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Abstract   
This study is predominantly qualitative.  It is also descriptive to a large extent and not 
oriented towards hypothesis-testing. The study aims at studying what has influenced 
digitization of old Swedish dramatical works through the Dramawebben projekt, while  
focusing on the technical solutions. Four different data collection methods have been applied. 
Interviews and a questionaire with open-ended questions were the two primary tools.  A 
document analysis and observations were applied as well.  
 
Examples from earlier research to relate to questions about digitization as an institutional and 
societal practice are presented.  These earlier studies also explain the major aspects often 
related to the digitization process. This study particularly takes up types of  digitization, the 
"Effective Technical and Human Implementation of Computer Systems" (ETHICS) as well as 
the "Normalisation process theory" (NPT).  A more extensive theoretical framewok focusing 
on particular concepts and terms relating to preconditions for digitization has also been 
empasized. Technical, social, organizational as well as other preconditions and influences on 
digitization have been presented in theory.  
 
Previously neglected copyright-free and hand-written Swedish plays were to be made more 
accessible and collectively preserved through the Dramawebben-project. The project has 
grown to emphasize even improved usability. The main technical solution of the project is the 
development of the web-based digital service "Dramawebben". TEI1-coding has most recently 
been adapted by the project group as a technical solution to facilitate easier and more effective 
retrieval from the collection. Those involved in the project have witnessed both obstacles and 
possibilities but Dramawebben´s strategy for quality assurance has led to accomplishments 
that have yielded a wider scope of users.  
 
In the wake of different and sometimes opposing standards and recommendations as well 
acceleratingly more advanced and complex technologies, there has emerged at least one major 
question during this study: How can planners guarantee long-term projects for the digitization 
of cultural heritage? While the implication of “project” may be “time limit” and whereas 
“long-term” may be difficult to define, we should not forget that making accessible and 
long-term preservation are fundamental for digitization. 
 
Nyckelord: Dramawebben, Digitalisering, Digitaliseringsprojekt, Infrastruktur, 

Tekniska lösningar 

                                                           

1 Text Encoding Initiative. 
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1 Inledning och bakgrund 

1.1 Om Dramawebben och varför Dramawebben? 

Dramawebben är ett digitaliseringsprojekt som har pågått i flera år. Dramawebben är också en 
produkt som existerar i form  av en webbaserad digital resurs. Så här beskrivs resursen på den 
egna webbsidan: 
 

" Dramawebben är en digital resurs som vänder sig till forsknings- och 

utbildningsvärlden, teatrar och en intresserad allmänhet. På webbplatsen finns en 

katalog över svensk upphovsrättsligt fri dramatik från 1600-talet fram till modern 

tid. ...". 
 

Dramawebben beskrivs också som "ett digitalt pjäsarkiv över upphovsrättsligt fri svensk 
dramatik" på samma webbplats. Båda beskrivningar är hämtade 2013-06-06. 
 
Jag kontaktade Dramawebben för första gången i samband med kursen "Verksamhetsförlagt 
projektarbete" från en lista över möjliga samarbetsinstitutioner, gällande ett samarbete kring 
detta med Bibliotekshögskolan i Borås. Dramawebben erbjöd mig möjligheten till ett sådant 
samarbete redan då, men det var strax efter det att jag hade tackat ja till ett erbjudande från 
Kultur  i Väst. Sedan uttryckte jag för Dramawebben min önskan av  att få göra mitt då 
kommande examensarbete om digitaliseringsprojektet.  Dramawebbens projektgrupp 
berättade om ett antal möjligheter för vad mitt examensarbete skulle kunna handla om. Jag 
hade ett interesse av att göra ett utvecklingsarbete och jag presenterade en plan vid 
introduktionsseminariet. Planen handlade huvudsakligen om att hitta en teknisk lösning för en 
optimal paginering av det material som Dramawebben digitalt presenterar. Utifrån mina 
förutsättningar ansågs ett sådant examensarbete mer krävande och jag råddes därför att göra 
en djupare granskning av mina praktiska möjligheter angående det förslaget. Slutligen blev 
mitt examensarbete den här studien som presenteras här. 
 
Dramawebben startade år 2006 som ett accessprojekt inom Nationella Dramaturgiatet. Det 
började som ett allmänt uppdrag men kom att utvecklas till ett digitaliseringsprojekt. Projektet 
finansierades i början av accessmedel och bidrag från Riksteatern och landets länsteatrar. 
Uppdraget var att tillgängliggöra upphovsrättsligt fri svensk dramatik, skriven av kvinnor. De 
forskare som verkade i projektet skulle leta fram bortglömda kvinnliga dramatikers verk på 
arkiv och bibliotek i Stockholm samt ”tillgängliggöra” dem genom att sammanställa en 
katalog. Uppdraget hade därmed ett genusperspektiv som sedan dess genomsyrat 
digitaliseringsprojektet. 
 
Den initiala projektbenämningen var ”Pjäsdatabasen”. År 2008 erhöll projektet ett startbidrag 
från Riksbankens Jubileumsfond för att kunna göra en ansökan till ett mer fördjupat projekt. 
Fram till detta anslag hade projektgruppen hunnit göra en genusbaserad inventering av 
samlingar av dramatik i arkiv och bibliotek i Stockholm och 270 beskrivande katalogposter 
hade publicerats på webbplatsen www.nationelladramaturgiatet.se. Riksbankens 
Jubileumsfond beviljade sedan projektets ansökan om infrastrukturellt stöd för åren 2009-
2012. Målet var att utveckla den befintliga pjäskatalogen "till en icke-kommersiell portal för 



5 

 

upphovsrättsligt fri dramatik". Riksteatern gick in som anslagsförvaltare och bidrog med 
kostnader för overhead, samt genom sin IT- avdelning, med stöd vid upphandling samt drift 
och support. Under denna nya projektperiod som fokuserade på digitalisering av det 
katalogiserade materialet ändrades benämningen på databasen till ”Dramawebben”. 
 
Vetenskapsrådet har därefter beviljat projektets ansökan om att bygga upp infrastrukturen och 
vidga korpusen2 under 2012-2014. Målet är att projektgruppen med hjälp av fem studenter 
ska, enligt TEI3, märka upp ett antal dramatexter som gavs ut i första tryck mellan åren 1880-
1900.  Dessa ska sedan publiceras som eDrama. Vilket gör det möjligt för forskare att göra 
maskinella genomsökningar av dessa pjäser. Dessa ska också katalogiseras i LIBRIS4 och 
publiceras på Dramawebben. Inom projektet startade TEI- utbildningen i januari 2013, men 
genom ett testprojekt har projektgruppen redan prövat olika sätt att TEI-märka dramatexterna. 
 
1.2 Vad handlar digitalisering om? 

Det är fördelaktigt med en bra allmän förståelse för digitalisering när man utför en studie om 
den. Utöver information och kunskap om användbara tekniker för digitalisering bör 
förkunskapen också inkludera villkoren och omständigheterna för digitaliseringens tekniska 
tillämpningar. Digitalisering är en informationsskapande process. Digitaliseringsprocessen 
involverar både att tillgängliggöra information och att (långsiktigt) bevara information. 
Melissa M Terras (2008) ger en historisk tillbakablick om informationsmiljöer med relevans 
för digitalisering. Terras menar att människan har en historisk benägenhet och förkärlek för att 
skapa, dela och sprida visuell information. Hon hänvisar till utvecklingen från runstenar och 
likartade hantverksarbeten i träsnitt, till uppfinningen av tryck- och fotografiska tekniker, och 
vidare till digitaliseringen av trycksaker, som en bekräftelse för detta människliga beteende.  
 
Enligt Terras (2008) har bildskapande funnits som mänsklig aktivitet så länge mänskliga 
samhällen existerat. Hon förklarar att bildskapande har skett exempelvis genom att rita på 
eller forma artefakt och delandet av kunskapen som avbildningarna innehåller. Terras påpekar 
därefter den digitala bildens tekniska och ekonomiska fördelar. Trots fördelarna tar Terras 
(s.185) upp ett antal möjliga problem eller problemorsaker med modern digital 
bildproduktion. De saker som hon listar är huvudsakligen tekniska och inkluderar 
färgåtervinning, bildkvalitet, sanningsinnehåll5, copyright och copyrightkontroll, hållbarhet 

                                                           

2 ”Mängd av undersökt textmaterial ... "  SAOL (2011). 
3 Text Encoding Initiative: 

" The Text Encoding Initiative (TEI) is a consortium which collectively develops and maintains a 

standard for the representation of texts in digital form. Its chief deliverable is a set of Guidelines 
which specify encoding methods for machine-readable texts, chiefly in the humanities, social 

sciences and linguistics. Since 1994, the TEI Guidelines have been widely used by libraries, 

museums, publishers, and individual scholars to present texts for online research, teaching, and 

preservation". Tillgänglig via Internet: < http://www.tei-c.org/index.xml >. (Hämtad 2013-05-13). 
4 LIBRIS - Nationella bibliotekssystem (2012): 

“LIBRIS är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska universitets-, högskole- 

och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, 

affischer, noter, elektroniskt publicerat material m.m. 

Kungl. biblioteket, Nationell samverkan, Enheten för LIBRIS-systemen och databaslicenser 

ansvarar för drift och utveckling av tjänsten”.  
Tillgänglig via Internet: < http://librishelp.libris.kb.se > (Hämtad: 2012-12-13). 

5 Terras (2008 s.194)… bl.a om fotografens förändrande roll från att vara fotograf till att bli ett vittne och blir 



6 

 

och underhåll, med flera.  
 
Vilka tekniska lösningar som väljs under ett digitaliseringsprojekt påverkar både projektets 
arbetsförlopp och resultat. Valet av tekniska lösningar påverkas av flera olika faktorer inom 
eller utanför verksamheten i fråga. Vissa faktorer som resursernas begränsningar är kända, 
men det är ändå viktigt att kartlägga och analysera alla faktorer som påverkar processen för 
val av tekniska lösningar. Ett sådant kartläggnings- och analysarbete skulle kunna fungera 
som ett utvärderingsunderlag för verksamheten i fråga eller för andra likartade verksamheter.  

Med tekniska lösningar menar jag sätten att handskas med digitaliseringens tekniska problem 
och utmaningar under respektive digitaliseringsarbete. Som redan nämnt har den snabba 
tekniska utvecklingen i dagens samhälle sina fördelar, men tekniken kan också medföra vissa 
problem och utmaningar. Ett sådant problem är hur man väljer bland det stora utbudet av 
tekniska lösningar, m a o hur man väger olika alternativ mot varandra. Hur hanterar man 
exempelvis att bygga en webbtjänst som Dramawebben. Det finns flera möjliga tekniska 
vägar att välja bland för ett sådant arbete. Trots möjligheten att arbeta utifrån standarder och 
rekommendationer kan de valda tekniska lösningarna skilja sig åt mellan olika likartade 
projekt.  

Den teknik som man väljer att lösa ett digitaliseringsproblem blir en teknisk lösning oavsett 
om det är en standard bland andra möjliga standarder eller någonting annat. 

1.3 Drawebbens initiala utgångspunkt för digitalisering 

Specifikt för Dramawebben gäller digitalisering av kulturarvet särskilda äldre dramatiska 
texter. Digitaliseringsarbetet på Dramawebben har utförts på ett visst sätt. Vissa val har gjorts 
i rum och tid. Särskilda sätt, metoder och/ eller verktyg har valts att användas men inte andra. 
Som inom andra verksamheter finns det dock faktorer som påverkar hur arbetet utförts inom 
Dramawebbens olika strukturella och operativa delar. I den här studien fokuserar jag  på 
Dramawebbens val av tekniska lösningar.  
 
Ett av underlagen för arbetets utformning för Dramawebben som nämnts av projektgruppen6 
är betänkandet7, "Plats på scen". "Plats på scen" lades fram 2006 och författarna kunde redan i 
början av betänkandet konstatera att jämställdhetsfrågorna inte var prioriterade inom den 
svenska kulturpolitiken. I betänkandet presenterades tre vägledande principer om hur 
jämställdhets- och genusperspektivet skulle främjas inom scenkonstområdet. Betänkandets 
huvuduppgift handlade om att lämna förslag på hur genus- och jämställdhetsarbetet skulle 
utformas. Kulturpolitikens roll, att praktiskt främja jämställdhetsarbetet och en medveten 
organisering av respektive aktörer och institutioner utifrån ett jämställdhetsperspektiv, skulle 
stärkas. Bland andra aspekter har detta påverkat Dramawebbens uppdragsbeskrivning, 
arbetets utformning och förmodligen även strategier för det tekniska arbetet.  
 

                                                                                                                                                                                     

därefter en informationsdesigner. 
 
6 I den här rapporten syftar benämningen projektgruppen till Dramawebben-projektets interna arbetsstyrka, om 
den inte beskrivs till att syftar specifikt till annat. 
7 Det svenska Kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdets (2006) betänkande. 



7 

 

1.4 Om den här studiens kommande begrepp och teoriram   

Begrepp som behandlar digitalisering och digitaliseringens olika typer, organisationsformer 
och systemdesign kommer att behandlas under det kommande teoriavsnittet. Innan dess 
kommer jag också att presentera relevanta exempel ur tidigare forskning som också behandlar 
områden där något eller några av ovannämnda begrepp ingår som förklaringsgrunder.  Bland 
annat kommer jag att presenterar exempelforskning som behandlar  mass-  och, kritisk 
digitalisering  som digitaliseringstyper och de faktorer som kan påverka val av tekniska 
lösningar utifrån särskilda teorier och/ eller koncept.  Forskning som behandlar faktorer som 
kan påverka val av tekniska lösningar kommer att inkludera Jennifer Rowleys (1998)  
"Effective Technical and Human Implementation of Computer Systems (ETHICS), Rohan 
Sooklal, Thanos Papadopoulos & Udechukwu Ojiakos (2011) ”Normalisation process theory 
(NPT)” och  Ivar Bernt, et.als (2012) “Dokumentkonceptmodell”. 
 
I Kungliga Bibliotekets DIGSAM-rapport (2005 s.9) framhålls att det verkar finnas en 
tendens i dagens samhälle att  tävla om “... att digitalisera mest på kortast tid ...”, men i 
rapporten påpekas också:  “... behovet av mål, principer, organisation och standarder kring 

digitalisering”. Enligt denna rapport bör digitaliserat material presenteras på " ... ett för 

brukarna användbart och pedagogiskt genomarbetat sätt”. I DIGSAM-rapporten ( s.10) 
definieras digitaliseringsprojekt som en komplex händelsekedja med stort behov av 
samordning mellan olika, kända, verksamhetsområden. Definitionen i rapporten ges utifrån de 
krav som ställs på respektive digitaliseringsprojekt och som inkluderar planering, 
organisation, samverkan, urvals- och dokumentationsverktyg, kvalitetssäkring, lagrings- och 
åtkomstverktyg, tillgängliggörande och presentationsverktyg, kulturell samarbete, 
upphovsrättsfrågor, samt arbetet med elektronisk textproduktion. Den komplexa 
händelsekedjan är en bra utgångspunkt för att kunna definiera, förklarar och/ eller förstå vad 
som händer inom Dramawebben. 
 
I MINERVA- arbetsgruppens (2007 s.7) handbok för digitalisering står följande:  
 

”Skälen till varför man genomför ett digitaliseringsprojekt skiljer sig från 

projekt till projekt. Ofta genomför man digitaliseringsprojekt för att kunna 

tillgängliggöra kulturarvsmaterial via Internet. Det kan t ex röra sig om 

underutnyttjade samlingar eller samlingar som pga materialets fysiska 

kondition inte tål att hanteras manuellt. Andra skäl till varför man genomför 

ett digitaliseringsprojekt kan vara intern organisationssamverkan och 

innefatta etablerandet av portaler, nätverk, etc.” 
 
Vad föregående citat föreslår är att även om det finns vissa gemensamma eller likartade 
grunder för många digitaliseringsprojekt, finns det ändå mycket som kan skilja de åt. 
Emanuelsson (2006) granskade i sin magisteruppsats hur två olika muséer8 digitaliserade sina 
samlingar. I uppsatsen betonar hon möjligheten till andra processalternativ utöver dem som 
museérna tillämpade när de digitaliserade samlingarna. Det saknades dock standarder för 
digitalisering i större omfattning när hon skrev sin uppsats. Emanuelsson (2006) kallade det 
för bristande standarder. På senare tid har vissa standardiseringsmallar och handböcker som 
MINERVA arbetsgruppens handbok för digitalisering (2007) kommit till. Men, även när 

                                                           

8 Halmstads och Varbergs Länsmuseum. 



8 

 

standarder finns, så kan de tillämpas på olika sätt i relation till tid, teknik, administration, 
kvalité, med mera. 
 
Med denna bakgrund kommer därför min teoriram att inkludera organisationsteori, den 
generella projektmodellen och även sådant som flernivåstyre på grund av att Internet skapar 
händelser över geografiska gränser. Webbaserade digitala tjänster som Dramawebben börjar 
lokalt men med tiden blir de en del av stora infrastrukturer i stora globala miljöer.  
 
 
 
2 Problemformulering 

Digitalisering av kulturarv är en aktuell och viktig företeelse i det moderna samhället. Det 
handlar om människans önskan om att både tillgängliggöra och bevara kunskap. Den här 
studien har därför både en praktisk relevans när det gäller hur ett digitaliseringsarbete utförs 
och en generell samhällelig relevans när det gäller de digitaliserande institutioners roll i 
samhället och ämnesområdets utveckling. Ett digitaliseringsarbete utfört på rätt sätt ska inte 
leda till att det digitaliserade materialet tappar för mycket av den ursprungliga kvalitén. Enligt 
Bülow, Ahmon & Spencer (2011 s.2) är den dramatiska ökningen av digitalisering sedan 
slutet av 1990-talet, en direkt respons till Internetutvecklingen och de aktuella 
användarbehoven. Bülow, Ahmon & Spencer (2011 s.10) framhåller fyra faser som 
nödvändiga för att uppnå målsättningar för bevarande och tillgängliggörande processer under 
digitalisering. De fyra faserna är materialets urval, bildfångst (och bearbetning), förberedelse 
av presentationsdatamängder (inklusive webbutvecklingen), samt underhåll, hantering och 
administration av samlingarna.   
 
Bülow, Ahmon & Spencer (s.171) betonar också att digitaliseringen är mycket mer än just 
rutiner som bildfångst, och att flera relevanta aktörer borde vara involverade i de 
digitaliseringsprojekt för att lyckas på bästa sätt.  
 
Dramawebben nämns i den här rapporten som ett digitaliseringsprojekt, som en 
digitaliseringsprodukt och även som ett (elektroniskt) bibliotek. En gemensam nämnare i 
sammanhanget är att digitaliseringen inom Dramawebben har utgått ifrån särskilda strategier, 
som alla andra digitaliseringsåtagande. Dramawebbens digitaliseringsprojektet har 
genomförts i olika faser eller steg under tiden som det existerat. Att Dramawebben har 
utvecklats från ett kartläggningsuppdrag, till ett första projekt (Pjäsdatabasen – en digital 

resurs för teatrar, universitet och allmänhet), samt till ett andra projekt som ännu pågår 
(Dramawebben – infrastruktur för humaniora), tyder på en växande och utvecklande teknisk 
process. Denna generella projektutvecklingen innebär troligen också en utveckling när det 
gäller de tillämpade tekniska verktygen.  

Eftersom Dramawebben finns både som produkt och som digitaliseringsprojekt så behöver 
man ta hänsyn till omständigheterna som berör båda delar när man studerar en sådan 
verksamhet. Under den här studien handlar det därför om att ta hänsyn till både 
verksamhetsorienterade och produktorienterade omständigheter kring val av tekniska 
lösningar. Inom tidigare forskning om systemutveckling tenderar man att ta hänsyn till vilken 
nivå i respektive organisation som studeras. Olika forskare använder sig däremot av olika men 
likartade begrepp i sina studier. Det är inte ovanligt att forskare exempelvis använder sig av 
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begreppet system istället för produkt när de studerar en teknologiintensiv produkt.  Det är 
heller inte ovanligt att forskare talar om process istället för verksamhetsmål. Likartade 
begrepp kan sålunda inte alltid anses vara likvärdiga, men begreppen passar vanligen in i 
respektive sammanhang. Generellt sett är tillvägagångssätten eller angreppssätten för att lösa 
systemutvecklingsproblem många. Vetenskapliga studier med olika angreppssätt kan ändå 
fungera som parallella underlag för att förstå och förklara vad som händer under val av 
tekniska lösningar i en särskild miljö. 
 
Digitalisering är ett arbete med  många relaterade moment som därför måste utföras 
strategiskt. Det innebär bland annat att olika arbetsmetoder och arbetsverktyg måste vägas 
mot varandra. Flera tekniska alternativ kan väljas och/ eller kombineras.  Med tanke på den 
snabba teknologiska utvecklingen i samhället idag gäller det inte bara att tvingas välja bland 
många olika alternativ utan också att hänga med i utvecklingen eftersom  teknologiska 
standarder och rekommendationer förändras och föråldras. Flera möjligheter kan också vara 
fördelaktiga om de ökar flexibilitet eller gynnar kvalitetssäkringen eller annat positivt. 
Digitaliserande aktörer inom arkiv, bibliotek och museer (ABM-området) har numera en 
önskan om att hitta gemensamma teknologiska standarder för digitalisering.  Det kan vara 
olika saker såsom generella tekniska lösningar för digitalisering eller särskilt inriktade såsom 
systemdesign. 
 
Flera tekniska alternativ har med tiden kommit till när det gäller digitalisering. Utvecklingen 
har å ena sida lett till att det idag finns flera och/eller annorlunda möjligheter till tekniska 
lösningar. I dagens samhälle kan möjligheterna eller alternativen att lösa enstaka tekniska 
problem vara många och/eller av olika karaktär. De många tekniska alternativen kan å andra 
sidan skapa nya utmaningar när digitaliserande aktörer blir tvungna att välja bland dessa. Val 
av tekniska lösningar för att lösa digitaliseringsproblem kan påverkas av flera faktorer som 
kan vara organisationsmässiga, sociala, tekniska eller av annan typ.  I praktiken kan dessa 
påverkande faktorer handla om beslutsfattningsvägar, vilka resurser som finns till aktörens 
förfogande, mänskligt beteende och människans natur, nivå på samhällsutveckling och de 
tillgängliga teknologierna, med mera.  

En omfattande del av arbetet som utförs under ett digitaliseringsprojekt är tekniskt. Jag menar 
ett sådant arbete som handlar om att applicera de lämpligaste tekniska lösningarna för att 
åstadkomma de önskade digitaliseringsmålen. Oavsett den underliggande 
organisationsformen är det allmänt önskvärt att arbeta effektivt för att uppnå optimala resultat. 
Dramawebben har som andra verksamheter som tillämpar olika teknologier för att 
åstadkomma resultat, valt vissa tekniska lösningar vid särskilda tillfällen. Beroende på tid och 
behov för tekniska lösningar har andra alternativ inte valts. De personer som arbetar med 
digitalisering kan dock uppleva processen att välja tekniska lösningar på olika sätt och detta 
kan i sin tur påverkar det fortsatta digitaliseringsarbetet och dess resultat. Om de personer, 
institutioner eller aktörers upplevelser av hur de arbetar kan  påverka resultatet innebär det 
också att deras roll i samhället också kan påverkas på samma sätt. 
 
Hur ett digitaliseringsarbete utförs och vad som påverkar arbetets inriktning och utförarens 
upplevelse av digitaliseringsvillkoren blir viktiga frågor att studera eftersom det är nödvändigt 
att reda vad som finns till buds inför fortsatt utveckling på området. Digitalisering involverar 
tillämpning av många tekniker och de olika tekniska lösningar ligger tillsammans med annat 
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centralt i det strategiska arbetet som behövs för att uppnå önskade resultat. Annat som ligger 
centralt är exempelvis hur de digitaliserande institutionerna organiseras men även sådana 
andra aspekter finns parallellt eller i kombination med digitaliseringstekniker. Varje 
digitaliserande institution har ett material som ska digitaliseras på ett visst sätt. För 
Dramawebben handlar det om pjäser beskrivna under det inledande kapitlet. Det är 
Dramawebbens sätt att digitalisera som ska studeras i den här studien med betoning på 
tekniska lösningar.  
 
 

3 Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Med bakgrund från ovanstående avsnitt är syftet att studera vad som har påverkat 
digitaliseringen av gammal svensk dramatik på Dramawebben, med fokus på tekniska 
lösningar.  

3.2 Frågeställningar 

• Vilka tekniska lösningar har Dramawebben valt för att uppnå de uppsatta målen? 
• Vilka faktorer har påverkat Dramawebbens val av tekniska lösningar?  
• Vilka huvudsakliga hinder och möjligheter har upplevts av dem som arbetar med 

Dramawebben under övervägandet av olika tekniska lösningar  för projektet? 

 
 
4 Tidigare forskning  

Den som åtar sig uppgiften att digitalisera brukar stå inför olika val. De saker som man väljer 
i relation till de som man inte väljer utgör vilken strategi man valt att tillämpa i 
digitaliseringsprocessen. Digitalisering beskrivs många gånger av dem som forskat på den 
som en invecklad process där inte bara det digitaliserade materialet påverkas utan också de 
digitaliserande institutionernas roll i samhället. Men, det finns olika typer av digitalisering. 
Mats Dahlström, Joacim Hansson & Ulrika Kjellman (2012) har skrivit en artikel där de 
behandlar två bastyper av digitalisering och där de också hänvisar och refererar till sina 
tidigare forskningar eller studier. I artikeln nämns massdigitalisering och kritisk digitalisering. 

Oavsett vilken digitaliseringstyp som utförs måste det inom respektive verksamhet finnas en 
strategi för digitaliseringen som läggs utifrån ett antal aspekter. Dessa aspekter kan vara 
tekniska, sociala och/eller organisationsmässiga och de är eller omfattar faktorer som 
påverkar vald strategi för att uppnå de uppsatta målen. I vissa forskningsrapporter kan sådana 
typaspekter benämnas annorlunda som Ivar Bernt, et.al (2012) som forskat om sociotekniska 
systemdesign och beskriver det sociotekniska perspektivet som " ... a human-computer 

interaction (HCI) approach ..."  (Bernt, et.al (2012 s.102)), som betyder ett människa-dator 
tillvägagångssätt. 
 
Eftersom Dramawebben också finns som produkt har jag tagit med forskare som Jennifer 
Rowley (1998) som studerat metodologier som bidrar till fritt tillgängliga digitala tjänster. 
Andra som Rohan Sooklal, Thanos Papadopoulos & Udechukwu Ojiako (2011) har studerat 
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hur sociala processer påverkar systemutveckling. Meningen med denna introduktion i början 
på avsnittet om tidigare forskning är delvis för att introducera forskare vars forskning eller 
rapporter som jag har bedömt relevanta för mina frågeställningar. Det är också meningen att 
visa kopplingen mellan olika aspekter som är viktiga för den här studien. Det har varit viktigt 
för mig att redan här lyfta fram typer av digitalisering, strategi och villkor för digitalisering, 
samt aspekterna som bidrar till hur digitaliseringens aktörer verkar och påverkar.  
 
4.1 Mass digitalisering gentemot kritisk digitalisering 

 Mats Dahlström, Joacim Hansson & Ulrika Kjellman (2012) rapporterar om hur modern 
forskning presenterar två alternativa vägar att tillgå när man väljer strategi för digitalisering. I 
artikel "As We May Digitize — Institutions and Documents Reconfigured"  anges den ena 
vägen som massdigitalisering och den andra som kritisk digitalisering. Dahlström, Hansson, 
och Kjellman (2002) menar att digitaliserande bibliotek, museér och arkiv behöver förstå de 
två alternativen för att kunna tillämpa de verktyg och metoder som finns till deras förfogande 
på ett optimalt sätt. Samtidigt menar de också att både det digitaliserade materialet och den 
digitaliserande institutionen omdefinieras oavsett strategi eller vägval.  

Kunskap om textproduktion är särskilt relevant för att studera Dramawebben eftersom 
projektets huvuduppgift handlar om tillgängliggörande och långtidsbevarande av texter. När 
det gäller textproduktion skriver Dahlström, Hansson, och Kjellman (2012 s.456) om en 
långvarig tradition inom bibliotek och andra bevarande institutioner, av att utveckla olika 
verktyg och metoder för textutgivning. De menar att den tidiga transkriberingen av 
manuskript, 1900-talets mikrofilmning och den moderna digitaliseringen hör till samma 
textbevarande tradition. Men eftersom forskare som dem betraktar digitalisering som en 
utövning relaterad till kunskapsorganisation inom arkiv, bibliotek och museer, kan den  inte 
enbart anses som neutral och mekanisk. Tvärtom menar de att digitalisering både modifierar 
kulturarvet och påverkar de bevarande institutioners sociala roll. En sådan ståndpunkt 
legitimerar eller kan motiverar vikten av att utföra studier som den här ur ett 
samhällsperspektiv. 

4.2 Digitalisera, men hur? 

Utifrån Dahlström, Hansson, och Kjellmans (2002) resonemang kan man på ett förenklat sätt 
uppfatta massdigitalisering som en typ av digitalisering som koncentrerar sig på hur 
samlingarna presenteras. Kritisk digitalisering kan däremot anses vara mer fokuserad på mer 
än tekniken, för att exempelvis även ta hänsyn till innehållet i samlingarna. Man kan med 
andra ord säga att massdigitalisering är kvantitativt medan kritisk digitalisering är kvalitativt. 
Så här resonerar och skriver Dahlström, Hansson, och Kjellman (2012 s.463) om dessa två 
typer av digitalisering: 
 

” Therefore, critical digitization is qualitative in the sense that it concentrates on 

what is unique and contingent in the documents, whereas mass digitization is 

quantitative in its design to capture what are common, regular, foreseeable traits 

in large amounts of documents and data. In consequence, then, critical 

digitization normally has to develop project-specific practices and tools, tailoring 

them to the qualities of the documents in the particular collection. In mass 

digitization, the single documents in the digitized collection are, on the contrary, 

subordinated (tailored, if you will) to more generally, perhaps even universally, 
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standardized practices and tools of knowledge organization”. 

 
För fallet Dramawebben och förmodligen även för många andra digitaliseringsprojekt kan 
både mass- och kritisk digitalisering visa sig vara relevanta. Den återstående frågan blir i så 
fall i vilken omfattning åt varje håll? Den delen av aspekter som handlar om hur innehållet 
presenteras och därmed om massdigitalisering  blir särskilt intressant när fokuset läggs på hur 
digitaltjänsten Dramawebben presenterar innehållet. När fokus istället läggs på själva 
innehållet om hur exempelvis om hur det ska tolkas då handlar det mer om aspekter som har 
med kritisk digitalisering att göra. Valda tekniska lösningar för digitalisering är viktiga och 
relevanta i båda fallen även om det kan handla om olika typer av tekniker.   
 
4.3 Exempel från tidigare forskning om vad som kan styra val av tekniska lösningar  

Jennifer Rowley (1998 s.160) har redogjort för det som kan tolkas som val av tekniska 
lösningar för digitala produkter eller system. Hon har skrivit om att under sökandet efter 
tekniska lösningar behövs systemplanerare och systemutvecklare som tar hänsyn till olika 
typer av aspekter. Så här förklarar Rowley tankesättet med hjälp av "Effective Technical and 
Human Implementation of Computer Systems (ETHICS)"9: 
 

"ETHICS starts from the concept that a successful system will arise only where 

the social and organisational needs of a work group are given equal weight with 

the technical aspects ... Different interest groups are represented in the design 
teams ... These teams choose from a range of possible solutions by reference to 

predetermined criteria". 

 
Rowley menar att lyckade system enbart kan åstadkommas om sociala och 
organisationsmässiga aspekter ges lika stort utrymme som tekniska aspekter under 
planeringen och uppbyggnaden av tekniska system, enligt ETHICS.  
 
De sociala processer som fortgår under ett åtagande som Dramawebben kan dock studeras på 
andra sätt. ”Normalisation process theory (NPT)” är exempel på ett sådant annorlunda sätt, 
som kan jämförs med ETHICS. Rohan Sooklal, Thanos Papadopoulos & Udechukwu Ojiako 
(2011)  presenterar NPT-teorin som ett användbart verktyg för att studera hur sociala 
processer påverkar informationssystemsutveckling (ISD10). De  menar att NPT kan användas 
för att förklara de faktorer och händelser som främjar implementeringen av nya teknologier i 
arbetsrutiner.  
 
Sooklal, Papadopoulos & Ojiako (2011, s.1272) förklarar att utgångspunkten för teorin är 
omständigheter i förändring och därför handlar konceptet om att normalisera läget på grund 
av de risker som förändringar kan bära med sig. När det gäller informationssystem så handlar 
det om att utveckla en förståelse för de processer som gör respektive system användbara och 
accepterade. Normaliseringskonceptet siktar mot att fånga in både interna och externa 
intressenters tankar om hur högre mål kan uppnås. Papadopoulos & Ojiako listar tre NPT 
förslag som identifierades av May and Finch (2009, p. 540): 
 

                                                           

9 Skulle kunna översättas som "Effektiv teknisk och människlig realisering av data- och datorsystem. 
10 ISD – Information Systems Development (eng.). 
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1) Människor arbetar enskilt och tillsammans med praktiska saker i organisationen som 
skapar ett rutinmässigt socialt sammanhang mellan dem. 

2) Samstämmighet, kognitivt deltagande, kollektiva åtgärder och  reflexiv övervakning som 
fyra mekanismer för implementering. Samstämmighet är kollektivt och där alla måste 
förstå betydelsen i fråga, kognitivt deltagande definierar kollektivt accepterade och 
erkända roller inom organisationen, kollektiva åtgärder innebär att operationalisera praxis 
som kräver att aktörer bidrar med kollektiva insatser, och reflexiv övervakning innebär att 
aktörerna lär sig moment som kräver kollektiv förståelse. Detta handlar mycket om 
hängivenhet och deltagande. 

3) Oavbruten produktion och engagemang av respektive aktörer för att försäkra kontinuitet i 
tid och rum. 

 
I det här fallet handlar ovanstående exempel om att när man studerar faktorer som påverkar 
val av tekniska lösningar så behöver man också ta hänsyn till sociala och 
organisationsmässiga aspekter utöver de tekniska. Dessutom blir det fördelaktigt att på 
detaljnivå studera även samspelet människor eller aktörer emellan, samt kopplingar mellan 
olika aktiviteter. 
 
4.4 Forskning om system design – ett exempel 

Eftersom Dramawebben också finns som produkt i form av en digital tjänst, har jag valt att 
här ta med ett exempel av Ivar Bernt, et.als (2012) konceptförklarande artikel om 
“Dokumentkonceptmodellen”.  Dokumentkonceptmodellens relevans ligger i att det handlar 
om att bygga ett informationssystem när det gäller Dramawebbens digital tjänst. Ivar Bernt, 
et.als studie bidrar med information om hur man kan designa informationssytem.  De menar 
att dokumentsystemanalys är en mer heltäckande utgångspunkt och tillvägagångsätt för att 
designa informationssystem (enligt dem är informationssystem synonymt med dokument-  
och dokumentationssystem) än den traditionella eller reduktionistiska tillvägargångsättet. De 
menar också att när det finns behov av ett informationssystem kommer en utvecklare att 
anlitas. Utvecklaren behöver skaffa sig en en förståelse av de behov som finns inklusive de 
interna. De anser att behov kan identifieras på olika nivåer men menar att en heltäckande 
behovsbild enbart kan åstadkommas om utvecklarna också ha en förståelse för dokumenten 
att digitaliseras. Däremot påpekar de också forskningens brister när det gäller 
dokumentmodellen som att utgå enbart utifrån generella implikationer.  
 
Här vill jag också nämna teorin om beslutsfattning som intressant för den här studien och som 
också forskats på tidigare.  Forskare Yu-Ku Li (1973 s.281) förklarar exempelvis hur ett 
systems innehåll kan hjälpa beslutsfattaren att göra systemet effektivare. Utifrån teorin om 
beslutsfattning väger studien produktionskostnader mot vinsterna från 
informationsåtervinningen. Li (s.281) nämner beslutsfattarens oförmåga att beskriva 
systeminehåll och teknologiska brister som två möjliga hinder för ett effektivt 
informationslagrings- och återvinningssystem.  
 
Ett digitaliseringsprojekt är en verkasamhet som måste organiseras.  Projekt är också 
någonting som är vetenskapligt specifikt. Därför är både organisationsteori och projektteori 
viktiga delar av min teoriram och för att sedan förklara relevanta sammanhang och tendenser  
i studiens resultat. 
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5 Teoretisk utgångspunkt 

Min teoriram består av organisationsteori, den generella projektmodellen och andra 
kopplingar till organisationsformer och beslutsfattning inklusive flernivåstyre. Min teoriram 
är menad att bidra med grundförklaringar till varför digitaliseringens aktörer väljer vissa 
tekniska lösningar och inte andra, vad som påverkar deras val och hur de upplever 
valprocessen. 
 
5.1 Teoretiska förklaringar av organisationsformer 

Organisationsform är viktig för hur en verksamhet bedrivs. Förståelsen av sammanhanget är 
viktig för den här studien för att bättre kunna förstå Dramawebbens organisationsmässiga 
egenskaper. Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008 s.152) kan organisationskultur betraktas 
utifrån tre huvudperspektiv. Först nämner Jacobsen & Thorsvik integrationsperspektivet som 
baseras på konsensus i en organisation. Sedan tar de upp differentieringsperspektivet som 
fokuserar på det som tolkas olika av olika grupper i en organisation och därmed formar 
subkulturer inom organisationen. Jacobsen & Thorsvik skiljer också ut 
fragmenteringsperspektivet som istället fokuserar på det oklara som varken kan fångas upp 
under integrationsperspektivet eller differentieringsperspektivet. 
 
Jacobsen & Thorsvik (2008) beskriver en organisationskultur som kan betraktas utifrån ett 
integrationsperspektiv  som står för homogenitet, differentieringsperspektivet som står för 
subkulturerna och fragmenteringsperspektivet med vilket oklara kulturmanifestationer i en 
organisation kan fångas upp. Utöver de tre sätten att fånga in det som organisationskulturen 
består huvudsakligen av anger Jacobsen & Thorsvik (s.157) också huvuddragen av 
förhållanden som påverkar organisationskulturutveckling, och förhållanden som leder till 
skapandet av subkulturer i organisationer.  
 
Jacobsen & Thorsvik (2008) listar den nationella kulturen i det land en organisation verkar, 
ledarprofilerna som aktivt arbetar med organisationskulturutveckling, samt 
marknadsegenskaper i den marknad där organisationen ingår som de förhållanden som mest 
påverkar organisationskulturutveckling. Utöver dessa förhållanden pekar Jacobsen & 
Thorsvik ut ett antal aspekter som påverkar. Dessa aspekter inkluderar maktfördelning, 
individualism kontra kollektivism när det gäller eget ansvar och gruppvälfärd, könsroller, 
kulturens relation till tiden, med mera. Jacobsen & Thorsvik (s.164) påpekar att subkulturer 
inte nödvändigtvis är problematiska och att de kan existera sida vid sida i en organisation utan 
att vara i konflikt med varandra.  De menar att kulturell mångfald beror många gånger beror 
på en struktur som delar organisationen i olika enheter, eller en personalsammansättning som 
ger upphov till demografiska skillnader inom organisationen. 
 
Jacobsen & Thorsvik (2008 s.175) tar också upp makt och konflikt inom organisationer. Här 
betonar de att organisationer inte är homogena och att de består av individer och grupper med 
olika uppfattningar om vad inom en organisation som är viktigt att göra, hur det ska göras och 
av vem. Jacobsen & Thorsvik menar att intressekonflikter uppstår och att vid beslutsfattande 
framstår vissa individer eller grupper som vinnare på bekostnad av andra som i sin tur blir 
förlorare. Under maktkampen försöker olika intressegrupper maximera sina intressen på 
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bekostnad av andra. Den dominerande samarbetsparten kan i sådana här lägen utöva makt 
över andra och utnyttja dem genom att få dem att arbeta på ett sätt som gynnar de egna 
målsättningarna. Jacobsen & Thorsviks (2008) sätt att beskriva organisationer är dock inte det 
enda sättet. 
 
Hatch (2002) förklarar organisationsteori närmare och med andra begrepp såsom modernism, 
postmodernism och symboliskt tolkande. Hatch (s.13) beskriver modernism som det 
rationella, positivistiska, kvantitativt och systeminriktade perspektivet. Hon fortsätter med 
beskrivningen av det postmoderna som perspektivet med kopplingar till kritisk 
organisationsteori, arbetsprocessinriktningen och radikal feminism, samt till 
poststrukturalistiska filosofin och litteraturteorin. När det gäller symboliskt tolkande så 
beskriver hon det som perspektivet med fokus på organisationskulturen.  
 
5.2 Mer om min teoriram  

Min teoriram inkluderar även förklaringar ur det som jag presenterat i avsnittet för tidigare 
forskning. Den utgår delvis ifrån att förstå skillnaden mellan massdigitalisering och kritisk 
digitalisering eller m a o att kunna skilja mellan kvantitativ digitalisering och kvalitativ 
digitalisering. Mass digitalisering  eller kvantitativ digitalisering fokuserar på hur respektive 
material presenteras medan kritiskdigitalisering fokuserar på materialets innehåll. Meningen 
med en sådan utgångspunkt för att få en förståelse för digitaliseringsarbetets  målsättning som 
närmast är underordnad att tillgänggöra och bevara respektive kulturarv. Dahlström, Hansson, 
och Kjellman (2012 s.458) menar att varje institution har egna förutsättningar och 
målsättningar, därför kan inte strategierna för digitalisering vara exakt lika hos olika aktörer. 
Jag antar att det sistnämnda också kan gäller en aktör med ändrade förutsättningar och 
målsättningar. 
 
Jag anser det också vara nödvändigt att inom min teoretiska ram inkludera vetenskapliga 
förklaringar för vad som kan påverka systemutveckling eftersom digitalisering vid 
digitalisering också kan handla om  att designa och utveckla sök- och arkiveringssystem för 
respektive material. Därför vill jag även använda mig av förklaringar från tidigare forskning 
inklusive "Effective Technical and Human Implementation of Computer Systems (ETHICS), 
”Normalisation process theory (NPT)” och Dokumentkonceptmodellen. Förklaringar från 
dessa forskningsexempel berör också min andra frågeställning som handlar om vad som 
påverkar val av tekniska lösningar. Förklaringarna betonar vikten av att ta hansyn till 
organisatoriska och sociala aspekter utöver tekniska aspekter när man utveckla system, att 
normalisera förändringar genom att fånga in både interna och externa intressenters tankar mot 
att uppnå bättre resultat samt att ha en förrståelse för systeminnehåll. 
 
Jag anser också att kunskap om andra organisationsformer bidrar med en bredare referensram 
när det gäller kreativt tänkande i fråga om hur olika digitaliseringsprojekt skulle kunna 
påverkas av annorlunda organisationsformer.  I Forsemalms et.al (2011) rapporten redogör 
författarna för ett pilotprojekt som fokuserar på flernivåstyrning. De har studerat tre processer 
i Göteborg och en i Malmö med flernivåstyrning (som de också kallar för ”sektorsamverkan”) 
som den gemensamma nämnaren. Forsemalm et.al (s.9) skriver om en förflyttning av 
politikens utformning, reglering och genomförande uppåt, neråt, utåt och inåt. De 
exemplifierar med EU-medlemskap och globalisering, decentralisering, samverkan respektive 
vidaredelegering av ansvar när det gäller de nämnda förflyttningsinriktningarna.  
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Tonnquist (2008) betonar skillnaden mellan den formella hierarkiska organisationen och den 
temporära projektorganisationen som upplöses när projektet är avslutat. Han påpekar hur 
organisationsteori betonar struktur, processer och kultur. Hierarkin i den traditionella 
organisationen utgår ifrån ett organisationsschema (organisationsplan) med överordnade och 
underordnade enheter. Projektorganisationen består å andra sidan av ett nätverk, med 
projektledaren som har mandat som chef och principiellt tillåts att ”kortsluta” den traditionella 
linjeorganisationens besluts- och ansvarsvägar. 
 
Projekt kan definieras utifrån sina egenskaper: Den unika uppgiften (målet), den bestämda 
tidsperioden, den egna budgeten och tillfälligheter som särskild arbetsform. En sådan 
definition som utgår utifrån projektteorin medför dock att den tillämpas på uppdrag som inte 
borde kallas för projekt. I fall som när nya medarbetare rekryteras är målet tydligt och 
tidsperioden bestämd men det innebär inte att uppdraget automatiskt blir ett projekt. Syftet 
med att organisera verksamheter är att öka deras effektivitet huvudsakligen genom att 
optimera användningen av de alltid begränsade resurserna, menar Tonnquist (2008 s.1-16). 
Enligt honom har behovet av att organisera och styra företag och organisationer en stark 
koppling till både varför projekt finns inom alla typer av verksamheter och varför de ser ut 
som de gör.  
 
Enligt Tonnquist, Bo (2008 s.358-359) består den generella projektmodellen (project base) av 
foljande faser och beslutspunkter: förstudie, planering, genomförande, avslut och 
(utvärdering), respektive projektinitiering, planeringsinledning, start (genomförandets), 
avstämning, resultatöverlämning, avslutning samt avstämning av effektmål (utvärdering). Det 
kan tänkas att om någon projektfas eller beslutspunkt saknas eller hanteras på fel sätt kan det 
leda till ett tillfälligt eller permanent misslyckande av ett projekt, ett delprojekt eller en 
projektaktivitet. Jag vill påpeka att det är organisationsformen eller sättet att bedriva en 
verksamhet och inte vad det kallas för, som avgör hur resultatet blir. Jag menar att ett 
framgångsrikt upplägg på arbetet påverkar hur resultatet blir oavsett vilken benämning 
verksamheten får.  
 
Jag vill dock också kunna resonera utifrån att det finns många åtagande som kallas för projekt 
men vars alla egenskaper kanske inte passar in i exempelvis Tonnquists (2008) beskrivning av  
projekt som inkluderar den unika uppgiften, den bestämda tidsperioden, den egna budgeten 
och tillfälligheten. Att de inte har alla av Tonnquist listade egenskaper kan inte ensamt 
motivera ett lyckande eller misslyckande av allt som kallas för projekt, anser jag. Det finns 
dessutom olika projektmodeller och projekt av olika storlekar och med olika 
komplexitetsnivåer, enligt projektteorin. Överrensstämning med eller avvikelser från 
projektteorin kan bidrar till förklaringen till varfor vissa projekt lyckas men inte andra. 
 
 
 
6 Metod och arbetssätt   

 
6.1 Generellt om studiens metod 

Den här studien är huvudsakligen kvalitativ. Både intervjuer och en enkät med öppna frågor 
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har tillämpats för att ta reda på respondenternas erfarenheter och uppfattningar. Viss praktisk 
observation och en mindre dokumentanalys har komplementerat intervjuerna och enkäten. 
Resultatet visar ett mätbart bortfall, två till tre personer utav sju avsedda svarade att de inte 
kunde intervjuas eller svara på enkäten. Det finns också ett internt bortfall som möjligen beror 
på brister i studiens metodologi. Det interna bortfallet framkommer i hur  respondenterna 
svarat på olika detaljnivåer. Det kan också bero på min oförmåga att få samtliga respondenter 
att hålla en hög engagemangsnivå. Eftersom studien huvudsakligen är kvalitativ med ett 
relativt fåtal respondenter har det inte varit nödvändigt att använda sig av avancerade 
statistiska verktyg. För att underlätta för läsaren att få en överblick av vissa resultat har jag 
valt att presentera dem i enklare tabeller.  
 
Jag ansåg att ett större antal valda tekniska lösningar och de faktorer som påverkade dessa val 
var möjligt. Jag ansåg också ett utifrån en sådan situation behövde den här studien en mer 
strukturerad metod. Både enkäten och intervjua skulle vara lämpliga metoder särskilt då de 
också kan fungera som komplement till varandra. 
 
6.2 Datainsamling 

Syftet med intervju- och enkätfrågorna med stöd av observation och dokumentanalys var att 
hämta information om eller ta reda på:  
 

• Organisationsförhållanden kring Dramawebben 
• Vilka tekniska lösningar som valts för Dramawebben 
• Rådande omständigheter  när Dramawebbens tekniska lösningar valdes. 

 
Allt insamlat material har sparats sparats i min dator och i min pärm inklusive kopior på 
Dramawebbens egna dokument11. 
 
Respondenterna arbetar från olika orter12 på långt geografiskt avstånd från varandra och inom 
olika organisationer. Dessutom har det visat sig när jag kommunicerat med dem att det är  
svårt för några av dem att träffa mig både på grund av tidsbrist men också administrativa 
komplikationer hos respektive arbetsgivare har antydits. Jag har fått resa mellan Göteborg och 
Stockholm för att få träffa och intervjua mina respondenter. Jag har haft en grundmall13 för 
dessa intervjuer och frågeställningar till respondenterna.  
 
Att undersöka med hjälp av intervjuer och enketer kan som redan nämnt vara bra metoder för 
att undviker de fallgropar som orsakas av mer varierande studiemiljö med det garanterar inte 
en total försäkring mot bortfall. Dessutom kan metoder som observertion och även 
dokmentanalyser avslöja händelser, känslor och dylikt som kan missas  vid mer kontrollerade 
och/eller strukturellade enkäter och intervjuer, särskilt när det gäller människors upplevelser.  
 
Att analysera de dokument som var tillgängliga för mig betydde att utnyttja möjligheten  att 
samla in sekundärdata som kunde vara  användbart för den här studien. Som Svenning, Conny 
(2000 s.94) förklarar: ”… dokument analyser och innehållsanalyser av olika slag används 

                                                           

11 Ansökan om projektmedel, illustration av stödverktyget, användarmanualer/ -anvisningar. 
12 I första hand Stockholm och Göteborg. 
13 Vg se Bilagor. 
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kanske inte så ofta men kan i rätt sammanhang ge riklig utdelning”.   Dokument som 
analyserades inkluderade ansökan om projektmedel, illustration av stödverktyget och 
användarmanualer/ användaranvisningar. 
 
Observertionerna är tillsammans med dokumentanalysen/er menade att fungera som ett 
komplement till intervjuerna och enkäten. Dessa observationer kan enligt Svenning (2000 
s.132) beskrivas som osystematiska eftersom då de var relativt förutsättningslösa. Det viktiga 
var att få observera några manuella digitaliseringsrutiner som jag skulle kunna använda för 
studiens problemställning.  Jag erbjöds möjlighet att få följa projektets praktiska arbete. 
Samtidigt fick jag också ta del av underlag för eventuella relevanta anvisningar samt tekniska 
och andra illustrationer i pappersform.  
  
Med sådana observationer är kraven på standardisering och struktur inte så höga och 
observationerna betraktas inte som ”fullständiga”, särskit då den observerade visste om det. 
Jag fick en kontaktperson (Respondent ”R5"). Jag antecknade jag de intryck som jag fick och 
skrev sedan rent efter observationspassen.  
 
6.3 Urval 

Min urvalsgrupp består av de personer som jag anser har haft största möjlighet att påverka 
valet av tekniska lösningar för Dramawebben-projektet, utifrån både ett organisationsmässigt 
samt ett  tekniskt perspektiv. Urvalsgruppen består av två grupper. Den ena är projektgruppen 
som innefattar två forskare, en webbredaktör och TEI-expert, samt en systemutvecklare. 
Dessa fyra tjänster är interna anställningar inom projektet. Den ena forskaren verkar bland 
annat som projektledare och den andra som redaktör. Det är viktigt att påpeka här att visst 
ansvar när det gäller enskilda moment har förändrats inom projektet under tiden som projektet 
pågått beroende på vilka behov som funnits.  
 
Den andra gruppen vill jag kalla för referensgruppen eftersom den benämningen ofta har 
använts av individer ur projektgruppen när de nämnt representanter inom 
samarbetsorganisationer som de har nära kontakt med. När jag omnämner refernsgruppen 
inkluderar jag samtliga huvudsakliga samverkanspartners. Jag har gett intervjupersonerna/ 
respondenterna individuella beteckningar som jag referera till i resultatredovisningen. Det 
blev sammantaget sju personer, som jag betecknar ”R1till R7”.  Denna beteckning följer inte 
någon särskild ordningsstruktur som grupp, yrkesroll eller annat, utan används för att värna 
om deras personliga integritet och för att kunna refererar till dem individuellt.   
 
De huvudsakliga samarbetsorganisationer som är relevanta för den här studiens 
frågeställningar är Libris och Kungliga Biblioteket, K-Samsök och Riksantikvarieämbetet 
samt Språkbanken och Göteborgs universitet. Sammanlagt består den tänkta urvalsgruppen av 
sju respondenter, därav fyra från projektgruppen och tre från refernsgruppen. 
Referensgruppen bestod av en respondent från var och en av studiens huvudsakliga 
samverkanspartners inklusive en representant från Libris, en representant från 
Riksarkivet/Digisam och en från Språkbanken vid Göteborgs universitet. Jag vill dock inte 
underskatta den roll som även andra externa aktörer spelat för Dramawebben, men för den här 
studiens frågeställningar är de ovannämnda tre aktörerna som är de mest relevanta. Det är 
viktigt att påpeka att de aktörer som finanserat eller som bidragit med att täcka overhead-
kostnader och tjänster också har varit och fortfarande är viktiga för Dramawebbens existens 
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och funktionalitet såsom Riksteatern, Nationella Dramaturgiatet och Riksbankens 
Jubeliumsfond.  
 
Andra aktörer, som Kungliga Operans- och Dramatens arkiv, länsteatrar och ett antal bibliotek 
har också bidragit/bidrar med annat viktigt material och andra tjänster. Dessa organisationer 
utgör ett samarbetsnätverk för frågor som har berört och berör Dramawebben. 
 
6.4 Varför intervjua och dela ut enkäten till samma personer? 

Enligt Patel & Davidson (1994 s.60) har frågeformulär en hel del gemensamt. Detta gäller 
både enkäter och intervjuer. Patel & Davidson (1994) förklarar också att med intervjuer menar 
man vanligen att intervjuaren träffar intervjupersonen även om intervjuer också kan 
genomföras exempelvis via telefon. En sådan möjlighet förbättrar dock inte avsevärt 
förhållanden för den här studien eftersom villkoren för datainsamling påverkades av andra 
faktorer. Under den här studien ville jag samtidigt ha med standardiserade frågor för att skapa 
ett sammanhang utifrån mina frågeställningar och därmed skapa grund för en logisk 
bearbetning, presentation och analys av insamlat data.  
 

Intervjuer har många fördelar inklusive den människliga interktionen under kommunikationen 
som ger en mer heltäckande bild och fullständigare svar. Dessutom kan oklarheter redas ut på 
plats och under tiden intervjun pågår. Men, eftersom mina intervjupersoner hade mycket 
begränsat med tid och för att den erbjudna miljön för  intervjuerna ibland inte var optimal, 
valde jag därför att också använda mig av en enkät med öppna frågor. Dessutom hade 
avståndet mellan min bostadsort och intervjupersonernas arbetsort också lagt till en 
stressfaktor till intervjuprocessen. Samma projektgrupp och representanter från 
referensgruppen fick svara på enkäten. I sin egen takt och under vald miljö skulle 
intervjupersoner också få svara på en enkät och även komplettera med ytterligare information 
när de ville under en längre period jämfört med intervjuerna. Jag anpassade intervjufrågorna 
efter den svarandes individuella villkor även om grunden var en gemensam mall. Utifrån den 
aspekten kan enkätfrågorna anses vara mer täckande när det gäller att leta efter svar för den 
här studiens frågeställningar. Enkätens standardiserade frågor blir också en fördel för 
bearbetning och tolkning. Å andra sidan kan detta påverka resultatet om intervjupersoner 
skulle ändra sina tidigare svar från intervjun när de svara på enkäten. En fördel i det 
sammanhanget skulle vara om de istället kompletterar sina tidigare svar. 
 
6.5 Genomförande: intervjuer  

På grund av att olika moment i projektet utförs av individer med olika kompetenser och som 
därtill arbetar på olika orter var det nödvändig att ganska omgående få en övergripande och 
samlad bild av Dramawebben. Där det har varit möjligt har jag träffat och intervjuat individer 
ur både projektgruppen och referensgruppen för att samla fakta och få en förståelse för hur 
digitaliseringsarbetet genomförs i projektet.  
 
Det blev bara möjligt att genomföra fyra av sju planerade intervjuer. Tre av de sju hade 
antingen inte tid eller ansåg sig inte ha tillräckligt med kunskap om Dramawebben-projektet. 
Tre av de fyra intervjuade ingick i projektgruppen och en tillhörde referensgruppen. De 
intervjuade personerna hade olika yrkesidentitet och olika roller inom projektet. De arbetade 
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bland annat som forskare eller som informations- och kommunikationsteknik (IKT)14 
specialister.  
 
Intervjufrågorna ställdes för att passa respektive intervjuperson och följde inte nödvändigtvis 
ordningen i mallen. I vissa fall ansåg jag att vissa enstaka frågor inte var relevanta att ställa 
till respektive intervjuperson. Det hände också att personen i sitt svar på en fråga även 
besvarade en annan fråga.  Jag har antecknat under intervjuerna och därefter skrivit rent dem. 
Anledningen till att jag valde att inte spela in intervjuerna, berodde på den öppna kontorsmiljö 
som intervjupersonerna valde att intervjuas i. Jag bedömde att en inspelning med andra 
personer närvarande som jag inte hade haft direkt kontakt med, som olämplig. En 
intervjuperson valde restaurangmiljön. Tid och den ekonomiska aspekter spelade också viss 
roll för när och hur intervjuerna genomfördes. 
 
Intervjuerna var systematiska och utgick från en färdigställd mall eller intervjuformulär. 
Intervjupersonerna erbjöds att få läsa mallen, annars var det jag som ställde frågorna utifrån 
mallen. När det gäller referensgruppen anpassades vissa frågor efter den roll institutionen har 
inom Dramawebben.  
 
En av tumreglerna för konstruktion av intervjuformulär som Svenning, Conny (2000 s.109) 
exempelvis anger handlar om att intervjupersoner borde slippa läsa igenom dem. Svenning 
(2000) rekommenderar att detta borde framgå  av anvisningarna i intervjuformuläret. 
Intervjuerna var personliga med fördelen att oklarheter kunde redas ut på plats och i stunden 
under intervjun. Jag skrev också några kommentarer efter varje intervju och tilldelade var och 
en slumpmässig identifieringskod eller beteckning. 
 
6.6 Genomförande: enkäten 

Enkäten delades ut till sex personer från mitten av januari 2013 till början av mars 2013. 
Svaren och kompletteringar till svaren har väntats in fram till mitten av april 2013.  
 
När det gäller enkäten fick alla respondenter exakt samma frågor. Formuläret inleddes med en 
övergripande information om studien, frågorna, hur resultaten skulle hanteras, med mera. 
Formulärkonstruktionen var i enlighet med de som Svenning (2000 s.109) framhåller som 
tumregler, vilka berör tydlighet, språket, frågeformuleringar, med mera. 
 
Enkäten skickades till respondenternas e-postadresser, direkt i e-post texten. Svaren kom in på 
angiven e-postadress antingen som direkt e-postsvar eller som bifogat dokument i någon av 
formaten som nämndes i den inledande informationstexten. Att använda e-post förenklade 
kontakten med samliga respondenterna. Enkäten bestod av 10 öppna frågor som jämförelsevis 
kanske betyder att den var jämförelsevis stor men Svenning (2000 s.115) påpekar exempelvis 
att en av nackdelarna med postenkäten (e-postenkäten för den här studien) är att ”Folk blir 

avskräckta vid blotta anblicken av en tjock enkät”. Jag valde att ha högst tio enkätfrågor 
sammanlagt som var ordnade under fyra olika avdelningar. 
 

                                                           

IKT: (eng. Information and Communication Technology, ICT). 
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6.7 Om bearbetning, tolkning och metod 

Jag har introducerat tidigare teorier och begrepp tidigare i den här rapporten för att sedan 
kunna använda de för att förklara tendenser i resultaten. Det har handlat om hur 
Dramawebben är organiserat och hur beslutsvägarna och hur samarbetet med andra 
verksamheter har sett ut, vilken roll olika aspekter har spelat, hur förändringar har hanterats, 
vilka förhållanden som kan vägas mot varandra, med mera. Allt detta tyder på komplexa 
förhållanden.  
 
I kvalitativa analyser utgår man ifrån ett relativt begränsat material för att tränga djupare in i 
ett problematik. Enligt Conny Svenning (2000 s.154) är en av de största farorna med 
kvalitativa analyser vad han kallar för ”vitnessyndromet”. Han menar att fara tillkommer när 
den egna analysen faller bort och man istället enbart förlitar sig på de individer  som man valt 
att intervjua att skildra sanningen. Svenning (2000 s.59) menar att empirisk forskningsdesign 
handlar om att uppnå så tillförlitliga resultat som möjligt. Det kallas också för reliabilitet.  
 
En undersöknings förmåga att mäta det som är avsett att mätas kallas för dess validitet. Den 
påverkas av många faktorer. Även om mycket fokus läggs på exempelvis mätinstrumentens 
lämplighet finns det också andra faktorer som respondenternas egna värderingar som påverkar 
utfallet. Ett exempel från den här studien är när individuella respondenter inte anser sig ha 
tillräckligt med kunskap för att kunna delta i studien eller svara på enskilda frågor. Det leder 
till både externt respektive internt bortfall. Begreppet validitet är komplext och har mer än ett 
innebörd. Svenning (2000 s.61) särskiljer intern validitet från extern validitet. Han menar att 
den logiska kopplingen mellan teori och empiri står för den interna validiteten. Den externa 
validiteten är den teoretiska eller begreppsvaliditeten.  
 
Då det är ett mindre antal personer som är intervjupersoner och respondenter vill jag påpeka 
att vissa jämförelse- eller presentationsverktyg kan ge en bild som är vilseledande, även om 
den är matematiskt korrekt. Om exempelvis en av två personer svarar på ett visst sätt och det 
presenteras som att representera 50% av en större population så kan det vara vilseledande. Jag 
presenterar därför andelar med de faktiska siffrorna, ofta i tabellform. 
 
Vid intervjuerna observerade jag att intervjupersonerna svarade utifrån hur var och en 
uppfattade frågorna och betonade det som de tyckte var viktigast i sina svar. Olika saker 
betonades av olika personer som svarade på samma frågor. Jag informerade samtliga 
intervjupersoner när intervjun inleddes att de fick ställa frågor om de undrade över någonting. 
 
Den här studien är i första hand deskriptiv och inte så mycket hypotesprövande. Det finns 
redan kunskap både om projekt som arbetsform men också om digitalisering. Utifrån 
existerande kunskap ska jag kunna  rikta studien i viss riktning.  Detta innebär är att studien 
kan beskrivas som explorativ med särskild koppling till den här studiens frågeställningar. 
 
Jag har gått igenom allt material till att börja med. Sedan har jag grupperat materialet utifrån 
ett antal kriterier, däribland källa, insamlingsmetod samt relevans till studiens frågeställningar. 
Jag tilldelade varje respondent en slumpmässig15 beteckning som jag i vissa fall använt mig av 
för att koppla vissa delar av resultatet till resultatpresentationen.  

                                                           

15 Beteckningarna har inga kopplingar till kön, yrke/roll, arbetsinstitution eller gruppindelning för denna studie. 
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Frågorna grupperades mer konkret på enkäten än på intervjumallen. Den som utforska kan 
ställa frågor på ett visst sätt men det är svårare att styra hur respondenter svarar. Respondenter 
kan lämna svar på frågor som inkluderar andra frågor. En sådan information som finns på 
oväntad plats är ändå värdefull och ska bearbetas och sättas i sitt rätta sammanhang. För den 
här studien har jag kategoriserat om den information som tydligt gäller andra delar men som 
tagits upp där jag inte förväntade den. Att en information dyker upp där den inte förväntas kan 
också tyda på en otydlighet när det gäller frågornas utformning. Därför inledde och/ eller 
avslutade jag både intervjuerna och enkäten med information om att respondenterna fick ställa 
frågor om oklarheter och att det det var fritt för dem att lämna övrig information. 
 
Studien kan ha missat vissa detaljer om Dramawebbens valda tekniska lösningar, faktorer som 
påverkat valen eller hinder och möjligheter som funnits men det som framkommit har ett 
vetenskapligt och ett samhälleligt värde. Den kanske mest uppenbara anledningen till det 
kanske är de utblivna svaren på grund av bortfallet. Det kan också bero på brister i den 
metodologiska hanteringen av studien. 
 

6.8 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet rekommenderar fyra huvudsakliga ”forskningsetiska principer” (2002). 
Dessa inkluderar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Vetenskapsrådet har sedan arbetat fram ett antal regler som är anknutna till 
varje princip. Principerna och reglerna är menade att fungera inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning men de är relevanta även inom andra ämnesområden. 
 
För den här studien har deltagarna/respondenterna meddelats om villkoren för deltagandet och 
de har haft möjlighet att själva bestämma om villkoren och även avbryta deltagandet utan 
några påtryckningar. Jag har arbetat utifrån kravet och principen att värna om deltagarnas 
sekretess och integritet. Detta har också framgått av inledningsinformationen på enkäten. De 
insamlade uppgifterna har enbart använts för vetenskapliga syften. För den här studien har jag 
fått sköta det som berör samtliga respondenter via en kontaktperson. Jag och kontaktpersonen 
har haft ett antal avstämningar under uppsatsarbetets gång.  
 
Etiska överväganden har också handlat om respekt för respondenternas arbetsomständigheter 
och ha som mål att hålla en lagom försiktighetsnivå, exempelvis gällande språkbruket när jag 
kommunicerat och informerat eller vid utskick av påminnelser.   
 
 
 
7 Resultatredovisning och analys 

7.1 Hur beskrivs och hur uppfattas Dramawebben i den här studiens resultat? 

I resultaten har Dramawebben beskrivits både som produkt och som projekt. Samtliga 
personer i eller i anslutning till Dramawebben-projektet som svarade på enkäten gav var sin 
bild av organisationen. Några kommenterade även den egna rollen inom projektet eller både 
den egna och andras roller. På frågan som specifikt handlade om respondenterna betraktade 
Dramawebben som produkt, projekt eller både produkt och projekt var respondenterna svar 
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inte enhetliga. Tre av fyra svarande ansåg dock att Dramawebben var en produkt, men av 
olika anledningar. En anledning för att betrakta Dramawebben som produkt var för att det 
finns en webbplats eller ett digitalt bibliotek. En annan anledning var på grund av att 
Dramawebben finansieras av projektmedel och därmed ”… skapar en del frågetecken kring 

långsiktig drift och förvaltning efter projekttidens slut”. Av den anledningen ansåg denna 
respondent ("R4") att Dramawebben endast borde betraktas som en produkt. 
 
I svaren anges att Dramawebben existerar med en egen dynamik. Av den anledningen borde 
Dramawebben å andra sidan betraktas som ett projekt. För, dynamiken sägs vara ett av 
kännetecknen för projekt.  Tre av fyra som svarade på respektive fråga hade med detta 
resonemang. I studien beskrevs dock dynamiken inom Dramawebben på olika sätt av olika 
personer. En av beskrivningarna var långsiktig drift och fortsatt utveckling. En annan, 
respondent "R5", svarade så här: 
 

”Jag uppfattar Dramawebben som ett processuellt projekt, ett infrastruktur- och 

humanistiskt forskningsprojekt. Dramawebben är en pågående process som 

ständigt breddas och fördjupas, det tar nya vägar och förändras i takt med nya 

behov som i sin tur driver på en teknisk utveckling. Jag ser det inte som en 

produkt eftersom jag förknippar det med något som är odynamiskt, något som är 

färdigtänkt, processat och klart”. 

 
Dramawebben betraktas på olika sätt av intervjupersonerna när det gäller om Dramawebben 
är produkt, projekt eller både produkt och projekt. Databasen ”Dramawebben” har utöver 
samarbetet med andra enskilda aktörer framställts i intervjusvaren som en teknisk del utav en 
större datainfrastruktur. Dramawebben angavs vara kopplad till K-samsök16. K-samsök har 
beskrivits i intervjusvaren som att egentligen inte vara någon databas utan som en teknisk 
funktion som skördar Dramawebbens metadata på Kringla17 (plus att Kringla har länkar till 
Dramawebben). Kringla samordnas av Riksantikvarieämbetet. Kringla har angetts vara 
kopplad till Europiana18. Tekniskt planeras det en direkt koppling mellan Dramawebben och 
Europiana. I den större infrastrukturen som nämns ingår också Libris. Dramawebben som 
databas har också angetts ha en egen infrastruktur bestående av olika komponenter: i) urval 
och filtrering ii) presentationsvy (Dramawebben) iii) lagring (databas) och import-/ 
inmatningskomponenter iv) utbyteskomponent mot andra vyer v) andra projekt (metadata) vi) 
import-export komponenter ex. filformat. 
 
7.2 Dramawebbens målsättningar både som projekt och som produkt i form av en digital tjänst 

I den tidigare projektbeskrivningen från 2007 anges Nationella Dramaturgiatet som ägaren av 
Dramawebben. Projektbeskrivningen från 2008 beskriver den digitala katalogen som hade 
publicerats i maj föregående år. Denna katalog var en teknisk förutsättning i sin form och 

                                                           

16 K-samsök (2012-11-17). “K-samsök (eng: SOCH – Swedish Open Cultural Heritage) är en webbservice för 

tillämpningar som vill hämta kulturarvsdata från institutioner eller föreningar med kulturarvsinformation 

...”.  
17 Kringla (2012-11-14). “I Kringla kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar”.  
18 Enligt Europeana (eng): “Europeana is the trusted source of cultural heritage brought to you by the 

Europeana Foundation and a large number of European cultural institutions, projects and partners. It’s a real 
piece of team work”.  
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omfattning för det fortsatta arbetet. Utöver det, var den sistnämnda projektbeskrivningen 
också en ansökan om nya medel för att utveckla pjäskatalogen med nya mer avancerade 
målsättningar.  
 
Huvudmålsättningen var att utveckla pjäskatalogen till en icke-kommersiell portal. Delmålen 
inkluderade följande: fortsatt icke-exkluderande metod och genusperspektiv under 
uppbyggnad, kvalitetskatalogisering och länkning till större databaser, publicering i fulltext, 
samverkan med arkiv, bibliotek, museer samt andra databaser, att utveckla ett tillgängligt 
databasgränssnitt, och att skapa en stabil och självständig organisation för att främja driften, 
tillgången till och samarbetet med andra arkiv.  
 
Digitaliseringens vanliga mål av att tillgängliggöra och långtidsbevara bekräftades snabbt 
genom projektansökan eller genom underlag till projektansökan. Det handlade om 
beställarens önskemål som också påverkade eventuella val av tekniska lösningar för 
Dramawebben. Även detaljer som beställarens betoning ett genusperspektiv var klara i 
projektdokumenten. Under den senaste projektfasens dokument betonar man också den 
innehållsmässiga tillgängligheten för att främja forskningen. Det är på därför man inom 
Dramawebben exempelvis valt att tillämpa TEI-kodning som en teknisk lösning som bland 
annat möjliggör maskinella sökningar i materialet, samsökning vilket främjar forskning och 
utbildning.  
 
7.3 Olika nivåer av Dramawebbens målgrupper och deras behov 

Målgrupperna och deras behov kan betraktas utifrån projektet i sin helhet men också med den 
digitala tjänsten "Dramawebben" som utgångspunkt. 

7.3.1  Projektets målgrupper och deras behov 

I intervjuresultaten har jag funnit att Dramawebben- projektets målgrupper har inkluderat 
allmänhet, teaterpraktiker samt utbildnings- och forskarvärlden. Under nuvarande19 fas har 
projektgruppen dock intresserat sig mer för den sistnämnda gruppen. Huvudsyftet under 
nuvarande projektperiod angavs vara förädlandet av det digitaliserade materialet och 
utvecklandet av den digitala infrastrukturen.  Målet angavs vara att göra det möjligt för 
maskinella sökningar i dramatiken och därmed bli en plattform inom det framväxande 
forskningsfältet ”Digital humaniora”.  
 
Det har betonats av flera olika intervjupersoner att det handskrivna materialet som ska 
digitaliseras som aldrig har gått i tryck är ett material som är outforskat. Dramawebbens 
samverkan med Språkbanken på Göteborgs universitet tas också upp av flera intervjupersoner. 
Språkbanken har lagt upp en mindre korpus med Dramawebbens material. Att Dramawebben 
korslänkar med LIBRIS också nämns också flera gånger.  
 

7.3.2  Digitaltjänstens målgrupper och deras behov 

Intervjupersonerna har beskrivit eller nämnt de generella behoven som funnits och som 
fungerat som utgångspunkt för gemensamma rutiner. Dessa inkluderar: 
 

                                                           

19  Slutet av 2012, början av 2013, kanske längre. 
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• Krav som finns till grund för ett gott resultat ex. när det gäller användbarheten. 
• Webbplatsen Dramawebbens funktionalitet (huvudindelning mellan administration 

och övriga användare/studenter). 
• Kodningsprocessen (kopplas till vetenskapliga moment/ användbärhet). 
• Faktiska kodningen (versionskopplingar). 

 
När det gäller sociala kopplingar och det så kallade sociotekniska perspektivet så har 
användarna också nämnt de huvudsakliga målgrupperna. Dessa inkluderar teatrar, forskare, 
studenter och allmänhet. En mer detaljerad lista över nämnda målgrupper är enligt följande: 
 

• Forskare (humaniora) 
• Forskare (övr. discipliner  ex. genusförskare, övr samhällsvetenskapliga). 
• Allmänheten 
• Professionella (ex regissörer, förlag, etc.) 
• Studenter (både inhämtare och kodare) 
• Institutionella aktörer o.dyl ex. språkbanken 
• Metadata inhämtare (både människiliga och maskiner) 
• M. fl. 

 
Maskinella användare togs också upp i sammanhang där intervjupersonerna betonade 
samexistensen mellan Dramawebben och andra aktörer under en större teknologisk 
infrastruktur. Libris, KRINGLA och Europiana nämndes oftare i sammanhanget. En 
fungerande kommunikation för samtliga målgrupper när gäller kontakten inom och med 
Dramawebben och dess funktioner nämndes också bland svaren. Som utgångspunkt för denna 
kommunikation nämnde intervjuperson (”R7”) följande: i) Utifrån tidigare krav och behov ii) 
Utifrån befintliga verktyg iii) Utifrån frågeställningarna, exempelvis: vad är en digital utgåva? 
 
Ivar Bernt, et.als (2012) dokumentkonceptmodellen bär relevans i det sammanhang som 
presenteras härovan eftersom modellens handlar om att bygga informationssystem som 
Dramawebbens digital tjänst. Eftersom Ivar Bernt, et.als (2012) menar bland annat att behov 
kan identifieras på olika nivåer när systemutvecklaren behöver skaffa sig en förståelse av de 
sammanlagda behov som finns. Ivar Bernt, et.als (2012) menar att denna modell är mer 
heltäckande än traditionella metoder som brukar användas för att designa system. Som 
exempel förklarar de att traditionella system har olika gränssnitt som servar användare i olika 
skikt. Ivar et.al menar tvärtom att systemens innehåll bör analyseras på en utvecklingsnivå för 
att kunna överbrygga klyftan mellan olika användargrupper och därmed främja utveckling av 
effektivare system. Man kan med hjälp av modellen och i stor utsträckning förklarar hur man 
har arbetat i Dramawebbens projekt för att tillgodose de olika användarnas behov. 
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7.4 Dramawebbens och dess samverkans organisation 

 
Tabell 1: Lista över nämnda (under intervjuer) förekommande (yrkes-) roller 

Administrativa Akademiska Tekniska Övriga 
• Redaktörer 
• Projektledare 
• Utvecklingschefer 

• (Teater)Forskare 
(Studenter: 
textkodare och 
övriga 
användare) 

• Systemutvecklare 
• Webbutvecklare 
• (TEI-expert) 

• - 

 
Samarbetsorganisationernas roll beskrivs också här. Libris har beskrivits som en nationell 
samkatalog som bygger på att ingående bibliotek visar sina samlingar. Dramawebben har i det 
sammanhanget beskrivits som ett elektroniskt bibliotek. Ett annat snarlikt bibliotek som 
nämndes för jämförelsens skull var Litteraturdatabanken. 
 

7.4.1 Dramawebbens referensgrupps sociala och organisationsmässiga behov hur de har 

påverkat respektive val av tekniska lösningar  

Enligt arbetsgruppen Minervas (2007 s.7) handbok för digitalisering genomför man 
digitaliseringsprojekt för att kunna tillgängliggöra kulturarvsmaterial. Det kan innefatta 
etablerandet av portaler, nätverk, och dylikt. Att den kallas för ”handbok” tyder på att det 
finns standarder att följa eller att rekommendera. Resultat i det här avsnittet visar däremot en 
mer komplicerad bild av många faktorer som också förändras i en förändrande miljö med 
många aktörer. Dessutom kan det se olika ut mellan olika digitaliseringsprojekt. Men det är 
viktigt att förstå digitaliseringens villkor det att det är en komplex process. 
 
Vidare på frågan om samarbetsaspekten bekräftade två av respondenterna som ingår i 
referensgruppen bekräftar ett visst tekniskt samarbete mellan deras organisationer och 
Dramawebben. Dessa två respondenter beskriver ett samarbete som inkluderat generell 
utveckling av teknologiska kopplingar mellan system, mapping mellan protokoll, 
katalogisering samt övriga tekniska supportfrågor. Troligen på grund av att ha varit med en 
kortare tid, angav en (”R1”) av de svarande inom projektgruppen att han/ hon inte ha varit 
med om att välja någon av de tekniska lösningarna inom Dramawebben. De andra två som 
varit med i projektgruppen under en längre tid angav att både den interna och externa 
samverkan var avgörande för vilka tekniska lösningarna som valts.  
 
Utöver det handlade det direkt påverkande faktorer om budget och de befintliga tekniska 
villkoren hos samarbetsorganisationerna. Projektgruppsrespondenterna (utom ”R1) beskrev 
saknaden av vissa tekniska kunskaper som en fördel. Processtödet angavs som exempel på 
det, eftersom det hade ”tvingats” fram av behovet av att förenkla och förstå. De nämner också 
att exempel från andra liknande tjänster påverkade valprocessen, när det gäller 
Dramawebbens tekniska lösningar. Som exempel nämns Litteratur- och Språkbanken. En av 
respondenterna kallar Litteraturbanken för en ”stora syster” till Dramawebben. 
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Tabell 2 nedan visar samhälleliga och användarrelaterade faktorer som påverkat 
Dramawebbens val av tekniska lösningar: 
 
Tabell 2: Om hur användarbehov  och samhälleliga faktorer påverkat Dramawebbens val av 
tekniska lösningar 

A
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Aspekt 

 
 

Svar S
v
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e 

 
 

Detaljer från svar 

 

A
nv

än
da

rb
eh

ov
 

• Tillgängliggö
rande av 
digitaliserat 
material 

a)Valda formateringar: 
Faksimil för läsarens 
behov av läsbara bilder, 
Inlästa OCR till för 
bearbetningsbara filer 
och XML-kodning till 
för forskningsbara 
digital humaniöra  
b)Beställdes av 
uppdragsgivare 

2/5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt respondent ("R5"): 
” Eftersom 

uppdragsgivaren var 

scenkonstinstitutioner var 

kravet att de tekniska 

lösningarna skulle 

anpassas efter branschens 

behov och vara 

användarvänliga. Det 

innebar bland annat att 

sökmotorn skulle 

extrahera information som 

var konkret användbar i 

teaterns arbete med 

iscensättningar av 

dramatik”. 

• Hållbarhet 
och underhåll 
av 
samlingarna 

a)Backuprutiner b) 
Beställdes av 
uppdragsgivare 

2/5 

• Digitaltjänste
n 
Dramawebbe
ns 
användarvänl
ighet 

a)Medvetet uppbyggt 
användargränssnitt 
b)Medvetet inbyggt 
kvalitetskontroll ex. 
med numeriska värden 
och inlägg av lathund 

2/5 

• Digitaltjänste
n 
Dramawebbe
ns 
användbarhet 

Tjänsten har användare 
därför är den användbar 

2/5 
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• Projektgrupp

ens 
(Dramawebb
ens) och/eller 
referensgrup
pens 
medlemmars 
tekniska 
kompetenser 

 
 
a)Anskaffning av 
tidigare saknade med 
nödvändiga kunskaper 
b)Samarbete med andra 

2/5 

• Vet ej/ Ingen 
kommentar 

Vet ej/ Ingen 
kommentar 

2/5 

• Övrigt Antagande om 
långsiktig bevarande 

1/5 

 
Sa

m
hä

lle
lig

a 
fa

kt
or

er
 

• Den 
allmänna 
tekniska 
utvecklingen 
i samhället 

Internet (tidseffektiv 
kommunikation) 

1/5  
Enligt respondent ("R5"): 
”Genusperspektivet 

genomsyrar allt arbete 

som gjorts- och görs, från 

ovan nämnda urval av 

dramatik till sökmotorns 

möjlighet att söka ut 

dramatik skriven av 

kvinnor visavi män, liksom 

i den korpus som vi nu ska 

TEI-koda (den som 

spänner över det moderna 

genombrottet som är en 

period med många 

kvinnliga författare) till 

hur vi kodar som att vi 

kommer märka upp i 

dialogen om talaren i 

dramat är en kvinna eller 

man”. 

• Genusperspe
ktivet  

a)Genus har ej påverkat 
valet b)Ökad 
jämställdhet och 
teoretiskintresse för 
genusfrågor dvs. 
teknologi tvingas stödja 
avsikten att lyfta fram 
marginaliserade 
grupper.  

2/5 

• Vet ej/ Ingen 
kommentar 

Vet ej/ Ingen 
kommentar 

3-
4/5 
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• Övriga 
faktorer 

Budget 1/5  
Respondenten menar att 
valda lösningar hade sett 
annorlunda ut om 
projektet hade haft annan 
budgetstorlek. 

• Vet ej/ Ingen 
kommentar 

Vet ej/ Ingen 
kommentar 

4/5 
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7.5 Dramawebbens tekniska lösningar 

7.5.1 Om Dramawebbens strategier och arbetsprocesser angående tekniska lösningar 

På frågor som handlade om arbetsinnehåll, inklusive schemalagda rutiner och förhållanden 
under vilka rutinerna utvecklades, framkom det tydligt att det inte har funnits någon 
projektplan i konventionell bemärkelse, enligt projektmodellen. Däremot har planeringen hela 
tiden gjorts i förhållande till gällande ansökan om projektmedel. Därför har projektet också 
fått olika benämningar under olika ”faser”. Tabellerna 3 och 4 nedan visar listor över nämnda 
förekommande tekniska processer och moment, respektive arbetsroller under Dramawebben- 
projektet. Olika intervjupersoner uttrycker sig olika utifrån den roll de har att spela inom 
projektet men genomgående ger de samma eller liknande svar i det här sammanhanget. 
 
Intervjupersonerna har också nämnt att projektgruppen har kommit fram till en modell som 
också innehåller instruktioner till de studenter som TEI-kodar. Detta verktyg är integrerat i 
Dramawebbens webbfunktioner. Verktyget huvudinstruktioner har listats av intervjupersoner 
enligt följande: 
 

• Tillgängliggöra texter för användaren. 
• Göra texterna bearbetningsbara. 
• Utveckla användarportfölj (+ analys). 
• Underhåll av existerande arkitektur. 
• Utveckla och förbättra med nya komponenter. 
• Arbetar mot bästa möjliga användbarhet. 
• Kvalitetssäkring. 

 
Tabell 3: Lista över nämnda (under intervjuer) förekommande arbetsprocesser och/ eller 
moment (nämnt av intervjuperson/er som… P= process, M= moment) 

Tekniska Administrativa Övriga 
• Textkodning (M) 
• (Rådgivning (M)) 
• TEI/ XML-kodning 

(P/M) 
• Produktion (P) 
• Kvalitetssäkring (P) 
• Integration/ 

Komponenter (P/M) 

• Planering: Tid, mm (P) 
• Verksamhetsledning (P) 

• Länkning (M) 
• Praktisk inskanning 

(M) 
• Filbearbetning (M) 
• Katalogisering (M) 

 
I Dramawebbens dokument "Research programme" från 2011 byggde man inom projektet 
vidare på det som redan var målsättningar för att inkludera ytterligare utvecklingsmål. 
Exempel på nya mål och moment inkluderade användning av TEI- annoteringsteknik för 
lättare databearbetning och dataanvändning. Webbteknologierna inom projektet skulle också 
utvecklas och dessutom blev samarbetsaktörernas roll klarare eller närmare beskriven inom 
projektet bland annat genom kontakt och samråd med den inom projektet beskrivna 
referensgruppen. 
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7.5.2 Om Dramawebbens realisering av valda tekniska lösningar 

Samtliga personer som svarade på enkäten angav att samarbetsorganisationerna spelat en 
betydande roll när det gäller hur Dramawebben valt sina tekniska lösningar. De respondenter 
som svarat mer ingående på frågorna än andra har tenderat att dela upp 
samarbetsorganisationernas påverkan i två nivåer, nämligen rådgivning och när de bidragit 
med hands-on expertis. Respondenterna angav att rådgivningen har gällt frågor som inköp av 
hårdvaror, rekommendationer på exempelvis bildupplösning, hur infrastrukturen borde se ut 
och hur man kodar i XML.  
 
Ett annat begrepp som använts istället för rådgivning är ”dialog”. Webbplatsuppbyggandet, 
teknisk support och upphandlingsfrågor angavs ha hanterats av samarbetsorganisation i den 
mån det behövdes. De institutioner eller organisationer som anges som de huvudsakliga 
samarbetspartners för Dramawebben i tekniska frågor inkluderar Libris (Kungliga 
Biblioteket), Språkbanken, Litteraturbanken, K-Samsök, DIGISAM och Women Writers 
Project på Browns universitet. Dramawebbens interna organisation nämndes dock indirekt av 
två av respondenterna i projektgruppen som menar att beslut har sitt ursprung i de interna 
behoven som finns. Användarvänliga lösningar för det administrativa gränssnittet angavs som 
ett exempel i sammanhanget. Respondent "R5" uttrycker sig bland annat så här: 
 
”Vi arbetar mot teknisk determinism och menar att tekniken ska bistå materialet snarare än 

att materialet ska pressas in i tekniskt fördefinierade rum”. 
 
Respondenter som hör till referensgruppen betonar däremot att det är viktigt att hålla sig till 
de befintliga standarderna och riktlinjerna som gäller bortom den primära organisationen. Den 
ena respondenten ("R4") uttrycker det på följande sätt: 
 

”Större aktörer som jobbar med auktoriteter för ffa personposter och liknande 

typer av data (t ex Libris) för att kunna koppla ihop dessa som en del av den 

semantiska webben. Här finns det en styrka i att Dramawebben levereras till … 

som är tekniskt anpassad för den semantiska webben”. 
 
 
Denna respondent beskriver förutsättningarna för att den tekniska miljön blev som den blev: 
 

• Beställarens krav på åtkomlighet resulterade i en webbplats där Dramawebben skulle 
representeras som en del av det övergripande projektet. 

• Avsikten att lyfta fram en genre  som tidigare ofta var katalogiserad som skönlitteratur 
ledde till "tekniska lösningar som skulle anpassas efter branschens behov". 

• Krav och avsikten om transparens resulterade i lathundar om hur man söker via olika 
arkiv och katalogsystem och därmed befästa exempelvis länkning som tillämpad 
teknisk lösning. 

• Enskilda hård- och mjukvarulösningar enligt rekommendationer från eller i samråd 
med samarbetsorganisationer. 

• Utvecklingen och dynamismen i projektet som resulterade bl a. i utgåvor i 
fulltextversion, finslipning av sökmotorn, och kodning i TEI så att texten kan berikas i 
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ett "endless valueflow"20. 
 
En respondent ("R4") svarade att hon/han inte ansåg sig ha tillräcklig insyn för att kunna 
kommentera Dramawebbens val av tekniska lösningar. En annan respondent ("R1") påpekade 
att det var många felmeddelanden i webbgränssnittet men att hon/han inte visste om det 
berodde på programvaran eller konfigurationen. 

Rutiner för en gemensam teknisk terminologi är också en teknisk lösning. Utifrån de resultat 
som jag har fått på den punkten kan det vara svårt att definiera teknisk terminologi. Det som 
jag hade i åtanke i samband med utfrågningen av respondenterna var " det operativa språk de 
använder och kommunicerar med när de utför olika praktiska digitaliserings moment". Två 
personer, en från referensgruppen och en från projektgruppen har via enkäten angett 
synpunkter angående Dramawebbens vägval när det gäller tillämpningen av teknisk 
terminologi under projektet. De som svarade uttryckte en viss osäkerhet när det gäller vissa 
begrepp. I sammanhanget menar de också att detta tillförde viss svårighet med att tolka 
frågorna. De begrepp som enligt dem var svåra och krävde en närmare redogörelse var 
TEKNIK, GENUS och KVALITÉ, och TEKNISKA LÖSNINGAR. 

Intervjuperson ("R5") har under övrig information angett följande ordning på tekniska 
moment i digitaliseringsprocessen: 
 

a) Selektion (urval) utifrån tidsperspektiv (+ lista + 1:a tryck), premiärdatum och 
spelplats, utifrån ex. gamla förteckningar. 

b) Inskanning 
c) Bearbetning = JPG – PDF- repertoar-anteckningar/ listor 
d) Publicering i (samlings-) pdf. 
e) Senare bearbetning = pdf – OCR (Ryssland) 
f) Publicering 2 
g) Uppläggning av fulltexter 
h) TEI-kodning 
i) Terminologi förberedning för användare. 

 

En av intervjupersonerna som svarade på frågor om Dramawebbens huvudsakliga tekniska 
lösningar ansåg sig kunna svara på de här frågorna enbart utifrån den egna verksamheten. 
Intervjuperson ("R2") pekade ut katalogiseringen i Libris Voyager21 och standardiseringen 
med MARC2122 som två av de viktigaste processerna för Dramawebben i fråga om samverkan 
med Libris. Resten av de svarande intervjupersonerna svarade på båda de här frågorna. 
Tillgängliggörande (demokratiseringen nämns också i sammanhanget) genom att använda 
teknologi och kommunikation (som också nämns som mötesprocessen) nämns av samtliga 
övriga tre. Intervjupersonernas detaljbeskrivning av Dramawebbens tekniska val för 
standardiserat samarbete och tillgängliggörande inkluderade följande delprocesser:  
                                                           

20 Uttrycket användes av respondent ("R5"). 
21 Libris verktyg för digital katalogisering. 
22 Internationell standard för formatering av bibliografiska poster. 
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• Dockning med andra infrastrukturer ex: K-samsök skördar från d-webb och det blir 

tillgängligt i Europeana 
• Dramawebben som mötesplats för exempelvis forskare (ex. i. kommentarfält, ii. 

produktens/ plattformens interna kommunikation) 
• Digitaliseringsmoment/processer: i. bildfångst, ii. bearbetning: inklusive att överföra 

filer till publiceringsbara filer, paginering, etc, iii. publicering, iv. katalogisering, v. 
OCR-inläsning på en del av pjäserna samt bearbetning, d v s. korrekturläsning, pdf, 
publikation, vi. kodning enligt TEI. 

• Teknisk uppbyggnadsprocess: i. Grundkomponenter: urval och filtrering, 
presentationsvy (Dramawebben), ii. lagring (databas) och import-/ 
inmatningskomponenter, iii. utbyteskomponent mot andra vyer, iv. andra projekt 
(metadata), v. import-export komponenenter ex. filformat. 

 
 
Bild 1 nedan är visar exempel på en typ av tillämpad teknik under digitaliseringsprojektets 
tidigaste skede. Bild 2 nedan visar ett tekniskt mer invecklat stödverktyg som kan jämföras 
men det tidigare arbetssättet illustrerad i bild 1. Bild 2 är en mycket förenklad bild av ett 
riktigt stödverktyg som utvecklades av projektgruppen för att lättare kunna överblicka de 
viktigaste processerna. Det som visas på bild 1 under avsnittet ”Bakgrund” är de mer 
manuella arbetslapparna som tejpades ihop i ”lagom” längder för att inkludera vissa 
informationsmängder men samtidigt vara fysiskt hanterbara under informationsgranskningen.  
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Bild1: Arbetslappar utskrivna för en mauell granskning och informationsbearbetning under 
digitaliseringsprojektet Dramawebbens tidiga skede. 

 

 
 
Den aktivitet som illustreras i bild 1 ingår numera i de två rutorna23 i bild 2 som ligger under 
A. Jag vill betona en gång till att bild 2 är är en förenkling av det riktiga stödverktyget. Syftet 
med jämförelsen mellan bild1 och bild 2 är att kunna peka ut och jämföra en ensild tidigare 
krånglig aktivitet  som utvecklats till något smidigare. Det mer digitaliserade och mer 
automatiserade stödverktyget illustrerad i bild 2 är resurseffektivare. Dramawebbens riktiga 
stödverktyg  är mer komplex än bild 2 som bara är till för att illustrera. I bild 2 beskrivs 
exempelvis Dramawebbens huvudprocesser A,B,C,D och X (som är resultatet) medan det 
ingår betydligt flera processer i det riktiga verktyget. Stödverktyget har utvecklats internt 
inom Dramawebben och är digitalt tillgängligt för projektgruppen. Stödverktyget är ett 
administrativt gränssnitt som står för hela arbetsprocessen när nytt material ska katalogiseras 
och bearbetas till publiceringen av materialet på de olika sätten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

23 De två rutorna: ”Söker i digitala register” och ”Tidigare forskning och titlar, namn”. 
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Bild 2: Representativ ritning över nyare webbaserat verktyg för arbetsflödet och processer 
vid digitaliseringsprojektet Dramawebben. (Denna bild är en enkel avspegling av några 
processer avlästa från den riktiga stödverktygsbilden). 

 

 
Bild 2 ovan är översiktlig. Som redan nämnt är det riktiga stödverktyget reflekterar en mycket 
mer invecklad infrastruktur där projektets nuvarande arbetsflöde involverar flera individer och 
aktörer (institutioner) som berörs av respektive processer. Ruta ”X” som representerar 
processernas och aktiviteternas output kan också kopplas till flera mänskliga och maskinella 
användare, och dessa har blivit allt fler med tiden.  
 
7.6 Hinder och möjligheter 

7.6.1 Förändringar som påverkar 

När det gäller de hinder och möjligheter orsakade av förändrande villkor som funnits när 
Dramawebben har valt tekniska lösningar vill jag börja med att presentera respondenternas  
svar i nedanstående tabell. Tabell 4 nedan visar övriga påverkande aspekter. Det är sådana 
aspekter som upplevs av respondenter som hinder eller möjligheter eller orsaker till dem. 
Sådana aspekter tycks förekomma bland annat på grund av generella förändringar i 
organisation och samhälle. 
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Tabell 4: Om övriga aspekter som påverkat Dramawebbens val av tekniska lösningar 
A

sp
ek

tg
ru

p
p

er
in

 
 

Aspekt 

 
 

Svar S
v

a
ra

n
d

e 

 
 

Detaljer från svar 

 

Ö
vr

ig
a 

as
pe

kt
er

 

• Dramawebbe
ns tekniska 
arbetstermino
logi d.v.s hur 
olika 
personer som 
arbetar inom 
dramawebbe
n använder 
det tekniska 
språket?  

 
 

 
 
 
- 

0/5  
 

 
 
 
- 

 

• Copyright 
och 
copyrightkon
troll på 
Dramawebbe
n 

Licensiering under 
utredning. Pga 
samarbete med andra 
kan en del material vara 
licenserat under 
”Creative Commons”. 
Dramawebben 
publicerar bara 
upphovsrättsfritt  
material och har därför 
inte copyright när det 
gäller materialet. Minst 
en upphovsman har 
kontaktats för att be om 
ansökan att publicera 
hennes/hans dramer 
som inte är 
upphovsrättsfria. . Ett 
par arvtagare av 
upphovsrätter  har 
kontaktats för att ge 
tillstånd till publicering 
av dramatik och bilder 
som inte är 
upphovsrättsfria. 

3/5 Enligt respondent ("R4"): 
”Positivt att man valt att 

jobba med fritt/public 

domain-material för fri 

spridning och 

återanvändning. 

Möjligtvis skulle det 

underlätta för användaren 

om de använde någon typ 

av uppmärkning för att 

tydliggöra den 

upphovsrättsliga statusen. 

Exempelvis Public 

Domain Mark: 

http://creativecommons.or

g/choose/mark/” 

 
• Kvalitetssäkr

ing på 
Dramawebbe
n 

 
- 
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• Användnings
villkor för 
Dramawebbe
n 

Avsnittet om hur 
innehållet får användas 
och spridas vidare bör 
utvecklas. 
Dramawebben vill att 
materialet ska 
användas. 

2/5 - 

• Vet ej/ Ingen 
kommentar 

Vet ej/ Ingen 
kommentar 

2/5 

 
 
Intervjupersoner menade att de processer som pågick vid en viss tidpunkt kunde relateras till 
varandra (parallella processer) och till det gemensamt utvecklade processtödet. 
Intervjupersoner förklarade att vald teknik hela tiden måste relateras till befintliga krav och 
mål. En av intervjupersonerna ("R7") sa att "tidigare krav påverkar senare processer". 
Samtliga aspekter som togs upp under förfrågningen, nämligen god design, användbärhet, 
användarvänlighet, modernitet, teknologisk duglighet, resurseffektivitet mm ansågs vara 
viktiga men en av de svarande påpekade också att "I processen har vissa fått mer vikt än 

andra och tvärtom" (enligt intervjuperson "R7").  
 
När det gäller frågan om senast nämnda aspekter så antydde tre av de 4 intervjupersonerna att 
hela projektet huvudsakligen är till för användarna och därför var användbarheten och 
användarvänligheten den yttersta målsättningen. Projektets användarvänligheten förklarades 
med bland annat med att "tekniken ska vara anpassad efter humanisters och övriga 

användarbehov" (enligt intervjuperson "R5"). Ett medvetet arbetssätt togs också upp som 
viktigt ur ett genusperspektiv.  
 
I sina kompletterande svar betonade respondent "R5" även sin uppfattning av sammanhanget 
mellan vissa begrepp i det arbetet som utförs vid Dramawebben. Respondenten 
sammankopplade begreppet "kvalité" med transparensen och ett tidseffektivt arbete. 
Respondenten angav att den teknologiska utvecklingen inom projektet och inom 
utbildningsvärlden var ett helt naturligt händelseförlopp. När det gäller projektresultaten så 
menar hon/han att Dramawebbens samhälleliga finansiering ska leda till ett projekt nyttigt för 
samhället. Med tanke på önskan om en kritisk digitalisering identifierade respondenten ett 
problem som kanske bäst kan uttryckas med respondentens egna ord: 
 

Ett generellt problem är väl att tekniken är så precis och att materialet inte alltid 

låter sig definieras på detta precisa sätt. Vilket i sig kan ge upphov till 

felaktigheter när information ska extraheras”. 

 
Att projektgruppen anstränger sig för att hitta en gemensam tillämpningsterminologi 
förespråkas av både NPT och av beslutsfattningsteorin eftersom åtgärden kan anses som en 
typisk normalisering av förändringar eller som många roller som arbetar mot ett fungerande 
samarbete. 
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7.6.2 Hur den här studiens respondenter upplever hinder och möjligheter när det gäller val av 

tekniska lösningar 

Jag fick observera fil- och informationsmatchning i Dramawebbens administrativa 
arbetsmodul under en visning utförd av respondent ("R5"). Det var också meningen med 
observationerna att av det praktiska arbetet om möjligt få identifiera några hinder och 
möjligheter, om möjligt. Huvudsakligen var det utvecklingen som jag förklarar med bild 2 
som jag observerade i praktiken. Respondenten verkade ha en god förståelse av funktionen, 
uttryckte en tillfredsställelse över den och att den föreföll vara enkel att använda. Med dagens 
tekniska möjligheter verkade informationsmatchningen fungera effektivt. Ett möjligt hinder 
var att gränssnitten endast var tillgängligt på högre behörighetsnivå (vid verifierad 
inloggning), förmodligen utifrån "nödvändiga" säkerhetskrav. 
 
Jag fick observera den första proceduren av inskanningsprocessen. Valt material skannades in 
hos en samarbetsverksamhet24. Använd hård- och mjukvara tillhörde respektive 
samarbetsenhet och under arbetet hade samarbetsenheten minst en kontaktperson på plats. 
Denna procedur var en medvetet ordnat rutin. Här fanns också både provisoriska och 
standardiserade instruktionslappar. När det gäller kvalitetssäkring gjorde den inskannande 
individen (Respondent "R5") följande kommentar: "Man ska se till att inte "Photoshopa" för 

mycket". 
 
Intervjuperson ("R5") har även kommenterat utvecklingen när det gäller olika personers roller 
i projektet och målförändring så här: 
 

" Ansvar förändras  beroende på behov. Idag handlar det om att få till en korpus 

… hela processen. ... Innan handlade det om att sprida information till i första 

hand studenter och teaterforskare. ... Det var ett inventeringsarbete som sedan 

blev en databas med katalogposter inom ramen för nationella dramaturgiatet …. 

(Inklussive diskussionsplatform)".  
 
Den utveckling som detta citat antyder fortsätter och några intervjupersoner beskriver 
pågående projektfas med att den är riktad mot ett bredare användningsområde och flera 
definierade användargrupper. 
 
Respondent ("R5") påpekade vad hon/han tyckte var två av de största utmaningarna, nämligen 
de snabba versionsförnyelserna (och därmed ett ständigt buggfixande) och deltagandet av 
eller samarbete med många aktörer med olika verktyg och arbetssätt som ska "tröskas igenom 

i flera led", men menar också att detta lett till en kreativ dialog.  
 
Möjligheter kan också förklaras med liknande systeminriktade aspekter.  När det gäller frågor 
om möjligheter under Dramawebbens val av tekniska lösningar så kan mycket av det som 
intervjupersonerna svarar relateras till ett tidsperspektiv. Fyra intervjupersoner har svarat på 
de här frågorna och tre av dem har pratat om både då och nu när det gäller möjligheter och 
hinder. Dessa tre angav förhållandet till projektansökan där bland annat genusperspektivet var 
starkt betonat från början, som en mycket påverkande faktor på hur hela arbetet utformades 
och utvecklades. Intervjupersonerna anger att det inte finns någon direkt begränsning när det 

                                                           

24 Operan, Stockholm. 
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gäller exempelvis kön, även om det exempelvis manifesteras på vissa saker när man kodar. 
Textila handarbeten lyfts fram som ett exempel. Utöver det är det ”tillgängliggörande” som 
ofta nämns ofta som en avgörande utgångspunkt. Tillgängliggörandet som ett medvetet mål 
har direkt påverkat vilka tekniker som använts, enligt intervjupersonerna. En av dessa 
intervjupersoner menar att den tekniska tillämpningen i sin tur har påverkat tidigare 
tolkningar.  
 
Intervjupersonerna har var och en på sitt sätt påpekat att det finns olika kompetenser inom 
projektgruppen. Den ena av dem kallar det för olika expertisområden och en annan gör 
gruppindelningen ”forskare (humanister) gentemot tekniker”.  
 
Respondent (”R5”) påpekade att på grund av olika kompetenser är det viktigt att utveckla och 
använda en gemensam terminologi inom projektet. Hon/ han förklarade att exempelvis 
instruktioner och information bör tolkas lika både internt och externt, inte minst för att kunna 
försäkra kvalitén. Det har också påpekats om att de externa kompetenserna och processerna 
inom samarbetsorganisationerna var viktiga för projektets tekniska val och funktionalitet. 
Libris arbete med VIAF25- filer angavs som exempel ett viktigt externt moment.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

25 Virtual International Authority File, VIAF: 
" VIAF, implemented and hosted by OCLC, is a joint project of several national 

libraries plus selected regional and trans-national library agencies. The project's 

goal is to lower the cost and increase the utility of library authority files by 

matching and linking widely-used authority files and making that information 

available on the Web". 
Tillgänglig via Internet: < http://viaf.org/>. [2013-03-16]. 
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7.7 Om Dramawebbens resultat och visioner sett utifrån den här studien  

7.7.1 Respons  

Nedanstående tabell 5 visar en övergripande bild av hur respondenterna ha svarat. 
 
Tabell 5: Övergripande responsiffror 
Intervjuperson/ 

Respondent 
Deltagit på intervju Svarat på enkät 

 JA NEJ JA NEJ 
R1  X X  
R2 X  X  
R3 X  X  
R4  X X  
R5 X  X  
R6  X  X 
R7 X   X 

 
Sammanlagd 
respons: Intervju 

4 av 6 - 

 
Sammanlagd 
respons: Enkät  

- 5 av 6 

 
Sammanlagd 
respons/ 
deltagande 

6 av 7 

Obs! Jag har också tillåtits att ta del av vissa fysiska aktiviteter. R5 har varit 
min huvudkontakt när det gäller detta. 

 
 

Svarsfrekvens på enkäten 

Två personer, en från referensgruppen och en från projektgruppen svarade inte på enkäten.  
En av sex respondenter som ville ta emot enkäten har inte kunnat svara under den här 
perioden och efter två påminnelser. Respondenten har dock deltagit i intervjudelen. De övriga 
fem respondenterna har svarat på enkäten i olika omfattning.  Av de fem som svarat på 
enkäten är tre från projektgruppen och två hör till referensgruppen. Två av tre som svarande 
inom projektgruppen har varit med från projektets början medan den tredje bara varit med 
under en kortare tidsperiod. 
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Följande tabell 6 visar svarsfrekvensen när det gäller enkäten: 
 
Tabell 6: Svarsfrekvens på enkätfrågor 

Frågeavdelning Fråga Svarsfrekvens Kommentar 
 
Avdelning A: 
Övergripande - 
organisation och 
beslutsfattningsvägar 

1 5/5 - 
2 4/5 Vet ej/ Inga 

kom.=1/5 
3 5/5 - 
4 3/5 Vet ej/ Inga 

kom.=2/5 
 
Avdelning B: 
Angående val av 
tekniska lösningar 

5 
 

3/5 Vet ej/ Inga 
kom.=2/5 

6 2/5 Vet ej/ Inga 
kom.=3/5 

 
Avdelning C: 
Resultat/ output 

7 1/5 Vet ej/ Inga 
kom.=4/5 

8 2/5 Vet ej/ Inga 
kom.=3/5 

 
Avdelning D: Övriga 
aspekter 

9 3/5 Vet ej/ Inga 
kom.=2/5 

10 3/5 Vet ej/ Inga 
kom.=2/5 

 
Samtliga 
frågeavdelningar 

1-10 31/50 19/50 

 

7.7.2 Vad Dramawebben har åstadkommit samt dess generella inriktning 
 
I samråd med samarbetsinstitutioner har Dramawebben valt tekniska lösningar med vilka de 
uppsatta målen uppnåtts. Dramawebben har utvecklats över tiden när det gäller både det 
insamlade materialets mängder och variation men också när det handlar om effektivisering 
och kvalitetssäkring. Digitaliseringsarbetet inom projektet har utförts på ett sätt som kan 
förklaras utifrån vetenskaplig teori. Dramawebbens digitaliseringsarbete kan huvudsakligen 
anses vara det som inom forskning kallats för kritisk digitalisering. Resultaten har visat olika 
aspekter som påverkat Dramawebbens val av tekniska lösningar. Konsensus och 
gemensamma rutiner som stödverktyget och strävan efter en gemensam operativ terminologi 
kännetecknar möjligheterna under det här arbetet. Brist på särskild kompetens har nämnts 
som ett hinder men olikheterna i kompetens bland de som arbetar i projektet har anammats 
som en bra grund för konstruktiv dialog. Den teknologiska utvecklingen i samhället har också 
uppmärksammats i studiens resultat även om det påpekas att den måste brukas på ett optimalt 
sätt. 
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Nedan följer en illustrativ bild 3 av ett tekniskt samarbete mellan Dramawebben och Libris i 
form av länkningar mellan de två institutioners databaser.   
 
Bild 3: Illustration av länkning mellan Dramawebben och Libris 

 
Skärmklipp från http://libris.kb.se/ 

 

 
Skärmklipp från http://www.dramawebben.se/ 

 

Länk 

Länk 
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8 Diskussion och slutsatser 

Dramawebben följer med sin digitalisering en mänsklig tradition av kunskapsspridning och 
bevarande. Det är en tradition som idag betonar tillgängliggörande och långtidsbevarande av 
kunskap. Dramawebben som projekt visar på mycket dynamism även om projektet inte helt 
passar in i konventionella beskrivningar och definitioner av projekt som organisationsform. 
Dramawebben saknar exempelvis en konventionell projektplan även om projektet haft klara 
mål som man i hög grad lyckats uppnå. Utifrån resultaten kunde jag heller inte lokalisera helt 
och säkert projektets start och dess slut. 
 
Utifrån en teoretisk utgångspunkt och med stöd från tidigare forskning verkar Dramawebben 
har sysslat med både massdigitalisering och kritisk digitalisering. Tidigare siktade projektet 
huvudsakligen på att presentera materialet. Under den senaste fasen fokuserar Dramawebben 
på innehållet och hur det ska kunna tolkas och användas. Detta framgår tydligt av 
studieresultaten. Det innebär att Dramawebbens typ av digitalisering har tenderat att skifta 
med målsättningen från att huvudsakligen vara massdigitalisering och kvantitativt i början till 
att senare bli kritiskdigitalisering och mer kvalitativt. 
 
Fenomenet där olika individer verkar betrakta Dramawebben på olika sätt är det som Hatch 
(2002 s.13) förklarar som symboliskt tolkande och som har med organisationskulturen att 
göra. Det kan vara så att individer ser på Dramawebben utifrån sina positioner eller roller i 
organisationen.  Här vill jag framhålla att ”Dramawebben" har nämnts som produkt fler 
gånger under intervjuerna än vid enkätsvarandet. Den har oftare beskrivits som en webbplats 
än något annat. ”Dramawebben” har nämnts mindre ofta som projekt under intervjuerna men 
har nämnts som det när respondenter har redogjort för arbetet som lett till uppbyggnaden av 
webbplatsen. Respondenter berättade i detalj om Dramawebben som produkt, inklusive att 
vara en databas som är fritt tillgänglig via Internetadressen www.dramawebben.se. Ytterligare 
angav de att produkten är en SQL- databas där utvecklarna har användnt sig av SEQUEL26 och 
arbetar i ”open source” webblösningen ”Drupal”och att Drupal är ett så kallad CMS27.  
 
Att samma personer som intervjuades också tilldelades enkäten verkar ha påverkat resultaten. 
Det kan tolkas antingen som att de efteråt gav svar som de annars inte hade gett om de inte 
hade tidigare vid intervjuerna hade påverkats att tänka annorlunda eller att det gav en 
möjlighet att komplettera sina svar från tidigare.   
 
8.1 Vilka tekniska lösningar har Dramawebben valt för att uppnå de uppsatta målen? 

I moderna tider är det inte alls främmande att den moderna teknologin används för att 
effektivisera verksamheter. De tillämpade teknikerna förbättras eller utvecklas dessutom i takt 
med den tekniska utvecklingen. Det är på liknande sätt digitaliseringsvärlden där huvudmålen 
är dels att tillgängliggöra och dels att långtidsbevara kunskap. Men, ju modernare tekniken 
blir desto flera alternativ finns det att välja emellan för att utföra uppgifter. Ibland handlar det 
om att välja mellan olika tekniker och andra gånger om att välja bland olika sätt att tillämpa 
särskilda tekniker. För att kunna välja optimalt bland olika tekniska lösningar så utgår man 
ifrån de resurser man har till sitt förfogande. Med de mänskliga resurserna i centrum kan den 

                                                           

26 SEQUEL - Original versionen av Structured English QUErry Language. 
27 CMS – Content Management System. 
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som exempelvis digitaliserar styra hur hon/ han vill utnyttja de tekniska resurserna på bästa 
sätt. 
 
För Dramawebben visar resultaten att projektgruppen lagt specialiserat tekniskt ansvar på en 
systemutvecklare, en webbutvecklare. Visst tekniskt ansvar har också vid tillfällen lämnats åt 
projektbeställaren, men det har också funnits ett gemensamt tekniskt ansvar för samtliga inom 
projektgruppen i meningen att alla utför individuella och gemensamma tekniska operativa 
moment. Ett webbaserat stödverktyg har gemensamt tagits fram, och andra satsningar som 
utveckling av en gemensam terminologi har också medvetet antagits. 
 
Att ovan nämnda kopplingar och samarbeten fungerar tyder på en lyckad verksamhets- och 
produktutveckling för Dramawebben.  Detta förstärker det tidigare påståendet från 
Papadopoulos & Ojiako (2011, s.1272) om ett normaliseringskoncept som siktar mot att fånga 
in både interna och externa intressenters tankar om hur högre mål kan uppnås. Det tyder också 
på att de finns gemensamt kända förändringsrisker mellan respektive aktörer.  Den  
förståelsen som måste utvecklas för de processer som gör respektive system användbara och 
accepterade blir då de (tekniska) standarder och rekommendationer som ett projekt som 
Dramawebben fullföljer.  
 
Den här studiens resultat visar att Dramawebbens digitaliseringsarbete och val av tekniska 
lösningar påverkas av både tekniska, sociala och organisationsmässiga aspekter. 
Dramawebbens olika processer och  moment för digitalisering påverkar också varandra.  Både 
intervju- och enkätsvar tyder på att valet av de tekniska lösningarna har föregåtts av en 
organisationsmässigt betingad planering och en intern social struktur som lett till funderingar 
över gemensamma rutiner för projektet. Allt detta förutsätter att det finns särskilda tekniska 
lösningar till förfogande. Det innebär exempelvis att en teknik utan motsvarande kompetens 
eller möjliget till kompetensutveckling inom verksamheten inte bör räknas som tillgänglig 
under åtagandet. 
 
Listan över ordningen på tekniska moment i digitaliseringsprocessen som respondent "R5" 
anger tyder på en oavbruten produktion och ett engagemang av respektive aktörer. Det visas 
genom Dramawebbens kontinuitet och stabilitet i svaren. Dramawebben beskrivs med en 
positiv dynamism. Transparansen och samråd med andra nämns också i svaren och bekräftar 
förslaget om samstämmighet, kognitiv deltagande och kollektiva åtgärder. ”Normalisation 
process theory (NPT)” blir relevant här särskilt eftersom May and Finchs (2009, p. 540) tre 
NPT förslag kan kopplas till sammanhanget här. Det vill säga att människor arbetar enskilt 
och tillsammans i ett socialt sammanhang, hängivenhet och deltagande, samt oavbruten 
produktion. Det förekommer svar som också påminner om ETHICS och om 
beslutsfattningsteorin när det gäller förhållanden kring de valda lösningarna som anges.  
 
Det som illustreras med bilderna 1-3 tyder på en situation som Yu-Ku Lis (1973 s.281) 
förklarar med hur ett systems innehåll kan hjälpa beslutsfattaren att göra att systemet 
effektivare kan appliceras. Li (s.281) menar att beslutsfattarens oförmåga att beskriva 
systeminnehåll och teknologiska brister som väsentligen försvårar ett effektivt 
informationslagrings- och återvinningssystem. Bild 3 är ett enklare exempel på en teknologi 
som inte få brista när man tänker utifrån Lis förklaringar. Dramawebben har lyckats med 
systemet därför kan man dra slusatsen att projektet har också har lyckats med att beskriva 
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innehållet. Även tekniken med länkningen mellan Dramawebben och Libris har visat sig vara 
effektiv och fungerande, för att ta ett praktiskt exempel på lyckandet. 
 
8.2 Vilka faktorer som till exempel organisationsform, samarbetspartners och projektform har 

påverkat Dramawebbens val av tekniska lösningar?  

Förhållandet mellan Dramawebben och Libris beskrevs som nyttig för båda, och Libris ansågs 
vara särskilt bra på namnformer. I enlighet med Jennifer Rowleys (1998) ETHICS visar de 
här resultaten att olika intressegrupper är representerade när det gäller Dramawebbens 
utveckling. Men enligt ETHICS ska arbetet utföras utifrån förutbestämda gemensamma 
möjliga lösningar. Det framgår att inte alla respondenter från början har tänkt på samma 
möjliga lösningar. Eftersom större andelen (4 av 7) intervjuade svarade på frågor om tekniska 
lösningar och både projektgruppen och referensgruppen var representerade i svarandet, kan 
man utifrån det antar att lösningarna som framkommer har sitt ursprung i en relativt 
gemensam grund. Teorin om beslutsfattning som Li Yu-Ku (1973) presenterar kan vara mer 
användbar här, utifrån förklaringar under teoriavsnittet. Det finns i svaren kopplingar till 
projektansökan vilket tyder på en vägning mellan produktionskostnader och vinster från 
informations- och kunskapsåtervinningen. 
 
Det finns dock aspekter som är svåra att placera inom ramen för NPT eller ETHICS. Annan 
teori kan och har relaterats till svårplacerade aspekter under den här studien. Effective 
Technical and Human Implementation of Computer Systems (ETHICS) förutsätter olika 
intressegrupper som samarbeta utifrån samma förutsättningar i ett 
systemutvecklingssammanhang. ETHICS propagerar för jämlik hänsyn till tekniska, social 
och organisationsmässiga aspekter när man studerar systemutveckling. ETHICS har visat sig 
vara användbar för den här studien. 
 
Det finns stöd i resultaten för ETHICS eftersom tekniska, sociala och organisationsmässiga 
aspekter kan spåras i samband med det som respondenterna har angett om Dramawebbens val 
av tekniska lösningar. NPT-teorin har också visat vara användbar för den här studien särskilt 
om man exempelvis betraktar utvecklandet av Dramawebbens stödverktyg som en 
normaliseringsprocess för de förändringar som skett inom projektet. Däremot framgår 
samspelet eller relationen mellan dessa olika aspekter inte av resultaten. Beslutfattningsteorin 
är exempel på alternativ teori som kan användas för att förklarar omständigheterna kring val 
av tekniska lösningar för Dramawebben. När projektansökan anses vara avgörande för hur 
projektet har utvecklats tyder det på att projektet är och har varit ekonomiskt befogad. Det 
innebär att produktionskostnader har vägts mot digitaliseringsvinsterna. 
 
Normalisation process theory (NPT) är en teori som intresserar sig för både interna och 
externa aktörer, men med särskilt fokus på sociala aspekter. NPT-teorin har också visat sig 
vara användbar för den här studien särskilt eftersom teorin utgår ifrån att (sociala) 
förändringar under systemutveckling måste stabiliseras genom att minimera riskerna och 
därmed främja utvecklingen.  
 
8.3 Vilka huvudsakliga hinder och möjligheter har upplevts av dem som arbetar med 

Dramawebben under övervägandet av olika tekniska lösningar för projektet? 

I resultaten finner jag att respondenterna betonar att förändrade behov och villkor i samhället 
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leder till nödvändighet att rikta om verksamhetsmål och att detta kan förosaka kortsiktiga 
och/eller långsiktiga hinder och möjligheter. 
 
Digitaliseringsrutiner verkar ha anpassats för att dra nytta av exempelvis den teknologiska 
utvecklingen i samhället och för att överbygga hinder som i utvecklingen och användandet av 
stödverktyget som visas i Bild 2. Den samhälleliga teknologiska utvecklingen kan anses vara 
fundamentet till större delen av möjligheterna medan sociala och organisationsmässiga 
ojämlikheter och abnormaliteter i verksamheten verkar ha huvudsakligen lett till vad 
respondenter erfar som hinder. 
 
Många saker reflekterar dock både hinder och möjligheter beroende på vad man särskilt tittar 
på. Resultaten visar att respondenterna också är medvetna om detta. Ett exempel är 
respondent som  har en positivt ställning till användning av modern teknlogi men samtidigt 
varnar för felanvändning av exempelvis "Photoshop".   Enskilda hinder som angets av 
respondenterna inkluderar begränsad budget, mäktiga aktörer som kan påverka för egen 
fördel, saknaden av en gemensam terminologi, med mera. Olika kompetenser anses 
hudsakligen som en möjlighet som leder till både en konstruktiv dialog och en rikare samlad 
kompetens. Andra möjligheter inkluderar också den samhälleliga teknologiska utvecklingen. 
 
8.5 Ytteligare koppling mellan resultat och min teoriram 

Resultaten har visat att Dramawebbens målinriktning har ändrats under verksamhetsåren. Det 
började som ett allmänt uppdrag som resulterade i en katalog. Utifån hur mass- och kritisk 
digitalisering kan beskrivas finner jag att vid det här första stadiet är det svårt att bekskriva 
katalogiseringsarbetet som den ena eller den andra av de två digitaliseringstyperna. Senare när 
det blev ett större digitaliseringsprojekt laddes fokuset på hur innehållet i pjäsdatabasen och 
eventuellt i Dramawebbens digital tjänst skulle presenteras. Under åren 2012-2014 är fokus 
lagt i större utsträckning på innehållet och hur det kan tolkas. Detta innebär att 
Dramawebbens digitalisering har skiftat från att vara mer av massdigitalisering till att bli mer 
av en kritisk digitalisering. Jag måste dock påpeka att både mass- och kritisk digitalisering 
genomförs under Dramawebben- projektet.  
 
Man skulle kunna tro att det tekniska perspektivet är det enda viktiga om man bara utgår ifrån 
den här studiens frågeställningar. Efter att ha intoducerat  "Effective Technical and Human 
Implementation of Computer Systems” (ETHICS) inser man att det finns andra viktiga 
aspekter inklusive både sociala och organisatoriska. Den här studiens resultat bekräftar detta. 
Enligt resultaten anses exempelvis en arbetsmiljö inom projektet där individer har olika 
kompetenser som positivt och en viktig grund för en kreativ diskussion. På ett liknande sätt 
anses också samarbetet med andra aktörer som både viktig och nödvändigt för att kunna 
lyckas utveckla en fungerande infrastruktur. Å andra sidan uttrycks också i resultaten behovet 
av att utveckla en gemensam operativ terminologi som annars anses inte finnas automatiskt. 
Libris ”maktposition” påpekas också men allt detta bekräftar hur relevant av "Effective 
Technical and Human Implementation of Computer Systems” (ETHICS) som del  del av den 
teoretiska grunden för den här studien. 
 
Utvecklingen av ett gemensamt stödverktyg som tas upp av respondenterna är exempel på en 
normaliseringsprocess enligt NPT-teorineller snarare att man kan med hjälp av den här teorin 
som redan är beskriven i ett tidigare avsnitt förklara varför ett gemensamt stödverktyg 
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utvecklades inom Dramawebben- projektet. Respondenterna har i många fall uttryckt sig olika 
när de svarat om samma saker på grund av deras olika kompetenser och de olika rollerna som 
de spelar i proktet. Ett exempel är när olika respondenter  har svarat och resonerat kring hur 
de borde presentera innehållet på bästa sätt så att användare ska kunna dra högst möjlig nytta 
av det. Medan en respondent har exempelvis förklarat med vikten av att ta hänsyn till 
”dialogen” i innehållet har en annan istället betonat kvalitetssäkringsmålen. 
Dokumenconceptmodellen och de teoretiska beskrivningarna kring hur viktigt det är att förstå 
innehållet för att kunna åstadkomma ett bra informationssystem kan användas som grund för 
att förklara respondenternas synpunkter i sammanhanget. 
 
Projekt har alltid en början och ett slut. Dramawebbens uppdragsbeskrivning innehåller vissa 
datum och tidsperioder. Enligt projektansökan nämns i vissa fall startdatum och slutdatum 
men detta sker mer än en gång. Jag menar inte att detta diskvalificerar Dramawebben som 
prjekt men en början och ett slut eftersom det finns utrymme för projektförlängning inom 
projektteorin. Däremot brukar projektförlängningar förekomma efter tidsbundna 
avrapporteringar och omvärderingar. Det framgår inte av resultatenhur avrapporteringen skett 
inom Dramawebben men eftersom projektet löppt på men positiva resultat är det rymligt att 
antar den har skett på ett fredställande sätt. Det finns dock andra egenskaper som 
kännetecknar projekt enligt den generella projektmodellen. Tva sådana egenskaper är att det 
ska finnas en projektledare och att det det ska finnas en projektplan. Enligt resultaten finns det 
en projektledare för Dramawebben men det finns inte någon formella projektplan. Det finns 
olika projektmodeller men den här studiens resultat tyder på att Dramawebben inte är ett 
projekt enligt den generella projektmodellen. 
 
Organisationskultur kan enligt organisationsteori förklaras utifrån ett integrationsperspektiv  
(konsensus/ homogenitet), differentieringsperspektivet (subkulturerna) och 
fragmenteringsperspektivet (kulturmanifestationer). Utifrån denna organisationsteoretiska 
perspektivet finns det klara bevis i resultaten om konsensus och subkulturer inom 
Dramawebben som organisation. Det visas genom exempelvis att projektgruppen arbetat fram 
gemensamma rutiner och ett gemensamt stödverktyg  medan rollerna är klart definerade även 
om det också framkommer att rollerna ändras i viss mån i relation till de förändrande 
behoven. Kulturmanifestationer har däremot inte visats så mycket i resultaten. Å andra sidan 
aktorer som Libris kan anses ha minifesterat sin katalogiseringskultur om man tänker på 
Dramawebben i ett infrustruktrellt sammanhang. 
 
 
 
9 Sammanfattning  

Den här studien är huvudsakligen kvalitativt men med inslag av kvantitativ metodologi. I 
första hand är den en deskriptiv studie med syftet att att studera vad som har påverkat 
digitaliseringen av gammal svensk dramatik på Dramawebben, med fokus på tekniska 
lösningar. Fyra olika datainsamlingsmetoder har använts i studien. Det har inkluderat 
intervjuer, en enkät, en dokumentanalys och observertioner. Studien är en kartläggning av de 
tekniska lösningar som valts för Dramawebben och en undersökning av faktorer som påverkat 
valen. Vidare har Huvudsakliga  hinder och möjligheter som upplevts av dem som arbetar 
med projektet när tekniska lösningar har valts för Dramawebben kunnat identifieras.  



47 

 

 
Olika typer av digitalisering och relevant exempel från tidigare forskning har tagits upp. Den 
teoretiska ramen för studien har inkluderat "Effective Technical and Human Implementation 
of Computer Systems" (ETHICS) och the "Normalisation process theory" (NPT). Genom den 
här studiens resultat har jag kartlagt vilka teknologiska byggstenar som Dramawebben byggts 
med. Jag har också tagit reda på vilka teknologier som Dramawebben använt sig av för att 
uppnå sina mål. Respondenterna har dessutom informerat om den infrastruktur som 
Dramawebben lyckats koppla sig till.  
 
Digitaltjänsten "Dramawebben" är resultatet och produkten av arbetet som utförts inom ramen 
för Dramawebben-projektet. Respondenterna har angett de tekniska lösningar som valts för 
Dramawebben. Projektdokument från Dramawebben har också analyserats och dessutom har 
observationer utförts vid utförandet av särskilda moment. Dramawebbens organisationsform 
och andra faktorer som funnits och påverkat digitaliseringen har identifierats och kopplats till 
de teorier som tillämpats i den här rapporten. Respondenternas upplevelser av hinder och 
möjligheter under digitaliseringsarbetet har också tagits upp. 
 
De standarder och rekommendationer som finns har dessutom blivit flera och mer 
komplicerade kanske på grund av att den teknologiska utvecklingen också går allt snabbare. 
Det blir då funderingar om underlagen som tillämpas för att ta beslut om 
digitaliseringsprojekt är tillräckligt pålitliga för en stabil utveckling på området. Det är en 
fråga som gäller både individuella digitaliseringsprojekt och samhället i stort. Kan man lita på 
att de digitaliseringsprojekt som startat kommer att överleva och hålla den avsedda kvaliteten 
även för framtiden?  
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Bilagor 

 
 

Enkät 

Enkät: För studien om val av tekniska lösningar för Dramawebben 

Hej 

Jag använder den här enkäten som ett verktyg att samla in data för min studie angående valet 
av tekniska lösningar för Dramawebben-digitaliseringsprojekt. Du ingår i min urvalsgrupp 
som består av projektgruppen och vad jag kallar för referensgruppen för projektet. Enkäten 
består av 10 frågor som är grupperade under 4 olika avdelningar, A till D. Frågorna är öppna 
och bör besvaras skriftligt direkt i e-postmeddelandent. Frågorna kan också besvaras i ett 
separat textdokument (pdf, rtf, doc eller docx) men klistra gärna in frågorna i så fall. Min e-
postadress är: s092305@student.hb.se . Svara gärna så detaljerat som möjligt.  

Era svar kommer att behandlas och presenteras på ett sätt som varnar om er anonymitet och 
integritet. Resultaten kommer att presenteras i en Mastersuppsats vid ett seminarium på 
Bibliotekshögskolan i Borås om några månader. Jag är väldigt tacksam över att ni tar er tid att 
besvara frågorna. 

Hälsningar/ Isaac Kamya Nsubuga (Mastersstudent, BHS i Borås). 

Avdelning A: Övergripande: organisation och beslutsfattningsvägar 

1.  Hur ser du på Dramawebben? Uppfattar du Dramawebben som ett projekt, som en 
produkt eller någonting annat? Motivera gärna ditt svar. 

2. På vilket sätt har du och/eller din organisation medverkat när det gäller vilka tekniska 
lösningar som Dramawebben har valt och hur dessa tillämpas i praktiken? Motivera 
gärna ditt svar.  

3. Vilka andra institutioner/ verksamheter anser du är viktiga för Dramawebben att 
samråda med när beslut ska tas om vilka tekniska lösningar som ska tillämpa för 
Dramawebben? Det får gärna inkludera den egna verksamheten och motivera gärna 
ditt svar för varje sådan verksamhet som du väljer att inkludera. 

4. Vilken roll anser du att Dramawebbens organisation spelat när det gäller val av 
tekniska lösningar? Förklara gärna. 

Avdelning B: Angående val av tekniska lösningar  

5. Vilka användarbehov anser du har påverkat valet av tekniska lösningar för 
Dramawebben-projektet och på vilket sätt? Motivera gärna ditt svar utifrån följande 
aspekter: 

- Tillgängliggörande av digitaliserat material 

- Hållbarhet och underhåll av samlingarna 
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- Digitaltjänsten Dramawebbens användarvänlighet 

- Digitaltjänsten Dramawebbens användbarhet 

- Projektgruppens (Dramawebbens) och/eller referensgruppens medlemmars 
tekniska kompetenser 

6. Vilka övergripande samhälleliga och tekniska faktorer har enligt din mening påverkat 
valet av tekniska lösningar för Dramawebben? Motivera gärna ditt svar utifrån 
följande aspekter:  

i. Den allmänna tekniska utvecklingen i samhället 

ii. Genusperspektivet  

iii. Annat än aspekterna listade under både fråga 5 och fråga 6  

Avdelning C: Resultat/ output 

7. Finns det tekniska lösningar för Dramawebben som, enligt din mening, inte 
uppmärksammades för projektet? Förklara gärna. 

8. Vilka tekniska lösningar för Dramawebben-projektet anser du ha fungerat mindre bra? 
Motivera gärna ditt svar med exempel på alternativa lösningar.   

Avdelning D: Övriga aspekter 

9. Vad är din uppfattning av följande saker:  

i. Dramawebbens tekniska arbetsterminologi d.v.s hur olika personer som arbetar 
inom dramawebben använder det tekniska språket?  

ii. Copyright och copyrightkontroll på Dramawebben 

iii. Kvalitetssäkring på Dramawebben 

iv. Användningsvillkor för Dramawebben 

10. Kommentera gärna enkätfrågorna och/eller något annat som du vill ge kommentarer på. 
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Grundmall för övergripande intervjuer 

Respondent (Datum för intervjun) 

Info till: 
1. Jag kommer att behandla materialet (inklusive frågorna) från intervjun på ett sådant sätt 
som säkrar sekretess och den personliga integriteten för er respondenter. 
2. Jag lämnar på min mobil på ”vibration” eftersom jag använder den som klocka. 
3. Ni ingår i målgruppen för min studie. Därför kommer jag så småningom att be er fylla 
en enkät  … tidigast i dec 2012, kanske under januari 2013. 
4. En del av frågorna som jag ställer nu eller liknande frågor kan också dyka upp på 
enkäten. 
5. Vissa frågor som jag ställer kan vara oklara. Kommentera dem gärna. Individer måste 
inte svara på frågor som de inte anser vara relevanta för dem men de får gärna 
kommentera dem (särskilt när det gäller Referensgruppen). 
6. Jag kommer att antecknar och kanske även be om klargörande medan ni svarar så att 
det kanske upplevs som långsamt eller obekvämt. Det får jag be om ursäkt innan vi börjar. 
7. Efter det 1:a etappseminariet är det många akademiska saker som fortfarande är oklara 
mig i fall ni undrar över något.  
8. Kommentera gärna och ställa frågor själva. 

Frågor till: 
1. Du nämns som XXXXXX inom digitaliseringsprojektet. Vad är ditt huvudsakliga ansvar 
inom projektet? 
2. Vilka huvudmoment består ditt arbete av inom projektet? 
3. Skulle ni kunna förklara lite kring det generella arbetsflödet inom projektet? B) Är det 
några rutiner som ni arbett fram tillsammans?  
4. Vilka huvudsakliga behov fanns det i början som ledde till kartläggningsuppdraget? Av det, 
hur mycket berodde på ett personligt intresse (ex. Genus)? 
5. Var ligger relationen mellan bildfångst och textkodning i digitaliseringsprocessen inom ert 
projekt? 
6. Hur skulle du vilja beskriva Dramawebben? Är det ett digitaliseringsprojekt, en 
digitaliseringsprodukt eller någonting annat? 
7. Skulle ni kunna säga någonting om hur lika och hur olika användare (ex. studenter 
gentemot forskare) använder sig av dramawebben? 
8. Vilka ingår i projektets huvudsakliga målgrupp? 
9. Skulle du kunna säga någonting om infrastrukturen kring Dramawebben? 
10. Skulle du allmänt och kortfattat kunna beskriva de tekniska processerna som varit och 
fortgår under digitaliseringsprojektet? 
11. Vilka är era utgångspunkter och/ eller strategier när det gäller de tekniska aspekterna av 
era arbetsprocesser? … ex. god design, användbärhet, användarvänlighet, modernitet, 
teknologisk duglighet, resurseffektivitet mm … 
12. Ni har tidigare nämnt att genusperspektivet genomsyrar allt arbete under projektet: a) När 
och varför bestämde ni det? b) Hur yttrar genusperspektivet sig när det gäller de tekniska 
aspekterna? 
13. Utifrån vilka grunder har ni delat upp arbetsuppgifterna inom projektet? 
14. Vad mer vill ni informera om eller fråga? 
Tack så mycket för informationen, er tid och allt annat.



2 

 

 


