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1. Inledning 
 
”År 1494 skrev Johannes Trithemius en bok där han prisade den handskrivna boken på 
pergament. En sådan bok håller i tusen år, sade han, men en bok på papper, hur länge 
håller den? Tvåhundra år på sin höjd.” (Konserveringsverksamheten inom biblioteken 
1981, s. 4) 
 
Sverige har ett rikt kulturarv, där en del av det är samlingarna i Kungl. biblioteket 
(fortsättningsvis kallat KB). Genom pliktleveranslagen från 1661 måste ett exemplar av 
varje tryck i landet lämnas in till KB. I dess uppdrag ingår bl.a. att insamla, 
tillgängliggöra och ta hand om svenskt tryck och en del elektroniska dokument. Det 
insamlade materialet kan vara dokument som böcker, affischer, kartor, handskrifter, 
CD-ROM, DVD etc. Alla objekt är av olika orsaker ömtåliga och är i behov av någon 
form av åtgärder för att kunna bevaras en längre tid. I detta sammanhang kan 
digitalisering vara ett möjligt alternativ. Digitalisering är en metod för att göra 
kulturarvet tillgängligt samtidigt som det har ett bevarandesyfte. Begreppet innebär att 
informationen överförs från analog form t.ex. foto eller tryck till digital form (Lindquist 
1995, s. 46). Med digitalisering avses ofta hela processen, från urval till färdig bild i 
datorn. Vad begreppet kulturarv innebär är däremot svårdefinierat, då många olika 
företeelser ryms inom det. Jens Thorhauge ger en definition i artikeln Hvad er vores 
faelles kulturarv og hvad bruger vi kulturarven til?:  
 

…skabt af menneskelig fantasi og kreativitet. Det er den skrevne kulturarv, den 
kunstneriske skriftkultur, forskning og faglitteratur og dagliglivets skriftudtryck, 
herunder aviser og småtryck. Det er arkivalier der primaert dokumenterer aktiviteter 
i samfundets institutioner og organisationer. Det er film, tv- og radioudsendelser 
samt andre lydoptagelser herunder naturligvis isaer musik. Det er billedkunstneriske 
og aestetiske udtryk i mange former. (Thorhauge 2001, s. 129) 

 

Vår definition på begreppet kulturarv utgår från det ovan nämnda. Det är något som 
skapats i landets förflutna och som skapas i nutid. Kulturarvet kan även vara tankar, 
berättelser, myter, traditioner och värderingar. Det innebär vår kulturella identitet. Med 
kulturarv avser vi här de objekt/samlingar som med sitt innehåll bl.a. återger landets 
historia eller dess konstnärliga uttryck och som förvaras på olika bibliotek, arkiv och 
museer, här de objekt/samlingar som finns på KB.  
Tillgängliggörande definieras som handlingen att med olika metoder göra dokument 
åtkomliga, här via Internet, så att de kan nyttjas eller studeras. I vår magisteruppsats 
definieras begreppen tillgängliggörande och tillhandahållande som samma företeelse. 
Genom en tolkning av intervjuresultatet fick vi intrycket att de två begreppen 
behandlades som ett och samma på KB.   
Vidare så är en samling för oss ett antal dokument som är ihopsamlade av något skäl, 
t.ex. efter ett visst tema eller ämne. Innehållet i olika samlingar varierar. I 
magisteruppsatsen begränsas begreppet till de samlingar av objekt som på olika sätt och 
av olika orsaker finns på KB. 
 
I föreliggande uppsats studeras en del av digitaliseringsprocessen, närmare bestämt 
förarbetet. Ambitionen har varit att studera vilka urval KB gör ur sina objekt/samlingar 
inför ett digitaliseringsprojekt och varför de väljer att digitalisera. Med det avses vad 
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som styrt att vissa samlingar kommit att digitaliseras. Vi har även studerat vem på KB 
som fattar besluten om urvalen.  
Valet av magisteruppsatsämne grundar sig på att vi har ett gemensamt intresse för 
kulturarv och digitalisering. Digitalisering har i dagens läge flera användningsområden 
och används av olika institutioner. Det är ett relevant ämne för oss som 
biblioteksstudenter, då det pågår digitaliseringsprojekt på flera bibliotek för att 
exempelvis rädda objekt/samlingar genom att öka tillgängligheten till dem och bevara 
dem för framtiden.  
Under ett studiebesök på KB blev vi intresserade av samlingarna som fanns där samt av 
digitalisering. Vi hade fått kunskap om KB:s förvaring av objekt och samlingar, 
däremot hade vi ingen kunskap om deras digitaliseringsprojekt. Studiebesöket gjorde att 
vi blev intresserade av vilka orsaker det fanns till att vissa av KB:s många samlingar 
hade digitaliserats. Dock kunde vi inte finna någon övergripande och samlad 
undersökning om detta. Vi ansåg att det fanns ett intresse och ett behov av att undersöka 
detta ämne.     
 
Genom KB:s arbete med urval inför digitaliseringsprojekt, anser vi att de äger kunskap 
om vad som är värdefullt att ta tillvara. Dessutom har de kunskap om vad som påverkar 
objekt/samlingar negativt (t.ex. på bevarandeenheten). Detta är ett ämne som för oss 
blivande bibliotekarier kan vara bra att ha kunskap om då digitalisering idag har blivit 
mer och mer populärt och utförs på bibliotek runt om i landet. För den nya generationen 
bibliotekarier kan det ge en ökad medvetenhet om att de objekt som finns tillgängliga på 
biblioteken inte är hållbara någon längre tid.  
 

1.1 Problemformulering 
 
I magisteruppsatsen undersöks varför vissa objekt har valts ut framför andra till att 
digitaliseras. Vi undersöker även vad KB tar hänsyn till och vad KB har tagit hänsyn till 
vid tidigare digitaliseringsprojekt.  
  
De samlingar och objekt som förvaras på KB är alla av stort intresse för forskning, 
studenter och allmänhet. Det finns många stora samlingar på KB, vilket innebär att det 
inte är rimligt att de har möjlighet eller resurser till att digitalisera allt material i 
samlingarna. Det görs givetvis prioriteringar vid urval inför digitalisering, vad som 
däremot saknas är sammanhållen och allmän kunskap om det. För att få den kunskapen 
undersökte vi vilka prioriteringar som gjordes, vad prioriteringarna grundade sig på 
samt vilka som ansvarade för urvalen. Dels för att kunna urskilja om det finns 
någon/några trender eller mönster i vilka objekt/samlingar som väljs och dels om det går 
att dra några slutsatser och lärdomar ur detta.  
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att studera vilka urval som har gjorts vid KB inför 
digitalisering, vad de urvalen/prioriteringarna har grundat sig på samt vem/vilka som 
beslutar om vilka urval som görs.  
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1.3  Frågeställningar 
 

• Vilka urval/prioriteringar har gjorts på KB vid en digitalisering av ett 
objekt/samling?  

• Vilka orsaker fanns till urvalet vid en digitalisering av ett objekt/samling på KB?  
• Vilka är det som ansvarar för/gör urvalen på KB vid en digitalisering?   

 

1.4 Avgränsningar 
 
Vår undersökning begränsas av utrymmesmässiga skäl till att omfatta enbart KB och 
inte vilka prioriteringar som görs vid andra institutioner som digitaliserar 
kulturhistoriska dokument. Detta innebär även att vi inte undersöker information om 
KB:s samarbete med andra institutioner. En ytterligare anledning till begränsningen är 
att KB genom pliktleveransen tar tillvara på det mesta som trycks i landet.  
Pliktleveransen, donationer och krigsbyten är några av de orsaker som har gjort att 
biblioteket förfogar över stora samlingar. Det ger oss tillgång till ett brett utbud av 
dokument och därmed material till undersökningen.  
 
De objekt som förekommer i magisteruppsatsen begränsas till föremål i fysisk form och 
omfattar därmed inte elektroniska dokument som webbsidor eller e-böcker. Dokument i 
fysisk form kan vara böcker, tidningar, kartor, publikationer och CD-skivor. 
 
Magisteruppsatsen begränsas till att undersöka urval, orsaker och ansvariga i de 
enskilda digitaliseringsprojekten för att besvara våra frågeställningar, bl.a. för att få 
kunskap om KB:s verksamhet samt för att kunna dra några slutsatser av det som 
undersökts. Vi ska inte studera den tekniska biten av digitaliseringen, vilket avser när 
objekten/samlingarna blir digitaliserade och utlagda på nätet.  
 

1.5 Uppsatsens disposition 
 
Kapitel ett ger efter dispositionen en förklaring till vad digitalisering är samt vad som 
avses med begreppet i denna magisteruppsats, allmän bakgrundsinformation om KB och 
om olika typer av dokuments fysiska egenskaper samt information om upphovsrätten, 
informationsinsamlingen och tidigare forskning. 
 
Kapitel två presenterar vilka metoder vi valt att arbeta med i magisteruppsatsen samt 
hur dessa metoder genomfördes. Vidare presenteras våra informanter. Kapitlet avslutas 
med en redogörelse av metoden som använts vid analysen av resultatet från 
frågeformulär och intervjuer. 
 
Kapitel tre är magisteruppsatsens empiridel. Den innehåller allmän information om 
KB:s digitaliseringsprojekt och tester. Dessutom presenteras information från våra två 
personliga intervjuer med informanterna B och D, samt att det ges en presentation av de 
av KB:s tester och digitaliseringsprojekt som undersökts i magisteruppsatsen.  
 
Kapitel fyra visar vårt intervjuresultat kortfattat och överskådligt i två tabeller. 
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Kapitel fem innehåller bearbetningen av intervjuresultaten från våra frågeformulär och 
telefonintervjuer samt våra personliga intervjuer. Här besvaras våra frågeställningar, 
samtidigt som vi letar efter t.ex. mönster och trender. Det som framkommit vid 
intervjutillfällena analyseras, diskuteras och slutsatser dras. 
 
Kapitel sex är en sammanfattning av magisteruppsatsens innehåll. 
 

1.6 Digitalisering 
 
I detta kapitel behandlas begreppet digitalisering.1 Den tidigare definitionen som nämns 
i fotnoten skildras i detta kapitel, medan den senare definitionen är vår syn på 
digitalisering i he la magisteruppsatsen. 
 
Den senare definitionen avser de användningsområden eller syften som digitalisering 
har på KB. Användningsområdena är t.ex. att tillgängliggöra material som är mycket 
efterfrågat av allmänheten, men som samtidigt är svåråtkomligt för att det är sällsynt, 
värdefullt, känsligt för hantering, etc., så att fler människor kan få tillgång till 
materialet. När materialet överförs från en analog form, exempelvis tryck eller foto, till 
en digital form benämns handlandet för digitalisering (Lindquist 1995, s. 46, 48). 
 
Det finns olika metoder för hur digitala respresentationer av bilder kan göras, t.ex. när 
skanning används som metod kallas det för bildfångst. Med hjälp av datorn kan sedan 
de digitala representationerna manipuleras och lagras (Besser & Trant 1998, s. 44). Med 
hjälp av skannern (bildläsaren) kan bilderna omvandlas till digital form. Bilderna 
skannas in och avläses när bildfångsten sker, ”enligt förutbestämd upplösning och 
tonomfång” (Besser & Trant 1998, s. 10). När filen är märkt och formaterad kan den 
lättare hämtas och lagras (Besser & Trant 1998, s. 10).  
Exempel på utrustning för skanning är s.k. flatbed scanners, vilket innebär att skannern 
”rör sig över en yta, där dokumenten läggs, och mäter reflektionen av ljus från denna.” 
(Lindquist 1995, s. 46) 
Det finns även en annan metod vid digitalisering, Optical Character Recognition (OCR), 
vilket innebär att en bild skannas av och omvandlas till text (Morrison, Popham & 
Wikander 1988, avsnitt 3.4).  
 
Digitalisering avser inte enbart bildfångsten utan fokus ligger på digitalisering av objekt 
ur samlingarna. 
Enligt KB - ett nav i kunskapssamhället innehåller hela digitaliseringsarbetet olika 
moment som fungerar på följande sätt:  
 
Det första man gör är att välja vad som ska digitaliseras. Insamlingen av objekt från 
olika samlingar kan antingen bli ett stort arbete eller ett litet. De samlingar som väljs ut 
för digitalisering kan vara registrerade och organiserade i olika omfattning.  
Innan digitaliseringen kan påbörjas, måste originalmaterialet förberedas. Syftet med 
förberedelsen är att undersöka det utvalda materialet så att det befinner sig i ett skick 
som klarar av ”att avbildas, och … kan hanteras vid bildfångsten.” (KB - ett nav i 
                                                 
1 Med begreppet digitalisering avses i magisteruppsatsen dels hela den tekniska process som genomgås 
vid digitalisering för att överföra analoga dokument till digital form, (processen från urvalet av material 
fram till att bevara det digitala materialet för framtiden). Dels är det resultatet av användningen av 
digitalisering. 
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kunskapssamhället 2003, s. 180) Innan bildfångsten kan det även ingå märkning av 
originalet. Märkningen av originalmaterialet görs för att det ska kunna förses med rätt 
namn när de digitala filerna lagras. Efter bildfångsten kan originalmaterialet behöva 
behandlas genom att förvara dem rätt och bara ta fram dem när det verkligen finns 
behov av att göra det.   
 
Med hjälp av digital fotografering eller skanning utförs bildfångsten. Något av det som 
ingår i processen är korrigering av ljussättning, upplösning, färgkontroll och kalibrering 
av utrustning. Vidare ska man välja lagringsnamn, filformat samt att samla in och 
registrera en del administrativ och teknisk metadata. När bildfångsten är avslutad, ska 
originalmaterialet skickas tillbaka till respektive samling. Men innan detta kan ske 
måste filerna kontrolleras så att det inte finns två filer av samma slag eller att något 
material utelämnats. Detta utförs för att granska om det uppnådda resultatet stämmer 
överens med den beställda digitaliseringen.  
Bildkvaliteten, t.ex. skärpan, kan vara i behov av justering, vilket gör att filerna kan 
behöva bearbetas efter bildfångsten. Däremot kan det finnas ett behov av optisk 
teckenläsning vid digitalisering av text för att det ska gå att söka på texten. Bildfilerna 
kan sedan konverteras ”till olika format för olika ändamål.” (KB - ett nav i 
kunskapssamhället 2003, s. 180).  
Sedan ska bibliografisk beskrivning, beståndsinformation och annan metadata anslutas 
till den digitala filen. Förfarandet kallas för registrering och det kan betyda att en 
registrering av det okatalogiserade materialet behöver göras i anslutning till bildfångsten 
innan det kan gå att söka på det materialet. 
Det görs en indexering och placering av bildfilerna för att det upprepade gånger ska 
kunna gå att söka på dem och undersöka dem. Detta förfarande kallas för ”inläggning i 
digital bildbank och i söksystem” (KB - ett nav i kunskapssamhället 2003, s. 180).  
 
Digitaliseringsarbetet är inte slutfört när digitaliseringen är klar. Det digitala materialet 
måste även ha en bra varaktighet. För att åstadkomma detta lagras den digitala 
informationen (s.k. ”långsiktigt bevarande av digitalt material”) på olika sätt. KB har 
löst problemet genom att lagra informationen på analoga band. Banden kan sedan 
kopieras om det skulle behövas. För att informationen även ska kunna läsas i 
kommande tiders datormiljöer (s.k. ”permanent åtkomst”) finns det flera metoder till 
det. Filerna kan konverteras till ett format som är läsbart, systemen kan emuleras2 eller 
man kan använda sig av varaktiga, standardiserade format.    
”Paketering betyder att göra det lättare för målgrupperna att tillgodogöra sig materialet 
(t.ex. skapa webbgränssnitt, göra pedagogisk anpassning och tillföra information).” (KB 
- ett nav i kunskapssamhället 2003, s. 180-181)  
 
Ändamålet med KB:s digitalisering är dels att tillgängligheten till landets historiska 
samlingar ska öka och dels att bevara äldre tryck från att av olika skäl fördärvas (KB - 
ett nav i kunskapssamhället 2003, s. 178).  
Genom Internet kan digitaliserade samlingar och objekt spridas, studeras och användas 
utan att originalen slits (Scherman 2004a). Den snabba teknikutvecklingen gör att 
många av kulturarvsinstitutionernas samlingar kan göras tillgängligga digitalt. 
Digitalisering kan betraktas utifrån både ett tillgänglighetsperspektiv och ett 
bevarandeperspektiv.   

                                                 
2 Emulering avser ”efterliknande av ett datorsystem med ett annat” (Nationalencyklopedin 2006, 
Uppslagsord: Emulering). 
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Tillgänglighet kan innebära att forskare kan komma åt att studera ett arkivs material 
utan att hänsyn tas för rumsliga eller tidsmässiga aspekter. En tidsmässig aspekt kan 
vara att besökaren t.ex. kan studera en samling utan hänsyn till kulturinstitutionens 
öppettider. Den rumsliga aspekten kan vara ett hinder av något slag, t.ex. kan det finns 
ett geografiskt avstånd till en viss samling som en forskare vill studera.  
”Ur ett bevarandeperspektiv medför de digitala avbildningarna ett skydd mot slitage vid 
framtagning av original, förutsatt att beställaren nöjer sig med en digital avbildning.” 
(Bilddatabaser och digitalisering 2003, s. 13) Om besökaren inte frågar efter originalen 
i deras ursprungliga form utan är nöjd med de digitala avbildningarna så tolkar vi det 
som att bevarandetanken har en ökad chans att uppnås.  

Information som lagras digitalt har en teknisk livslängd, vilket innebär att det behövs 
mindre uppsikt över material som är baserat på papper än vad digitalt material behöver, 
då pappret åldras långsammare än det digitala materialet. Både filformat, hårdvara och 
mjukvara tenderar att snabbt bli föråldrat, vilket gör att den digitala informationen blir 
svår att tyda efter ett par år (Tersmeden 2006). ”Problemet är att de program som tolkar 
informationen inte går att köra på morgondagens datorer och att de nya programmen 
inte kommer att kunna läsa gamla filer.” (Mannerheim 2000) Föråldrade program kan 
leda till att resultatet från olika digitaliseringsprojekt blir otillgängligt. Detta innebär att 
den lagrade informationen inte kan köras i framtiden. 

Digitala lagringsmedier som t.ex. CD-skivor och magnetiska lagringsmedier (diskett) 
har en långvarig, fysisk livslängd men innehållet förmodas vara föråldrat inom 5 år. Det 
innebär att de digitala lagringsmedierna behöver kopieras till nyare lagringsmedier efter 
några få år därför att informationen som de gamla digitala lagringsmedierna innehåller 
har blivit oläsbar. Dessutom måste det gå att läsa och tolka informationen. Men det är 
inte självklart att tekniken som behövs till det finns tillgänglig i framtiden (Rothenberg 
1999, s. 1-3). I många av dagens datorer finns det inga läsare för diskett. Disketten är 
det lagringsmediet som har varit den mest framträdande under den period som datorerna 
har producerats, men om några få år kommer förmodligen disketten (precis som  
CD-skivan) inte att vara användbar. Utan nu går det istället en utveckling mot  
USB-minnen eller andra lagringsmedier (CDR - en säkerhetsrisk? 2005).  
 

1.7 Bakgrund 
 
I detta kapitel ges det dels en kortfattad, allmän information om KB som är relevant för 
magisteruppsatsen, dels lämnas information om det material som många av objekten i 
samlingarna är tillverkade av. Allmän information om upphovsrätten från KB:s 
webbplats ges sist i kapitlet.   
 
KB i Stockholm har en lång historia. Redan på 1500-talet lades basen till det som senare 
skulle bli KB:s samlingar, genom Vasakungarnas boksamlingar. Sedan den tiden har 
samlingarna vuxit eller minskat beroende på orsaker som brand, krigsbyten och 
donationer. År 1661 var ett viktigt år, då en kansliordning stadgade den första 
pliktleveransen i Sverige. Pliktleveransen befallde alla tryckare i landet att överlämna 
två exemplar av alla skrifter som trycktes, ett till KB och det andra till Riksarkivet  
(KB - ett nav i kunskapssamhället 2003, s. 60-61). 
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Enligt förordning (1996:505) innehar KB det ”nationella ansvaret för dokumentation av 
svenskt samhälle och liv för att främja svensk forskning, vetenskap och svenskt 
kulturliv. ” (KB - ett nav i kunskapssamhället 2003, s. 66) KB är inte bara ett 
forskningsbibliotek utan även Sveriges nationalbibliotek, vilket innebär ett uppdrag att 
stå för insamlande, bevarande samt att ställa till förfogande såväl svenskt tryck som en 
del elektroniska dokument, samt utomlands utgivna publikationer med förbindelse till 
Sverige. Dessa uppdrag härstammar från förordningen (1993:1439) och lagen 
(1993:1392) om pliktexemplar av dokument. KB ska även se till att institutionens 
samlingar beskrivs, tillgängliggörs och bevaras åt eftervärlden. Uppdraget inkluderar 
mikrofilmning av den svenska dagspressen samt att det är KB:s plikt att på institutionen 
förvara en samling av utländsk, representativ litteratur. (KB - ett nav i 
kunskapssamhället 2003, s. 66-67, 86). KB:s uppgifter sträcker sig även utanför 
bibliotekets väggar. Förutom den ovan nämnda mikrofilmningen av den svenska 
dagspressen ska de ansvara för LIBRIS och ”den löpande nationalbibliografien och 
andra nationalbibliografiska produkter” (Jacobson 2004). ”Som central myndighet inom 
biblioteksområdet ansvarar KB för samverkans- och utvecklingsinsatser mellan 
forskningsbiblioteken i landet. KB skall även främja internationellt samarbete och utse 
ansvarsbibliotek.” (Jacobson 2004) 
 
Pliktlagen ger KB tillgång till stora samlingar av material vilket avser det skriftliga 
kulturarvet. I detta ingår periodiska publikationer som årsböcker och tidskrifter, 
dagstidningar, monografier/böcker, bilder, vykort, affischer samt vad KB kallar för 
”småtryck”. Sedan 1997 insamlas även material från Internet (KB - ett nav i 
kunskapssamhället 2003, s. 81). 
Några exempel på KB:s samlingar är: affischer, bilder, handskrifter, kartor, musiktryck, 
okatalogiserat tryck, referensbiblioteket, ryska samlingen, särskilda samlingar -översikt 
och kataloger, svenskt, tidningar, utländska samlingen, svenska webbsidor -Kulturarw3 
och digitaliserade samlingar (Jacobson 2006c). 
 
KB:s främsta målgrupper för digitalisering är forskare, studenter, lärare och elever. Det 
omfattar även allmänhetens intresse. Målet är att objekten/samlingarna ska göras 
lättillgängliga för dessa målgrupper. Digitaliseringen ska dels tillgodose invånarnas rätt 
till att ta del av KB:s samlingar, dels skydda dessa samlingar åt människor i framtiden 
(Scherman 2004a). 
 
Här ges en allmän översikt av det material som många av objekten i KB:s samlingar är 
tillverkade av. 
 
Ett material som användes före papper är pergament, djurhudar (t.ex. kalvskinn eller 
fårskinn) som behandlats på ett speciellt sätt. Pergament används i dagens läge 
fortfarande i både handskrifter och tryckta skrifter men inte en så stor utsträckning som 
tidigare i historien (Förvara för att bevara 1986, s. 6). 
 
Många typer av dokument är tillverkade av papper. Papperstillverkningen uppfanns av 
kineserna år 105 e. Kr. (Hoel 1999, s. 27), medan européerna inte lärde sig konsten 
förrän på 1000-talet. Skandinaverna följde efter först på 1500-talet. Efterhand användes 
papper i Europa istället för djurhudar och det råmaterial som användes till tillverkningen 
var lump gjord av linne, hampa eller bomull (Ulfsparre 1995, s. 49). Under  andra 
hälften av 1800-talet tillverkades papper av träfibermassa. De första pappersmaskinerna 
tillverkades i slutet av 1700-talet och efter hundra år tillverkades en stor del av allt 
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papper maskinellt. Lump var råvaran i de första maskinpappersbruken men under den 
senare hälften av 1800-talet, när produktionstakten blev högre och efterfrågan blev 
större, bytte man till halm- och träfiber. Detta ledde dock till en försämring av 
papperskvaliteten. Under 1920-talet användes fortfarande det massproducerade pappret 
med dålig hållbarhet. Idag tillverkas dock papper med lika bra kvalitet som 
bomullslumpspapper (Ulfsparre 1995, s. 48-50). 
Mängden bilder, böcker och ritningar ökade i omfång under senare delen av 1800-talet. 
Träfiberpappret var visserligen billigare men det hade en avigsida. Kort hållbarhet i 
kombination med att materialet blev skört och snabbt försurades innebär idag att 
pappret blivit ett världsomfattande problem för bibliotek, arkivinstitutioner och museer. 
Forsknings- och utvecklingsprojekt i olika delar av vä rlden arbetar på att rädda ofantliga 
samlingar konstverk, böcker och arkivhandlingar från runt sekelskiftet 1900 (Ulfsparre 
1995, s. 48-49).  
 
”Papper utgörs av sammanflätade fibrer, som vanligen limmats och bestrukits med olika 
ämnen för att erbjuda en färgfast skriv- och tryckyta. Materialet är hygroskopiskt [3], 
och en korrekt vattenhalt är viktig för att det skall behålla sin form och struktur.” 
(Förvara för att bevara 1986, s. 6) Papper som är tillverkat av träfibermassa innehåller 
biprodukter (hemicellulosa, lignin) som lätt orsakar försurning av papper (Kecskeméti 
2006).  
Pappret bryts ner av det aluminiumsulfat som används vid limningen. Limningen kan 
orsaka att även papper som är fritt från trä bryts ned (Nationalencyklopedin 
Uppslagsord: Bok4). Allt papper mister tills slut sin styrka och blir skört och missfärgat. 
Slutligen kommer det att gå sönder, men tiden det tar för pappret att brytas ner beror på 
både yttre och inre faktorer. Materialets hållbarhet bestäms av mängden cellulosa och 
lignin i det. ”Trähaltiga papper som gjorts på mekanisk massa innehåller höga halter av 
hemicellulosa, ett slags ofullständig cellulosa, och lignin (Ulfsparre 1995, s. 50).” Anna 
Christina Ulfsparre anser att ett villkor för att pappret ska ha lång hållbarhet är att det är 
framställt av helblekt kemisk massa med låg halt av hemicellulosa (1995, s. 50). Under 
1900-talet har papperskvaliteten förbättrats. Problemet är att fastän papperskvaliteten 
har förbättrats så riskerar dokument skrivna med bläck av dålig kvalitet eller 
kulspetspennor vilkas pasta förstörs, att inte klara sig (Ulfsparre 1995, s. 48). 
 
Bibliotekens objekt och samlingar består i stora drag av organiska material som t.ex. 
papper, läder eller textilväv. Idag finns även en allt större omfattning syntetiska 
organiska polymerer5 i samlingarna. Alla dessa är ämnen med olika egenskaper och när 
ämnena förenas i exempelvis en bunden bok går det ofta inte att förutsäga hur de 
kommer att påverka varandra (Förvara för att bevara 1986, s. 6). Men dokument 
skrivna på papper, som förvaras väl bibehålls i flera hundratals eller tusentals år. Ett 
exempel på dokument som har en låg papperskvalitet är pocketböcker (Arkivering är 
mer än bara lagring 2003).  
Den största delen av samlingarna i biblioteken utgörs av bundna volymer, som är 
utformade på följande sätt. Det är ett antal pappersblad som är omslutna av en pärm 
eller ett omslag som ska skydda den bundna volymen. Objektet kan vara i pergament 
eller papper och hopfogandet av det utförs med syntetisk tråd, textil eller med limning 
(Förvara för att bevara 1986, s. 6).  

                                                 
3 Det betyder ”material som upptar och avger vattenånga beroende på den omgivande luftens fuktighet på 
sådant sätt att jämvikt eftersträvas.” (Nationalencyklopedin 2006, Uppslagsord: Hygroskopiskt) 
4 Bok , se vidare under Den tryckta boken. 
5 Plaster (Förvara för att bevara  1986, s. 6). 



 9 

 
En boks hållbarhet för läsning varierar, beroende på olika faktorer. Till exempel spelar 
materialets kvalitet eller hur bokens blivit inbunden roll (Björk & Lilja 2003, s. 9). Den 
omständighet som har särskild betydelse för hållbarheten på samlingarna i biblioteken 
är hur materialet hanteras, då de flesta skador uppstår när personal eller låntagare 
behandlar materialet fel (Förvara för att bevara 1986, s. 12). 
Andra faktorer som påverkar är förvaringen. Ordentlig ventilation, dämpat ljus och 
luftcirkulation ökar möjligheten till att en dokumentsamling bevaras längre. Ljus, 
speciellt ultraviolett ljus som solljus eller ljusrör, innehåller energi och höjer 
temperaturen i en lokal. Ljus riskerar att driva på den kemiska nedbrytningsprocessen 
hos organiskt material, t.ex. tidningspapper som snabbt blir gult i solen. 
För hög temperatur kan skynda på nedbrytningsprocessen hos organiskt material. Dålig 
ventilation och luftfuktighet i en lokal kan orsaka mögelangrepp. Kraftiga vändningar i 
luftfuktigheten i lokalen kan ge sprickor eller revor i dokumenten, då organiska material 
sväller när de blir fuktiga och sedan krymper ihop när de får torka. Luftföroreningar 
som damm och cigarettrök skadar bibliotekens samlingar. Organiska material kan även 
dra till sig skadeinsekter som kan orsaka skada på materialet (Björk & Lilja 2003, s. 27, 
32-37).  
 
Ett dokument är antingen traditionellt (fysiskt) eller elektroniskt. Enligt Mats G. 
Lindquist är ett elektroniskt dokument ”ett eller flera föremål som lagrar information för 
läsning, avlyssning och/eller visning, och vars innehåll kan återges enbart med hjälp av 
elektroniskt hjälpmedel.” (1995, s. 10) Exempel på elektroniska dokument som fysiska 
enheter är: band, disketter, CD-ROM och bandkassetter. 
Både de traditionella och de elektroniska dokumenten består av två delar, dels 
informationsinnehåll och dels bärare. Ett dokuments informationsinnehåll kan vara text, 
ljud, bild eller rörliga bilder, medan bild och text kan vara dels burna elektroniskt och 
dels inte elektroniskt burna. Exempelvis kan de dokument som inte är elektroniskt burna 
vara film och de dokument som är elektroniskt burna vara rörliga bilder (video) 
(Lindquist 1995, s. 11, 15). 
  
Informationsinnehållet kan lagras antingen analogt eller digitalt. Ljudinspelningar som 
lagras på t.ex. kassett och magnetband är analoga, motsatsen är e-dokument som är 
digitala. Ett exempel på analoga dokument är videogram för VHS, medan dokument 
som är digitala kan vara CD-ROM, Video-CD, Photo-CD, ”elektroniska avbildningar av 
dokument”, ”ordbehandlingsdokument” och ”elektronisk post” (Lindquist 1995, s. 10, 
15). 
 
Något alla informationsbärare har gemensamt är att de inte varar för evigt. Traditionella 
arkivmedier som t.ex. mikrofilm eller papper kan ha en livslängd som sträcker sig över 
århundraden. Däremot varar elektronisk media möjligen i bara några år, runt 10. Det 
som påverkar livslängden hos materialet är vilken informationsbärare och apparatur 
materialet är förvarat i (Lindquist 1995, s. 8).  
 
DVD-skivor, CD-skivor och PhotoCD-skivor räknas som optiska lagringsmedier 
(Bilddatabaser och digitalisering 2003 s. 289). En DVD består av ett smalt metallskikt 
som är inneslutet i plast. I metallskiktet lagras skivans innehåll i form av mindre gropar. 
En hel och ogrumlad plast är en garanti för att skivan förblir fräsch. En DVD som är 
oskyddad kan hålla i ca hundra år, medan den kan bli flera hundra år gammal förvarad i 
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arkiv med rätt halt av vattenånga och temperatur (Arkivering är mer än bara lagring 
2003).  
Informationen på en CD-skiva är formad på skivan i gestalt av en slät yta eller en liten 
fördjupning. Informationen avsöks genom att en fokuserad laserstråle far fram över ytan 
på skivan. En slät yta återkastar ljuset medan en grop inte gör det. Det är vanligt att CD-
skivor tillverkas av polykarbonat6 (Eriksson 1994, s. 26). Kvaliteten på en CD-skiva 
påverkar dess fysiska livslängd. En vanlig CD, tillverkad av ett material som består av 
zinklager i plast, beräknas ha en fysisk livslängd på möjligen 10 eller 20-50 år. Ett 
guldlager i glas på en CD-skiva ger däremot den längsta hållbarheten (Tersmeden 2006, 
s. 12).  
Det krävs mer än damm eller fingeravtryck för att en CD-skiva ska sluta fungera. 
Avläsningslasern tränger igenom skivans ytskikt när den hämtar informationen, 
eventuell smuts ligger utanför den, så oftast påverkas avläsningen inte. Om den skulle 
bli det existerar det en inbyggd felkorrigering i skivan som ingriper. En annan faktor 
som inte påverkar informationen i en CD är magnetfält (Eriksson 1994, s. 27-28).    
 
Den kemiska och fysiska nedbrytningen på optiska lagringsmedier kan innebära att den 
information som lagrats blir svårläst samt att det kan göra nyare information svår att 
registrera (Hoel 1999, s.167).  
 
Enligt upphovsrättslagen (1996:729), har upphovsmannen till ett verk rättighet till det. 
Enbart han/hon kan bestämma vem som får göra vad med verket. Upphovsrätten 
(copyright) gäller automatiskt, utan någon anmälan.   
 
 

Upphovsrätten består av två huvuddelar: den ideella delen och den ekonomiska 
delen. Den ideella upphovsrätten, som också kallas namnangivelserätt, innebär att 
upphovsmannen har rätt att bli angiven som upphovsman när verket framförs eller 
används. Den ideella delen innehåller också en rätt till respekt för verket. Det 
innebär att upphovsmannen avgör om ändringar får göras i verket i samband med 
att exemplar framställs eller att verket framförs offentligt. Upphovsmannen 
bestämmer också om verket får översättas eller bearbetas, exempelvis för ett annat 
medium och om verket får återges i ett främmande sammanhang. Den ideella rätten 
behålls alltid av upphovsmannen.  
Den ekonomiska rätten är upphovsmannens exklusiva rätt att förfoga över verket 
genom att framställa exemplar av verket och att göra verket tillgängligt för 
allmänheten. Upphovsmannen bestämmer således helt över sitt verk. 
Exemplarframställning av ett verk görs vanligtvis genom reproduktion eller vanlig 
kopiering. En upphovsman kan göra ett verk tillgängligt på olika sätt. Pjäser och 
filmer tillgängliggörs genom att verket framförs offentligt. Böcker och annat tryckt 
material görs tillgängliga genom spridning av verket till allmänheten. 
Tillgängliggörande av främst bildkonst sker genom visning av verket offentligt. 
Slutligen kan en upphovsman tillgängliggöra sitt verk genom överföring till 
allmänheten via ett nätverk, exempelvis Internet. (Kungl. biblioteket: Viktigt att veta 
om upphovsrätt  2006) 

 
Verket är skyddat under upphovsmannens levnad och sedan under en 70-årsperiod. 
Efter skaparens bortgång överförs rätten till verket till hans/hennes arvingar som 
förfogar över skyddet, tills de 70 åren har passerat. När 70-årsperioden inte längre gäller 
tar klassikerskyddet över, vilket betyder att verket skyddas från anstötligt användande. 
KB får lov att kopiera enskilda artiklar och mindre stycken till användare, men får än så 

                                                 
6 Polykarbonat är en ”extremt slagtålig plast som också används i armerade fönster.” (Eriksson 1994, s. 
26) 
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länge enbart lämna ut kopior på papper. För att lämna ut digitala kopior krävs att de har 
en ”avtalslicens med en organisation som tillvaratar upphovsmännens 
intressen.”(Kungl. biblioteket: Viktigt att veta om upphovsrätt 2006) KB har inte någon 
sådan än.  
 
Samlingarna på KB tillhör biblioteket men de disponerar inte över upphovsrätten till 
dem. Vill en användare kopiera något (detta gäller inte för privat bruk) måste han/hon ta 
kontakt med verkets upphovsman eller en upphovsrättsorganisation. Om användaren 
dessutom ska ta kopior av skyddat material, begär KB att han/hon undertecknar en 
försäkran där han/hon påtar sig full ansvarighet för nyttjandet av kopior. Efter 70 år 
behövs det inget tillstånd, men upphovsmannens namn måste alltid finnas med vid 
bilderna eller texten (Kungl. biblioteket: Viktigt att veta om upphovsrätt 2006). 
 

1.8 Informationsinsamling 
 
Vid vårt sökande efter information har olika sökmotorer på Internet begagnats, som 
Google och Yahoo. Sökmotorerna har använts till att påträffa böcker, artiklar i 
tidskrifter samt webbplatser som var relevanta för vårt problemområde. Google och 
Yahoo har undersökts med flera söktermer, som: digitalisering, kulturarv, KB, Kungliga 
biblioteket, Nationalbiblioteket, projekt, bevarande, preservation, affisch, CD-rom, 
DVD, dokument och cultural heritage.  
 
Med hjälp av olika databaser har vi påträffat referenser till olika monografier och 
magisteruppsatser. De databaser som använts är Nordiskt BDI- index och LIBRIS. De 
innehåller relevanta dokument inom området bibliotek, dokumentation och information. 
Vid informationssökningen har snöbollsmetoden varit en effektiv sökväg för att påträffa 
ytterligare relevanta tryckta och elektroniska källor genom att studera referenslistor i 
böcker, artiklar och magisteruppsatser. 
 
Tjänsten bibliotek.se har gett relevant litteratur. Den är ett samarbetsprojekt mellan 
KB/LIBRIS och Bibliotekstjänst AB, där informationen hämtas från de två databaserna 
BURK och LIBRIS. Efter träffar i bibliotek.se har vi vid upprepade tillfällen sökt efter 
informationen i respektive bibliotekskatalog. 
Flera bibliotekskataloger har konsulterats efter monografier och rapporter för att 
påträffa information till vår magisteruppsats. Bibliotekskatalogen på 
Högskolebiblioteket i Borås och Blekinge tekniska högskolas bibliotek har använts för 
att påträffa relevant litteratur. Litteratursökning har även skett genom att vi har letat 
bland litteraturen på hyllorna i bibliotek, s.k. browsing. Nationalencyklopedins 
webbplats har använts för att förklara och definiera en del begrepp.  
 
Genom vår Informant B på KB fick vi projektrapporten DIGSAM: Digitalisering och 
dess samordning inom Kungl. biblioteket, vilken försåg oss med information om 
institut ionens urvalskriterier. KB:s webbplats har bidragit med information om 
bibliotekets digitaliserade samlingar och allmän information om biblioteket. Vi har även 
funnit relevanta artiklar om digitalisering och kulturarv i tidskrifter.   
På KB:s webbplats fann vi den version av upphovsrätten som vi kom att använda som 
primärkälla i kapitlet Bakgrund. Genom det ville vi få KB:s version av upphovsrätten. 
 



 12 

1.9 Tidigare forskning 
 
I kapitlet kommer vi att beskriva dels en rapport från Statens Offentliga Utredningar om 
KB:s verksamhet, dels några teoretiska projekt och rapporter som har utarbetats av KB. 
Det omfattar KB - ett nav i kunskapssamhället, DIGSAM-rapporten, rapporten 
Plattform för bilddatabaser och boken Digital library use: social practice in design and 
evaluation. Rapporterna och projekten behandlar olika aspekter av KB:s 
digitaliseringsarbete som är kopplade till våra frågeställningar.    
  
Statens Offentliga Utredningar (SOU) gav 2003 ut ett betänkande: KB - ett nav i 
kunskapssamhället, som vi har hämtat information ur om KB:s digitaliseringsarbete. 
Utredningens uppgift gick ut på att utvärdera KB:s arbetsformer och verksamhet  
(KB - ett nav i kunskapssamhället 2003, s. 19). I utredningen lämnas ett lagförslag för 
att skydda värdefulla verk och samlingar. Det presenteras även förslag på nationella 
bevarandeinsatser, en nationell bevarandeplan och ett nationellt bevarandesekretariat. 
Ett handlingsprogram för digitalisering, Kulturarv till mångas glädje och nytta, 
presenteras. Den ska öka tillgängligheten till KB:s samlingar för allmänheten, forskare 
och studenter (KB - ett nav i kunskapssamhället 2003, s. 18).  
 
För vår studie har kapitel fem Kulturarv till mångas glädje och nytta– en handlingsplan 
för digitalisering varit intressant eftersom det kapitlet tagit upp en handlingsplan för 
digitalisering. Det tar bl.a. upp digitaliseringens olika moment, ger en beskrivning för 
vem digitaliseringen ska göras och vad som ska digitaliseras samt hur det ska gå till.  
I kapitlet ges förslag på vilka utgångspunkter digitaliseringsarbetet bör utgå från:  

 

- val av objekt ska utgå från brukarna 
- utbildningens och forskningens behov ska prioriteras och tillgängligheten ska gälla 
alla nivåer i utbildningssystemet 
- för att stimulera framför allt ungdomars intresse för det svenska kulturarvet bör ett 
digitaliseringsprojekt som riktar sig till skolan ingå (KB - ett nav i 
kunskapssamhället 2003, s. 228) 
 

 
Syftet med en digitalisering bör vara ”att öka kunskapen om vår mångfasetterade 
historia och underlätta forskningen om det svenska samhället och dess utveckling.”  
(KB - ett nav i kunskapssamhället 2003, s. 228)   
Det betonas att ett material bör prioriteras om det är ofta efterfrågat, svåråtkomligt och 
värt att skydda. Ett urval ska främst göras av svenskt tryck, unika bilder och 
handskrifter som förvaras i Sverige (där det äldsta och handskrivna materialet ska väljas 
först), material som är ömtåligt eller ålderstiget och tål av den anledningen inte att lånas 
ut samt är av intresse för forskningen och allmänt. Även äldre unika samlingar som är 
intressanta för forskningen internationellt och i Sverige bör framhävas. Utländskt tryckt 
material ska enbart i undantagsfall prioriteras. Det material som skall prioriteras är 
primärmaterial och urkunder7 (KB - ett nav i kunskapssamhället 2003, s. 219-220).  
Urvalet på KB styrs mestadels av att kunderna gör slumpmässiga beställningar (KB - ett 
nav i kunskapssamhället 2003, s. 183).   
 

                                                 
7 En urkund är ett ”ursprungligt dokument som har värde som kunskapskälla eller bevis särsk. om 
dokument från äldre tid (Nationalencyklopedin, Uppslagsord: Urkund)” 
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I utredningen definieras begreppet digitalisering som hela processen från urval av 
objekt/samlingar till överförandet av dessa till digital form, inte bara bildfångsten. I 
processen är fokus på de objekt som ska digitaliseras ur samlingarna. Fokus ligger inte 
på konvertering,8 vilket KB redan har utfört mycket av. Dessutom ingår det inte i 
processen att ta sig an material som är digitalt fött9 (KB - ett nav i kunskapssamhället 
2003, s. 179). (För hela digitaliseringsprocessen, se kapitlet Digitalisering.)  
   
DIGSAM (Digitalisering och dess samordning inom KB) är ett projekt som 
genomfördes internt på KB under 2003-2005.10 Den generella uppgiften med projektet 
var att utreda hur organisationen på KB influeras av en större digitaliseringsverksamhet 
och vad det krävs för verktyg för att en omfattande digitalisering ska inrättas som en del 
av verksamheten på KB.  
Projektet ordnades i sju aktiviteter, där varje aktivitet hade sitt eget uppdrag. Den 
aktivitet som var relevant för vår magisteruppsats var nr. 3, Prioriteringsmodeller för 
urval vid digitalisering (Scherman 2005, s. 15). Dess uppdrag var: 
 

KB skall utarbeta en plan för digitalisering där olika samlingar utpekas och 
prioriteringar görs mellan dem. Denna plan ska överensstämma med de 
övergripande målen för KB:s digitalisering. Planen påverkas både av de användare 
KB vill rikta sig till och av de resurser för digitalisering som KB kan räkna med i 
kortare och längre perspektiv. Den kommer också att påverkas om en nationell plan 
för digitalisering inom ABM-området upprättas.   
 
Digsam tar med stöd från en arbetsgrupp fram en för KB anpassad 
prioriteringsmodell i form av en utförlig enkät. Den skall spegla kvalitets- och 
resursbehov vid materialurval för framtida digitaliseringsprojekt. Resultatet ska bli 
en enkel, handfast checklista.  
 
Efter att de samlingsansvariga fyllt i enkäten avslutas arbetet med utvärdering och 
analys. Ett förslag till prioritering skall därefter lämnas till chefsrådet. (Scherman 
2005, s. 84) 

 
Gruppen som arbetade i projektet skulle, som nämns ovan, ta fram ett verktyg som 
kunde underlätta urvalet vid digitalisering. Resultatet av deras arbete blev en checklista. 
Den nyttjas till att ställa samman och redogöra för fakta som behövs till beslutsfattandet 
om urvalet.  
 
Gruppen menade att de mer övergripande principerna när det gäller urvalet ska 
definieras av KB:s ledning utifrån det som är bibliotekets uppdrag. När något lämpligt 
föremål utses till digitalisering så beslutar ledningen om vad som ska prioriteras. 
Checklistan blir det verktyg som används vid sammanställandet av beslutsunderlaget 
vid digitaliseringen.   
 
Checklistan är framställd speciellt för KB:s ändamål men under 2005 kommer en 
version som ska fungera även för andra institutioner inom ABM. Checklistan grundas 
på en följd av frågeställningar som vidrör olika aspekter av arbetet med digitalisering. 
Dess syfte är att ”kunna sammanställa och vid behov jämföra information som rör 
                                                 
8 Konvertering betyder ”överföring av befintliga kataloger till digital form” (KB - ett nav i 
kunskapssamhället 2003, s. 179) 
9 Digitalt fött innebär ett material som skapats av modern informations- och kommunikationsteknik, t.ex. 
elektroniska böcker och webbsidor (KB - ett nav i kunskapssamhället  2003, s. 179).   
10 Resultatet av projektet presenterades i Kungl. bibliotekets rapport nr 28 DIGSAM: Digitalisering och 
dess samordning inom Kungl. biblioteket. 
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tillgänglighet, bevarande, teknik och bildfångst” (Scherman 2005, s. 26-27) 
Checklistans första sida är formulerad på följande sätt:  
 

Checklista inför digitaliseringsprojekt vid Kungl. biblioteket 
 
Namn på samling/objekt:  
 
Samlingens storlek: 
 
Typ av objekt: 
 
Format: 
 
Signum: 
 
Samlingsansvarig enhet: 
(Scherman 2005, s. 28) 

 
På nästa sida och på följande sidor kommer några avsnitt som innehåller 
frågeställningarna, där varje avsnitt är placerad på en egen sida. ”För att göra modellen 
överskådlig är frågorna uppdelade i olika avsnitt utifrån den typ av information som 
avses.” (Scherman 2005, s. 27) Checklistan tar i första avsnittet upp frågor som berör 
tillgänglighet, vilka besvaras av den enhet som har ansvaret för den aktuella samlingen. 
Exempel på frågor till avsnittet: Är objektet/samlingen omfattad av KB:s uppdrag? Är 
upphovsrätten ett hinder för att tillgängliggöra objektet/samlingen? Efterfrågas verket i 
stor omfattning? Underlättar digitalisering tillhandahållandet av objektet?  
Sedan kommer avsnittet bevarande som bevarandeenheten har hand om och som de ger 
svar på, i samråd med den enhet som är samlingsansvarig.  
I detta avsnitt definieras värde: ekonomiskt, inneboende, informationsvärde och 
originalvärde, förvaring: till exempel om formatet är svårhanterligt, användning: 
tidigare och förväntad, kondition: vilken omfattning nedbrytningen är i och tillståndet 
på materialet. Det vill säga upplysningar om nyttjande, värde, förvaring och kondition. 
Efter bevarande kommer avsnittet bildfångst som behandlas av repro- och fotoenheten 
utifrån t.ex. frågan: finns den utrustning som behövs till att digitalisera objektet på KB?   
Frågor om teknik svarar data- och IT-enheten på: exempelvis, befintliga resurser för att 
säkerställa den långsiktiga åtkomsten av de digitala filerna, finns de?  
Både avsnitten teknik och bildfångst behandlar frågor om nivån på kvaliteten, frågor om 
former för digital lagring och frågor om former för åtkomst (Scherman 2005, s. 27,  
29-33). 
 
Plattform för bilddatabaser är ett projekt på KB som pågick under 1999. Syftet har 
varit att skapa rutiner och standarder för digitalisering, registrering och fotografering 
samt ”en gemensam struktur där olika typer av digitaliserat material (text, bild, kartor 
och affischer etc.) kan ingå och samverka.” (Gram & Kjellman 2000, s. 6) Projektets 
uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för samordnade rutiner, standarder och 
tekniska lösningar för registrering och katalogisering, att se över fotograferingens och 
digitaliseringens rutiner och teknik för att en hög och jämn kvalitet ska fås fram på 
materialet. Avsikten är att skapa ”grundförutsättningar för en bra och effektiv hantering 
av digitala och fotografiska avbildningar.” (Gram & Kjellman 2000, s. 72) Ett mål är att 
materialet ska länkas till och bli integrerat med LIBRIS. Projektet har visionen ”att 
skapa en plattform som på ett enkelt och lätthanterligt sätt tillgodoser allmänhetens 
behov av tillgänglighet och sökbarhet” (Gram & Kjellman 2000, s. 72). En annan vision 
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omfattar att hanteringen av det fotografiska och digitala ma terialet ska bli effektivare. I 
det ingår arkivering, leveranser och beställningar (Gram & Kjellman 2000, s. 72). 
 
Projektgruppen har upprättat ett antal ”aktiviteter”. Dessa är Termer och begrepp, 
Urvalskriterier, Registrering, Kvalitet och standard, Teknisk och administrativ 
plattform. Projektgruppen har definierat Termer och begrepp som är centrala t.ex. bild, 
bildfil, bilddatabas, bevarande, kopia, original, digital, analog, masterfil och 
faksimilkvalitet. Resultatet har sammanställts i en termlista. Termlistan är ett 
”arbetsdokument” som ska utgöra ett underlag för ett fortsatt språkbruk på bildområdet 
inom KB. Andra bibliotek som utför liknande projekt ska även de kunna använda 
termlistan (Gram & Kjellman 2000, s. 76).  
Vid aktiviteten Registrering har projektgruppen arbetat med termer för bildbeskrivning, 
katalogisering, ämnesord, klassifikation och format.  
Ett underlag för en intern teknisk standard inom området för digitalisering har utarbetats 
inom projektgruppens aktivitet Kvalité och standard. Det avser främst bildfilsformat, 
färghantering, metadata och bildkvalitet. Frågor som avser bevarande och 
tillhandahållande av fotografiska och digitala avbildningar har i projektet utretts inom 
aktiviteten Teknisk och administrativ plattform. Aktiviteten har även utrett 
administrativa frågor som avser rutiner i förbindelse med bildhantering.  
Aktiviteten Urvalskriterier uppdrag har varit att ta fram förslag till riktlinjer för på 
vilket sätt material ska väljas för digital eller fotografisk avbildning. Tanken är att dessa 
förslag ska användas av olika enheter på KB när framtida digitaliseringsprojekt ska 
planeras (Gram & Kjellman 2000, s. 68, 77).  
 
Resultatet av det utförda arbetet har redovisats i olika delrapporter. De delrapporter som 
presenteras är från olika aktiviteter. ”Definiera termer och begrepp” som presenterade 
de begrepp och den terminologi som har beslutats inom projektet, ”Kriterier för urval” 
presenterade vilka kriterier som inför en digitaliseringsprocess borde uppmärksammas 
vid urvalet, samt de faktorer som kan påverka urvalsprocessen. (Detta är den delrapport 
som varit relevant för magisteruppsatsen.) I tre delrapporter redovisas 
Registreringsuppdraget som är: resultatet från Format- och katalogiseringsgruppen, som 
redogör för de katalogiseringar som genomförts på prov och för den lathund som tagits 
fram för bildkatalogisering. Klassifikation- och ämnesordsgruppen redogör för de 
problem som kan uppstå kring bildindexering samt har tagit fram några klassifikations- 
och ämnesordstesaurusar för beskrivning av bildinnehåll, samt Termgruppen som 
presenterar terminologin för beskrivning av bildfunktion och bildteknik. ”Kvalitet och 
standard” och ”Teknisk och administrativ plattform” presenterar projektets tekniska del. 
Delrapporten ”Användargränssnitt” utelämnades (Gram & Kjellman 2000, s. 9).  
 
Plattform för bilddatabaser ger en lista på KB:s urvalskriterier, vilket innebär det syfte 
urvalet bör ske i vid digitalisering: 

 
• Framhäva individuella dokument som innehar ett speciellt värde  

Det innebär att dokument som bedöms vara av särskilt värde blir 
utvalda. Dokumentets värde bör bedömas av en professionell expertis 
med kunskap om vilket material som är särskilt betydande inom ett 
ämne.  
    

• Framhäva samlingar som innehar ett speciellt värde  
Särskilt värdefulla samlingar väljs ut av en expertis, t.ex. skillingtryck. 
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• Tillgängliggöra material som eftersöks mycket av användarna 

Det innebär att man tillgängliggör allt det material som används mest 
av användarna.    
 

•    Material som ofta efterfrågas och som skall återges i faksimil11 
kan tillgängliggöras        
Exempel på detta är de dokument som är intressanta typografiskt sett, 
konstkataloger och annat material som baseras på bilder. 

 
• Material som ofta efterfrågas men där det inte är tvunget att       

         materialet återges i faksimil, kan tillgängliggöras  
         Exempel på detta är förteckningar över böcker på bokauktioner. 
  

• Material som eftersöks mycket men är i ett dåligt skick kan 
tillgängliggöras 
Dokumentet avbildas i första hand av bevarandeskäl, vilket betyder att 
dokumentet digitaliseras för att skona originalet.   
 

• Material i dåligt skick kan tillgängliggöras oberoende på om det 
eftersöks eller inte 
Om materialet inte tas tillvara finns det risk för att det kommer att 
förstöras, t.ex. genom nedbrytning eller fel förvaring.  

 
•    Material i dåligt skick kan tillgängliggöras 

Bedöms det att ett material inte bör plockas fram för att det inte är i     
lämpligt skick för detta, så kan materialet digitaliseras i förebyggande 
syfte. 
 

• Material av nationellt intresse kan tillgängliggöras 
         Ett stort nationellt symbolvärde i en samling kan vara en tillräcklig      
         orsak till att tillgängliggöra den.  

 
• Material som tillgodoser internationellt intresse kan 

tillgängliggöras 
         Digitalisering av material som tar hänsyn till det internationella  
         intresset och som kan medföra till att kännedom om KB:s samlingar  
         sprids utomlands.  

 
• Material av stort omfång och format kan tillgängliggöras 

En samlings fysiska omfång och format påverkar hur urvalet görs, 
t.ex. en för stor samling kan vara svår att förevisa i original.   
 

• Material som förväntas finnas på biblioteket 
Det material som allmänhet och forskare mest söker efter kan 
digitaliseras. Även det material som det förväntas att KB ska ha 

                                                 
11 Faksimil avser ”en exakt avbildning i tryck av ett brev, en teckning, en bok etc.”  
(Nationalencyklopedin, Uppslagsord: Faksimil) 
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hemma. I det senare fallet rör det sig bl.a. om sådant material som 
inbegrips av leveransplikten. 

 
• Föra samman samlingar som är spridda över KB  

En del material av samma sort finns utspritt på ett antal ställen. Om 
materialet sammanförs digitalt ges en bättre helhetsbild av 
samlingarna samt att det underlättar vid framtagningen och sökningen.  
 

•    Läsbarheten kan ökas genom förstoring 
Digitalisering kan öka läsbarheten, exempelvis med zoomning där 
delar av en bild kan förstoras och därmed öppna vägen för studier av 
detaljer. Detta omfattar dock bara hur väl tecken och linjer kan läsas. 

 
• Läsbarheten kan ökas genom förvrängning 

Genom att ändra (förvränga) bilden digitalt kan läsbarheten ökas 
genom att t.ex. smuts och revor tas bort. 

 
• Generera tänkbara användare  

Existerar det ett stort antal användare som kan tänkas använda sig av 
en digitaliserad samling eller ett objekt kan detta vara ett 
urvalskriterium.  
 

• Öka säkerheten 
Genom digitalisering kan man tillgängliggöra material som inte är 
stöldskyddat och därmed minska risken för stöld.   
 

• Ge överblick av samlingarna 
För att ge en översikt över en samling kan man fotografera eller digitalisera ett 
snitt ur den samlingen. 

 
• Presentera det som är populärast 

De delar av samlingarna som är extra populära eller exklusiva 
presenteras i digital form.  
 

• Presentation av register och forskningsresultat 
En bättre tillgänglighet till samlingarna fås genom att digitalisera 
register, forskningsresultat och referenser. Forskningsresultaten, 
registren och referenserna kan sedan användas som ingångar till 
samlingarna (Gram & Kjellman 2000, s. 15-18).  
 
 

Urvalsprocessen kan påverkas av copyrightaspekter. För att ett material som omfattas av 
upphovsrätten ska få avbildas och tillgängliggöras på Internet, måste 
upphovsrättsinnehavaren ha gett sitt tillstånd. Däremot går det att tillgängliggöra 
material som inte är upphovsrättsskyddat. 
 
Vid urvalsprocessen görs dels en bedömning av vad som är aktuellt, dels en bedömning 
efter hur bra det går att fånga upp materialet med hjälp av tekniken. Material som 
avbildas med en lägre kvalitet blir på kort sikt billigare. Detta beror på att det tar mindre 
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tid att utföra och att lågupplösta bilder inte tar mycket utrymme för filerna. Men det blir 
dyrt om digitaliseringsarbetet måste göras om av kvalitetsskäl.  
 
Digitalisering är en process som är dyrbar. Det är inte bara val av teknik som kostar, det 
innefattar även administrativt arbete. Det handlar om att de olika momenten vid digital 
och fotografisk avbildning kontrolleras, som t.ex. originalets papperskvalitet och 
ordning, namngivning av filer och registrering. Den digitala avbildningen kan medföra 
att kundernas service förbättras och även kan ge en ekonomisk vinst. Denna vinst 
kommer av att man enklare kan tillverka och sälja avbildningarna samtidigt som 
originalen inte får så stort behov av åtgärder därför att de inte utsätts för slitage (Gram 
& Kjellman 2000, s. 18-19). 
 
Digital library use: social practice in design and evaluation är en bok från 2003 av Ann 
Peterson Bishop, Nancy A. Van House och Barbara P. Buttenfield. Boken behandlar 
digitala bibliotek12 som ”sociotechnical systems-networks of technology, information, 
documents, people, and practices. It is about digital libraries’ interactions with the larger 
world of work, institutions, knowledge, and society, as well as with the production of 
knowledge. And it is about creating, managing, and evaluating DLs.” (Bishop, Van 
House och Buttenfield 2003, s. 1) Det vill säga den handlar om att se digitala bibliotek 
som ett socialt system, hur digitala bibliotek växelverkar med omvärlden och 
produktionen av kunskap samtidigt som författarna anger att de arbetar på metoder till 
att skapa och utvärdera digitala bibliotek. (Digitala bibliotek kallas i fortsättningen för 
DL, den engelska förkortningen av digitala bibliotek).  
Det finns 12 kapitel i boken och varje kapitel är skrivet av olika författare. Av dessa har 
särskilt kapitel 2, 3 och 11 varit relevanta fö r vår magisteruppsats men inget av dem tar 
upp kulturarv. I kapitlen presenteras flera projekt som använder sig både av empiriska 
och analytiska metoder. De olika författarna har använt sig av intervjuer, fältarbeten och 
observationer.  
 
Det finns två mål med denna bok. “One is to inform policy and professional practice in 
DLs with socially grounded understanding of DLs as part of a web of social relations 
and practices. Another is to perform ‘technically informed social analysis’ (Bowker, 
Star, Turner, and Gasser 1997, p. xiii) of phenomena of interest to social scientists that 
are highlighted by digital libraries, specifically issues of work, groups, and knowledge.” 
(Bishop, Van House och Buttenfield 2003, s. 2)     
 
Kapitel 2 är skrivet av David M. Levy och i det nämner han att digitala dokument är 
ostabila, de förändras. Papper är däremot inte lika instabila som digitala dokument är, 
men även de förändras. Författaren menar att alla dokument är både rörliga och fasta, 
som ett exempel används en shoppinglista, ett dokument som förändras oftare och som 
har en kortvarig livslängd medan böcker kan vara oförändrade länge. De digitala 
dokumenten genomgår oftast en snabbare innehållsmässig förändring än en fysisk 
volym och de blir mer instabila än vad de flesta dokument tryckta på papper är. Men de 

                                                 
12 Digitala bibliotek är ett begrepp som omfattar ”a wide range of working systems and research 
prototypes, collections of information and documents, and technologies.” (Bishop, Van House och 
Buttenfield 2003, s. 1) Författarna har i boken undvikit att definiera termen digitala bibliotek för att det 
finns en stor variation av detta begrepp i de olika kapitlen.    
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digitala dokumenten ”should not be taken to mean that all digital talk will simply be 
unfixable or unrepeatable.” (Bishop, Van House och Buttenfield 2003, s. 37)  
 
I kapitel 3 diskuterar Catherine C. Marshall olika gränser som kan uppstå med DL:s. 
Med gränser menas någonting som har en benägenhet att separera något eller något som 
sätts emellan. Det framgår att det finns både sociala och fysiska faktorer som gör upp 
gränser, som strukturen i en organisation. Ett exempel på en gräns kan vara en 
geografisk gräns (Bishop, Van House och Buttenfield 2003, s. 43). Det kan finnas 
gränser emellan organisationer, samlingar, dokument och mellan olika grupper av 
användare (Bishop, Van House och Buttenfield 2003, s. 11). 
Det gjordes ett fältarbete vid ett universitetsbiblioteks Educational Technology Center 
(ETC). Detta center försåg fakulteten med visuella resurser till klassrummen. 
Diabildssamlingen var ursprungligen diabilder som fakultetsmedlemmar kunde beställa 
ur material, t.ex. böcker, många medlemmar hade även privata samlingar. Diabilderna 
användes som undervisningsmaterial. När fältarbetet började höll diabildssamlingen på 
att bli katalogiserad och digitaliserad, för flera diabilder hade med tiden försvagats och 
nyare diabilder var katalogiserade under ett nytt system. Samlingen behövde därmed 
gallras. Studien gick ut på att digitalisera diabilder som användes i undervisningen, 
d.v.s. att de ville skapa digitala bilder istället för 35 mm diabilder, för att det dels fanns 
digitala bildprojektorer åtkomliga och dels för att det fanns ett behov av att få tillgång 
till diabilderna genom distansutbildning. Kapitlet tog upp olika problem som uppstod, 
bl.a. att en del av materialet påverkades av upphovsrätten, problem med digitaliseringen 
av bilderna och samlingens gränser (Bishop, Van House och Buttenfield 2003, s.  
46-47).  
 
Som nämnts ovan undersöker kapitlet gränser av olika slag. Upphovsrätten är en gräns 
som kan hindra tillträdet in i ett DL eller hindra ett material att göras tillgängligt i ett 
DL. Som i fallet ETC kan personer utanför ETC få tillgång till delar av samlingen som 
universitetet förfogar över upphovsrätten till. Men andra delar av samlingen är avsedd 
för medlemmar av ”the local university community (Bishop, Van House och Buttenfield 
2003, s. 51)” och är tillgängliga som utbildande resurser. Här blir upphovsrätten ett 
hinder då den gör att den delen av samlingen inte kan göras allmänt tillgänglig på 
Internet. Biblioteket och ETC har på olika sätt försökt konstruera gränserna så att 
tillgång till begränsade samlingar inte är omöjlig (Bishop, Van House och Buttenfield 
2003, s. 51). 
 
Kapitel 3 innehöll även CALTRAN-projektet, som var staten Kaliforniens 
”transportation agency.” (Bishop, Van House och Buttenfield 2003, s. 47) Här bestod 
programmet av att sätta upp ett självförsörjande magasin för ”shared working 
documents for a bridge replacement project.” Arbetet innebar skanning av både 
inkommande dokument och dokument i en redan existerande samling (Bishop, Van 
House och Buttenfield 2003, s. 47). I projektet bestod, eller inkluderade, en del av de 
dokument som skulle skannas av mycket stora sidor. Marshall ställer frågan: hur skulle 
de hantera dem när de skulle skannas? Skulle de förminska dokumenten så att de kunde 
skannas eller om bara delar av dem skulle skannas? (Bishop, Van House och 
Buttenfield 2003, s. 53) 
 
I kapitel 11 redogör Nancy A. Van House för UC Berkeley Digital Library Project 
(UCB DL). Målet med projektet var att få en bättre förståelse av ”distributed 
collaborative cognitive work, the role of information and information practices and 
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artifacts, and the potential effects of digital information.” (Bishop, Van House och 
Buttenfield 2003, s. 273-274) Projektet arbetade med företeelser som att utveckla nya 
dokumentmodeller och redskap för återvinning av bilder. UCB DL hade en ”substantial 
and diverse test bed of textual documents, photo images, datasets, and various kinds of 
georeferenced data.” (Bishop, Van House och Buttenfield 2003, s. 273) Kapitlet 
använder mest den delen av ”test bed” som hette Calflora som är en samling över olika 
plantor. 
Kapitlet undersökte synvinkeln av nyttjandet och distributionen av digital information 
som dök upp när intervjuer gjordes med två olika samhällen. Syftet med intervjuerna 
har varit att få kunskap om framställningen av informationsartefakter och information 
samt miljöplaneringen och dess användning. Intervjuer gjordes dels med personer som 
arbetade med vattenplaneringen i Kalifornien, dels med folk som hade arbeten som 
anknöt till de botaniska databaser som fanns i UCB DL. Det omfattade folk på 
Californias universitet, inom statliga och federala förbund och på 
forskningsinstitutioner. Det som framhävdes vid intervjuerna var att det fanns ett stort 
intresse för att dela med sig av information, ofta inom regeringsorganisationer och 
lokala miljöorganisationer som såg på DL:s som ett sätt för att nå en bredare publik 
(Bishop, Van House och Buttenfield 2003, s. 273-276).  
Med DL finns det möjlighet att göra information lättare tillgänglig för fler än för bara 
dem som producerade den (Bishop, Van House och Buttenfield 2003, s. 277).  
 
UCB DL har både varit forskningsprojekt och en ”test bed”. Det är många projekt inom 
DL där det har skett samarbete emellan bibliotekarier, forskare, tekniker och ”user 
communities” (Bishop, Van House och Buttenfield 2003, s. 280). Några av de personer 
som ställt upp i projekten har varit frivilliga (Bishop, Van House och Buttenfield 2003, 
s. 280). Samarbete förekommer ofta inom DL. Delvis arbetar olika grupper ihop som 
bygger, driver och använder ett DL, olika grupper bidrar med innehåll. Dels stödjer 
innehållet i ett DL det delade arbetet från användare och informationsförsörjare (Bishop, 
Van House och Buttenfield 2003, s. 287).  
 
 

2. Metod 
 

2.1 Val av metod 
 
Ett tillvägagångssätt för att få information om orsakerna till KB:s urval var genom 
studier av tidigare gjorda digitaliseringsprojekt på KB. Vårt val av metod för 
magisteruppsatsen har blivit kvalitativa metoder i form av frågeformulär, personliga 
intervjuer och telefonintervjuer.  
Anledningen till att kvalitativa metoder har använts är att vi hade för avsikt att få fram 
hur KB resonerar vid urval av dokument som ska digitaliseras. Enligt Pål Repstad har 
kvalitativa metoder kritiserats för att i för stor utsträckning enbart fokusera på 
personliga åsikter och åsidosätta materiella och sociala strukturer i samhället (1999,  
s. 62).  
För vår undersökning behöver det inte vara en nackdel, eftersom vi avsåg att få fram 
åsikter och undersöka vilka prioriteringar som gjordes enbart på KB:s institution. Då 
kan metoder som ger informanterna möjlighet att motivera varför de har en viss 
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ståndpunkt i en sak, vara lämpliga. Det faktum att undersökningen endast omfattar KB, 
gör att vi inte kommer att undersöka sociala eller materiella strukturer i samhället.   
 
Anledningen till att vi valde frågeformulär och telefonintervjuer var att det geografiska 
avståndet mellan Stockholm och Borås gjorde att vi bedömde att personliga intervjuer 
inte var möjliga. Men efterhand som arbetet med magisteruppsatsen fortskred upplevde 
vi att frågeformulären var begränsade. De saknar en personlig intervjus eller 
telefonintervjus fördelar att utveckla en intervjufråga eller tillfället att studera 
informanten under intervjun. Repstad anser att kvalitativa metoder har fördelen framför 
kvantitativa metoder i och med att de är flexibla. Nya frågor framträder under arbetets 
gång. Under en personlig intervju kan det bli aktuellt att ställa uppföljningsfrågor som 
uppstått under intervjuns gång (Repstad 1999, s. 11).  
Enligt Jan Trost i Enkätboken går det visserligen att infoga öppna frågor med 
svarsalternativ i ett frågeformulär, men han avråder från det. Informanter skriver olika 
långa svar och de svaren kan vara svåra att tolka. Många avstår av olika anledningar 
från att fylla i svarsalternativen. Det kan vara osäkerhet i vilken åsikt de har i frågan, 
dålig handstil eller att de tycker att det är svårt att uttrycka sig. Risken är att det interna 
bortfallet blir för stort (Trost 1994, s. 68). Vi bestämde oss för att göra minst en 
personlig intervju. Slutresultatet blev dock att två personliga intervjuer kunde 
genomföras under samma dag.   
 
Innan vi började formulera de frågeformulär och intervjuguider som skulle användas till 
intervjuerna, införskaffade vi kunskap om olika typer av dokument och deras 
egenskaper samt information om olika grunder till urval vid digitalisering. Denna 
kunskap användes sedan som anvisningar vid formuleringen av frågorna i 
frågeformuläret. Frågeformulären, de personliga intervjuerna och telefonintervjuerna 
bestod av frågor som var anpassade efter våra frågeställningar. Fanns det sedan ett 
behov av att följa upp några frågor skedde detta genom e-post till berörd personal. 
Kontakt togs med de personer på KB som är ansvariga för urvalet inför digitalisering 
och vi avtalade om lämpliga tillfällen. De muntliga och skriftliga intervjuerna 
genomfördes april- juni 2006. Kontaktpersonerna på KB kallas i undersökningen för 
informanter.  
 
Telefonintervjuerna var först tänkta att användas till uppföljningsfrågor, av den orsaken 
utformades ett strukturerat frågeformulär som huvudmetod, med svarsalternativ och 
öppna frågor. Men efterhand som intervjuerna kom igång, märkte vi att 
telefonintervjuer fungerade bättre än frågeformulär. Telefonintervjuerna gav oss 
möjligheten att utveckla frågor och gav informanterna möjligheten att ge längre svar.  
Telefonintervjuerna genomfördes på högskolan, verktygen var en telefon med högtalare 
och en bandspelare. Informanterna fick prata fritt medan vi prickade av på checklistan. 
Vi växlade mellan varje intervju, vilket innebar att en av oss samtalade med 
informanten medan den andre förde anteckningar under intervjuns gång. Antecknandet 
var till för att ingen information skulle gå förlorad, trots bandspelaren. Vid varje tillfälle 
tillfrågades informanten om de hade några invändningar mot att vi använde en 
bandspelare och en telefon med högtalare för att dokumentera intervjun och om han/hon 
ville vara anonym. Ingen av informanterna misstyckte till att intervjun spelades in.  
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Vid två tillfällen skickades intervjufrågorna till informanterna via e-post, av den 
anledningen att de uttryckt önskemål om det. Det som skickades var vår checklista13 så 
att alla informanter fick samma frågor. Informanterna returnerade de ifyllda 
checklistorna via e-post.  
På både intervjuguiderna och checklistan finns det frågor som ger exempel på hur 
frågan kan utvecklas. Vi uppgav inte dessa exempel till informanterna, utan de 
fungerade som minnesanteckningar för oss. 
 
Under de personliga intervjuerna användes de två intervjuguiderna 14 som vardera hade 
anpassats för de informanterna. Vid intervjutillfällena användes en bandspelare, precis 
som vid telefonintervjuerna. Enligt Repstad kan det vara en fördel att använda 
bandspelare. Den innebär att intervjuaren kan fokusera helt på intervjun och följa upp 
med frågor under intervjuns gång. Nackdelen med att använda sig av en bandspelare är 
att det kan hämma informanten då inte alla tycker om att bli inspelade (Repstad 1999, s. 
70-71). Vi upplevde att bandspelaren gjorde det möjligt att fokusera helt på intervjun 
samtidigt som den fungerade som ett stöd till våra minnesanteckningar.  
Vid personliga intervjuer kan det förekomma en intervjuareeffekt. Intervjuaren kan 
medvetet eller omedvetet påverka informanten så att denne ger svar som går i viss 
riktning utifrån vad han/hon tror att intervjuaren vill höra. Intervjuaren kan även feltolka 
informantens svar (Svenning 1999, s. 113-114). Detta problem uppstod några gånger 
under både muntliga och skriftliga intervjuer. Vi råkade omedvetet ställa ledande frågor 
om digitalisering, vilket kan ha begränsat de svar vi fick. Felen korrigerades genom 
uppföljningsfrågor till informanterna.  
 
Resultatet från de personliga och telefonintervjuerna blev överfört från bandspelaren till 
datorn och skrevs rent. Efter att bearbetningen av intervjuresultatet inletts skickades 
flera uppföljningsfrågor via e-post till våra informanter efter vidare information eller för 
att klargöra vissa oklarheter som uppstått efter intervjun. 
 
En annan metod som använts är litteraturstudie. Anledningen var att det inte fanns så 
mycket tidigare forskning om vårt problemområde. Inför intervjuerna och till kapitlen 
Bakgrund och Digitalisering var vi i behov av bakgrundsinformation som vi fick genom 
litteraturstudien. Det blev lättare att konstruera intervjufrågor med lite förkunskap i 
ämnet. Vi läste artiklar, monografier, rapporter och magisteruppsatser som på ett eller 
annat sätt behandlade ämnet. Den metod som i huvudsak använts är kvalitativa metoder. 
Vi bedömde att en litteraturstudie inte gav all den information som behövdes.  
 
Eftersom vi enbart har fokuserat på KB kan vårt resultat inte generaliseras eller ge en 
heltäckande beskrivning av vilka prioriteringar som gäller generellt för andra bibliotek 
inom sektorn arkiv, bibliotek och museer (ABM-sektorn) som digitaliserar olika 
dokumentsamlingar.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Se bilaga 3. (När ordet frågeformulär används så avses checklistan.) 
14 Se bilaga 1 respektive 2. 
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2.2 Våra informanter  
 
Via KB:s webbsida, Digitaliserade samlingar, fick vi kännedom om vilka personer som 
stod som sidredaktörer för varje digitaliseringsprojekts webbsida. Sidredaktörerna 
användes som utgångspunkt för att undersöka vilka som skulle vilja ställa upp som 
informanter.   
Ambitionen har varit att intervjua personer som kunde berätta allmänt om olika 
digitaliseringsprojekt som genomförts på KB. 
 
Kontakt med våra informanter togs via e-post, med en förfrågan som beskrev 
magisteruppsatsens syfte och hur intervjun skulle gå till samt att vi försäkrade dem om 
anonymitet. Några som svarade var positivt inställda till en telefonintervju medan några 
andra föredrog att få intervjufrågorna via e-post. Det blev även ett visst bortfall då några 
få tillfrågade inte svarade. Några personer som svarade på vår förfrågan, 
rekommenderade i sin tur anställda som var lämpliga att kontakta. 
 
Trots att flera av våra informanter inte hade något emot att framträda med namn och 
enhet, beslutade vi att låta alla vara anonyma och benämnde dem Informant A, B, C, D, 
E, F, G, H och I. Informanterna som medverkat har kommit från olika enheter på KB. 
Informanter A & C berättade om digitaliseringsprojektet Affärstryck 1900-1920, 
Informant A muntligt och Informant C skriftligt. Informant A berättade (muntligt) även 
om Affischsamlingen och om testet Svartkonstboken. Informant B besvarade muntligt 
frågor om Suecia Antiqua et Hodierna och bidrog även med allmän information om 
digitaliseringen på KB. Även Informant D berättade (muntligt) allmänt om KB:s urval 
och orsaker vid digitaliseringsprojekt. Informant E besvarade skriftligt frågor om 
Rålambska dräktboken, Panorama över Konstantinopel 1740 och Digitaliserade kartor. 
Informant F gav oss skriftlig information om projektet Ur KB:s samlingar, medan 
Informant G & H skriftligen bidrog med information om Tiden-projektet . Informant I 
gav oss skriftlig information om projektet Svenskt tryck före 1700. 
 

2.3 Tillvägagångssätt vid analys 
  
Det finns många tillvägagångssätt som kan användas till att analysera intervjuresultat. I 
Interviewing as qualitative research ger Irving Seidman exempel på en metod som kan 
användas till att strukturera och analysera intervjuresultatet från alla intervjuerna. Denna 
metod påbörjas med att intervjuutskriften genomläses och intressanta avsnitt markeras 
och förses med lämplig etikett. Efter två eller tre intervjuer kan forskaren begrunda 
vilka etiketter som är lämpliga för avsnitten. Finns det något i utdraget som pekar på en 
speciell kategori som den kan ordnas under? Vilket ämne behandlar det betonade 
utdraget?  
Utdragen arrangeras under kategorier. Forskaren letar sedan efter mönster och 
anslutande trådar mellan utdragen inom kategorierna. Vidare undersöks om det existerar 
några kopplingar mellan de olika kategorierna som kallas för teman, motiv eller ämnen. 
Utdragen är då tematiskt presenterade. När allt arbete är klart, ska de markerade 
avsnitten placeras under tillbörlig kategori, genomläsas igen och de avsnitt som är minst 
intressanta ska plockas bort (Seidman 1998, s. 107-109).  
 
I magisteruppsatsen har Seidmans metod använts för att dela in intervjuresultatet under 
kategorier, då vi ansåg att en kategoriindelning av det renskrivna intervjuresultatet är ett 
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sätt att få en överblick över materialet. Materialet blir lättare att hantera när det är 
strukturerat och det blir även lättare att urskilja t.ex. mönster eller dra slutsatser av 
materialet. Vi anpassade Seidmans metod till vår magisteruppsats genom att etiketter 
och teman uteslöts. Istället delades intervjuresultaten och resultaten från 
frågeformulären in under olika huvudkategorier och underkategorier, baserade på de tre 
frågeställningarna. Exempel: Digitaliseringsprojekt: Namn, Tid, Innehåll, Material, 
Mål. Urval. Orsak/orsaker: Bevarande, Tillgängliggörande, Finansiering, Övriga 
orsaker, Ursprungliga mål/orsaker efter avslutning. Urvalsansvariga: Initiativ, 
Samarbete, Ansvariga. Tillägg. 
Resultatet med indelningen huvudkategorier och underkategorier visas inte i 
magisteruppsatsen. Istället presenteras de olika digitaliseringsprojekten i löpande text i 
kapitel 3.  
 
För att analysera intervju- och frågeformulärresultat, samt att ge en överblick över dem, 
ställde vi upp två analysmodeller i tabellform. Tabellerna är vår egen konstruktion och 
de förevisas i kapitel 4. Tabellerna är uppdelade i fyra celler. I den första cellen står 
endera informantens benämning eller namnet på det aktuella projektet. I de tre följande 
cellerna läggs in information från varje projekt under rubrikerna urval, orsaker och 
urvalsansvariga. Analystabellerna är avsedda att ge sammanfattad information om varje 
digitaliseringsprojekt. Informationen används sedan i kapitel 5 till att besvara 
frågeställningarna och analysera resultatet. 
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3. KB:s digitaliseringsprojekt och tester 
 

3.1 Allmän information om KB:s digitalisering 
 
KB har sedan mitten av 1990-talet utfört många digitaliseringar (Jacobson 2005). På 
KB:s webbsidor ligger de under länken Digitaliserade samlingar. Det började med 
kartor och affischer, följt av olika test som Affärstryck. De har även gjort ett antal 
teoretiska projekt, t.ex. DIGSAM-rapporten (Informant B 2006b). De 
digitaliseringsprojekt som hittills har gjorts på KB har varit pilotprojekt15 (Informant B 
Frågeformulär 2006).   
 
Post- och inrikes tidningar och äldre böcker är exempel på material som digitaliseras på 
KB. Detta görs trots att KB:s digitalisering har avtagit då finansiering saknas.  
KB har även arbetat för att skapa kvalitetsnormer och standarder för digitalisering och 
registrering av material som digitaliserats. Som en följd av detta vill KB skapa underlag 
för samarbeten på lång sikt mellan arkiv, bibliotek och museer (ABM) både nationellt 
och internationellt. DIGSAM-rapporten är ett exempel på detta arbete (Jacobson 2005).    
 
På KB:s webbplats finns det totalt 15 stycken digitaliserade samlingar och verk. De är 
följande:  
 

• Erik Dahlberg: Suecia Antiqua et Hodierna  
• Panorama över Konstantinopel 1740  
• Rålambska dräktboken  
• Svartkonstboken 
• Svenskt tryck före 1700 
• Digitaliserade kartor 
• Ur KB:s samlingar  
• Affischer  
• Affärstryck 1900-1920  
• Handskrifter  
• Okatalogiserat tryck 
• Svenska dagstidningar  
• 1905: Norge, Sverige & unionen  
• Svenska Akademiens utgivning av e-böcker 
• The European Digital Library Treasures (Jacobson 2006d)  

 
Dock är två av dem, The European Digital Library Treasures och Svenska Akademiens 
utgivning av e-böcker, inte interna digitaliseringsprojekt på KB (Informant B 
Uppföljningsfråga 2006c). (Digitaliseringsprojektet Svenska dagstidningar benämns i 
fortsättningen i magisteruppsatsen för Tiden-projektet.)  
 
Vi har undersökt 10 stycken digitaliseringsprojekt och tester samt genomfört 2 stycken 
personliga intervjuer som gett allmän information om digitaliseringsarbetet på KB. De 

                                                 
15 Ett pilotprojekt  är i magisteruppsatsen ett projekt som är avsett för att utföra tester, t.ex. testa olika eller 
nya metoder och ny teknik.    
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digitaliseringsprojekt som vi inte undersökt är: 1905: Norge, Sverige & unionen, 
Svenska Akademiens utgivning av e- böcker, Okatalogiserat tryck, The European 
Digital Library Treasures och Handskrifter. Dessa digitaliseringsprojekt valdes bort då 
vi inte fick fram information om dem.  
 
För att ett projekt ska räknas som ett projekt av KB så fodras det att det finns en 
projektplan, en tidsaxel, finansiering, etc. (Informant A 2006)  
 
Enligt DIGSAM-projektet fordras följande för ett digitaliseringsprojekt: 
 

• noggrann planering och bred organisatorisk förankring 
• projektorganisation och projektkoordinering 
• samverkan över yrkes- och avdelningsgränser 
• verktyg för urval och dokumentation 
• enhetliga kvalitetsnivåer för långsiktig och resursriktig hantering av bildfångst 
• verktyg för systematisk lagring och åtkomst 
• verktyg för tillgängliggörande av bild för utställningsändamål och över Internet 
• nationellt samarbete kring digitaliseringsfrågor inom kulturarvssektorn 
• tillgång till gedigna kunskaper om copyrightfrågor 
• i förekommande fall: kunskaper om elektronisk textpublicering 

(Scherman 2005, s. 10) 
 
 
Varje digitalisering har varit unik på så sätt att inte exakt samma slags eller antal 
objekt/samlingar har digitaliserats vid de olika tillfällen, då ett digitaliseringsprojekt har 
genomförts. Istället har en variation ägt rum som påträffas på flera ställen i de olika 
projekten och testen. 
En likhet finns mellan projekten Suecia Antiqua et Hodierna, Svartkonstboken och 
Rålambska dräktboken. Det är att vart och ett av objekten digitaliserades som en enda 
bok och att de blev helt digitaliserade. Skillnaden mellan dem ligger i att de tre 
böckerna har helt olika innehåll: Suecia Antiqua et Hodierna (Suecian) är ett äldre 
bildverk som rymmer gravyrer och planscher av t.ex. byggnader från svensk 
stormaktstid, ordnade i tre volymer. Rålambska är även den ett bildverk, men istället för 
gravyrer innehå ller den 121 miniatyrer av bl.a. olika folktyper och turkiska ämbetsmän. 
Svartkonstboken är inte ett bildmaterial utan tillhör och har valts ut ur samlingen 
okatalogiserat tryck.  
Även med Panorama över Konstantinopel 1740 digitaliserades endast ett objekt, men 
till skillnad mot de ovan nämnda exemplen var det ingen bok utan objektet betecknas 
som en ”utsikt”. Panoramat är en färglagd gravyr sammansatt av 10 blad och är runt 4 
meter långt.  
 
Tiden-projektet skilde sig från andra projekt genom att det inte var ett internt projekt på 
KB utan ett samarbetsprojekt mellan flera nordiska länder. Under det projektet 
digitaliserades många objekt i form av dagstidningar, en variation till att bara 
digitalisera ett objekt. Dagstidningarna kom från den gamla tidningssamlingen från åren 
1645 till 1850.  
 
Ur KB:s samlingar uppvisar en variation i innehållet genom att den inte hämtat material 
ur en samling utan är en exempelsamling. Det digitaliserade materialet är ett urval från 
de flesta av KB:s specialsamlingar. 
Digitaliseringsprojektet Svenskt tryck före 1700 är på samma sätt som Ur KB:s 
samlingar en exempelsamling. Urvalet av broschyrer, böcker och kartor gjordes från en 
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samling, svenska samlingen16 före 1700. Allt material i affischsamlingen blev inte 
digitaliserat utan ett urval gjordes av politiska affischer, cirkusaffischer, konstnärliga 
affischer och stumfilmsaffischer.  
Vid Digitaliserade kartor digitaliserades ett urval av olika sorters kartor vid olika 
tidpunkter.  
 
I de allmänna intervjuresultaten nämns Codex gigas (Djävulsbibeln), Access och Öppna 
samlingar. Dessa tre har vi inte undersökt i magisteruppsatsen utan de nämndes av våra 
informanter. Dock används de som exempel i kapitel 3.2 och i analyskapitlet.  
Öppna samlingar är ett digitaliseringsprojekt inom ramen för Access. Access är 
”regeringens satsning för att, i form av anställningsstöd, bidra till att bevara, vårda och 
tillgängliggöra samlingar, föremål och arkivalier inom kultursektorn” (Jacobson 2006a).  
Tjeckien kommer under 2007 att få låna Djävulsbibeln från KB men före utlånet ska 
handskriften digitaliseras på KB i projektet Codex gigas som pågår under år 2006 
(Jacobson 2006b).   
 
Nedan följer en presentation av KB:s arbete med digitalisering samt de 10 projekt och 
tester vi har studerat. Texten är vår tolkning av vad informanterna berättade vid 
intervjuerna och i frågeformulären. 
 

3.2 Digitalisering på KB 
 

Intervjuresultat av Informant B 
 
Under den personliga intervjun med Informant B (samt i uppföljningsfrågor), fick vi en 
beskrivning om hur digitaliseringsarbetet på KB fungerar.  
 
Vem som har tagit initiativet till urvalet vid digitaliseringsprojekt har varierat 
(Informant B Frågeformulär 2006) medan beslutsfattandet om urvalen har gjorts av 
chefsrådet, vilket är riksbibliotekarien i samråd med biblioteksråden (Informant B 
2006b).  
Alla digitaliseringsprojekt som KB har gjort fram till nu har varit i form av pilotprojekt 
med olika syften och uppgifter. 
 
Finansieringen av ett digitaliseringsprojekt skiftar (Informant B Frågeformulär 2006). 
Men det är sällsynt att de får pengar från utomstående håll. DIGSAM-projektet och 
Suecia Antiqua et Hodierna har KB bekostat. Digitaliseringen av Codex Gigas är 
egenfinansierat, men tjeckiska staten betalar kostnader för utställningslokaler, transport 
och spedition. I Access bekostas lönerna plus de ”sociala avgifterna” av staten men KB 
ställer medel till förfogande för att få tillgång till några kompetenser (Informant B 
2006b).  
 
 

                                                 
16 Den svenska samlingen ”innehåller material som är såväl katalogiserat som okatalogiserat. Nyare och 
en hel del äldre material (från och med 1866) är sökbart i Regina och LIBRIS. Äldre material hittas 
annars i kortkatalogerna. I samlingen ingår också utomlands utgivna publikationer med svensk 
anknytning, så kallad suecana.”  (Olofsson 2001) 



 28 

Något KB lärt sig genom digitaliseringsprojekt är att samarbete är bra vid digitalisering. 
”Digitalisering är per definition ett område som verkligen passar för samarbete både 
mellan olika institutioner och mellan olika yrkesgrupper och enheter och resurser, man 
gör inte det här själv. … det här är inget enmansjobb och det har vi lärt oss och det är en 
lärdom.” (Informant B 2006b)  
 
Det existerar ett antal orsaker till varför en digitalisering påbörjas, som bevarande och 
tillgängliggörande, samt en del saker att begrunda, som upphovsrätten.  
Upphovsrätten är viktig att tänka på vid tillgängliggörande. Affischer har många gånger 
kommersiella upphovsmän, som t.ex. Cloetta. Informant A fick arbeta med dem som 
har rätten till verken (illustratörer och upphovsmän) vid de olika 
digitaliseringsprojekten från affischsamlingen. Bildens Upphovsrätt i Samhället (BUS), 
är en intresseorganisation som värnar om upphovsmannens rätt. Den blir angelägen vid 
sådana tillfällen som tillgängliggörande.  
 
Enligt Informant B är orsakerna tillgänglighet och bevarande kontraster i och med att 
om ett objekt tillhandahålls så kommer det att nötas på ett eller annat sätt. Men hanterat 
på rätt sätt kan de två motpolerna sammanföras. Det kan innebära att känsligt material 
finns tillgängligt för en lång tid så att framtida användare kan se det. Det 
överensstämmer med KB:s uppdrag vilket är att bevara, förvara och tillgängliggöra för 
framtiden. Det har emellertid le tt till att KB inte haft tillfälle att göra större 
digitaliseringsprojekt, eftersom lämplig teknik sakna ts samt att KB:s samlingar består 
av mycket flerbladstryck, inte ettbladstryck. Som med affischsamlingen där materialet 
är mycket mer lätthanterligt. Det består av en sida som ersättning för att vara hopbundet. 
Det var en av fördelarna med att digitalisera affischerna. En annan var storleken. 
Affischerna gav ett tillfälle att prova större material för bildfångst: hur det går att fånga, 
för att se vilken kvalitet det får, vilka nivåer, storleken på filerna samt omhändertagande 
av filerna. För affischerna är inte konstruerade att tåla för mycket användning, då det är 
tänkt att de bara ska hänga ute ett tag. Dessutom är de tillverkade av ett papper som inte 
håller hög kvalitet. Men affischer är även värdefulla speglingar av denna tid vilket gör 
att de enligt informanten bör bevaras (Informant B 2006b). 
 
Fram till nu har varje urvalsbeslut till ett digitaliseringsprojekt varit unikt, d.v.s. varje 
beslut har tagits ”från fall till fall” (Informant B Frågeformulär 2006). Besluten har 
tagits med hänsyn till problematiken med tillhandahållande/bevarande. Men nu finns ett 
nytt verktyg till urvalet i DIGSAM-rapporten (Informant B Frågeformulär 2006). 
Checklistan är ett hjälpmedel vid urval och används nu för första gången i 
digitaliseringsprojektet Öppna samlingar (Informant B Uppföljningsfråga 2006a). 
Enligt Informant B innehåller DIGSAM-rapporten bl.a. principer och mål för 
digitalisering samt förklarar vad digitalisering går ut på. Detta visas nedan: 
 
Det första steget vid digitalisering är att göra ett urval av fysiska objekt och dessa objekt 
ska även förberedas. Om de fysiska objekten är för ålderstigna och i ett för bedrövligt 
skick är det möjligt att det inte går att åtgärda eller digitalisera föremålen. Det finns en 
risk att de är i en sådan kondition att de inte klarar av att någon handskas med dem. 
Motsatsen till den situationen är att det görs en hantering som är bra eller en bildfångst 
av god kvalitet, vilket gör att de fysiska objekten kan läggas ut. Alternativ två innebär 
att tillgängligheten har ökat kraftigt där det möjligen inte fanns någon tillgänglighet 
dessförinnan. Till det kan det läggas resurser till att bevara objekten så att de får bättre 
kondition och blir mer långlivade. Digitalisering gjord på rätt sätt är en metod som ger 
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möjlighet till både bättre bevarande och ett ökat tillhandahållande. Enligt Informant B är 
detta ett sätt KB tänker om digitalisering för närvarande. 
 
Det är svårt att välja vad som ska digitaliseras, speciellt på KB som har stora samlingar. 
Men när urvalet väl är gjort kan dokumentet inte bara användas direkt, informanten 
nämnde att ett papper kan vara skrynkligt, det kan vara söndrigt, det kan vara sigill på 
det etc. Dokumentet kan behöva förberedas innan det går att bildfånga det. ”Det måste 
förberedas innan … man kan göra något med det. Digitalisera det, bildfånga det. Och 
det betyder då att då får man prata med konservatorerna, …, att efter man har valt så 
måste någon se över materialet, går det här och göra?” (Informant B 2006b)  
 
Målen med digitalisering är ofta att KB:s samlingar ska göras tillgängliga internationellt 
och/eller nationellt. Det finns även aspekter som bevarande och tillgänglighet.  
 
Orsaker till digitalisering kan vara att det kommer förslag från allmänheten eller de 
enheter som ansvarar för samlingarna om vad de tycker skulle kunna digitaliseras. 
Anledningen till att KB väljer ett objekt framför något annat är att ett stort antal 
beslutskriterier vägs samman (Informant B Frågeformulär 2006). Beslutskriterierna 
finns i DIGSAM-rapportens checklista. Checklistan innehåller många relevanta frågor 
och dessa frågors svar utgör tillsammans underlaget för digitaliseringsbesluten 
(Informant B Uppföljningsfråga 2006b).  
 
Checklistan i DIGSAM-rapporten är ordnad efter en kronologisk tankegång: kriterier 
för det rekommenderade objektets intresse noteras från en tillgänglighetsaspekt. Sedan 
”noteras praktiska förutsättningar i form av upphovsrättshinder, bevarandeaspekter, 
bildfångstaspekter och slutligen tekniska förutsättningar för teknisk lagring och 
visning.” (Informant B Frågeformulär 2006) 
 
Prioriteringsmodellen fångar upp basen för hur urvalstänkandet kan gå till samt vilka 
områden som det är extra angeläget att titta på när materialet ska väljas. Informant B:s 
förslag är att tillgängligheten ska begrundas först, ”varför är det viktigt att välja just det 
här materialet, vilka har nytta av den, varför gör vi det här?” (Informant B 2006b) Utan 
de tankegångarna kan syftet med arbetet ifrågasättas.  
Urvalet ur samlingarna får inte vara av det som är minst intressant för det finns de som 
ska dra nytta av arbetet, som intressegrupper eller forskarsamhället.  
Vidare menade informanten att bevarandet ska beaktas, följt av efterfrågan. Är 
materialet eftersökt? Det existerar ett antal användningar att fundera över. Det finns 
även praktiska förutsättningar, som bevarandeskäl, juridiska, bildfångstskäl. Vidare 
förutsättningar kan vara att ett material är nära bundet eller det inte alltid är lättfångat på 
bild eller det finns andra skäl till att det inte kan behandlas för tillfället. Det kan fordra 
en kostsam utrustning vilket gör att KB måste koncentrera sig på andra saker. IT-sidan 
ska ange om de kan sköta saken eller inte. 
Informant B nämnde fler frågor: Har de resurser för paketering, webbpublicering, att 
anpassa presentationen av de digitala filerna med målgruppen, att se till att materialet är 
tillgängligt på lång sikt? Vidare, finns det resurser till den biten av projektet som rör den 
enheten? Finns det tid? Kan någon utföra arbetet? Finns den nödvändiga kompetensen 
för detta? Dessa kriterier är skälet till att checklistan har ordningen tillgänglighet, 
bevarande, bildfångst och teknik. 
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Nästa steg efter OCR-inläsning, bildfångst etc. är registreringen. Men Informant B 
poängterade att ”i 98 fall av 100 (Informant B 2006b)” bör registreringen utföras innan 
bildfångsten görs, då det rör sig om på vilket sätt filen får ett namn. 
Materialet ska sedan organiseras och struktureras så att det kan hittas vid ett senare 
tillfälle. 
 
Efter arbetet med digitaliseringen och när projektet är avklarat, ska det tas hänsyn till 
långsiktighet. Förlagan i sig måste bevaras. KB kan inte kassera någon form av original, 
det går mot deras uppdrag. Dessutom finns idag inte sådan elektronisk stabilitet att 
bildfångsten inte kommer att behöva upprepas på originalet. Hur bra utförd en 
digitalisering än är finns alltid risken att något längre fram går fel t.ex. vid emulering 
och konvertering.  
KB tar aldrig undan ett material helt från ordinarie framtagning. Hur väl utförd en 
digitalisering än är så finns det alltid personer som av någon anledning vill studera det 
dokumentet. Det KB gör är att reducera antalet personer som har tillgång till originalet, 
vilket hjälper till att minska påfrestningen på materialet. Det går att se originalet om 
användaren har en bra anledning att få göra det men lånechefen måste ge sitt tillstånd 
till det (Informant B 2006b). 
 

Intervjuresultat av Informant D 
 
Inledningsvis var digitaliseringen på KB relativt ostrukturerad. När KB började 
digitalisera fanns det inte någon övergripande policy för hur digitaliseringen skulle gå 
till. Idag finns det en checklista i DIGSAM-rapporten som ligger till grund för 
digitalisering och som nu används på KB. Den ska ta hänsyn till en del aspekter och 
bedömningar. Det innebär en del förberedande åtgärder, för att bedöma om materialet 
kan digitaliseras. Materialet förbereds av en konservator, som samarbetar med en 
fotograf som utför bildfångsten av ett objekt. Efter digitaliseringen blir materialet 
omhändertaget av konservatorn, som ansvarar för att materialet slutförvaras.  
 
Den checklistan samlar in underlag till KB:s beslut om urvalet. Till exempel 
bevarandeaspekten kan få en större tyngd om syftet med digitaliseringen är att bevara 
samlingarna än om det är att tillgängliggöra dem.  
Beträffande ”begreppen som presenteras i DIGSAM-rapporten, ska sen analyseras 
enligt ett matrissystem och den nyckeln finns inte med i rapporten.” (Informant D 2006)  
 
Syftet med digitalisering kan vara att bevara samlingarna. Om digitaliseringen sker av 
bevarandeskäl så styrs urvalet av objektets/samlingens tillstånd och kondition. Det 
innebär att de objekt/samlingar som är i dåligt skick väljs ut för att originalen inte kan 
hanteras.  
 
En av de största orsakerna till att bibliotekssamlingar bryts ner är nyttjandet. 
Förvaringen har också betydelse för nedbrytningen av materialet. På KB är det ofta 
användningen och slitaget som är orsak till att samlingar bryts ner, inte förvaringen då 
det finns ordentliga magasin där. Nedbrytningen beror på materialets beskaffenhet. Till 
exempel affischer är ett material som är i ett stort format och som är mycket känsligt, då 
de är tryckta på ett material som är jämförbart med dagstidningar och som inte är 
varaktigt, samtidigt som materialet inte är lätt att lyfta.  
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Det är inte säkert att det går att göra en högkvalitativ bild av ett material. Hissarna och 
taken på KB kan begränsa vilka objekt som blir digitaliserade, d.v.s. hissarna kan inte 
bära alla storlekar till fotoenheten och taken tillåter inte fotografering av för stora 
föremål. Bevarandeenheten diskuterar ett urval med de enheter som har samlingarna. 
Det kan vara ett material som är för invecklat att göra något åt så det väljs inte för att 
det tar för mycket tid att åtgärda. 
”Tanken är att saker som är digitaliserade inte ska lånas ut. Man ska göra det hela på sån 
hög kvalitetsnivå så att digitaliseringen ska i de alla flesta fall, ersätta tillgången till 
originalet ...  ” (Informant D 2006). 
 
Det som KB hittills har fokuserat på att digitalisera har varit bildmaterial eftersom det 
varit enklast, ”eftersom digitalisering har en stark koppling till bild, på skärmen” 
(Informant D 2006). Till exempel Suecia Antiqua et Hodierna som innehåller ett stort 
bildmaterial och även delar av affischsamlingen.  
 
Om digitaliseringen ”ska ha en effekt så behöver man också tillgängliggöra och 
tillhandahålla dem här filerna.” (Informant D 2006) Då är registreringen av materialet 
väsentlig för i annat fall finns det ingen möjlighet att söka på materialet eller att göra det 
tillgängligt efter digitaliseringen. KB har inte hunnit registrera så mycket material som 
de önskat för att göra det tillgängligt efter digitaliseringen. Till exempel en del 
cirkusaffischer är inte tillgängliga fast de finns i en digital form. Det beror på att det inte 
har funnits resurser för att registrera alla cirkusaffischer efter digitaliseringen.  
 
De orsaker som ofta förekommer är bevarande och tillgänglighet. Urvalet styrs inte bara 
av den ena orsaken utan det är båda faktorerna i en kombination, t.ex. Suecia Antiqua et 
Hodierna är ett bildmaterial som är tämligen slitet och väldigt efterfrågat. Genom att 
digitalisera Suecian kan tillgängligheten till materialet underlättas, samtidigt som 
originalet bevaras genom att få har tillgång till det. Vid det tillfälle då det inte fanns 
någon övergripande policy för hur digitaliseringen skulle gå till på KB, valdes material 
som kunde vara intressanta och som ansågs vara väsentliga att studera. Idag strävar KB 
efter att göra kompletta digitaliseringar av samlingar, volymer eller tema.  
 
Det finns ett behov av att prioritera vissa objekt/samlingar eftersom digitalisering är en 
kostsam process. Det är en resursfråga där krav ställs på de människor som är 
involverade i processen, på lagringskapaciteten, på den maskinella utrustningen och på 
webbplatsen.  
 
Digitaliseringen kan sammanföra ett spritt material som finns placerat på olika platser. I 
temat ”Resor genom tiderna” är en ingång det material om Ostindiska kompaniet som är 
spritt på olika platser och på olika enheter på KB bl.a. i okatalogiserat tryck, den tryckta 
samlingen och handskriftsenheten. (Ostindiska kompaniet är även ett stort projekt från 
Göteborg.)  
 
Förut togs initiativet till digitaliseringen mycket på tjänstemannanivå. Det kunde vara 
ett initiativ från en samlingsansvarig eller en bibliotekarie som beslutade sig för att 
digitalisera något utvalt objekt/samling. Idag kommer initiativen till 
digitaliseringsprojekten från olika håll, beroende på vilken sorts projekt det är. 
Digitaliseringen av Djävulsbibeln kom från ett politiskt initiativ, då de vill ge Tjeckien 
någonting samtidigt som de inte vill vidta åtgärder med krigsbytet.  
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Access och Öppna samlingar är arbetsmarknadspolitiska åtgärder som syftar till att ge 
människor sysselsättning.  
 
Det finns många människor med olika fackkunskaper som är involverade i 
digitaliseringsprojekten. De objekt som väljs ut för digitalisering kommer från ett beslut 
som tagits av den högsta ledningen, chefen i chefsrådet via en projektgrupp. Ledaren för 
chefsrådet är riksbibliotekarien. Förslagen som kommer in betraktas av en 
bevarandekommitté, som bedömer tillståndet på objektet för att avgöra om det kan 
genomgå en digitalisering, samt en urvalskommitté som tar det slutliga beslutet om 
urvalet. I urvalskommittén ingår det representanter från KB:s verksamhet som har 
kunskap om samlingarna. Ett projekt kan påbörjas på annan plats i KB men det 
avgörande beslutet om det tas längst upp. 
 
Samarbete sker mellan olika enheter. Det kan ske mellan fotoenheten och 
bevarandeenheten om hur digitaliseringen av ett visst objekt ska gå tillväga. 
Fotoenheten gör bildfångsten av materialet och bevarandeenheten bedömer materialets 
kondition och skick. Det kan även förekomma ett samarbete med andra institutioner när 
det gäller gemensamma standarder. Det sker ett samarbete mellan institutioner när de 
ska komma överens om på vilket sätt materialet ska registreras och när kvalitetsnivåer 
ska beslutas. Samordningen är relativt dålig när det gäller vilka som gör vad. Det finns 
en samarbetsorganisation mellan de digitaliserande forskningsbiblioteken som benämns 
DIGSVEP. 
Ett initiativ har kommit från Lunds universitetsbibliotek om att upprätta en portal, där 
fortgående digitaliseringsprojekt registreras. Portalen visar upp vilket material som 
planeras eller har utförts på olika platser.  
 
Digitaliseringsprojekten finansieras olika, t.ex. kan de vara finansierade genom 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder som med projektet Öppna samlingar. Det innebär ett 
anställningsbidrag för varje person som medverkar i projektet. Den maskinella 
utrustningen, lokalhyra samt några andra kostnader har finansie rats med KB:s egna 
medel. För att få tag på kompetent personal har KB använt egna medel eftersom 
grundbidraget omfattar en relativt dålig lön. Departementet har bidragit med en yttre 
finansiering. Digitaliseringen av Codex Gigas har finansierats med KB:s egna medel 
förutom att tjeckiska staten bekostar utlånet.  
 
Målet med ett digitaliseringsprojekt kan misslyckas men det är ovanligt, eftersom KB 
nu har en strukturerad projektplanering för digitaliseringsprojekt. I den går det att ta in 
de avvikelser som kan dyka upp. Om målet med ett digitaliseringsprojekt är att 
tillgängliggöra kan det misslyckas genom att tillgängligheten inte stiger. Är målet att 
bevara ett objekt/samling kan det misslyckas genom att originalen inte blir spärrade för 
utlån i bibliotekskatalogen. Det har förekommit tidigare på KB att originalen fortfarande 
går att låna ut efter mikrofilmningen eller digitaliseringen, eftersom kommunikationen 
mellan databaserna och reproduktionen inte har fungerat (Informant D 2006). 
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3.3 Tidigare tester och digitaliseringsprojekt vid KB 
 
Här ges presentationer av 10 digitaliseringsprojekt som tidigare har genomförts på KB. 
Fler har gjorts men bara de nedanstående exemplen har kommit till användning i 
magisteruppsatsen. Under varje projektrubrik ges allmän information om varje projekt 
eller test. Informationen om varje digitaliseringsprojekt baseras på resultatet av 
intervjuer, frågeformulär, uppföljningsfrågor samt information från KB:s webbplats. 
 
 
3.3.1 Projektet Affischsamlingen 
 
Digitaliseringsarbetet av Affischsamlingen påbörjades 1995-1996 och pågår fortfarande.  
Bakgrundshistorien till att affischsamlingen blev digitaliserad var att användarna inte 
fick besöka magasinen av den anledningen att det nästan inte gick att bläddra bland 
affischerna. Andra skäl till digitaliseringen var att det inte gick att söka på det, samt att 
det inte var något allmänt bekant material. Det fanns av den orsaken ett behov av att 
göra samlingen mer välkänd för allmänheten.  
Materialet kunde marknadsföras då webbtekniken introducerades på KB omkring åren 
1995 och 1996. LIBRIS utformade ett webbgränssnitt (Webbsök) med bl.a. ett fält, 
benämnt 856, för Internetlänken. Den utvecklingen gjorde att Informant A kunde inleda 
ett samarbete med LIBRIS där informanten använde 856 till att redogöra för affischerna 
i katalogposter. Till skillnad från t.ex. en bok så gick det inte tidigare att göra en digital 
avbildning av en affisch i formatet 70*100 cm. Istället fotograferades den till en stordia 
och placerades i en specialskanner för diabilder, där diabilderna skannades. 
 
Affischsamlingen är indelad i 28 olika ämnesområden. Den innehåller svenska 
affischer, valaffischer, produktreklam, filmaffischer, informationskampanjer, 
underhållning och teateraffischer. Av det har konstnärliga affischer, politiska affischer, 
stumfilmsaffischer och cirkusaffischer digitaliserats (Informant A 2006). 
En affisch har enligt KB:s regler ett textinnehåll och tillhör därmed affischsamlingen.  
En affisch utan textinnehåll räknas enligt KB som bild och tillhör bildsamlingen 
(Halldin 2006b). 
Det papper som affischerna är tryckta på är av dålig kvalitet, eftersom affischer är 
avsedda för att hänga en kortare tid. Detta betyder att pappret kommer att går sönder 
efter en tid. 
 
Initiativet till digitaliseringarna av de olika projekten kom från Informant A. KB hade 
resurser, så informant A tillfrågades om det fanns något passande material för en 
digitalisering (Informant A 2006). Informant A var även ansvarig för de urval och 
orsaker som styrde projektet. 
 
Arbetet med de konstnärliga affischerna påbörjades och avslutades 1995. Detta projekt 
var inte riktigt ett projekt då det saknade en projektplan. Istället var det ett webbaserat 
svar på problemet hur bildmaterial skulle förevisas samtidigt som de undvek kontakt 
med originalaffischerna.  
1997-1998 digitaliserades stumfilmsaffischerna och de politiska affischerna samtidigt. 
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Båda två räknas som ett projekt. Digitaliseringen är avslutad, men de registrerade 
fortfarande17 affischerna.  
Digitaliseringen av cirkusaffischer påbörjades 1998.  
Alla projekten, med undantag för de konstnärliga affischerna, hör till namnet 
Digitaliserade affischer (Informant A Uppföljningsfråga 2006b). 
 
Beträffande filmaffischerna och de politiska affischerna så har det inte förekommit 
något gemensamt arbete med andra enheter på KB. När det gäller cirkusaffischerna var 
bevarandeenheten involverad (Informant A 2006).  
 
Syftet med att digitalisera Affischsamlingen var att tillhandhålla och bevara affischer 
som var ömtåliga och svåra att komma åt. De konstnärliga affischerna var de första som 
valdes ut för digitalisering. Affischerna är från 1890-talet, är 22 till antalet och finns 
fortfarande på KB:s webbsidor. Senare valdes de politiska affischerna ut följt av 
stumfilmsaffischerna och slutligen cirkusaffischerna (Halldin 2006a). 
 
Före digitaliseringen hade alla politiska affischer blivit mikrofilmade och sedan gjorts 
till färgmikrofilm. Färgmikrofilmen var vare sig sökbar eller registrerad utan den fick 
låntagarna bläddra i utan hjälp. Digitaliseringen utfördes på de mikrofilmade politiska 
affischerna, inte originalaffischerna. Samtidigt fanns det ekonomiska resurser till att 
digitalisera ett ytterligare material, vilket blev stumfilmsaffischerna. 
 
Som nämnts i bakgrundshistorien fanns det andra orsaker till att digitalisera 
Affischsamlingen. Inledningsvis fanns behovet av att marknadsföra okända affischer.  
 
De konstnärliga affischerna valdes för att de endast var 22 till antalet, att de var väldigt 
uppskattade och efterfrågades ofta. Efterfrågan beror på att de är från tidig svensk 
affischhistoria och de har tillverkats av kända svenska konstnärer. 
 
Som nämnts ovan digitaliserades inte originalen till de politiska affischerna utan 
mikrofilmen. Det var för att undvika slitage på originalaffischerna, så att de inte skulle 
behöva tas fram och fotograferas på nytt. Samtidigt kunde användaren ta del av 
materialet utan att vidröra det. Det var en bevarandeaspekt (Informant A 2006).  
 
Huvudorsaken till att stumfilmsaffischerna valdes var för att de är väldigt efterfrågade. 
Detta beror på att de är på en stor estetisk, konstnärlig nivå. En annan orsak var 
bevarandeaspekten. Stumfilmsaffischerna är från åren fram till 1930. Under den 
tidsperioden var affischerna tillverkade av ett papper som var särskilt skört. De politiska 
affischerna är av sämre kvalitet än stumfilmsaffischerna.  
Även finansieringen har påverkat urvalet. När filmaffischerna skulle digitaliseras 
användes bara stumfilmsaffischerna för att de ekonomiska medlen inte skulle ha räckt 
till alltsammans. 
 
Cirkusaffischerna var inte lika mycket efterfrågade som de övriga affischerna. Istället 
var läget ganska akut när det gällde bevarandeaspekten. Cirkusaffischerna var i sämst 
kondition av alla affischer.  

                                                 
17 Denna information var aktuell vid telefonintervjun.  
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Finansieringen var en annan orsak som påverkade urvalet. När cirkusaffischerna blev 
digitaliserade så täckte inte projektets finansiering allt som behövdes. Det fick avbrytas 
men det är inte avslutat än (Informant A 2006).   
    
KB har startat digitaliseringsprojekt för att rädda det sönderfallande materialet. 
Tillgängligheten till affischerna kommer att blir bättre eftersom affischerna blir 
registrerade och visade digitalt (Halldin 2006b). Enligt Informant A har urvalen 
påverkats av både en bevarandeaspekt och en tillhandahållandeaspekt. Inte någon av de 
två aspekterna påverkade urvalet enskilt.     
 
De orsaker som fanns vid digitaliseringsprojektens inledande hade inte förändrats när 
projektet avslutades. Förutom i cirkusaffischernas fall, då det blev avbrutet.  
 
Affischoriginalen har inte varit i behov av någon framtagning därför att det finns 
digitala kopior. Det ger en bevarandeaspekt då originalen inte behöver plockas fram för 
studium (Informant A 2006).  
 
 
3.3.2 Testet Svartkonstboken 
 
Svartkonstboken var inget digitaliseringsprojekt utan ett test som påbörjades och 
avslutades 1998. Objektet Svartkonstboken är 32 sidor tjock och finns i samlingen 
okatalogiserat tryck, under ämnesområdet magi. Bakgrunden till testet Svartkonstboken 
var att tidigare hade tekniken tillämpats på ettbladstryck. Då det fanns pengar till att 
digitalisera återstående okatalogiserat material beslöt de att göra det. Men nu uppstod 
problem med att detta okatalogiserade material bestod av flera sidor. Till exempel 
LIBRIS Webbsök ställde till problem. Det innebar att de skulle bli tvungna att med den 
existerande tekniken göra en länk för varje sida i boken, vilket skulle ha resulterat i en 
hel del länkar. Det beslöts att ett test skulle göras och valet föll på Svartkonstboken 
(Informant A 2006).  
 
Som nämnts ovan var inte detta ett ”riktigt” projekt. Informant A klassar det som ett 
test, dels för att det var ett test för att undersöka hur de kunde ”få flersidigt material att 
fungera i den här digitala strukturen.” (Informant A 2006) Dels för att enligt 
informanten saknade testet en tidsaxel, en projektplan, finansiering etc., som behövs för 
att KB ska räkna det som ett projekt. 
 
Enheten för okatalogiserat tryck tog initiativet till digitaliseringen, medan Informant A 
arbetade med testet. Under det arbetet blev hela verket, inklusive omslaget, digitaliserat. 
Det skedde ett samarbete med data- och IT-enheten, där även KB:s webbmaster 
arbetade. Det fanns ingen finansiering till testet utan det gjordes ”inom ramarna för våra 
tjänster då.” (Informant A 2006) 
 
Testet Svartkonstboken gjordes för att de längre fram skulle kunna utföra 
digitaliseringsprojektet Affärstryck 1900-1920. Urvalet av boken gjordes för att de ville 
ha något flersidigt från det okatalogiserade trycket som var lite spännande. Det blev då 
Svartkonstboken, som handlar om magi. Dessutom var det ett äldre verk, där de inte 
behövde bekymra sig om upphovsrätten.  
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En av de två viktigaste orsakerna till att verket blev digitaliserat var att KB ville visa att 
exemplaret existerade, att marknadsföra det. Annars ”hade inte så många vetat att de 
skulle ställa frågan om en svartkonstbok.” (Informant A 2006) 
Den andra orsaken var av bevarandeskäl, så att de inte skulle behöva plocka fram 
originalet och därmed skulle nötningen av det minska, ”det är nationalexemplaret då 
som ska finnas i all tid.” (Informant A 2006)  
En annan bevarandeaspekt, att skapa en digital kopia av bra kvalitet som minskar 
behovet av framplockning, kan bli en effekt av en digitalisering. 
 
Målen med testet var dels att marknadsföra boken, dels att bevara originalet genom att 
bespara det från slitage som orsakades av för mycket framplockning samtidigt som 
användarna kunde studera verket. 
 
När testet var avslutat så var de ursprungliga målen och orsakerna uppfyllda (Informant 
A 2006). 
 
 
3.3.3 Projektet Affärstryck 1900-1920 
 
Digitaliseringsprojektet Affärstryck 1900-1920 startade i mars 1999 och pågick till april 
2000 (Informant C Frågeformulär 2006). Den digitaliserade samlingen är en 
klassifikation tillhörande den större samlingen okatalogiserat tryck (Informant A 2006). 
Samlingen består av informations- och reklammaterial från individuella affärsidkare och 
olika företag, i form av flersidiga priskuranter,18 tunnare kataloger och ettbladstryck. 
Det ingår inte stadgar, årsredovisningar och bolagsordningar i samlingen (Informant C 
Frågeformulär 2006). 
Samlingen har delats in i olika storlekar: oktavformat, kvartoformat, folioformat och 
likfolio.19 Affärstryck 1900-1920 tillhör kvartoformatet (Informant A 2006). Innehållet i 
samlingen är tillverkat av ”’Smörpapper’ (pergamyn), trämassepapper av olika tjocklek, 
’tidningspapper’.” (Informant C Frågeformulär 2006) Detta innehåll visade sig vara 
skört och i dålig kondition (Informant C Frågeformulär 2006).  
 
Projektet startade genom ett initiativ från anställda på enheten för okatalogiserat tryck 
(Informant A 2006). Ledningen frågade vilka samlingar som var aktuella att 
digitaliseras. Enheten för okatalogiserat tryck blev intresserad då den redan hade 
avslutat ett projekt om affischer. Affärstryck blev ett pilotprojekt, där flera enheter 
samarbetade. Specialsamlingar, LIBRIS, data och foto deltog alla i ”ad hoc-samarbetet”, 
vilket inte hade någon projektorganisation eller projektplan. En arbetsplan/metod 
framställdes av den projektanställde i samspel med affischenhetens ansvarige 
(Informant C Frågeformulär 2006). Två personer utförde skanningen och 
katalogiseringen av materialet.  
Det utvalda materialet blev ”alfabetiserat på sina institutioner”, skannades på en 
flatbäddsskanner och LIBRIS-poster konstruerades (Informant A 2006). Materialet 
digitaliserades och länkades samman med LIBRIS- posterna genom att den digitala filen 
fick likadant hyllsignum som materialet hade (Informant A 2006). 
 

                                                 
18 Priskurant betyder ”en prislista över produkter”. (Eryigit 2004a) 
19 Dessa format avser bokformat i olika storlekar (Nationalencyklopedin 2006, Uppslagsord: 
Formatbeteckningar) 
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Projektet betalades med ”överskottsmedel” från KB (Informant C Frågeformulär 2006). 
Det pågick så länge det fanns resurser till det. Digitaliseringen finansierades genom 
olika medel som var avsatta för det projektet som genomfördes vid en tidpunkt då KB 
höll på med ombyggnad. De ekonomiska medlen som användes kallades av den 
anledningen för ”byggpengar” (Informant A 2006).  
 
Det urval som gjordes var affärstryck från 1900-1920, kvartoformat (Informant A 
2006). 
Idén var att även oktav- och folioformaten skulle digitaliseras, men detta övergavs då 
det visade sig att medlen till det inte fanns (Informant A Uppföljningsfråga 2006a).  
 
Allt material i samlingen har inte digitaliserats (Informant A 2006). Alltsammans 
katalogiserades men bara de tryck i påtagligt dåligt skick som var i behov av bevaring, 
blev digitaliserade. Programvaran blev en extra kostnad medan en skanner redan köpts 
in till enheten (Informant C Frågeformulär 2006). Av tidsskäl gick det inte att skanna 
allt material i samlingen utan KB valde ut det material som var i sämst skick och som 
inte skulle klara av en ordinarie framtagning (Eryigit 2004b). De lärde sig att ett sådant 
projekt tar mycket tid i anspråk. De kunde inte göra lika mycket som de hade 
eftersträvat (Informant A 2006).  
 
KB avsåg att minska slitaget på originalen samtidigt som digitaliseringen 
tillgängliggjorde samlingen för allmänheten (Informant C Frågeformulär 2006). 
 
Den viktigaste orsaken till att digitalisera affä rstrycket var bevarandeaspekten 
(Informant C Uppföljningsfråga 2006). Affärstryck 1900-1920 valdes för att det var i 
dålig kondition. Det är ett material som producerades under en tid i historien då pappret 
tillverkades med cellulosainslag, vilket gjorde det mycket skört. Enligt Informant A var 
pappret av särskilt dålig kvalitet mellan 1900 och 1920. Det är material som har en 
ganska kort hållbarhet och som inte är avsett för att sparas till framtiden. Ett annat 
bevarandeskäl var att de kapslar materialet förvarades i inte har varit lämpliga att 
bläddra i, utan kapslarna har istället bidragit till att skada en del av materialet. Dessutom 
var förvaringskapslarna inte lämpade för utlån till användarna (Informant A 2006). 
 
Bevarande och tillgängliggörande var två orsaker till att digitaliseringsprojektet startade 
(Informant A 2006 & Informant C Frågeformulär 2006). Fler skäl till att affärstryck 
valdes ut var dels att upphovsrätten inte var ett hinder, dels en stor efterfrågan på 
materialet samt att dess storlek lämpade sig för ett projekt. 
 
Målet med projektet Affärstryck var dels att tillgängliggöra materialet, dels att göra det 
sökbart i Regina (KB:s katalog) och LIBRIS. De hade först för avsikt att skanna allt 
men det fick överges eftersom att det skulle ta för mycket tid i anspråk.  
 
De avsedda mål och orsaker som fanns vid projektstarten var i stora drag desamma när 
projektet avslutades. Det enda undantaget var att man vid projektstarten fick omarbeta 
målet att digitalisera allt tryck. Orsaken till detta var bevarandeaspekten (Informant C 
Frågeformulär 2006). Endast det material som var mest slitet valdes ut för skanning då 
tiden inte räckte till för att skanna allt (Informant A 2006 & Informant C Frågeformulär 
2006).  
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Den kunskap som KB fick genom pilotprojektet Affärstryck nyttjades längre fram i 
Suecia Antiqua et Hodierna (Informant C Frågeformulär 2006).   
 
 
3.3.4 Projektet Suecia Antiqua et Hodierna 
 
Suecia Antiqua et Hodierna pågick mellan 2001 till 2004 (Informant B 2006a). Det är 
ett omfångsrikt bildverk omfattande 353 planscher av Erik Dahlbergh (Scherman 
2004b). Det finns runt 10 originalverk av Suecian på KB som är olika. Det beror på att 
staten utgav nya inbindningar av verket vid olika tidpunkter, vilket ledde till att varje 
bok inte blev av samma sort som de tidigare utgivna (Informant B 2006b). Verket 
tillverkades under svensk stormaktstid, mellan 1660 till 1715, med avsikten att visa 
Sveriges härliga stormakt för hoven och dylikt i Europa (Informant B 2006a). 
Sverige hade haft stora framgångar i 30-åriga kriget och Suecia Antiqua et Hodierna 
blev en stor, överdådig turistbroschyr för att visa att Sverige hade en fenomenal historia 
(Informant B 2006b). 
Suecian innehåller planscher, organiserade i tre volymer och är inbundna som en 
mycket stor bok. Originalen finns i olika samlingar och donationer på KB. Det utvalda 
verket tillhör bildsamlingen i enheten för kartor, bilder, musiktryck och affischer 
(Informant B 2006a).  
 
Det var ett samlat initiativ till att verket digitaliserades, men det främsta behovet kom 
från enheten för kartor, bilder, musiktryck och affischer.  
 
Med bildkatalogisering testades MARC 21-formatet, vilket innebär hur bilder 
katalogiseras. De valde en programvara som hade möjlighet att zooma in i bilderna 
(Informant B 2006a). Katalogisering och digitalisering har skett av hela Suecian. 
Digitaliseringen har utförts med en hög och jämn kvalitet för att bevara verket och göra 
det tillgängligt (Scherman 2004b). 
 
Vid projektets fullbordande spärrades alla exemplar av Suecia Antiqua et Hodierna för 
ordinarie framtagning. Originalverken finns fortfarande tillgängliga om personen anger 
en tillfredsställande anledning till att studera dem (Informant B 2006a). 
Beslut om urval fattades av personer som var insatta på området (Informant B 2006b). 
Projektet blev ett pilotprojekt där ordinarie personal utförde arbetet på ordinarie 
arbetstid. Utöver det anställdes en katalogisatörsersättare i sex månader (halvtid) och en 
fotograf i 3 månader (heltid).  
Digitaliseringsprojektet var ett samarbetsprojekt med 32 medarbetare som kom från 12 
till 14 olika enheter. Det fanns många olika kompetenser inblandade i projektet, från 
konservatorer via bibliotekarier till systembibliotekarier, systemadministratörer och 
webbdatabastekniker. Suecia-projektet finansierades med ordinarie medel inom KB 
(Informant B 2006a). 
   
Suecians originalverk finns i olika gestalter men bara ett original valdes ut till 
digitalisering. Meningen med urval är att det ska gå att få bra bilder av ett exemplar, 
vilket gjorde att de valde det verk som var i bäst skick och som bäst lämpade sig för 
digitalisering (Informant B 2006b). 
 
Suecia Antiqua et Hodiernas bilder figurerar i både böcker, tidskrifter och dagspress 
(Scherman 2004b). Så en viktig anledning till att Suecian valdes ut till ett 
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digitaliseringsprojekt var den stora efterfrågan från allmänheten, privatpersoner och 
förlag (Informant B 2006a, 2006b).  
 
Enheten för kartor, bilder, musiktryck och affischer fick ofta frågor om Suecian samt 
många bildbeställningar ur verket. Mycket arbetstid gick åt till att ta hand om alla 
bildbeställningarna. Om ett verk framplockas för visning eller fotografering alltför ofta 
orsakar det skador på originalet genom slitage.  
 
Eftersom personalen på den ovan nämnda enhe ten ständigt fick många frågor om verket 
så bestämde de sig för att ta tillfället i akt och att katalogisera varje bild i Suecian. 
Viljan att skapa en kunskapsbank kring verket var en orsak till att verket digitaliserades. 
Varje bild katalogiserades för att de lättare skulle kunna få kunskap om exempelvis vem 
som graverat en bild, vilken teknik som använts, bildens storlek, vad texten sa, etc. 
(Informant B 2006a) Förut gick det inte att zooma in i bilderna för att se vilka gravörer 
som var upphovsmän till vilka bilder.  
En orsak till digitaliseringen var även att KB sparar mycket tid. Före Suecian blev 
digitaliserad fick bilderna i verket fotograferas på nytt vid varje tillfälle någon gjorde en 
beställning ur verket. Nu hämtar de bara upp den existerande filen och justerar den efter 
vad kunden frågar efter. Även den ovan nämnda kunskapsbanken sparar tid, då de 
lättare kan slå upp saker om verket. En av de sakerna kan vara historia om Suecian 
(Informant B 2006b).  
 
Enheten för kartor, bilder, musiktryck och af fischer ville även testa erfarenheter som 
erhållits vid tidigare digitaliseringsprojekt, t.ex. bildkatalogisering. Enligt Informant B 
är bildmaterialet i Suecia Antiqua et Hodierna unikt då varje bild i verket har en 
upphovsman och en titel (2006a).  
 
KB har erfarenhet av att registrera böcker i LIBRIS men bilderna är relativt få. Suecian 
innehåller bilder med text. Problemet med att åstadkomma bilddatabaser gjorde att KB 
ville testa metoder för hur bildmaterial kunde katalogiseras i LIBRIS (Informant B 
2006b). 
 
De ville även skapa en pedagogisk miljö kring Suecia Antiqua et Hodierna så att alla 
som är intresserade av den kan ta del av kunskap om verket. Det var anledningen till att 
en webbplats skapades (Informant B 2006a).  
 
Ännu en orsak till digitaliseringsprojektet var att översätta bildtexten till engelska 
(Informant B 2006b). På gravyrerna i Suecian finns bildtexter. De ursprungliga 
bildtexterna i Suecian är på latin, medan de översättningar som är på svenska är tagna 
från existerande verk och forskningsarbeten av en senare tid. Under KB:s projekt 
översattes bilderna och webbplasten till engelska (Informant B Uppföljningsfråga 
2006a).  
 
Det fanns inte någon påverkan från upphovsrätten eftersom Suecia Antiqua et Hodierna 
är från 1660-1715.  
Verkets ålder gjorde att den kommersiella rätten inte var något problem men den ideella 
rätten fanns kvar (Informant B 2006b).       
 
Urvalet av verket påverkades inte av finansieringen eftersom KB inte räknade med att 
projektet skulle kräva så mycket resurser.  



 40 

 
Målet med digitaliseringsprojektet var att tillgängliggöra Suecian på Internet och 
därmed undvika att behöva plocka fram originalverken. De ville uppnå en hög kvalitet 
på digitaliseringen för att undgå en framplockning av originalen.  
 
Den erfarenhet KB fick från detta projekt var att ett digitaliseringsprojekt inte kan 
utföras av bara en person, för ”när man digitaliserar räcker det inte att man köper en 
skanner och skaffar en programvara och en lina på Internet. Det finns väldigt många 
olika aspekter av hur man jobbar och vilka kompetenser som behövs för att göra ett bra 
projekt.” (Informant B 2006a) Suecia-projektet blev ett exempel på att 
digitaliseringsprojekt har behov av ett samarbete från ett antal olika enheter och 
yrkesgrupper (Informant B 2006b). 
 
De mål och orsaker som förekom vid digitaliseringsprojektets start var de samma när 
projektet avslutades. Det som däremot förändrades under projektets gång var tekniken 
som följde med utvecklingen. ”Ja, vi hade inte de programvaror 2001 som vi kom att 
använda 2004 klara för oss 2001 till exempel. På så sätt utvecklades det under projektets 
gång.” (Informant B 2006a) 
 
 
3.3.5 Rålambska dräktboken 
 
Projektet pågick under 2000 och avslutades samma år (Informant E Frågeformulär 
2006). Rålambska dräktboken (Turkiska klädedrägter) är en handskrift som innehåller 
121 bilder. Bilderna är miniatyrer som föreställer turkiska ämbetsmän, olika folktyper 
och befattningshavare. Bilderna i dräktboken är förgyllda och tecknade i tusch med 
gouachefärger. Storleken på bladen är omkring 14,5 x 10 cm. Claes Rålamb förvärvade 
teckningarna i Konstantinopel 1657-1658. Till KB kom volymen 1886 tillsammans med 
Rålambska handskriftssamlingen (Bäärnhielm 2000b).  
 
Digitaliseringen av Rålambska dräktboken påbörjades genom ett större projekt som var 
initierat av Medelhavsmuseet, där dräktboken var en del av KB:s bidrag: 
islamutställningen Speglingar av Österlandet (Informant E Frågeformulär 2006). Under 
ledning av Medelhavsmuseet i Stockholm ägde det större projektet Sverige och den 
islamiska världen - ett svenskt kulturarv rum under år 2000 (Bäärnhielm 2001).  
 
Informant E skapade webbsidorna men fick även hjälp av data- och IT-enheten samt 
fotoenheten som genomförde tagningarna.  
Det var en kommitté som hade hand om utställningsfrågor som antog beslutet om 
digitaliseringen och islamutställningen. Rålambska dräktboken är inte benämnd som 
något projekt enligt informanten (Informant E Frågeformulär 2006). Det fanns ingen 
formaliserad projektorganisation eller projektplan (Informant E Uppföljnings fråga 
2006a). Genom en utställningsbudget blev utställningsbilderna finansierade.  
 
Enligt informanten är projektet Rålambska dräktboken inget representativt exempel på 
de projekt som finns på KB (Informant E Frågeformulär 2006). Det innebär att det inte 
var ett så utvecklat projekt som några av KB:s senare projekt. Det vill säga att det inte 
har varit lika genomarbetat och formaliserat eller att det inte varit så många personer 
involverade i projektet jämfört med t.ex. Suecia-projektet eller Access. Informanten 
arbetade ensam på digitaliseringen av dräktboken, med hjälp av fotoenheten (tog de 
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flesta bilderna) och dataenheten (som gjorde några tekniska arrangemang), medan ca 40 
personer arbetade på Suecia-projektet . De andra projekten var mer genomarbetade så att 
de skulle bli hållbara långsiktigt (Informant E Uppföljningsfråga 2006b, 2006c). 
 
Rålambska dräktboken digitaliserades, som nämnts ovan, till islamutställningen 
Speglingar av Österlandet. Islamobjektet valdes för att de ansågs vara ”centrala objekt i 
sitt sammanhang” (Informant E Frågeformulär 2006). Dräktboken var en central del av 
KB:s mindre samling material knutet till islam eller som är islamiskt material. Samtidigt 
är verket påfallande i sin egen samling, den Rålambska handskriftssamlingen 
(Informant E Uppföljningsfråga 2006a).  
 
Anledningen till att Rålambska dräktboken blev digitaliserad var att man ville 
”underlätta tillhandahållande av intressanta objekt.” (Informant E Frågeformulär 2006) 
Tillgängligheten till verket har varit begränsad av bevarandeskäl. Bevarandeskälet var 
ingen grundläggande orsak. Enligt Informant E så i ”dräktboken hade en del färg trillat 
bort, vilket syns på bilderna.” (Uppföljningsfråga 2006a)  
 
Målet med att digitalisera Rålambska dräktboken var att öka tillgängligheten till 
skriften.  
Det hade endast skett en förändring med digitaliseringens mål och orsaker när projektet 
var avslutat. ”Detta var ju ganska små saker, och jag kan inte erinra mig någon 
förändring, förutom det att webbsidorna fortfarande ligger kvar, och det hade man 
kanske inte trott från början.” (Informant E Frågeformulär 2006)     
  
 
3.3.6 Panorama över Konstantinopel 1740  
 
Panorama över Konstantinopel 1740 digitaliserades till samma utställning som är 
nämnd i presentationen av projektet Rålambska dräktboken, Speglingar av Österlandet 
(Informant E Frågeformulär 2006).  
År 1740 tecknades objektet av Philipp Ferdinand von Gudenus. Det visar Svenska 
Palatset i stadsdelen Pera och är sammansatt av 10 blad och är runt 4 meter långt. 
Panoramat är en kolorerad gravyr och en del av planschverket Collection des Prospects 
et Habillemens en Turquie, som gavs ut runt 1742 (Bäärnhielm 2000a, 2002). Objektet 
betecknas som en ”utsikt” och förvaras i kart- och bildsamlingen där den är rulle 
nummer 251. Materialet är tillverkat av papper (Informant E Frågeformulär 2006). 
 
Utställningen var en del av ett större projekt som hette Sverige och den islamska 
världen - ett svenskt kulturarv (Bäärnhielm 2001). Initiativet kom ursprungligen från 
Medelhavsmuseet. En kommitté som är ansvarig för utställningsfrågor tog beslutet om 
både digitaliseringen och islamutställningen (Informant E Frågeformulär 2006). 
Digitaliseringsprojektet saknade en formaliserad projektplan eller en 
projektorganisation (Informant E Uppföljningsfråga 2006a). 
 
Webbsidorna tillverkades av Informant E som även hade ett samarbete med data- och 
IT-enheten (bidrog med hjälp) och fotoenheten (tagningar).  
Finansieringen sköttes av utställningsbudgeten (Informant E Frågeformulär 2006). 
 
Som nämnts ovan valdes panoramat ut till en utställning. Det var ”centrala objekt i sitt 
sammanhang” (Informant E Frågeformulär 2006). Panoramat är dels påfallande i 
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samlingen av utländska utsikter och dels är den central i samlingen av islamiskt material 
(eller material anknutet till islam) som finns på KB (Informant E Uppföljningsfråga 
2006a). 
 
Anledningen till att Panorama över Konstantinopel 1740 digitaliserades var att de ville 
göra det lättare att tillhandahålla objekt som betraktades som intresseväckande.  
Det fanns även ett bevarandeskäl, men det var inte den främsta orsaken då både 
dräktboken och panoramat ”hade redan tidigare varit under restriktion av bevarandeskäl, 
men deras kondition är inte påfallande dålig.” (Informant E Frågeformulär 2006)  
 
Finansieringen bidrog inte till några begränsningar av digitaliseringsprojektet.  
 
Målet med digitaliseringsprojektet var att öka tillgängligheten till ”utsikten”. 
 
Den enda förändring som inträffat med digitaliseringsprojektets mål och orsaker var att 
webbsidorna fortfarande låg kvar, ”det hade man kanske inte trott från början.” 
(Informant E Frågeformulär 2006)     
Men informanten räknar inte ”projektet” som något representativt exempel för KB:s 
övriga digitaliseringsprojekt (Informant E Frågeformulär 2006). Förklaringen till 
”representativt” var densamma för panoramat som för Rålambska dräktboken i 
presentationen ovan (Informant E Uppföljningsfråga 2006c).  
 
 
3.3.7 Digitaliserade kartor  
 
Digitaliseringen av kartorna gjordes vid olika tidpunkter (Informant E Frågeformulär 
2006). Det är inte en utan flera kartor knutna till projektet. KB:s hemsida visar dem 
under länken ”Digitaliserade kartor”. Klickar användaren på länken så kommer 
han/hon till ett antal kartlänkar som leder till olika LIBRIS-poster. Exempel på länkar: 
Olaus Magnus: Carta Marina Lafreris edition 1572, Andreas Bureus: Nordenkartan, 
Orbis arctoi …1626, Carl Gripenhielm: Mälarkartan 1689, Anders Andersin: 
Ingermanland 1704, Generalkarte von Mitteleuropa 1889-1915, Sven Hedin: 
Originalkartor 1899-1902, Thailand 1:250 000 (Bäärnhielm 2006). 
Kartorna kommer från Kartsamlingen och materialet de är tillverkade av är papper.     
 
Karturvalet sköttes ”ad hoc, efter vad situationen krävde just för stunden” (Informant E 
Frågeformulär 2006). Några övergripande planer användes inte utan digitaliseringarna 
gjordes vid några olika tillfällen. Enligt informanten var digitaliseringsprojektet 
Digitaliserade kartor inte ett ”projekt i någon vettig mening. Det är enstaka 
digitaliseringar av kartor som jag har gjort vid olika tillfällen” (Informant E 
Frågeformulär 2006). 
 
Initiativet till digitaliseringen av de olika kartorna kom från Informant E, som även 
gjorde digitaliseringsarbetet. ”… i några fall med utnyttjande av redan gjorda bildfiler, i 
andra fall har jag scannat själv (oftast bladindelningar). Dessa har jag sedan länkat till 
Librisposter.” (Informant E Frågeformulär 2006) Det fanns varken projektorganisation 
eller projektplan till projektet, inte några formaliserade sådana. 
Projektet var inte finansierat på något sätt, då Informant E gjorde arbetet (Informant E 
Uppföljningsfråga 2006a).  
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Det fanns ett samarbete med data- och IT-enheten som bidrog med hjälp och 
fotoenheten som gjorde tagningar.  
 
Den största orsaken till digitaliseringarna var att ställa till förfogande kartornas 
bladindelningar (Informant E Frågeformulär 2006). Informant E bedömer att materialet 
inte var i dåligt skick, men tillgången till kartorna var begränsad, ”några var spärrade 
andra inte.” (Informant E Uppföljningsfråga 2006a). Bevarande var inte ett grundskäl. 
 
Det fanns inte någon finansiering. Bureus’ Nordenkarta ingick i projektet Svenskt tryck 
före 1700, men Informant E tog inte initiativet till det digitaliseringsprojektet utan 
medverkade med ett antal texter. Finansieringen påverkade urvalet med att Informant E 
använde redan existerande bildfiler som skapats åt olika beställare och därmed redan var 
betalda samt skannade en del själv (Informant E Uppföljningsfråga 2006a). 
 
Målet med digitaliseringen var att öka tillgängligheten. De mål och orsaker som fanns 
vid digitaliseringens början var desamma vid avslutandet av arbetet. Det enda som 
ändrats var att webbsidorna som innehåller Digitaliserade kartor ännu ligger kvar. 
Detta faktum hade informanten inte räknat med. 
 
Informant E har betonat att även de digitaliserade kartorna inte var ett representativt 
exempel på KB:s digitaliseringsprojekt (Frågeformulär 2006). De orsaker som gällde 
förklaringen till ”representativt” hos Rålambska dräktboken och Panorama över 
Konstantinopel 1740 ovan, gäller även för kartorna (Informant E Uppföljningsfråga 
2006c). 
 
 
3.3.8 Ur KB:s samlingar  
 
Projektet Ur KB:s samlingar är en exempelsamling som digitaliserats och som finns 
presenterad på KB:s hemsida. Projektet påbörjades 2005 genom ett initiativ från 
webbmastern och projektet pågår fortfarande. Nya exempel blir digitaliserade ca 1 gång 
i månaden. Projektet Ur KB:s samlingar är inte något regelrätt projekt. De som stod för 
urvalet var de enheter som representerade specialsamlingarna (Informant F 
Frågeformulär 2006). 
Exempel på specialsamlingar på KB är bilder, affischer, tidningar, okatalogiserat tryck, 
kartor, handskrifter och musiktryck (Ahrén 2004). Projektet finansierades genom en 
normal budget inom KB.  
Ett samarbete gjordes mellan de olika levererande enheterna och repro- och 
fotoenheten. Repro- och fotoenheten digitaliserade materialet. Det digitaliserade 
materialet har sedan presenterats på nätet av webbmastern. 
 
Det material som har digitaliserats är exempel på material ur KB:s alla 
specialsamlingar. Det enda material som inte digitaliserades var det vanliga 
bokmaterialet. Anledningen till att projektet påbörjades var att de dels avsåg att lyfta 
fram mångfalden i KB:s samlingar för allmänheten och dels öka kunskapen om KB:s 
samlingar.  
 
Målet med att digitalisera samlingen var att ge ökad kunskap om KB:s samlingar 
(Informant F Frågeformulär 2006). 
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3.3.9 Tiden-projektet  
 
Tiden-projektet genomfördes 1998-2003 och var ett samarbetsprojekt mellan Sverige, 
Finland, Danmark och Norge (Informant G & H Frågeformulär 2006). På KB:s hemsida 
kallas länken för Svenska dagstidningar. Den leder till Digitaliserade svenska 
dagstidningar (Nilsson 2006). Objekten som digitaliserades på KB var mikrofilmade 
dagstidningar från förr, sektioner av den gamla tidningssamlingen 1645-1850.   
 
Digitaliseringsprojektet var en s.k. undersökning, som gick ut på att utforska chanserna 
till hur bra det skulle gå att digitalisera dagstidningar som fanns på den tillgängliga 
mikrofilmen. Det inkluderade OCR-läsning samt att undersöka möjligheterna till 
fulltextsökning.  
Finland var det land som stod som initiativtagare till digitaliseringsprojektet. Besluten 
om urvalet på KB togs av en anställd på biblioteket.  
Hela samlingen blev inte digitaliserad utan det skedde ett urval. En tidsbegränsning 
sattes vid dagstidningar fram till 1890 som var satta med frakturstil.20  
Vid digitaliseringen användes mikrofilmade dagstidningar, medan tidningsoriginalen 
inte nyttjades.                
Det fanns ett samarbete med data- och IT-enheten. 
Projektets finansiering var i form av medel från Nordinfo.  
 
Några av de främsta orsakerna till att projektet startade var att det fanns en avsikt att 
undersöka metoder och teknik (Informant G & H Frågeformulär 2006). Enligt 
Informant G var bevarande inte den största orsaken till digitaliseringen utan mikrofilm 
är ännu den metod som de anser passar bäst till att bevara materialet på lång sikt. Dock 
menade Informant G att ett bättre bevarande genom en avtagande användning av 
originalet kunde bli en konsekvens av digitalisering (Informant G Uppföljningsfråga 
2006).  
 
Informant G påpekar: ”att tillgängliggörandet fortfarande är det viktigaste målet vid 
digitalisering. Man slipper vara bunden till en plats … och vissa öppettider …, samtidigt 
som man kan söka fritt i den OCR-tolkade texten.” (Informant G Uppföljningsfråga 
2006)  
 
Nordinfo hade ingen inverkan på urvalet till projektet. 
Målet med Tiden-projektet var att ha möjlighet att offentliggöra digitaliserade 
dagstidningar på nätet. 
 
När digitaliseringsprojektet var avslutat upptäckte de att mycket av den mer ålderstigna 
mikrofilmen med tidningsmaterial inte passade till att göra en OCR-läsning eller en 
digitalisering. Kunskapen fick Finland att förstärka sina regler för mikrofilmning.21 I 
Sverige användes det i vissa fall tidningsoriginal vid digitalisering (Informant G & H 
Frågeformulär 2006). 

                                                 
20 Fraktur är en sorts tryckstil (Nationalencyklopedin. Uppslagsord: Fraktur).  
21 Se IFLA:s “Microfilmning for Digitisation and Optical Character Recognition”,        
http://www.ifla.org/VII/s39/broch/microfilming.htm 
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3.3.10 Projektet Svenskt tryck före 1700  
 
Svenskt tryck före 1700 startades 1997. Digitaliseringsprojektet är nästan avslutat 
(Informant I Frågeformulär 2006). De har inte kunnat avsluta det än av det skälet att 
webbplatsen måste uppdateras tekniskt, men det de har kvar är att lägga ut de resterande 
publikationerna på webbplatsen (Informant I Uppföljningsfråga 2006). De 19 utvalda 
objekten har olika utgivningsår 1528-1691 (Jonsson 1999, s. 5). Exempel på de 
digitaliserade objekten är: Swenske songer eller wisor nu på nytt prentade. 1536; 
Bureus J., Runa ABC boken. 1611; Bureus A., Orbis arctoi nova et accurata delineatio. 
1626.- Karta över Norden och Rudbeck O. d.ä., Disputatio anatomica, de circulatione 
sangvinis. 1652.- Dissertation (Jonsson 1999, Bilaga 2: Förteckning över utvalda 
publikationer).   
 
Svenskt tryck före 1700 är en exempelsamling, där inte hela samlingen digitaliserades.  
Materialet som digitaliserats är objekt i urval från samlingen svenska samlingen före 
1700. Samlingens innehåll är svenskt tryck och utländskt tryck som har en anknytning 
till Sverige, det kan vara tryck som behandlar Sverige eller att upphovsmannen är från 
Sverige, etc. Det material som finns i svenska samlingen före 1700 är broschyrer, 
böcker och kartor.  
 
Initiativtagaren till digitaliseringsprojektet var Informant I. Det finns speciella 
urvalsgrupper som har hand om varje digitaliseringsprojekt. Med Svenskt tryck före 
1700 togs de preliminära besluten av den individ som utförde urvalen samt av Informant 
I. Slutligen verifierades urvalet av projektgruppen.    
 
Under projektets gång samarbetade medverkande från bevarande, webbmaster, 
katalogisering, IT, foto, användarservice och info. Finansieringen av projektet gjordes 
däremot med interna medel på KB (Informant I Frågeformulär 2006). 
”Bevarandeenheten har medverkat med bedömning av möjligheten att genomföra 
fotografering/mikrofilmning av publikationerna i projektet.”(Jonsson 1999, s. 8) 
 
Urvalet av objekt utfördes utifrån följande kriterier: material som har ett historiskt 
värde, följt av hur väl samtida läsare kan tillägna sig det. Var de två första kraven 
tillgodosedda, valdes i första hand material som var sällsynt och som det var mycket 
begränsad tillgång till i pappersform. Det sista urvalskriteriet var att det utvalda objektet 
borde kunna digitaliseras utan att objektet fördärvades (Informant I Frågeformulär 
2006).  
 
Digitaliseringsprojektet var ett pilotprojekt som avsåg att testa metoder, av den 
anledningen valdes inte publikationer som var lite mer omfångsrika eller där materialet 
var för känsligt. 
De har även använt urvalskriterierna: exemplaret är komplett och välbehållet, ett 
innehåll som är intresseväckande och publikationer som är tilltalande, trycket är väl 
synligt, hela texten (eller till viss del) är på svenska, noteringar som är intressanta, 
angivelse om vem som är ägaren.   
De har arbetat på att få en utbredning över tiden samt någon uppdelning mellan olika 
ämnesområden. I urvalet fanns det även olika stilsorter, illustrationer och typsnitt 
(Jonsson 1999, s. 6). 
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Projektets syfte var generellt att ”söka lämpliga metoder för digitalisering av äldre 
material ur KB:s samlingar.” (Jonsson 1999, s. 5) Det innebär att de avsåg att undersöka 
modell- och metodutveckling, som omfattar hela verksamhetsfältet från principer som 
rör urvalet till presentation av alltsammans på KB:s hemsidor (Jonsson 1999, s. 3). 
 
Anledningen till att digitaliseringsprojektet påbörjades var att de avsåg att få kunskap 
om vad ett dylikt projekt fordrar, samt skaffa sig praktisk erfarenhet av digitalisering.  
Projektets syfte var att uppvisa ett urval av pedagogiskt och överskådligt svenskt tryck 
från landets historia. Detta urval är avsett att nyttjas av forskare involverade med bl.a. 
typografi- och tryckerihistoria och av gymnasieskolan (Informant I Frågeformulär 
2006).   
 
Ytterligare orsaker har varit olika bevarandeaspekter. Vid urvalen har de försökt att 
välja exemplar som inte filmats förut eller som är ovanliga. Kvaliteten på de utvalda 
objekten har också haft betydelse. För att minska risken att få en ökad efterfrågan på 
originalen och därmed undvika eventuell förslitning på dem, har avsikten varit att så 
många användarbehov som möjligt ska kunna tillgodoses (Jonsson 1999, s. 3). 
 
Finansieringen hade ingen inverkan på urvalet men däremot kom det efterhand att 
påverka arbetstakten, i synnerhet då med digitaliseringen. 
 
Målen med projektet var att tillgängliggöra deras samlingar för den yttre omgivningen 
samtidigt som de utvecklade sin kompetens internt på KB (Informant I Frågeformulär 
2006). De avsåg även att undvika för mycket omfotografering av originalen som möjligt 
för att minska förslitning på originalen (Jonsson 1999, s. 11).  
 
Projektets ursprungliga mål och orsaker hade inte förändrats vid projektets slut 
(Informant I Frågeformulär 2006). 
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4. Analystabeller 
 
I detta kapitel presenteras kortfattat våra personliga intervjuer och presentationerna av 
de olika digitaliseringsprojekten i två analystabeller för att göra materialet överskådligt.  
 
Allmän information om KB:s digitalisering:  
 

Informanter Urval och 
prioriteringar 

Orsaker Urvalsansvariga 

Informant B Alla projekt fram till 
nu är pilotprojekt med 
olika syften och 
uppgifter 
 
DIGSAM-rapporten 
Checklistan är ordnad i 
kronologisk tankegång 
 
Prioriteringsmodellen 
fångar upp basen för 
hur urvalstänkandet 
kan gå till samt vilka 
områden som det är 
extra angeläget att titta 
på  
 
Urval  
Fysiska objekt 
Ålderstigna 
Uselt skick 
 
Motsatsen 
God hantering eller 
bildfångst av god 
kvalitet   
 
Stora samlingar gör 
det svårt att göra ett 
urval 
 
Upphovsrätt 
 
Ska inte välja det som 
är minst intressant för 
det finns de som ska 
dra nytta av arbetet  
 
Förberedande 
Registrering 
Organisering/ 

Mål 
KB:s samlingar tillgängliga 
internationellt och/eller 
nationellt 
Bevarandeaspekt 
Tillgänglighetsaspekt 
 
Upphovsrätten är viktig vid 
tillgängliggörande  
 
Bevaranderesurser 
Objekten får bättre 
kondition och blir 
långlivade 
 
Rätt utförd 
Bättre bevarande och ökat 
tillhandahållande 
 
Fram till nu unika 
urvalsbeslut 
Hänsyn till 
bevarande/tillhandahållande 
 
Checklistan 
 
Förslag från allmänhe ten 
eller samlingsansvariga 
enheter 
 
Bevarande och efterfrågan 
ska beaktas 
 
Anledning till urval 
Ett stort antal 
beslutskriterier vägs 
samman 
 
Prioriteringsmodell 
Hur urvalstänkandet kan gå 
till samt områden som det 

Besluten om urvalen 
tas av chefsrådet 
 
Chefsrådet 
Riksbibliotekarien i 
samråd med 
biblioteksråden 
 
Initiativtagandet till 
urvalet har varierat 
 
Lärdom 
Samarbete är  
”inget enmansjobb” 
 
Samarbete är bra vid 
digitalisering, det 
sker mellan olika 
enheter, institutioner, 
yrkesgrupper och 
resurser  
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struktur 
 
Långsiktighet 
Behålla förlagan, 
inte elektronisk 
stabilitet 
 
Stoppa ordinarie 
framtagning 
Originalet tas aldrig 
helt bort, rätt 
anledning kan ge 
tillträde 
 
 
 

är extra angeläget att titta 
på: 
börja med 
tillgänglighetstänkandet  
Praktiska förutsättningar 
Bevarandeskäl  
Juridiska 
Bildfångstskäl 
 
Nära bundet material 
Inte alltid lättfångat på bild  
Kostsam utrustning  
IT-sidan  
 
Urvalsfrågor ska beaktas 
(se: Digitalisering på KB 
Intervjuresultat av 
Informant B) 
 
Checklistan  
Tillgänglighet 
Bevarande 
Upphovsrättshinder 
Bildfångst  
Teknik 
 
Kontraster 
Tillgänglighet  
Bevarande 
 
Flerbladstryck 
Ettbladstryck  
 

Informant D KB ser på helheten, 
strävar efter hela 
digitaliseringar av 
samlingar, volymer 
eller teman 
 
Fokuserat på att 
digitalisera 
bildmaterial som 
Suecian och vissa 
delar av 
affischsamlingen  
 
 
 
 
 

Fokuserat på bildmaterial 
för att det varit ”enklast”  
 
Kostsam process, innebär 
att vissa objekt/samlingar 
blir prioriterade 
 
Resursfråga, olika krav 
ställs på  
Människor som är 
involverade i processen 
Lagringskapaciteten 
Maskinella utrustningen 
Webbplatsen 
 

Om digitaliseringen ska ha 
någon effekt måste filerna 

Besluten om urvalen 
fattas av den högsta 
ledningen, chefen i 
chefsrådet via en 
projektgrupp 
 
En 
bevarandekommitté 
studerar förslagens 
tillstånd och bedömer 
om de kan genomgå 
en digitalisering 
En urvalskommitté 
betraktar förslagen 
som kommer in och 
tar ett slutligt beslut 
om urvalet 
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tillhandahållas och 
tillgängliggöras 
Registreringen av 
materialet är viktig för 
annars blir inte materialet 
sökbart  
 
Checklistan 
Efterfrågan har stor 
betydelse i 
bevarandebedömningen  
 
Bevarandeskäl 
Tillstånd och kondition 
 
Checklistan 
Bevarandeaspekten får 
större tyngd om syftet är att 
bevara än om det är att 
tillgängliggöra 
 
Förekommer ofta 
Bevarande och 
tillgänglighet 
Både bevarande och 
tillgänglighet styr urvalet i 
en kombination 
 
Slitage 
Nyttjande 
Förvaring 
Nedbrytning 
Materialets beskaffenhet 
 
Digitaliseringen ska 
genomföras på en hög 
kvalitetsnivå så att det kan 
ersätta tillträdet till 
originalen. Det innebär att 
det inte får lånas ut. 
 
Digitaliseringen kan 
sammanföra ett material 
som är spritt på olika 
platser  
 

 
I urvalskommittén 
ingår representanter 
från KB:s 
verksamhet som har 
kunskap om 
samlingarna 
 
Många människor är 
involverade med 
olika fackkunskaper 
 
Initiativet kommer 
från olika håll 
beroende på vad det 
är för sorts projekt 
 
DIGSAM 
Materialet förbereds 
av en konservator, 
samarbetar med en 
fotograf  
Efter digitaliseringen 
blir materialet 
omhändertaget av 
konservator 
 
Samarbete kan ske 
mellan t.ex. 
fotoenheten och 
bevarandeenheten 
om hur 
digitaliseringen av ett 
visst objekt ska 
genomföras 
Bevarandeenheten 
diskuterar ett urval 
med de enheter som 
har samlingarna 
 
Samarbete sker 
mellan institutioner 
när de ska enas om 
hur materialet ska 
registreras och när 
kvalitetsnivåer ska 
beslutas 
 
DIGSVEP 
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Kategoriindelning av individuella digitaliseringsprojekt på KB:  
 
Digitaliserings-
projekt och tester 

Urval/prioriteringar Orsaker Urvalsansvariga  

Affischsamlingen 
(Alla utom 
Konstnärliga 
affischer räknas till 
Digitaliserade 
affischer) 

Konstnärliga 
affischer 
 
Politiska affischer 
 
Stumfilmsaffischer 
 
Cirkusaffischer 
 

Användarna fick inte 
besöka magasinen, 
det gick inte att bläddra 
bland affischerna, 
ett okänt material, 
inte sökbart material 
 
Syfte 
Tillhandahålla  
Bevarandeaspekt 
Svåråtkomliga och 
känsliga affischer 
 
Marknadsföra 
 
Konstnärliga affischer 
Förevisa bildmaterial, 
undvika kontakt med 
originalen 
22 stycken, 
ofta efterfrågade, 
uppskattade,  
historiskt värdefulla 
 
Politiska affischer  
Bevarandeaspekt 
 
Stumfilmsaffischer  
Stor efterfrågan beroende 
på att de var på en 
konstnärlig nivå 
Bevarandeaspekt 
Begränsade till perioden 
innan 1930, orsaken var 
dålig papperskvalitet 
Begränsades till 
kategorin stumfilm, 
anledningen var brist på 
ekonomiska medel 
Fanns ekonomiska 
resurser för att 
digitalisera ytterligare ett 
material  
 

Initiativ från Informant 
A 
 
Informant A var 
ansvarig för de urval 
och orsaker som styrde 
projektet 
 
Politiska affischer 
Inget samarbete med 
någon annan enhet 
 
Stumfilmaffischer  
Inget samarbete med 
någon annan enhet 
 
Cirkusaffischer  
Samarbete med 
bevarandeenheten 
 



 51 

Cirkusaffischer 
Bevarandeaspekt, 
dålig kondition 
Det blev avbrutet för att 
pengar saknades 
 

Svartkonstboken 
 

Hela boken 
digitaliserades 
 

Valdes för det var 
flerbladstryck från det 
okatalogiserade trycket 
 
Var ett test inför 
Affärstryck  1900-1920 
 
Marknadsföring 
 
Handlade om magi, 
spännande område 
 
Äldre verk, ingen 
upphovsrätt 
 
Bevarandeskäl  
Att inte behöva plocka 
fram originalet och 
minska nötningen av 
originalet 
Bevarandeaspekt 
Skapa en digital kopia av 
god kvalitet  
 
Mål  
Marknadsföring 
Bevara originalen genom 
minskad framplockning 
 

Initiativ från enheten 
för okatalogiserat tryck 
 
Informant A arbetade 
med testet 
 
Samarbete skedde med 
data- och IT-enheten 
 

Affärstryck  1900-
1920 

Affärstryck från 
1900-1920, 
kvartoformat 
 
Pilotprojekt 
 
Allt material i 
samlingen har inte 
digitaliserats 

Bevarandeaspekt 
Dålig kondition 
 
Urval av material 
perioden 1900-1920,  
orsaken var ett särkilt 
utsatt, skört material 
 
Förvaringskapslar slet på 
materialet, tillät inte 
bläddring eller utlån 
 
Affärstryck, det i 
samlingen som var i 
behov av bevarande 

Initiativ från anställda 
på enheten för 
okatalogiserat tryck 
 
Samarbete mellan 
flera enheter 
Specialsamlingar, 
LIBRIS, data och foto 
deltog i ad hoc-
samarbetet 
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digitaliserades 
Av tidsskäl gick det inte 
att skanna allt material 
i samlingen   
Valde ut det material i 
sämst skick och som 
inte skulle klara av en 
ordinarie framtagning 
 
Minska slitaget på 
originalen 
 
Stor efterfrågan 
 
Ej upphovsskyddat  
 
Lagom storlek för ett 
projekt 
 
Tillgängliggöra 
(samlingen för 
allmänheten) 
 
Finansiering  
Även oktav och 
folioformaten skulle 
digitaliseras, men detta 
övergavs då medlen till 
det inte fanns 
 
Mål  
Tillgängliggöra 
materialet  
Göra det sökbart i 
REGINA och LIBRIS 
 

Suecia Antiqua et 
Hodierna 

Ett av KB:s original 
valdes ut till 
digitalisering 
 
Hela verket blev 
digitaliserat 
 
Pilotprojekt 
 

Stor efterfrågan 
 
Skapa en kunskapsbank 
kring verket 
 
Spara tid på att undvika 
omfotografering 
 
Skapa en pedagogisk 
miljö kring Suecian 
 
Översättningar 
(Översätta bildtexterna 
till engelska) 

Samlat initiativ men 
främst ett initiativ från 
enheten för kartor, 
bilder, musiktryck och 
affischer 
 
Samarbete mellan 
många enheter 
 
Beslut togs av 
individer som var 
insatta på området 



 53 

 
Testa nyvunna kunskaper 
från tidigare projekt 
 
Bevarande  
Genom att undvika 
omfotografering  
 
Testa metoder för hur 
bildmaterial kan 
katalogiseras i LIBRIS  
 
Äldre verk, ingen 
påverkan från 
upphovsrätten 
 
Mål 
Tillgängliggöra 
Suecian 
Uppnå en hög kvalitet på 
digitaliseringen  
 

Rålambska 
dräktboken 

Handskrift 
 
Fanns ingen 
formaliserad 
projektorganisation 
eller projektplan 
 
 

Digitaliserades till 
islamutställningen 
Speglingar av 
Österlandet 
 
Anledningen till 
digitaliseringen var 
”underlätta 
tillhandahållande av 
intressanta objekt.”, 
”centrala objekt i sitt 
sammanhang” 
Central del av material 
knutet till islam eller som 
är islamiskt material 
Verket var även 
påfallande i sin egen 
samling den Rålambska 
handskriftssamlingen 
 
Begränsad tillgänglighet, 
orsakad av bevarandeskäl 
Ingen dålig kondition på 
skriften, enligt 
informanten, men färg 
har trillat av från bilderna 
Bevarandeskälet var inte 
grundläggande orsak 

Initiativ från 
Medelhavsmuseet 
 
Påbörjat genom ett 
större projekt, ingick i 
islamutställningen 
 
Ett beslut från 
kommittén som 
hanterar 
utställningsfrågor 
 
Informant E gjorde 
webbplatsen 
 
Tagningarna 
genomfördes av 
fotoenheten  
 
Informanten fick hjälp 
av data- och  
IT-enheten 
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Mål  
Öka tillgängligheten till 
skriften 
 

Panorama över 
Konstantinopel 
1740 

Panorama, betecknas 
som ”utsikt” 
 
Fanns ingen 
formaliserad 
projektplan eller 
projektorganisation 
 
 
 
 

Digitaliserades till en 
utställning, Speglingar 
av Österlandet 
 
Tillhandahållande av 
intresseväckande objekt 
 
Anledningen till 
digitaliseringen var 
”centrala objekt i sitt 
sammanhang” 
Påfallande i samlingen 
av utländska utsikter 
Central i samlingen av 
islamiskt material (eller 
material anknutet till 
islam) 
 
Begränsning av 
bevarandeskäl 
Bevarandeskäl, men inte 
den främsta orsaken  
Objektet var inte i 
märkbart dåligt skick, 
enligt informanten 
 
Mål 
Öka tillgängligheten 
 

Initiativ ursprungligen 
från Medelhavsmuseet 
 
Informant E gjorde 
webbplatsen 
 
Beslutet togs av en 
kommitté som var 
ansvarig för 
utställningsfrågor 
 
Samarbete med data- 
och IT-enheten och 
fotoenheten 
 

Digitaliserade 
kartor 

Urval av olika kartor 
vid olika tillfällen 
 
Flera kartor är knutna 
till projektet 
 
Karturvalet sköttes 
”ad hoc, efter vad 
situationen krävde 
just för stunden” 
 
Inga övergripande 
planer utan 
digitaliseringarna 
gjordes vid några 
olika tillfällen 

Orsak  
Ställa till förfogande 
kartornas bladindelningar 
 
Bevarande var inte ett 
grundskäl  
Materialet var inte i 
dåligt skick enligt 
informanten 
Begränsad tillgång till 
kartorna, en del var 
blockerade 
 
Finansieringen  
Använde existerande 
bildfiler som var betalda 

Informant E stod för 
initiativ och arbete 
 
Samarbete med data- 
och IT-enheten och 
fotoenheten 
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Projektplaner saknas 
Det fanns ingen 
formaliserad 
projektorganisation 
eller projektplan till 
projektet  
 

samt Informant E 
skannade en del 
 
Mål  
Öka tillgängligheten 
 

Ur KB:s samlingar Är en 
exempelsamling, 
vilket betyder att det 
är exempel på 
material ur 
specialsamlingarna 
på KB 
 
Ingen digitalisering 
av det vanliga 
bokmaterialet 

Lyfta fram mångfalden i 
KB:s samlingar för 
allmänheten  
 
Öka kunskapen om KB:s 
samlingar 
 
Mål 
Ge ökad kunskap om 
KB:s samlingar 

Initiativ från 
webbmastern 
 
Enheterna som 
representerade 
specialsamlingarna 
stod för urvalet 
 
Samarbete mellan 
repro- och fotoenheten 
och de olika 
levererande enheterna 
 

Tiden-projektet 
(KB Svenska 
dagstidningar) 

Särskilda delar av 
gamla 
tidningssamlingen 
1645-1850 
 
Mikrofilmade 
dagstidningar 
begränsade till ca 
1890 
 
Hela samlingen blev 
inte digitaliserad 
 

Att undersöka teknik och 
metoder 
 
En undersökning, som 
gick ut på att utforska 
chanserna till hur bra det 
skulle gå att digitalisera 
dagstidningar som fanns 
på mikrofilm, OCR- 
läsning samt 
fulltextsökning 
 
Bevarande var inte den 
största orsaken, enligt 
informanten 
 
Mål  
Publicera digitaliserade 
dagstidningar på Internet 
 

Startades från ett finskt 
initiativ 
 
KB:s beslut om urvalet 
fattades av en individ 
på KB 
 
Samarbete med data- 
och IT-enheten 
 

Svenskt tryck före 
1700 

19 publikationer 
utgivningsår  
1528-1691 
 
Exempelsamling, inte 
hela samlingen 
digitaliserades 
 
Urval av objekt från 

Historiskt värde 
Hur väl samtida läsare 
kan tillägna sig objektet 
Sällsynt material 
Begränsad tillgång i 
pappersform  
Ska kunna digitalisera 
objektet utan att det 
fördärvas 

Ett initiativ från 
Informant I 
 
Besluten fattades av 
Informant I och den 
individ som utförde 
urvalen 
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samlingen svenska 
samlingen före 1700 
 
Urval av olika 
stilsorter, 
illustrationer och 
typsnitt 
 
Var ett pilotprojekt 
 
 

 
Exemplaret är komplett 
och välbehållet 
Intresseväckande 
innehåll 
Tilltalande publikationer 
Trycket är väl synligt 
Hela texten (eller till viss 
del) är på svenska 
Intressanta noteringar 
Angivelse om vem som 
är ägaren   
 
Finna lämpliga metoder 
för digitalisering av äldre 
material 
 
Praktisk erfarenhet av 
digitalisering och 
kunskap om vad ett 
dylikt 
digitaliseringsprojekt 
fordrar 
 
Generellt syfte  
Metod- och 
modellutveckling 
Syfte  
Förevisa ett pedagogiskt 
och överskådligt urval av 
svenskt tryck från landets 
historia  
 
Bevarandeaspekter 
Objekt kända i ett fåtal 
exemplar 
Inte tidigare filmade 
objekt 
 
Mål 
Tillgängliggöra 
samlingar för 
omgivningen 
Utveckla sin kompetens 
internt  
Undvika 
omfotograferingar av 
originalen för att minska 
förslitning 
 

Samarbete  
Ingick deltagare från 
foto, IT, webbmaster, 
katalogisering, 
bevarande, 
användarservice, info  
 
Finns speciella 
urvalsgrupper som har 
hand om 
digitaliseringsprojekten 
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5. Analys 
 
I avsnitt 5.1 besvaras magisteruppsatsens frågeställningar genom att resultatet av 
projektpresentationerna beskrivs kortfattat. I avsnitt 5.2  kommer vi att undersöka och 
analysera presentationerna av de olika digitaliseringsprojekten och analystabellerna 
efter exempelvis möjliga mönster och trender. Det som upptäckts kommer att diskuteras 
och vi kommer även att dra slutsatser av de fakta som presenterats samt redovisa vilka 
lärdomar som förvärvats under magisterarbetets gång.  
  

5.1 Redogörelse av svaren på frågeställningarna 
 
 
5.1.1 Vilka urval/prioriteringar har gjorts på KB vid en digitalisering av ett 
objekt/samling? 
 
KB har i huvudsak valt att digitalisera objekt/samlingar som består av bildmaterial. De 
har då strävat efter att digitalisera hela objekt/samlingar, volymer eller utifrån speciella 
teman (t.ex. utställningen Speglingar av Österlandet). Exempel på urval var 
objekt/samlingar som varit i särskilt dåligt skick och som inte skulle tåla en ordinarie 
framtagning, objekt/samlingar som varit väldigt efterfrågade, varit ett spännande 
material. Det har gjorts urval av dokument som varit ålderstigna eller som inte har 
någon inverkan på upphovsrätten etc. De objekt/samlingar som är minst intressanta blir 
oftast inte prioriterade utan KB väljer oftast de objekt/samlingar som kan komma till 
nytta för någon. Det som väljs ut kan t.ex. vara av intresse för forskare eller olika 
intressegrupper.  
 
Avsikten med digitaliseringen är att den ska genomföras med en hög kvalitetsnivå och 
kan ersätta tillträdet till originalen. Informant D menar att det kan finnas gränser för 
vilka objekt KB kan digitalisera för att göra en högkvalitativ bild. Till exempel objekt i 
stora format, där hissarna och taken inte tillåter hur stora föremål som helst.  
 
Det finns ett behov av att prioritera vissa objekt/samlingar eftersom digitaliseringen är 
en kostsam process. Digitalisering är enligt Informant D en resursfråga som ställer krav 
på de människor som är involverade i processen, på den maskinella utrustningen, på 
lagringskapaciteten och på webbplatsen.  
 
KB har utarbetat en prioriteringsmodell (checklista) som är ett hjälpmedel som används 
vid urvalet av material. Denna checklista finns i DIGSAM-rapporten och innehåller ett 
antal beslutskriterier som vägs samman och som utgör underlag för 
digitaliseringsbesluten. Den innehåller några frågor som ställs till materialet inför en 
digitalisering. Först kommer frågor om tillgängliggörande sedan upphovsrättshinder, 
bevarande och slutligen bildfångst och teknik. Checklistan bedömer också vilka 
områden som det är extra angeläget att ta fasta på när materialet ska väljas ut.  
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Vår frågeställning är vilka urval som har gjorts på KB vid en digitalisering. Detta är de 
urval som har gjorts hittills i de undersökta projekten:   
 
KB startade digitaliseringsarbetet 1995-1996 med affischsamlingen. Den samlingen är 
indelad i 28 olika ämnesområden och av dessa valdes konstnärliga affischer, politiska 
affischer, stumfilmsaffischer och cirkusaffischer. Det första som digitaliserades var de 
konstnärliga affischerna. Därefter valdes de politiska affischerna följt av 
stumfilmsaffischerna och slutligen cirkusaffischerna.  
 
Efter digitaliseringen av Affischsamlingen gjordes testet Svartkonstboken. 
Svartkonstboken är en bok på 32 sidor som tillhör det okatalogiserade trycket, under 
ämnesområdet magi. Hela verket inklusive omslaget digitaliserades.  
 
Affärstryck 1900-1920 tillhör det okatalogiserade trycket. Affärstrycket tillhör 
kvartoformatet i samlingen och var den del som blev utvald till digitalisering.  
 
Suecia Antiqua et Hodierna tillverkades av Erik Dahlbergh mellan 1660-1715 under 
svensk stormaktstid. Det är ett omfångsrikt bildverk som innehåller planscher. Suecian 
finns i olika gestalter men bara ett 1 exemplar av ca 10 originalverk valdes ut till 
digitalisering och hela det verket digitaliserades.   
 
Till islamutställningen Speglingar av Österlandet valdes handskriften Rålambska 
dräktboken. Det är en handskrift som innehåller 121 bilder som är miniatyrer av bl.a. 
olika folktyper, turkiska ämbetsmän och befattningshavare. Teckningarna har förvärvats 
av Claes Rålamb i Konstantinopel 1657-1658. Hela dräktboken blev digitaliserad. Dock 
saknades en formaliserad projektorganisation eller projektplan. 
 
Philipp Ferdinand von Gudenus Panorama över Konstantinopel 1740 digitaliserades till 
samma islamutställning som Rålambska dräktboken. Panorama över Konstantinopel 
1740 är en kolorerad gravyr och en del av planschverket Collection des Prospects et 
Habillemens en Turquie som gavs ut omkring 1742. Gravyren räknas som en ”utsikt”. 
Även panoramat saknade en formaliserad projektorganisation och projektplan.  
 
När materialet till Digitaliserade kartor valdes och digitaliserades gjordes det vid olika 
tillfällen. Urvalet gjordes ”ad hoc, efter vad situationen krävde just för stunden” 
(Informant E Frågeformulär 2006). Även här saknades en formaliserad 
projektorganisation och projektplan.  
Det är enligt Informant E oklart om det är ett projekt, då projektet bestod av ”enstaka 
digitaliseringar av kartor som jag har gjort vid olika tillfällen” (Frågeformulär 2006). 
 
Ur KB:s samlingar är en exempelsamling och det material som valdes ut för 
digitalisering kom från KB:s olika specialsamlingar. Det som inte blev digitaliserat var 
det vanliga bokmaterialet. 
Detta räknas inte som något regelrätt projekt.  
 
I samarbetsprojektet Tiden medverkade flera nordiska länder. KB deltog genom att 
digitalisera mikrofilmade dagstidningar från förr, vilket innebar sektioner av den gamla 
tidningssamlingen 1645-1850. Hela samlingen blev inte digitaliserad utan det skedde ett 
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urval. Det sattes en tidsbegränsning vid mikrofilmade dagstidningar fram till 1890, som 
var satta med frakturstil.   
 
När exempelsamlingen Svenskt tryck före 1700 valdes ut blev inte hela samlingen 
digitaliserad. De objekt som valdes ut var 19 till antalet och har olika utgivningsår från 
perioden 1528-1691. Objekten kom från KB:s samling: svenska samlingen före 1700. 
Den svenska samlingen innehåller broschyrer, böcker och kartor, vilket har gett en 
spridning på den sorts material som har valts. Urvalet består bl.a. av en visbok, en ABC-
bok och en karta.  
 
 
5.1.2 Vilka orsaker fanns till urvalet vid en digitalisering av ett objekt/samling på 
KB?  
 
En anledning till varför en del urval görs ur KB:s samlingar är för att de ska göras 
tillgängliga internationellt och/eller nationellt. Fler anledningar är: aspekter som 
bevarande och tillgänglighet, förslag från allmänheten eller de enheter som ansvarar för 
samlingarna om vad de tycker skulle kunna digitaliseras. KB prioriterar ett objekt för att 
urvalet grundar sig på ett stort antal beslutskriterier från DIGSAM-rapportens checklista 
som vägs samman vid urvalet. Checklistan innehåller många relevanta frågor och dessa 
frågors svar utgör tillsammans underlaget för digitaliseringsbesluten. 
 
En viktig urvalsorsak är upphovsrätten, särskilt vid tillgängliggörande. Affischer är ett 
exempel, då de har kommersiella upphovsmän. Med det avses de personer som förfogar 
över rätten till verket.  
 
Orsaken till att KB har fokuserat på att digitalisera bildmaterial är för att det varit 
enklast ”eftersom digitalisering har en stark koppling till bild, på skärmen” (Informant 
D 2006). Det kan finnas objekt som inte prioriteras av bildfångstskäl, av den 
anledningen att de är svåra att fånga på bild och de kräver en utrustning som inte finns 
på KB.  
  
Urvalet av objekten görs beroende på vad syftet är med digitaliseringen. Om syftet är att 
bevara en samling så styrs urvalet av bevarandeskäl, objektets/samlingens tillstånd och 
kondition. Det innebär att de objekt/samlingar som är i dåligt skick väljs ut för att 
originalen inte kan hanteras.      
 
Tillgänglighet och bevarande är två orsaker som är i kontrast med varandra, för om ett 
objekt tillhandahålls så kommer det att nötas genom användning. Bevaras objektet 
genom att tillgången till det begränsas så hämmas tillhandahållandet. Men de två 
motpolerna kan sammanföras genom digitalisering, som är en metod som ge r möjlighet 
till både bättre bevarande och ökat tillhandahållande.  
 
Det är dyrt att digitalisera och av den orsaken måste KB prioritera några av sina 
objekt/samlingar vid digitalisering. Det är en resursfråga som ställer krav t.ex. på den 
maskinella utrus tningen och på de personer som är involverade i 
digitaliseringsprocessen.     
 
I uppsatsens andra frågeställning undrar vi varför ett urval gjordes på KB. Varje projekt 
och test hade sina urvalsorsaker och dessa är de nuvarande. 
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Affischsamlingen blev digitaliserad för att den var svårtillgänglig för användarna för att 
den förvarades i magasin, den var inte sökbar samt att dess innehåll inte var allmänt 
känt. Ett behov av marknadsföring var en orsak, tillsammans med att de ville bevara ett 
ömtåligt material samtidigt som det tillhandahölls.  
 
Digitaliseringsprojektet Affischsamlingen bestod av fyra stycken projekt och inget av 
dem hade exakt samma urvalsorsaker:  
 
De konstnärliga affischerna digitaliserades för att de endast var 22 stycken och för att 
de var mycket uppskattade. Det fanns även en hög efterfrågan på dem med anledning av 
att de hade ett historiskt värde samt att deras upphovsmän är kända svenska konstnärer.  
 
Orsaken till att de politiska affischerna digitaliserades var bevarande eftersom de var av 
sämre kvalitet än stumfilmsaffischerna. Mikrofilmen digitaliserades för att spara 
originalen från slitage och ny fotografering av originalen samt att användare inte kunde 
vidröra originalen utan enbart ta del av mikrofilmen.  
 
Det fanns även ekonomiska resurser till att digitalisera ett ytterligare material. Valet föll 
på stumfilmsaffischerna. Stumfilmsaffischerna digitaliserades dels för att ekonomiska 
brister gjorde att bara den delen av filmaffischerna va ldes, dels av efterfrågan som var 
en följd av deras estetiska nivå. Det fanns även en bevarandeaspekt då affischerna var 
från åren fram till 1930, en period när pappret var väldigt skört. 
 
Anledningen till att cirkusaffischerna digitaliserades var en bevarandeaspekt då de var i 
sämst kondition av alla affischerna. Projektet fick dessutom avbrytas av det skälet att 
finansieringen inte räckte till.  
 
Svartkonstboken digitaliserades dels som ett test inför projektet Affärstryck 1900-1920, 
dels för att KB ville ha något flersidigt från det okatalogiserade trycket som var lite 
spännande. Upphovsrätten påverkade inte urvalet eftersom Svartkonstboken är ett äldre 
verk.  
De två viktigaste orsakerna var bevarandeskäl och marknadsföring. Bevarandeskälen 
var att minska framplockningen och därmed nötningen på originalet och 
bevarandeaspekten var att skapa en bra digital kopia som kunde minska 
framplockningen. Målen med testet var marknadsföring och bevarande genom minskad 
framplockning av originalet.  
 
Vid projektet Affärstryck 1900-1920 valdes inte alla objekten i samlingen ut till 
digitalisering av den orsaken att tiden inte räckte till för skanning av allt material. 
Anledningen till att urvalet gjordes var dels av en bevarandeaspekt, vilket innebar att 
materialet som var i sämst skick valdes ut. Det materialet var från perioden 1900-1920 
då pappret var särskilt skört vilket gjorde att samlingen var i dålig kondition. Dels av 
bevarandeskäl då de kapslar materialet förvarades i inte tillät bläddring, inte lämpade 
sig för utlån och orsakade slitage på materialet.   
En effekt av digitaliseringen var att det tillgängliggjorde samlingen. Övriga orsaker till 
urvalet var en stor efterfrågan på materialet, att materialets storlek lämpade sig för ett 
projekt samt att upphovsrätten inte omfattade materialet.  
Projektet hade som mål att tillgängliggöra materialet och göra det sökbart i Regina och 
LIBRIS. 
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Suecia Antiqua et Hodierna finns i olika gestalter men bara ett original valdes ut för de 
ville få bra bilder av exemplaret när det väljs ut för digitalisering. 
Suecian valdes av den anledningen att det var en stor efterfrågan på verket, då bilderna i 
verket är mycket populära och eftertraktade. Personalen på enheten för kartor, bilder, 
musiktryck och affischer fick ta hand om bildbeställningar och frågor om verket. Detta 
bidrog till förlorad arbetstid för personalen. Dessutom gav det risken att 
framplockningen för visning eller fotografering orsakade skador på originalet genom 
slitage.  
 
Det fanns fler orsaker till att Suecia Antiqua et Hodierna valdes ut för digitalisering:  
att skapa en kunskapsbank kring verket, att spara tid från omfotografering, 
kunskapsbanken sparar tid genom att det nu är enklare att slå upp fakta om verket, skapa 
en pedagogisk miljö kring Suecian, testa erfarenheter som erhållits vid tidigare 
digitaliseringsprojekt, testa metoder för hur bildmaterial kunde katalogiseras i LIBRIS 
(d.v.s. bilddatabaser) samt översättningar (översätta bildtexterna till engelska).  
Bevarande blev en följd av efterfrågan, eftersom en stor efterfrågan på verket medförde 
till att originalet utsattes för slitage. Det innebar att verket var i behov av skydd. 
Målet med digitaliseringsprojektet var att tillgängliggöra Suecian på Internet och 
därmed undvika att behöva plocka fram originalverken. Det ledde till att KB ville uppnå 
en hög kvalitet på digitaliseringen för att undgå framplockning av originalen. 
  
Rålambska dräktboken digitaliserades dels för att KB avsåg att underlätta 
tillhandahållande av intressanta objekt och dels för att den ansågs vara ett centralt objekt 
i sitt sammanhang. Det är ett verk som var ett centralt objekt i KB:s mindre samling 
material knutet till islam eller som är islamiskt material. Verket var även påfallande i 
den Rålambska handskriftssamlingen.  
Bevarandeskälet var inte en grundläggande orsak, då (Informant E Uppföljningsfråga 
2006a) objektet inte var i dåligt skick, men färg har trillat av från bilderna. 
Tillgängligheten till verket har varit begränsad av bevarandeskäl.  
Målet med att digitalisera Rålambska dräktboken var för att öka tillgängligheten till 
skriften. 
 
Panorama över Konstantinopel 1740 valdes av samma skäl som dräktboken: det var 
”centrala objekt i sitt sammanhang”, den är central i KB:s samling av islamiskt material 
(eller material anknutet till islam) samt den är påfallande i samlingen av utländska 
utsikter. En ytterligare orsak var att de önskade tillhandahålla objekt som var 
intresseväckande, medan bevarandeskälet inte var grundläggande då panoramat inte var 
i dåligt skick (Informant E Frågeformulär 2006). Objektet var ändå begränsat av 
bevarandeskäl.  
Målet med Panorama över Konstantinopel 1740 var att öka objektets tillgänglighet. 
 
Den största digitaliseringsorsaken till Digitaliserade kartor, var att kartornas 
bladindelningar skulle ställas till förfogande. Informant E bedömde att materialet inte 
var i dåligt skick och att bevarande inte var ett grundskäl. Tillgången till kartorna var 
begränsad då en del men inte alla var blockerade, av bevarandeskäl. 
Det mål som satts upp för digitaliseringen av kartorna var att öka tillgängligheten till 
dessa.  
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När projektet Ur KB:s samlingar startades var det dels för att lyfta fram mångfalden i 
KB:s samlingar för allmänheten och dels för att öka kunskapen om KB:s samlingar.  
Målet med projektet var att öka kunskapen om KB:s samlingar. 
 
Dagstidningarna i Tiden-projektet digitaliserades för att utforska chanserna till hur bra 
det skulle gå att digitalisera mikrofilmade dagstidningar. Övriga orsaker var att 
undersöka metoder och teknik.  
Bevarande var däremot inte någon viktig anledning till digitaliseringen enligt Informant 
G utan mikrofilm är fortfarande den metod som anses vara bäst vid bevarandet av 
materialet på lång sikt. Bevarande kan bli en konsekvens av digitalisering om originalen 
inte används, för då slits inte originalen i lika stor omfattning. 
Målet med Tiden-projektet var att få möjlighet till att offentliggöra digitaliserade 
dagstidningar på Internet. 
 
Svenskt tryck före 1700 var ett digitaliseringsprojekt som påbörjades därför att deras 
avsikt var att införskaffa kunskap om vad som fordras av ett dylikt projekt samtidigt 
som de fick praktisk erfarenhet av digitalisering.  
Syftet med pilotprojektet var däremot att visa upp ett urval av pedagogiskt och 
överskådligt svenskt tryck. Projektets generella syfte var att ”söka lämpliga metoder för 
digitalisering av äldre material ur KB:s samlingar.” (Jonsson 1999, s. 5) Det avser att de 
ville undersöka modell- och metodutveckling, som omfattar hela verksamhetsfältet från 
principer som rör urvalet, till presentation av alltsammans på KB:s hemsidor. 
 
Urvalet gjordes utifrån kriterierna: material som har historiskt värde, hur väl samtida 
läsare kan tillägna sig det. Var dessa krav tillgodosedda så valdes material som var 
sällsynt och som det var mycket begränsad tillgång till i pappersform. Det sista 
urvalskriteriet var att det utvalda objektet skulle kunna digitaliseras utan att objektet 
fördärvades.  
 
Fler urvalskriterier var: exemplaret är komplett och välbehållet, det har ett innehåll som 
är intresseväckande och publikationer som är tilltalande, trycket är väl synligt, hela 
texten (eller till viss del) är på svenska, noteringar som är intressanta, angivelse om vem 
som är ägaren. De har arbetat för att få en utbredning över tiden samt uppdelning mellan 
olika ämnesområden. Där fanns även med olika stilsorter, illustrationer och typsnitt i 
urvalet. Eftersom deras avsikt var att testa metoder så valdes inte publikationer som var 
lite mer omfångsrika eller med för känsligt material. Urvalet är avsett för att nyttjas av 
forskare som är involverade med typografi- och tryckerihistoria eller av gymnasieskolan 
etc. 
 
Orsakerna var i form av olika bevarandeaspekter. När de valde, försökte de att välja 
exemplar som inte filmats förut eller som var ovanliga. Objektens kvalitet har även haft 
betydelse. För att minska risken för en ökad efterfrågan på originalen och därmed 
undvika eventuell förslitning på dem, har avsikten varit att så många användarbehov 
som möjligt ska kunna tillgodoses. 
Målen var att tillgängliggöra deras samlingar för omgivningen och utveckla sin 
kompetens internt samt att undvika att fotografera om originalen för att minska 
förslitningen på dem. 
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5.1.3 Vilka är det som ansvarar för/gör urvalen på KB vid en digitalisering? 
 
Digitaliseringen på KB var till en början relativt ostrukturerad. Det fanns ingen 
övergripande policy för hur digitaliseringen skulle fungera och initiativ till 
digitaliseringen togs mycket på en tjänstemannanivå. Initiativ kunde komma från en 
samlingsansvarig eller en bibliotekarie som beslutade sig för att digitalisera något utvalt 
objekt/samling. Men enligt Informant D har KB numera en strukturerad 
projektplanering.   
 
Initiativet till de olika digitaliseringsprojekten har skiftat och kommer från olika håll, 
beroende på vilken sorts projekt det är. Initiativ har kommit från anställda på KB, 
kommit från olika enheter på KB, varit initierat från museum, ett initiativ har kommit 
från webbmaster.       
 
Beslutsfattandet om urvalen har gjorts av chefsrådet, som består av riksbibliotekarien i 
samråd med biblioteksråden. De förslag som kommer in betraktas av en urvalskommitté 
som tar ett slutgiltigt beslut om urvalet. Representanter från KB:s verksamhet som har 
kunskap om samlingarna, ingår i den urvalskommittén. Förslagsobjektens tillstånd 
betraktas av en bevarandekommitté som bedömer om de kan genomgå en digitalisering. 
Ett projekt kan påbörjas på annan plats i KB men det avgörande beslutet om det tas 
längst upp.  
Besluten har fattats av de personer som varit insatta på området. De kompetenser som 
har varit involverade i projektet har varit t.ex. bibliotekarier, webbdatabastekniker, 
systembibliotekarier, konservatorer och systemadministratörer.  
 
Vid digitalisering sker samarbete mellan olika enheter, institutioner, yrkesgrupper och 
resurser, ett exempel på det är mellan fotoenheten och bevarandeenheten om hur 
digitaliseringen av ett visst objekt ska genomföras.  
Det kan även ske ett samarbete mellan andra institutioner när det gäller gemensamma 
standarder. De ska enas om hur materialet ska registreras och när kvalitetsnivåer ska 
beslutas.  
 
Med den tredje frågeställningen undersökte vi vilka det är som ansvarar för/gör urvalen 
på KB vid en digitalisering. De ansvariga för de individuella projekten och testen 
presenteras nedan. 
 
När Affischsamlingen digitaliserades kom initiativet från Informant A. Informanten var 
även ansvarig för de urval och orsaker som styrde projektet.  
Inom Affischsamlingen förekom det ett samarbete med bevarandeenheten när 
cirkusaffischerna skulle digitaliseras.  
 
Enheten för okatalogiserat tryck tog initiativet till digitaliseringen av Svartkonstboken, 
medan Informant A arbetade med testet. 
Ett samarbete skedde med data- och IT-enheten.  
 
Affärstryck 1900-1920 startade på ett initiativ från anställda på enheten för 
okatalogiserat tryck . En arbetsplan/metod framställdes av den projektanställde i 
samspel med affischenhetens ansvarige. Två personer gjorde både skanningen och 
katalogiseringen av materialet. 
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Affärstryck 1900-1920 var ett ”ad hoc-samarbete” där flera enheter deltog: 
specialsamlingar, LIBRIS, data och foto.  
 
När Suecia Antiqua et Hodierna skulle digitaliseras kom det främsta behovet från 
enheten för kartor, bilder, musiktryck och affischer, men främst var det ett samlat 
initiativ. Beslut om urvalet fattades av individer som var insatta på området.  
Suecia-projektet blev ett samarbetsprojekt med 32 medarbetare som kom från 12 till 14 
olika enheter. Flera olika kompetenser var involverade i projektet, det var konservatorer, 
bibliotekarier, systembibliotekarier, systemadministratörer och webbdatabastekniker.  
  
Digitaliseringen av den Rålambska dräktboken påbörjades genom ett större projekt som 
hette Sverige och den islamiska världen - ett svenskt kulturarv och var initierat av 
Medelhavsmuseet. Dräktboken ingick i islamutställningen Speglingar av Österlandet 
som var KB:s del av projektet. En kommitté som hade hand om utställningsfrågor antog 
beslutet om digitaliseringen och islamutställningen. Webbsidorna tillverkades av 
Informant E medan tagningarna genomfördes av fotoenheten. Informanten fick även 
hjälp med tekniska arrangemang av data- och IT-enheten.  
 
Initiativet till islamutställningen Speglingar av Österlandet där Panorama över 
Konstantinopel 1740 ingick, kom ursprungligen från Medelhavsmuseet. En kommitté 
som var ansvarig för utställningsfrågor tog beslutet om både digitaliseringen och 
islamutställningen.  
Informant E tillverkade webbsidorna samt samarbetade med två enheter: data- och IT-
enheten som bidrog med hjälp och fotoenheten som gjorde tagningarna. 
  
Med Digitaliserade kartor stod Informant E för initiativet till digitaliseringen av 
kartorna samt genomförde digitaliseringsarbetet.  
Det fanns ett samarbete med data- och IT-enheten och fotoenheten.  
 
Webbmastern tog initiativet till digitaliseringen av Ur KB:s samlingar. Urvalet gjordes 
av de enheter som representerade specialsamlingarna. Repro- och fotoenheten och de 
olika levererande enheterna samarbetade genom att repro- och fotoenheten 
digitaliserade materialet som levererats av de olika enheterna exempelsamlingarna.   
 
Initiativet till Tiden-projektet kom från Finland. Besluten om KB:s urval togs av en 
anställd på KB. Data- och IT-enheten deltog i samarbetet.  
 
Informant I var den som både tog initiativet till Svenskt tryck före 1700 och som fattade 
de preliminära besluten tillsammans med den individ som utförde urvalen. Det finns 
speciella urvalsgrupper som har hand om varje digitaliseringsprojekt. De urval som 
gjorts av informanten och individen verifierades sedan av projektgruppen.  
Under projektets gång samarbetade medverkande från bevarande, webbmaster, 
katalogisering, IT, foto, användarservice och info. Bevarandeenheten uppskattade 
tänkbarheten av att utföra mikrofilmning/fotografering av de använda publikationerna. 
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5.2 Analys, diskussion och slutsatser  
 
Inledningsvis förutsatte vi att alla digitaliseringar som gjorts på KB varit i form av 
fullständiga digitaliseringsprojekt med projektplan och organisation. Men i 
frågeformuläret22 som Informant B besvarade framgick det att vår uppfattning var 
felaktig.  
”De digitaliseringsprojekt som hittills ägt rum har varit pilotprojekt med varierande 
uppdrag och syfte.” (Informant B Frågeformulär 2006) Detta påstående bekräftades av 
våra intervjuresultat då ett antal av projekten testade något, som teorier, tidigare 
erfarenheter och teknik. Några projekt hade som huvuduppdrag att testa nya metoder. 
Svartkonstboken användes till att undersöka hur flerbladstryck skulle kunna 
digitaliseras, medan Svenskt tryck före 1700 undersökte dels vad som krävs av en 
digitalisering och dels ville införskaffa erfarenhet av sådana projekt. Tiden-projektet 
ville även det utprova tekniker och metoder. Några projekt utnyttjade tillfället till att 
testa olika tillvägagångssätt under digitaliseringen, t.ex. med Suecia Antiqua et 
Hodierna eftersträvade KB dels att prova metoder till katalogisering av bildmaterial i 
LIBRIS, dels prova de erfarenheter som förvärvats vid förutvarande 
digitaliseringsprojekt. Lärdomen vi drog är att de projekt som gjorts hittills är 
pilotprojekt. Slutsatsen vi drog är att KB hela tiden strävar efter att förbättra sitt 
digitaliseringsarbete. Dessutom tar de ofta chansen att utprova nya metoder vid 
digitaliseringsprojekten. 
 
Vi fick intrycket att de flesta digitaliseringar som gjorts på KB har gjorts inför nästa 
digitalisering. Testet Svartkonstboken digitaliserades inför pilotprojektet Affärstryck 
1900-1920. Vid digitaliseringen av Suecia-projektet användes erfarenheterna från 
projektet Affärstryck 1900-1920. Vi drog den lärdomen att vid varje projekt eller test 
har KB vunnit nya erfarenheter eller kunnat undersöka nya tekniker och metoder.  
 
Utifrån de fakta vi redovisat från presentationer och analystabeller har vi observerat 
flera trender och mönster med urvalet. Ett mönster, och dessutom en trend, var att 
många, men inte alla, av de objekt som valts ut till digitalisering var i form av 
bildmaterial. Detta bekräftades i intervjuresultatet från Informant D som nämnde att KB 
har fokuserat på att digitalisera bildmaterial av den anledningen att det varit enklast att 
göra så, ”eftersom digitalisering har en stark koppling till bild, på skärmen” (Informant 
D 2006). Några exempel på bildmaterial är Suecia Antiqua et Hodierna, Rålambska 
dräktboken, affischer från Affischsamlingen, kartor från Digitaliserade kartor och 
Panorama över Konstantinopel 1740. Bildmaterial har upprepade gånger valts ut, vilket 
även gav oss intrycket att KB, kanske omedvetet föredrar att välja bildmaterial. Eller så 
finns det kanske en efterfrågan på bildmaterial från användarna. Till exempel Suecian 
var väldigt eftersökt. 
 
Ett mönster som påträffats var att urvalet inte var samma varje gång. Som exempel, 
även om KB ofta har valt bildmaterial, så har olika typer av objekt valts vid varje 
tillfälle. Affischsamlingen består av planscher och vid varje digitalisering har ett urval 
gjorts av olika sorters planscher. Rålambska dräktboken är liksom Suecia Antiqua et 
Hodierna en bok, men typen av bild (miniatyrer mot gravyrer) och bildmotivet (t.ex. 
klädedräkter mot t.ex. stadsvyer) varierar. Panorama över Konstantinopel 1740 benämns 
som en ”utsikt” medan Digitaliserade kartor består av olika sorters kartor.  

                                                 
22 Se bilaga 1 i magisteruppsatsen. 



 66 

En slutsats vi drog var att mycket av det material som KB valde ut till digitalisering var 
av äldre material. Dels material som bestod av äldre papper som av olika anledningar 
var i dåligt skick och dels bestod materialet av enskilda objekt eller samlingar som är 
från dåtid och inte nutid. Eller så förekom båda definitionerna samtidigt. Det är inget 
”dagsfärskt” material KB valt ut. I Affischsamlingen var stumfilmsaffischerna från 
perioden fram till 1930 medan de konstnärliga affischerna var ännu äldre, från 1890-
talet. Med affärstrycket var pappret i dålig kondition för det var gammalt, samtidigt som 
det var äldre objekt från perioden 1900-1920. Bildverket Suecian var från 1600- och 
1700-talen, medan Rålambska dräktboken först införskaffades 1657-1658 av Claes 
Rålamb. Tiden-projektet  använde gamla dagstidningar där gränsen var satt fram till ca 
1890. Materialet från Digitaliserade kartor kommer från olika århundraden, medan 
Panorama över Konstantinopel tecknades 1740 och hela planschverket Collection des 
Prospects et Habillemens en Turquie gavs ut 1742. Svenskt tryck före 1700 har, som 
namnet antyder, material från innan 1700-talet. Ur KB:s samlingar består av blandat 
material. 
 
För att objekt/samlingar ska kunna tillgängliggöras måste hänsyn tas till om verket 
påverkas av upphovsrätten. Upphovsrätten är viktig vid digitalisering, något som våra 
informanter betonat. Det går inte att använda ett verk hur som helst utan tillåtelse av 
upphovsmannen eller 70 år efter hans/hennes bortgång.23 Men vi upptäckte att 
upphovsrätten inte varit ett problem vid de flesta digitaliseringarna vi studerat. Detta 
beror på att objekten eller samlingarna har varit äldre än de fastställda 70 år efter 
upphovsmannens död. Suecia Antiqua et Hodierna (1660-1715) och affärstryck 1900-
1920 var objekt som, enligt informanterna, var för gamla för att omfattas av 
upphovsrätten. Med Panorama över Konstantinopel 1740, Rålambska dräktboken 
(1657-1658), Tiden-projektet (gränsen sattes vid dagstidningar fram till ca 1890) och 
Svenskt tryck före 1700 bedömer vi att objekten i projekten/testerna är för åldersdigna 
för att omfattas av upphovsrätten. Materialet i Digitaliserade kartor är däremot från 
olika årtionden men borde i flera fall vara för gammalt. För Ur KB:s samlingar erhöll vi 
ingen information om ifall upphovsrätten varit ett problem eller inte. Slutsatsen är att 
upphovsrätten definitivt påverkar urvalet av de objekt/samlingar som ska 
tillgängliggöras samt att det varit en möjlig trend på KB att välja objekt som varit äldre 
än 70 år. Vi saknar fakta för att bestämt hävda om detta varit en medveten trend eller 
bara en slump, men vår åsikt är att det blivit så för att det är lättare att arbeta med 
material som inte påverkas av upphovsrätten.  
 
Några av projekten var inte avslutade men de låg ändå ute på KB:s webbsidor. Dessa 
var Affischsamlingen (även cirkusaffischerna), Svenskt tryck före 1700 samt Ur KB:s 
samlingar. Cirkusaffischerna fick avslutas i brist på ekonomiska medel medan 
digitaliseringen av Svenskt tryck före 1700 ännu inte var avslutad. Ur KB:s samlingar 
var en pågående verksamhet där nytt material digitaliseras varje månad. Av de fakta vi 
redovisat om urvalet spekulerar vi på slutsatsen att bara för att ett projekt inte är avslutat 
betyder det inte att KB inte tillgängliggör det för allmänheten.  
 
En lärdom vi har dragit av den här magisteruppsatsen, vilket också blev en slutsats vi 
dragit, är att man inte bör dra förutfattade slutsatser. När vi först såg KB:s webbsida 
Digitaliserade samlingar drog vi slutsatsen att alla exemplen var stora, fullständiga 
(med det avses att hela samlingen digitaliserats) och helt avslutade 

                                                 
23 Se kapitlet Bakgrund. 
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digitaliseringsprojekt. Men den villfarelsen fick vi senare revidera, främst utifrån dessa 
tre kriterier:  
 

• Ett antal av digitaliseringsprojekten på KB:s webbsidor var exempelsamlingar, 
vilket innebär att bara utvalda delar av en samling har digitaliserats. Exempel på 
dessa är Svenskt tryck före 1700 och Ur KB:s samlingar. Detta visade oss att ett 
projekt inte behövde digitalisera en hel samling för att det skulle räknas som ett 
digitaliseringsprojekt.  

 
• Några av digitaliseringarna hade av olika anledningar aldrig blivit fullt 

avslutade, som med projektet cirkusaffischerna.   
 

• Vid telefonintervjun med Informant A om Svartkonstboken, Affärstryck 1900-
1920 och Affischsamlingen fick vi kännedom om en intressant upplysning. 
Informanten upplyste oss om att, för att KB ska räkna en digitalisering som ett 
projekt, ska det bl.a. ha en finansiering, en tidsaxel och en projektplan. Som 
exempel ur analystabellen Kategoriindelning av individuella 
digitaliseringsprojekt på KB kan nämnas att både Digitaliserade kartor, 
Rålambska dräktboken och Panoramat saknar en formaliserad projektplan och 
projektorganisation.  

      Svartkonstboken saknar även den en tidsaxel, en projektplan och finansiering   
            och dessutom kallades den inte för projekt utan räknades som ett test. Den skulle  
            prova teknik till behandling av flerbladstryck samtidigt som det var ett test inför  
            Affärstryck 1900-1920.  
 
 
Efter att ha tagit del av all information från resultatet från intervjuer och frågeformulär, 
drog vi flera slutsatser. Det första kriteriet visade att några av projekten inte hade valt ut 
hela samlingar utan var exempelsamlingar och var därmed inte ”fullständiga” projekt. 
Det andra kriteriet visade att inte alla projekten definitivt var avslutade. Det tredje 
kriteriet påpekade att det även var tveksamt om en del digitaliseringar hade en ordentlig 
policy. Detta gav oss slutsatsen att den slutsats vi hade från början inte överensstämde 
med verkligheten.  
Slutsatsen har även gett oss intressant information om KB:s projekt, t.ex. att inte allt 
material i en samling behöver digitaliseras vid ett projekt. 
 
Genom studier av materialet i kapitlet Tidigare forskning i början av magisterarbetet, 
drog vi slutsatsen att bevarande och tillgängliggörande var de två vanligaste orsakerna 
till att objekt/samlingar väljs ut för digitalisering. Denna åsikt baserade vi på att 
tillgängliggörande och bevarande förekom ofta i DIGSAM-rapporten, KB – ett nav i 
kunskapssamhället samt Plattform för bilddatabaser.  
Vi studerade resultatet från olika intervjuer och frågeformulär uppställt i analystabellen 
Kategoriindelning av individuella digitaliseringsprojekt på KB. I analystabellen finns 
10 av KB:s digitaliseringsprojekt och tester representerade. Av dessa uppgav 7 stycken 
tillgängliggörande som antingen orsak, mål, syfte eller båda i projekten/testen 
(Affischsamlingen, Affärstryck 1900-1920, Suecia Antiqua et Hodierna, Rålambska 
dräktboken, Panorama över Konstantinopel 1740, Digitaliserade kartor och Svenskt 
tryck före 1700). Vidare angav 9 stycken bevarande som orsak, mål eller båda i 
projekten eller testen (Affischsamlingen, Svartkonstboken, Affärstryck 1900-1920, 
Suecia Antiqua et Hodierna, Rålambska dräktboken, Panorama över Konstantinopel 
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1740, Digitaliserade kartor, Tiden-projektet  och Svenskt tryck före 1700). Till det 
kommer att Affischsamlingen i sig även består av 4 digitaliserade affischsamlingar, 
varav 3 stycken angav bevarande som en orsak (politiska affischer, stumfilmsaffischer 
och cirkusaffischer). Detta ger sammanlagt att 12 stycken projekt eller tester har 
bevarande som mål eller orsak. Dessutom nämnde både Informant B och D bevarande 
och tillgängliggörande i analystabellen Allmän information om KB:s digitalisering. 
Utifrån informationen vi erhållit vid intervjuer och genom frågeformulär kunde vi 
urskilja ett mönster, att tillgängliggörande och bevarande var vanligt förekommande 
mål och orsaker vid digitaliseringsprojekt på KB. Detta mönster baseras på de 10 
digitaliseringsprojekt och tester som förekommer i magisteruppsatsen. Vårt material 
låter oss inte uttala oss om hur det kommer att bli vid framtida digitaliseringsprojekt på 
KB. 
 
Ett mönster är att bevarande är vanligare förekommande än tillgängliggörande, med 12 
stycken projekt eller tester mot tillgängliggörandets 7. Detta är mönster som kan bevisas 
med siffror. Men det finns faktorer som skulle kunna kullkasta våra resultat. Vi hade 
som nämnts i metodkapitlet, ett visst bortfall ibland våra informanter. Av den orsaken är 
inte alla KB:s digitaliseringsprojekt representerade i magisteruppsatsen. Dessa skulle 
kunna innehålla material som inte stödjer vårt mönster. 
 
En slutsats vi drog visade att det inte fanns en typ av bevarande utan olika 
bevarandeskäl och bevarandeaspekter, som med Affärstrycket där bevarandeaspekten 
var dålig kondition på materialet, vilket berodde på att materialet från perioden 1900-
1920 var i särskilt dålig kondition. Eller som i Svenskt tryck före 1700 där exempelvis 
bevarandeaspekterna var att välja sällsynta föremål eller sådana som inte hade blivit 
filmade förut.  
Vi observerade i våra presentationer av projekten ett mönster som involverade 
urvalsorsaken bevarande. Den bevarandeaspekt och det bevarandeskäl som är oftast 
förekommande bland de digitaliseringsprojekt och de tester där bevarande förekommer, 
är att de har som avsikt att förhindra slitage på originalmaterialet. Det är fallet med 
Svartkonstboken, Suecia Antiqua et Hodierna och Svenskt tryck före 1700. Rålambska 
dräktboken, Digitaliserade kartor och Panorama över Konstantinopel 1740 hade 
begränsad åtkomst till materialet för att skydda dem. Vid Tiden-projektet antydde 
Informant G att en konsekvens av digitalisering kunde bli ett ökat bevarande av 
originalen om de användes mindre. Motsatsen var vid två tillfällen: Affischsamlingen, 
närmare bestämt stumfilmsaffischerna, och Affärstryck 1900-1920. Här var 
bevarandeorsaken istället att materialet, av olika anledningar, var i dåligt skick. Dessa 
båda samlingar härstammar från perioder i historien där papperskvaliteten var extra 
dålig. 
 
Flera observationer gjordes. Även om tillgängliggörande och bevarande förekom i både 
testen och projekten, hade de olika status i vart och ett, d.v.s. ibland var bevarande den 
viktigaste orsaken till att digitaliseringen gjordes, ibland var tillgängliggörande det. Till 
exempel var bevarande den största orsaken i cirkusaffischernas fall medan bevarande 
inte var grundläggande i Rålambska dräktboken, Panorama över Konstantinopel 1740 
eller i Digitaliserade kartor. I de tre senare fallen var istället tillgängliggörandet av 
materialet det centrala. I projektet Ur KB:s samlingar förekom varken 
tillgängliggörande eller bevarande, utan det skulle ge en ökad kunskap om KB:s 
samlingar.  
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Digitalisering är ett sätt att både bevara och tillgängliggöra, oftast är de två faktorerna i 
någon form av kombination. Man kan digitalisera för att bevara, man kan digitalisera 
för att tillgängliggöra, för att skydda materialet och kunna göra det lättåtkomligt. 
Tillgängliggörande och bevarande var olika viktiga i olika projekt men båda brukar 
förekomma. Som informanterna B & D antyder är det oftast de två orsakerna i en 
kombination som påverkar urvalet.  
De vanligast förekommande orsakerna som vi har kunnat urskilja är bevarande och 
tillgängliggörande i en kombination. Av detta drog vi slutsatsen att urvalet inte påverkas 
av bara den ena orsaken utan av båda.  
 
Resultaten pekade på att andra orsaker än tillgängliggörande och bevarande kan ha en 
stark ställning i ett digitaliseringsprojekt. Till exempel lade vi märke till att efterfrågan 
och marknadsföring spelade en roll vid urvalet. Efterfrågan förekom i Affärstryck, 
Suecia-projektet och stumfilmsaffischerna. I de två sista digitaliseringsprojekten var 
efterfrågan en av de viktigaste orsakerna. Marknadsföring förekom i Affischsamlingen 
och Svartkonstboken.  
Andra orsaker kan vara att objekt/samlingar har valts ut för att de varit påfallande i sin 
egen samling eller för att de varit centrala objekt i sitt sammanhang. Som med 
Rålambska dräktboken och Panorama över Konstantinopel 1740.  
 
Till varje projekt eller tester fanns det vissa mål som digitaliseringen skulle uppnå. Ett 
mönster vi upptäckte i analystabellen Kategoriindelning av individuella 
digitaliseringsprojekt på KB var att vid upprepade digitaliseringar var det ett mål som 
var vanligt förekommande, nämligen tillgängliggörande. Vid både Affärstryck 1900-
1920, Suecia-projektet, Rålambska dräktboken, Panoramat , Digitaliserade kartor och 
Svenskt tryck före 1700 var målet att tillgängliggöra. Antingen att tillgängliggöra något 
material eller att öka tillgängligheten till materialet. Informant B nämnde att några av 
KB:s mål med digitalisering var tillgänglighetsaspekten samt att tillgängliggöra de 
samlingar som fanns på KB nationellt och internationellt.  
Utifrån de resultat vi fått i magisteruppsatsen drar vi slutsatsen att tillgängliggörande 
inte bara är en vanlig orsak till digitalisering, det är även ett vanligt mål vid KB:s 
digitaliseringsprojekt.  
Dock fanns det undantag från mönstret med fler än ett mål till något projekt eller så var 
tillgängliggörande överhuvudtaget inte ett mål vid några projekt. Exempelvis: vid 
Svenskt tryck före 1700 ville de även utveckla sin kompetens inom KB och minska 
förslitningen på originalen genom att försöka avstå från omfotografering av dessa. 
Svartkonstboken gjordes med målet att bevara originalet samt att marknadsföra verket, 
medan digitaliseringsprojektet Ur KB:s samlingar avsåg att ge mer kunskap om vad 
som fanns i KB:s samlingar.  
Något vi lade märke till var att det fanns tillfällen när målen och orsakerna var 
desamma. Ur KB:s samlingar hade som exempel både orsaken och målet att öka 
kunskapen om KB:s samlingar. 
 
En fråga vi hade i intervjuerna och frågeformulären var Är de orsaker och mål som var 
planerade vid starten ofta de samma när ett digitaliseringsprojekt avslutas? Det som 
skulle ha kunnat hända var att exempelvis kunde orsaken inledningsvis vara ett 
bevarandeskäl för att sedan ändras till ett tillgänglighetsskäl. Den trend som kunde 
urskiljas vid digitaliseringarna var att de mål och orsaker som fanns vid 
digitaliseringsprojektens och testernas inledande inte hade förändrats när projektet 
avslutades. Detta skedde med Panorama över Konstantinopel 1740, Svenskt tryck före 
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1700, Suecia-projektet, Rålambska dräk tboken, Digitaliserade kartor samt 
Svartkonstboken. Undantagen var Affärstryck 1900-1920 där de flesta orsakerna och 
målen var desamma vid projektets avslutande, förutom att målet att digitalisera allt 
trycket fick justeras vid projektstarten. Affischsamlingen uppfyllde alla mål och orsaker, 
med undantag av cirkusaffischerna som blev avbrutet. Ur KB:s samlingar är fortfarande 
pågående, vilket gör att uppgifter saknas. Tiden-projektet  är avslutat, men även där 
saknas det uppgifter om målen och orsakerna var desamma vid projektets fullbordan. Vi 
spekulerar på att denna trend är en slump, då KB inte kan förutse hur ett projekt 
kommer att se ut när det är avslutat.  
 
”Digitalisering är per definition ett område som verkligen passar för samarbete både 
mellan olika institutioner och mellan olika yrkesgrupper och enheter och resurser, man 
gör inte det här själv. … det här är inget enmansjobb …” (Informant B 2006b). Detta 
nämnde Informant B under den personliga intervjun och utifrån resultaten från 
analystabellen Kategoriindelning av individuella digitaliseringsprojekt på KB fann vi 
mönstret att samarbete förekom upprepade gånger vid KB:s digitaliseringsprojekt.  
I Affischsamlingen förekom samarbete med bevarandeenheten. Enligt Informant A 
skedde ett samarbete med bevarandeenheten när cirkusaffischerna digitaliserades. 
Under Svartkonstboken skedde samarbetet med data- och IT-enheten, medan i 
Affärstryck 1900-1920 ingick ett antal enheter: specialsamlingar, LIBRIS, data- och 
foto. Med Suecia Antiqua et Hodierna förekom det samarbete mellan flera enheter 
medan under Rålambska dräktboken, Panorama över Konstantinopel 1740 och 
Digitaliserade kartor samarbetades det med data- och IT-enheten samt fotoenheten. I 
Ur KB:s samlingar skedde samarbetet mellan repro- och fotoenheten och de olika 
levererande enheterna medan Tiden-projektet  enbart samarbetade med data- och IT-
enheten. Slutligen hade Svenskt tryck före 1700 ett stort samarbete där det ingick 
deltagare från foto, IT, webbmaster, katalogisering, bevarande, användarservice och 
info.  
Vidare uppträder mönstret att data- och IT-enheten var den enhet som har samarbetat 
med flest projekt, med 7 av de 10 projekt och tester som undersökts.  
 
När objekt/samlingar digitaliserats på KB har samarbete främst skett med data- och IT-
enheten eller repro- och fotoenheten. Samarbete har även skett med LIBRIS, 
webbmaster, katalogisering, användarservice och info samt avdelningen för 
specialsamlingar. Detta visar att samarbete är något som behövs vid digitalisering. Ett 
digitaliseringsprojekt är för stort för att göras ensamt. Dessutom finns det ofta behov av 
kunskaper som finns tillgängliga utanför den enhet som arbetar med digitaliseringen. Då 
samarbetet vid varje tillfälle skett med olika enheter drar vi slutsatsen att varje 
projekt/test är unikt. De samarbetar med de enheter som har sakkunskap som behövs till 
aktuella projekt och tester. 
 
Ett mönster som framträdde var på vilket sätt KB finansierat digitaliseringarna, 
nämligen att i de flesta fall kom de ekonomiska resurserna internt från KB och inte från 
någon extern källa. Enligt Informant B varierar finansieringen till 
digitaliseringsprojekten men de får sällan pengar utifrån. Exempel på undantag är: med 
Djävulsbibeln (Codex Gigas) bidrar den tjeckiska staten med pengar för transport, 
spedition och utställningslokaler. Resten bekostas av KB. I Access bekostar staten 
lönerna och vissa avgifter, medan KB betalar för kompetent personal. Enligt Informant 
D finansieras Öppna samlingar av arbetsmarknadspolitiska åtgärder som ger ett 
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anställningsbidrag till alla deltagare i projektet, medan KB betalar utrustning, lokalhyra 
och kvalificerad personal. Tiden-projektet  finansierades genom medel från Nordinfo. 
Förutom dessa projekt har alla de digitaliseringar vi har undersökt betalats med interna 
medel. Som exempel kan nämnas: 
Finansieringen av Svenskt tryck före 1700 skedde genom interna medel. Suecia Antiqua 
et Hodierna finansierades genom ordinarie medel från KB, medan Svartkonstboken inte 
hade någon finansiering utan utfördes ”inom ramarna för våra tjänster då.” (Informant A 
2006) Affärstryck 1900-1920 bekostades med ”överskottsmedel” som kom från KB. 
Både Rålambska dräktboken och Panorama över Konstantinopel 1740 finansierades av 
en utställningsbudget, medan Digitaliserade kartor saknade ekonomiska medel då 
Informant E hade uträttat arbetet. Ur KB:s samlingar bekostades med en normal budget 
inom KB.  
 
Ett mönster som vi lade märke till är att oftast har inte finansieringen påverkat 
digitaliseringsprojekten/testen eller urvalet av objekten. Mönstret kunde urskiljas genom 
att det bara var ett fåtal tillfällen när det ekonomiska egentligen påverkade ett 
digitaliseringsprojekt. I Affischsamlingen fick urvalet av filmaffischerna begränsas till 
enbart stumfilmsaffischer för att det inte fanns resurser till att digitalisera fler 
filmaffischer i samlingen. Även cirkusaffischerna påverkades av finansieringen då 
projektet inte kunde slutföras med anledning av att ekonomiska medel saknades. 
 
Som nämns i kapitlen Digitalisering och Bakgrund, blir dagens teknik och 
lagringsmedier snabbt omoderna, vilket innebär att t.ex. CD-skivor måste kopieras om 
med jämna mellanrum. Det finns en risk att kulturarv kan förloras genom att det lagras 
på ostabila lagringsmedier som efter en kort tid blir föråldrade. Vi kan inte förutsäga 
vilka lagringsmetoder som kommer att användas av KB och andra institutioner i 
framtiden, men vi spekulerar i att både mikrofilm och digitalisering kommer att 
användas länge än. 
 
Alla våra resultat har hittills bara berört KB:s digitalisering och inte tagit upp några 
andra institutioner, trots att digitaliseringsprojekt förekommer på andra platser. Under 
förarbetet till magisteruppsatsen stötte vi bl.a. på digitaliseringsprojektet Ostindiska 
Kompaniet vid Göteborgs Universitetsbibliotek och St. Laurentius digital manuscript 
library vid Universitetsbiblioteket i Lund. Dessa är inte styrda av KB utan är bara med 
som exempel.  
Anledningen till att information om KB:s verksamhet utanför biblioteket inte togs upp 
var att den valdes bort då vårt arbete koncentrerades på KB. Dock behövs det samarbete 
mellan olika institutioner som digitaliserar liknande material. Detta för att underlätta för 
dessa institutioner att gemensamt lösa problem kring teknik och registrering istället för 
att problemen behandlas var för sig på varje institution. Tillvägagångssättet kan 
medföra att användarna får ”möjlighet att från en och samma plattform samsöka i 
ABM-institutionernas samlingar (Bilddatabaser och digitalisering 2003, s. 7)”. ABM- 
samarbete har skett mellan de fyra institutionerna KB, Nationalmuseum, Riksarkivet 
och Riksantikvarieämbetet, i ett projekt som hette Bilddatabaser och digitalisering – 
plattform för ABM-samverkan. Syftet med projektet var ”’att bygga en gemensam 
plattform för ABM-samverkan där standarder, normer och regelverk för digital 
bildhantering kan utvecklas’” (Bilddatabaser och digitalisering 2003, s. 7). Avsikten är 
att skapa en handlingsplan och ett språk som är gemensamt för de fyra institutionerna 
som hanterar digitalt material (Bilddatabaser och digitalisering 2003, s. 7). Vad 
projektet visar är att det sker samarbete mellan KB och institutioner utanför KB.   
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I analyskapitlet visade vi att sammanlagt 12 digitaliseringsprojekt och tester uppgav 
bevarande som en orsak till digitaliseringen av objektet/samlingen. Bevarande 
behandlades däremot inte i boken Digital library use: social practice in design and 
evaluation, men vi spekulerar dock i att bevarande mycket väl kan bli ett resultat av 
skapandet av ett DL. Ett DL utgår många gånger från redan existerande samlingar, 
vilket gör att original besparas slitage från för mycket framtagning då de även finns 
tillgängliga via Internet. Flera av KB:s projekt och tester strävade även efter att undvika 
obehövlig framtagning. 
 
Tillgänglighet visade sig vara en vanligt förekommande orsak till digitaliseringsprojekt 
och tester på KB. Denna orsak förekommer även med ett DL, som liksom digitaliserade 
samlingar ger tillgång till olika samlingar via Internet. Som exempel, ETC behövde 
ersätta gamla diabilder med nyare som skulle användas i undervisningen. Diabilderna 
skulle sedan tillgängliggöras via det digitala biblioteket för att det bl.a. fanns ett behov 
från distansutbildningen av att få tillgång till dessa. Vår slutsats utifrån detta är att 
tillgängliggörande förekommer ofta vid digitalisering, oberoende på om det gäller ett 
DL eller ett digitaliseringsprojekt.  
 
Något som berörs i Digital library use: social practice in design and evaluation är att 
det finns gränser vid tillverkningen av ett DL, som dokumentens storlek eller 
upphovsrätten. Marshall nämnde i kapitel 3 i CALTRAN-projektet hur de hanterade 
sidor som var för stora. De ställdes inför problemet att för att kunna skanna dokumenten 
kunde t.ex. dokumenten behöva förminskas eller skannas i mindre delar. Detta problem 
togs även upp av Informant D som nämnde att hissarna och taken på KB kan hindra 
digitaliseringen av ett objekt. Bland annat kan ett objekts format vara för stort så att den 
utrustning som krävs för att kunna digitalisera objektet inte finns tillgänglig. Med detta 
kan vi dra slutsatsen att objektets storlek kan sätta stopp för vilka objekt som 
digitaliseras.   
Något KB och det som nämns i boken har gemensamt är att upphovsrätten kan vara ett 
problem. Upphovsrätten är en begränsning vid såväl digitalisering av samlingar som vid 
skapandet av ett DL. Man får inte tillgängliggöra eller använda vad som helst utan 
upphovsmannens tillstånd. I projektet ETC framgick det att upphovsrätten var ett hinder 
då vissa delar av samlingen inte kunde göras generellt tillgängliga över Internet. 
Universitetsbiblioteket och ETC arbetade på att konstruera gränserna så de inte skulle 
utgöra ett hinder. I vår undersökning har det visat sig att upphovsrätten inte varit något 
hinder för KB då de enbart hade valt att digitalisera material som varit äldre än 70 år. 
En slutsats vi drar av detta är att det finns olika hinder både för vilka objekt som kan 
digitaliseras och vid konstruktionen av ett DL. De gränser som uppstår för ett DL kan 
även påverka KB:s projekt och tester. 
 
I kapitel 2 skriver Levy att digitala dokument är ostabila, men att de kan bli fasta, 
medan papper är mer stabila men att även de kan förändras. Med det avsåg författaren 
att digitala dokument förändras snabbare innehållsmässigt än fysiska dokument som 
papper. En webbsida genomgår ofta många uppdateringar under sin existens medan 
innehållet i exempelvis en bok ofta inte ändras. Men en bok kan ges ut i nya, 
omarbetade upplagor.  
Detta resonemang skiljer sig från våra upptäckter. I magisteruppsatsen undersöktes 
materialet i dokumenten, inte deras innehåll, vilket ledde till andra upptäckter i 
intervjuresultatet och informationen från kapitlen Digitalisering och Bakgrund. Vi fann 
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dels att dokument som lagringsmedier har en begränsad fysisk livslängd, då de till slut 
kommer att förstöras, dels att detta innebär att även om kulturarvet digitaliseras måste 
det kopieras om med jämna mellanrum.  
Slutsatsen av detta är att boken har undersökt dokumentens innehåll och vi har 
undersökt dokumenten som material och därmed fått olika resultat. Samtidigt gav det att 
även om vi arbetade på olika områden kunde det ge ett gemensamt resultat. Vare sig det 
gäller dokumentens innehåll eller materialet de är tillverkade av, förändras de på något 
sätt till slut. Som exempel, en webbplats uppdateras och en CD-skiva blir repig och 
måste bytas ut. 
 
Van House nämnde i kapitel 11 att det förekommer samarbete från olika grupper under 
arbetet med ett DL. Den informationen överensstämmer med de resultat 
magisteruppsatsen fått fram och vår slutsats av det ”Detta visar att samarbete är något 
som behövs vid digitalisering. Ett digitaliseringsprojekt är för stort för att göras ensamt. 
Dessutom finns det ofta behov av kunskaper som finns tillgängliga utanför den enhet 
som arbetar med digitaliseringen. Då samarbetet vid varje tillfälle skett med olika 
enheter drar vi slutsatsen att varje projekt/test är unikt. De samarbetar med de enheter 
som har sakkunskap som behövs till aktuella projekt och tester.” Av detta drar vi den 
gemensamma slutsatsen att både vid skapandet av ett DL och vid ett 
digitaliseringsprojekt på KB krävs det att kunskaper från skilda håll sammanstrålar. 
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6. Sammanfattning 
 
Syftet med magisteruppsatsen var att undersöka vilka urval som KB gör vid 
digitalisering, varför KB har gjort de urvalen samt vilka personer som beslutar om 
urvalet.  
 
För att uppnå syftet har dessa frågeställningar varit i fokus: Vilka urval/prioriteringar 
har gjorts på KB vid en digitalisering av ett objekt/samling? Vilka orsaker fanns till 
urvalet vid en digitalisering av ett objekt/samling på KB? Vilka är det som ansvarar 
för/gör urvalen på KB vid en digitalisering?  
 
För att besvara frågeställningarna och få information om olika digitaliseringsprojekt 
användes kvalitativa metoder i form av frågeformulär, telefonintervjuer samt två 
personliga intervjuer med personal på KB. Resultaten presenteras i två separata kapitel, 
3 och 4. I kapitel 3 ges dels allmän information om KB:s digitaliseringsarbete från de 
två personliga intervjuerna, dels presenteras varje projekt individuellt. Undersökningen 
har gjorts av 10 olika digitaliseringsprojekt och tester.  
I kapitel 4 ges i två analystabeller en översikt av de resultat som erhållits genom 
intervjuer och frågeformulär. Analystabellerna är konstruerade i tre delar, baserade på 
våra frågeställningar. 
De tre frågeställningarna besvaras i kapitel 5.1 genom att fakta om varje fråga 
presenteras medan i kapitel 5.2 behandlas analysen, diskussionen och slutsatserna. Till 
exempel förevisas vilka upptäckter vi gjort i materialet som följer ett visst mönster eller 
trend och vilka slutsatser vi dragit av informationen samt vilka lärdomar som vunnits av 
det insamlade materialet.  
 
Några lärdomar vi fått av undersökningen är att det krävs vissa kriterier för att ett 
projekt ska kallas för ett projekt. Enligt informant A fordras det t.ex. en projektplan, 
projektorganisation och tidsaxel för att KB ska räkna en digitalisering som ett projekt. 
Varje projekt som behandlas har fram till nu varit pilotprojekt, vilket innebär att de har 
testat olika sorters teknik, provat redan vunna erfarenheter etc. Vidare har det visat sig 
att en del projekt är påbörjade, men inte avslutade, eller att digitaliseringar har gjorts av 
hela objekt och delar av olika samlingar, vilket betyder att inte hela samlingar har 
digitaliserats. 
 
Många digitaliseringsprojekt har gett erfarenheter som KB har använt på kommande 
projekt, som exempel kan nämnas att de erfarenheter som kom av projektet Affärstryck 
1900-1920 användes i Suecia-projektet . Av det drog vi slutsatsen att alla digitaliseringar 
som gjorts hittills på KB är utförda för att testa nya tekniker eller metoder inför framtida 
digitaliseringsprojekt. Detta baseras på information från våra informanter, där ett 
exempel är att Informant B påpekade att alla KB:s projekt var pilotprojekt.  
 
De urval som gjorts har varierat, d.v.s. att vid varje tillfälle har en ny sorts objekt eller 
samling valts, som böcker, affischer, kartor och dagstidningar. Det material som har 
prioriterats har bl.a. varit bildmaterial, fast i olika former som Suecian och Panorama 
över Konstantinopel 1740. Ett mönster framträdde om urvalet av objekt/samlingar, dels 
valdes ofta bildmaterial, dels var det aldrig exakt samma sorters bildmaterial som 
valdes. Det visade sig även att mycket av urvalet var äldre material, som Suecian som 
var från 1600-talet. 
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Några mönster som observerades var att vid varje digitalisering fanns det alltid flera 
olika orsaker till att projekten/testen påbörjades. Bland dessa orsaker var bevarande och 
tillgängliggörande oftast förekommande. Av de projekt och de tester som undersökts 
har det visat sig att 7 av dem angav tillgängliggörande som orsak, medan 9 stycken 
angav bevarande som orsak till digitaliseringen. Utifrån det resultatet har vi även kunnat 
urskilja ett annat mönster beträffande bevarande och tillgängliggörande. Bevarande 
förekom oftare i digitaliseringsprojekten som orsak än vad tillgängliggörande gjorde.   
 
Enligt intervjuresultatet är orsakerna till att vissa objekt/samlingar väljs ut för 
digitalisering att KB vill göra dem tillgängliga nationellt och internationellt. Ytterligare 
orsaker var t.ex. bevarande, marknadsföring, testa ny teknik, testa teorier från tidigare 
projekt eller att ett objekt var väldigt efterfrågat.  
 
Målet med digitaliseringsprojekten och testen har framför allt varit att bevara eller 
tillgängliggöra (eller båda två) ett objekt eller en samling för t.ex. allmänhe ten, 
studenter eller forskare. Av detta drog vi slutsatsen att målen med projekten och testen 
ofta har varit desamma som de orsaker till varför projekten påbörjats. 
De orsaker som fanns vid digitaliseringens begynnelse var ofta desamma när projektet 
avslutades. 
  
I undersökningen framgick det att digitaliseringsprojekt fordrar samarbete mellan olika 
enheter, institutioner, yrkesgrupper och resurser. De enheter som det främst har skett 
samarbete med är data- och IT-enheten och repro- och fotoenheten. Även LIBRIS, 
webbmaster, katalogisering, användarservice och info samt avdelningen för 
specialsamlingar har samarbetat med projekten och testen vid något tillfälle. Av detta 
resultat drog vi slutsatsen att samarbete är vanligt förekommande mellan enheterna på 
KB och att samarbete sker mellan de enheter som har kunskap om det som behövs för 
att genomföra ett projekt eller ett test.   
 
Urvalsbesluten görs av den högsta ledningen, chefsrådet. Det är riksbibliotekarien i 
samråd med biblioteksråden. De förslag som kommer in betraktas av en urvalskommitté 
som fattar ett slutligt beslut om urvalen.  
 
I kapitlet Tidigare forskning nämns KB:s prioriteringsmodell checklistan, som finns i 
rapporten DIGSAM. Checklistan är en prioriteringsmodell KB ska utgå från när objekt 
och samlingar ska väljas ut för digitalisering. Enligt Informant B och D är detta första 
gången checklistan används på KB. Detta sker i digitaliseringsprojektet Öppna 
samlingar.  
Samlingar och objekt har tidigare digitaliserats efter behov. Panorama över 
Konstantinopel 1740 och Rålambska dräktboken digitaliserades till utställningen 
Speglingar av Österlandet.  
I ovan nämnda kapitel undersöktes även ett vetenskapsteoretiskt verk som studerade och 
utvärderade digitala bibliotek. Ur den fann vi att en del av den information som 
framkom i verket överensstämde med våra egna resultat. Till exempel förekom 
tillgängliggörande och samarbete både vid KB:s digitaliseringsprojekt och tester, som 
vid vissa projekt som utvecklade DL. 
 
De slutsatser vi dragit i analyskapitlet baseras mycket på resultat som enbart har med 
KB och deras verksamhet att göra. Vårt arbete har även begränsats till den institutionen. 
Detta gör att våra resultat inte kan generaliseras och sägas gälla om andra bibliotek. 
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Som ett exempel kan nämnas att vi, utifrån våra erfarenheter, kan hålla för sannolikt att 
tillgängliggörande och bevarande är vanliga som orsak till urval och tillgängliggörande 
är vanligt som ett mål även utanför KB:s digitaliseringsprojekt. Men vi kan inte stödja 
det antagandet på några fakta utanför KB. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide Informant B   
 
Om ni så önskar så garanterar vi full anonymitet av namn, yrke, enhet etc. i 
magisteruppsatsen. Det enda vi anger är att det är KB som undersöks. Ange om ni vill 
vara anonym eller inte. 
 
Ni har rätt till att få en utskrift av intervjun eller ett exemplar av uppsatsen, om ni så 
önskar. 
 
 
1. Vilka urval/prioriteringar görs på KB inför ett digitaliseringsprojekt? 

 
• Vilken typ av objekt har hittills valts i digitaliseringsprojekt på KB? 
• Vilken typ av samlingar har hittills valts i digitaliseringsprojekt på KB? 

Utveckla t.ex. är det hela samlingen eller delar av den.  
• Hur resonerar ni vid urval objekt/samlingar? T.ex. vad tar ni hänsyn till 

vid ett urval? 
 
2. Vilken/vilka orsaker finns det till urvalet? 
 

• Varför påbörjas digitaliseringsprojekten? Utveckla. Vilka faktorer är 
avgörande för att digitaliseringsprojekt startar och genomförs? (Urval, 
prioritering) 

• Vilka mål vill ni uppnå med digitaliseringsprojekten? 
• Varför väljer KB att digitalisera ett objekt/samling framför ett annat? 

Utveckla, t.ex. hur ofta förekommande.  
• Kan ni se några trender eller mönster i vilka orsaker eller prioriteringar 

som är ofta förekommande till ett digitaliseringsprojekt? 
• På vems initiativ (t.ex. bibliotekets, personalens, regeringens, allmänhetens) 

har vissa objekt/samlingar digitaliserats i olika digitaliseringsprojekt? 
• Är de orsaker och mål som var planerade vid starten ofta de samma när ett 

digitaliseringsprojekt avslutas? Utveckla 
• Hur finansieras ett digitaliseringsprojekt? Utveckla. 
• Hur påverkar ett objekts/samlings värde (t.ex. innehåll, kultur, historia, 

juridiskt, administrativt, ekonomiskt) urvalet? 
 
3. Vem/vilka ansvarar för urvalet på KB? 
 

• Vem/vilka fattar besluten om (enhet/personal/ledning/statliga myndigheter) 
urvalet inför ett digitaliseringsprojekt?  

 
4. Är det något ni vill tillägga eller utveckla? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide Informant D 
 
Om ni så önskar så garanterar vi full anonymitet av namn, yrke, enhet etc. i 
magisteruppsatsen. Det enda vi anger är att det är KB som undersöks. Ange om ni vill 
vara anonym eller inte. 
 
Ni har rätt till att få en utskrift av intervjun eller ett exemplar av uppsatsen, om ni så 
önskar. 
 
 
Urval och prioriteringar  
 
1. Vilken typ av objekt har hittills valts i digitaliseringsprojekt på KB? 
 
2. Vilken typ av samlingar har hittills valts i digitaliseringsprojekt på KB? 
Utveckla t.ex. är det hela samlingen eller delar av den.  
 
3. Hur resonerar ni vid urval objekt/samlingar? T.ex. vad tar ni hänsyn till vid ett 
urval av objekt/samlingar.  
 
Orsaker (till urvalet) 
 
1. Varför påbörjas digitaliseringsprojekten? Utveckla. Vilka faktorer är 
avgörande för att digitaliseringsprojekt startar och genomförs? (Urval, 
prioritering) 
 
2. Varför har KB valt att digitalisera vissa objekt/samlingar? Utveckla t.ex. hur 
ofta förekommande. 
 
3. Varför prioriteras vissa objekt/samlingar inför ett digitaliseringsprojekt? 
Utveckla t.ex. hur ofta förekommande. 
 
4. Vilka mål vill ni uppnå med ett digitaliseringsprojekt? 
 
5. Kan ni se några trender eller mönster i vilka orsaker eller prioriteringar som är 
ofta förekommande till ett digitaliseringsprojekt? 
 
6. På vems initiativ (t.ex. bibliotekets, personalens, regeringens, allmänhetens) har 
vissa objekt/samlingar digitaliserats i olika digitaliseringsprojekt? 
 
7.  Är de orsaker och mål som var planerade vid starten ofta de samma när ett 
digitaliseringsprojekt avslutas? Utveckla. Vad beror det på? 
 
8. Hur finansieras ett digitaliseringsprojekt?  
 
9. Hur påverkar ett objekts/samlings värde (t.ex. innehåll, kultur, historia, 
juridiskt, administrativt, ekonomiskt) urvalet? 
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Ansvariga personer/personal 
 
1. Vem/vilka fattar besluten om (enhet/personal/ledning/statliga myndigheter) 
urvalet inför ett digitaliseringsprojekt?  
 
2. Hur samarbetar olika enheter inför ett digitaliseringsprojekt?   
 
Slutligen 
 
1. Är det något ni vill tillägga eller utveckla? 
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Bilaga 3 
 

Checklista för telefonintervjuer  
 
Om ni så önskar så garanterar vi full anonymitet av namn, yrke, enhet etc. i 
magisteruppsatsen. Det enda vi anger är att det är KB som undersöks. Ange om ni vill 
vara anonym eller inte. 
 
Vid intervjutillfället använder vi telefon med högtalare. En av oss kommer att anteckna 
det som sägs, samtidigt som allt spelas in på band. Går detta bra för er? 
 
Ni har rätt till få en utskrift av intervjun eller ett exemplar av uppsatsen, om ni så 
önskar. 
 

     
1.  Namn på digitaliseringsprojektet. 

 
 

2.  Namn på samlingen/samlingarna som digitaliserats. 
 
 

3.  Vad innehåller samlingen/samlingarna (t.ex. dokumenttyper)? 
 
 

4. Vilket material (t.ex. papper) finns i samlingen/samlingarna? 
 

 
5.  Varför påbörjades digitaliseringsprojektet (orsaker, motivation (t.ex. dålig 
kondition på samlingen, bevarandeperspektiv))? Fanns det några ytterligare 
orsaker till att digitaliseringsprojektet påbörjades? 

 
 

6. Vilka mål ville ni uppnå med digitaliseringsprojektet? 
 
 

7.  Vilka urval gjordes i samlingen och varför gjordes de? 
 
 
8.  På vems initiativ (t.ex. bibliotekets, personalens, regeringens, allmänhetens) 
startade projektet? 
 
 
9. Vilka fattar besluten om urvalet inför digitaliseringsprojektet? 

 
 

10.  Har hela samlingen digitaliserats eller är det en exempelsamling (vissa 
utdrag ur samlingarna har digitaliserats)? Varför gjordes urvalen? 
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11.  Hur finansierades digitaliseringsprojektet? Hur påverkade detta urvalet? 

 
 

12.  Har ni på något sätt samarbetat med någon annan enhet på KB under 
projektarbetet? Vilken/vilka? Utveckla svaret. 

 
 

13.  När startade och avslutades digitaliseringsprojektet? 
 
 
14.  Var projektets grundläggande orsaker och mål de samma när projektet var 
avslutat? Utveckla svaret. 
 
 
15.  Är det något ni vill tillägga? 

 
 
 


