utläst andra ideologier om jag läst med ett mer 
öppet sinne? Det mitt resultat kan påvisa är att det man kan kalla ”floskler” i detta sam-
manhang, ”bevarande och tillgängliggörande”, är ideologier som faktiskt spelar roll i 
digitaliseringsprojekt, och att de om de används med urskiljning kan säga mer och inne-
bära mer än det kan verka vid en första anblick. 

5.2 Vilka målgrupper utpekas som berörda av digitalisering av 
kulturarvet? 
Min andra frågeställning rörde vilka målgrupper som utpekas som berörda av en digita-
lisering av kulturarvet. Även denna frågeställning avsåg jag att besvara genom studium 
av politiska dokument. Jag identifierade ett antal målgrupper som jag samlade i tre olika 
grupper för att få en översiktlig bild av vilka grupper som berörs, nämligen allmänhe-
ten, myndigheter och institutioner, samt utbildning och forskning. Efter studium av do-
kumentation av tre svenska digitaliseringsprojekt kunde jag utöka dessa grupper med 
den egna institutionen, personalen och kommersiella aktörer. 
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Begreppen målgrupp respektive intressent har här haft betydelser som skiljer dem båda 
något åt. Målgrupp har jag ansett vara en grupp som i de dokument jag har undersökt 
utpekas och alltså skrivs ut som just varande en målgrupp. Intressent har jag sett som en 
grupp som jag kunnat identifiera men som inte utpekats som direkt berörd av digitalise-
ringen av vårt kulturarv. Det kan vara grupper som indirekt berörs, och som jag kunnat 
utläsa ”mellan raderna”. Jag har sedan valt att som en övergripande term använda in-
tressegrupper i betydelsen grupper som berörs av digitalisering av kulturarvet. 

5.3 Vilka konsekvenser anges som fördelar för vilka intresse-
grupper och vilka konsekvenser anges som nackdelar för vilka 
intressegrupper? 
Den tredje och fjärde frågeställningen ställde frågorna vilka konsekvenser som anges 
som fördelar respektive nackdelar för vilka intressegrupper. Konsekvenser för olika 
intressegrupper framkom i delstudie 2, och dessa konsekvenser kunde i vissa fall anses 
som fördelar för en intressegrupp, men som nackdel för en annan. Konsekvenserna som 
identifierades ur de tre digitaliseringsprojektens dokumentation var så pass lika i sin 
utformning att renodlade beskrivningar av dem kunde låta sig göras. Följande konse-
kvenser identifierades, och kan anses som fördel eller nackdel för en intressegrupp: 
 

• Original spärras för användning 
• Tillgängligheten förbättras  
• Materialet ges ett mervärde 
• Arbetsbördan för personalen vid den aktuella institutionen underlättas/minskas 
• Hantering av materialet vid försäljning underlättas 
• Den egna institutionen marknadsförs 

 
I studien framkom inte som jag väntat mig att vissa grupper skulle kunna utpekas som 
särskilt premierade i digitaliseringsfrågor. Därför har jag heller inte försökt strukturera 
för- och nackdelar ytterligare än vad som gjordes i tabell 6. Intressant är att se att perso-
nalen vid en institution tydligt kan anses se en fördel i det som flertalet av de andra in-
tressegrupperna kan se som en nackdel, nämligen att originalen spärras för användning. 
Detta tyder på att en institution som ska digitalisera en del av vårt kulturarv även bör 
fundera igenom vilken målgrupp som projektet vänder sig till, eftersom olika grupper 
kan beröras olika av konsekvenserna av digitaliseringen. 

5.4 Vilka olika ståndpunkter finns i frågor om digitalisering av 
kulturarvet? 
Den avslutande frågeställningen, vilka olika ståndpunkter som finns i frågor om digita-
lisering av kulturarvet, avsåg jag att besvara genom att ta ett samlande grepp över allt 
som framkommit i uppsatsen. Det visade sig att olika ståndpunkter i frågor om digitali-
sering av kulturarvet främst framkom i kapitlet Tidigare forskning, där strategier för 
digitalisering listades som en sammanfattning, och där även faror/nackdelar och fördelar 
med digitalisering kunde utpekas. Intressant att notera är här att det som anges som en 
fördel av en författare kan anges som en nackdel av en annan. Detta är något liknande 
det förhållande som jag vill mena råder när det gäller konsekvenser för intressenter, att 
det som upplevs som en fördel för en intressent kan upplevas som en nackdel för en 
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annan. De områden som tydligast påvisar olika ståndpunkter är teknik och originalets 
tillgänglighet, vilket visas som exempel i tabell 7:  
 
 
Område + Fördel - Nackdel 
Teknik OCR: Fördel att kunna söka 

i texten 
OCR: Nackdel att alla typ-
snitt inte går att identifiera 

” Skärpa och zoom går att 
manipulera 

Svårt att avgöra ett digitalt 
materials autenticitet 

Originalets tillgänglighet Originalet skyddas för an-
vändning och utlån, vilket 
är ett slags bevarande 

Digitaliseringen kan innebä-
ra att intresset för originalen 
kan minska 

” Intresset för originalen ökar Slitage på orig. kan öka 

Tabell 7: Fördelar och nackdelar inom områdena teknik och originalets tillgänglighet. 

 

Det som anges som en nackdel av en författare kan anses som en fördel av en annan, 
vilket kan illustreras med att för material som digitaliseras kan användandet av origina-
len minska. Detta uppges vara en nackdel i fallet med specialsamlingar, där det upplevs 
kunna riskera hela verksamheter, medan det i andra kontexter är en fördel och kanske 
till och med en övervägande anledning att digitalisera, då det anses vara till skydd för 
originalmaterialet att slitage och utlån av detsamma kan minska. OCR uppges både 
kunna vara till nackdel, i fall då identifieringen av vissa typsnitt inte görs felfritt, och 
fördel i sökbarhet och att fulltextsökning möjliggörs. Ytterligare ett fenomen är proble-
matiskt, nämligen att digitalisering kan innebära ett ökat intresse för materialet. Detta 
kan upplevas som en fara då det kan innebära ett ökat slitage på originalen, samtidigt 
som det uppges vara en fördel att nya användare intresserar sig för ett material. Manipu-
lerbarheten i skärpa och zoom anges vara en fördel, medan svårigheter att avväga ett 
materials autenticitet anges vara en nackdel. 

5.5 Avslutande kommentar 
Det val av teoretisk utgångspunkt jag gjorde inledningsvis, har format uppsatsen så till 
vida att fokus har legat kring ideologibegreppet och därmed sammanhängande värde-
ringar. Arbetet med ideologianalys har inte varit styrt av strikta teorier eller metoder 
utan har varit en förutsättningslös prövning av om ideologiapparaten går att använda i 
sammanhang som detta. Det resultat som jag anser mig ha kommit fram till, förutom 
genomgången ovan av frågeställningarna, rör just värderingar i samband med ideologi-
er. Vad som upplevs som positivt av en person, kan upplevas som negativt av en annan i 
samband med digitalisering av kulturarvet, beroende på i vilken situation man befinner 
sig i sammanhanget. Som ett belysande exempel kan spärrandet av användande av ori-
ginal vara, där personal vid den ägande / förvaltande institutionen kan uppleva detta 
som positivt, medan externa användare kan uppleva detta som negativt.  
 
Valet av textanalys som metod i mina båda delstudier kan naturligtvis ifrågasättas. Var-
för valde jag inte intervju som metod istället? Jag har tidigare motiverat mitt val av me-
tod, men det är först i slutskedet som jag kan överväga för- och nackdelar med metoden 
jag valde jämfört med metoder jag valde bort. Som det nu blev skulle jag gärna se denna 
uppsats som en grund, en introduktion till framförallt analyserande av projektdokumen-
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tation, som med fördel i en fortsättning av studier kring digitaliseringsprojekt skulle 
kunna kompletteras med intervjuer av förslagsvis projektledare. Kompletterande meto-
der skulle kunna avslöja diskrepanser mellan officiella versioner av projekts dokumen-
tation och informella, genom personliga uppfattningar. Intervjuer skulle kunna ge en 
rikare bild av digitaliseringens bakomliggande ideologier och konsekvenser, vilket skul-
le vara en mycket intressant ingång till en annan uppsats. Dock vill jag inte nedvärdera 
vikten av det skrivna ordet som underlag för undersökningar. 
 
Avslutningsvis vill jag visa på en personlig insikt jag kommit fram till genom mitt upp-
satsskrivande, nämligen hur viktigt det är att kulturarvet förs vidare till kommande ge-
nerationer, digitaliserat eller inte. Detta vill jag göra genom ett citat som jag återkom-
mande under arbetet med uppsatsen har inspirerats av. Citatet är hämtat ur Ivar A L Ho-
els skrift Bevaring av dokumenter. Det teoretiske grundlag som refererades till i kapitlet 
Tidigare forskning: 
 
”Uden bevarede kilder kan fremskridt ikke måles och fortiden ikke forstås.”  
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6 Sammanfattning 

Denna uppsats har syftat till att undersöka vilka bakomliggande ideologier som framträ-
der i ett urval av politiska dokument och i dokumentation av tre svenska digitaliserings-
projekt när det gäller digitalisering av kulturarvet inom arkiv, bibliotek och museer, den 
så kallade ABM-sektorn, och vilka konsekvenser som kan följa därav. Vidare har syftet 
varit att ta reda på vilka målgrupper som utpekas som berörda av digitalisering av kul-
turarvet, vilka andra intressenter som kan identifieras och slutligen vilka olika stånd-
punkter som råder inom området. Som en övergripande problemformulering angavs 
frågan: Vilka ideologier styr arbetet med digitalisering av kulturarvet och vilka konse-
kvenser kan följa därav? Följande frågeställningar uppställdes: 
 
- Vilka grundläggande tankegångar kan identifieras som styrande vid digitalisering av 
kulturarvet? 
- Vilka målgrupper utpekas som berörda av digitalisering av kulturarvet? 
- Vilka konsekvenser anges som fördelar för vilka intressegrupper? 
- Vilka konsekvenser anges som nackdelar för vilka intressegrupper? 
- Vilka olika ståndpunkter förekommer i frågor om digitalisering av kulturarvet? 
 
Två studier har genomförts i uppsatsen, delstudie 1 – Studie av politiska dokument  och 
delstudie 2 – Studie av digitaliseringsprojekt. Båda studierna har utgjorts av textanaly-
ser, i studie 1 politiska dokument som berör kultur- och IT-politik samt mål och upp-
drag för arkiv, bibliotek och museer i syfte att identifiera bakomliggande ideologier 
rörande kulturarvet och dess digitalisering. Studien resulterade i en modell av ideologi-
er, där en ideologi utgjordes av bevarande, en av tillgängliggörande och en av bevaran-
de och tillgängliggörande. Modellen användes i delstudie 2 där dokumentation av tre 
svenska digitaliseringsprojekt analyserades i syfte att se om de i politiska dokument 
identifierade ideologierna även återfinns på projektnivå. De tre digitaliseringsprojekten 
är alla exempel på bilddigitalisering eller så kallad bildfångst, men det digitaliserade 
materialet skiljer sig åt genom att det i ett fall rör sig om en bok, ett bildverk, i nästa fall 
rör det sig om fotografier och i det tredje fallet rör det sig om handskrivna dokument. 
De analyserade projekten är i tur och ordning Sueciaprojektet på KB, där Erik Dahl-
bergs Suecia antiqua et hodierna har digitaliserats; Andréemuseet i Gränna som har 
digitaliserat bland annat fotografier från Andrées ballongfärd till Nordpolen; och Göte-
borgs Universitetsbibliotek som har digitaliserat arkivmaterial från Ostindiska Kompa-
niet. 
 
Målgrupper som identifierades i delstudie 1 kunde utökas med ytterligare målgrupper i 
delstudie 2 och dessa tillsammans resulterade i sex identifierade intressegrupper som 
kan anses berörda av digitalisering av kulturarvet. Intressegrupperna utgörs av allmän-
heten, myndigheter och institutioner, utbildning och forskning, den egna institutionen, 
personalen samt kommersiella aktörer. Konsekvenser av digitalisering av kulturarvet 
identifierades som antingen fördelar eller nackdelar för ovan nämnda intressenter. Sex 
konsekvenser identifierades som renodlade beskrivningar som kan anses vara allmängil-
tiga konsekvenser av digitalisering av kulturarvet: 
 

• Original spärras för användning 
• Tillgängligheten förbättras  
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• Materialet ges ett mervärde 
• Arbetsbördan för personalen vid den aktuella institutionen underlättas/minskas 
• Hantering av materialet vid försäljning underlättas 
• Den egna institutionen marknadsförs 

 
Dessa konsekvenser kunde anses vara till fördel för vissa intressenter, men till nackdel 
för andra. 
 
Olika ståndpunkter i frågor om digitalisering av kulturarvet framkom i kapitlet Tidigare 
forskning där ett urval av litteratur om digitaliseringsmetoder, digitalisering och mikro-
film, bevarandestrategier, specialsamlingar och ABM presenterades. Tydligast fram-
kommer olika ståndpunkter i frågor om teknik och om originalmaterialets tillgänglighet. 
 
Ideologier som styr arbetet med digitalisering av kulturarvet identifierades i denna mo-
dell: 
 
Bevarande _____________________________________________Tillgängliggörande 

Modell 1.  Horisontell linje visar ideologier. 

 
Modellen innehåller tre ideologier, nämligen bevarande, tillgängliggörande samt beva-
rande och tillgängliggörande. Valet av ideologi i ett digitaliseringsprojekt kan sägas 
påverka konsekvenserna för de intressegrupper som berörs av det. 
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