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Abstract: The aim of this Master´s thesis is to present guidelines for making 

a digital repository. To attain this, useful factors for creating an 
archive were examined. Also different organisations´ strategies 
were analysed. The method used is evidence-based practice, 
including reading literature and e-mail interviews. Five people in 
Sweden working with digital repositories were e-mail interviewed. 
The theory behind the investigation is based on Sheila Corrall´s 
and Elizabeth Orna´s research on the creation of information 
strategies. Three main areas were identified: environmental issues, 
strategic focus and strategy formation. The literature study 
identified different areas that are involved in creating a digital 
repository. These are administrative factors, technical aspects, 
content, publication forms, cultural factors and marketing. In a 
similar way the interviews clarified why the repositories were 
created, such as administrative factors, technical aspects, how to 
publish, quality aspects, marketing, cultural factors and good 
advice. The literature and the interviews were compared and 
conclusions were made. These conclusions were used to set up 
guidelines for developing a digital repository. To create a strategy, 
the chosen organisation has to be evaluated, which was beyond the 
scope of this thesis. It is suggested that the thesis is suitable for a 
starting point, initiating work on digital repositories. 
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1. Inledning och val av ämne 
 
Hur skall man strategiskt lägga upp skapandet av ett digitalt arkiv? Detta har blivit en allt 
viktigare fråga under de senaste årens tekniska utveckling. Vad är då ett digitalt arkiv? Ett 
digitalt arkiv är precis som det låter, ett arkiv för digitalt material. Ett digitalt arkiv kan 
innehålla en mängd olika dokument och se ut på många sätt. De flesta högskolor använder 
arkiven för att lagra dokument och sprida sin forskning. Det är ett sätt att nå ut till fler och 
samtidigt samla all forskning från en högskola på samma ställe. Idag får många högskolor 
betala dubbelt för forskningen, först för själva forskningen och sedan för att köpa in de 
publicerade forskningsresultaten. Situationen har gjort att en del högskolor försöker få tillbaka 
rätten till forskarnas material. Här kommer de digitala arkiven in som en lösning. Hur kan 
digitala arkiv skapas och vilka delar innehåller de? Vilka aspekter spelar stor roll och vad är 
det viktigt att man inte glömmer bort? För att få ett framgångsrikt digitalt arkiv kan det vara 
bra att ha en strategi för skapandet. Det är ett ämne jag tror vi kommer att få höra talas allt 
mer om. Ett digitalt arkiv har många aspekter, t.ex. tekniskt, juridiskt, etiskt och 
organisatoriskt. Detta tycker jag gör det till ett intressant ämne. 
 
Den tekniska utveckling som skett de senaste åren har påverkat högskolebibliotek och den 
vetenskapliga kommunikationen. Ett ämne som debatterats är open access. Open access 
handlar om att göra vetenskap fritt tillgänglig för alla. Idag finns teknik som gör att alla kan 
publicera sitt eget material till allmänheten på Internet. Open access är i dagsläget i en 
utvecklingsfas. Detta leder till att den vetenskapliga kommunikationen står inför omvälvande 
förändringar. 
 
Jag funderade länge på vad jag skulle skriva min magisteruppsats om. Det fick gärna vara 
något med verklig anknytning och som skulle kunna göra någon nytta. Efter att varit i kontakt 
med olika bibliotek fick jag ett intressant förslag från fysikinstitutionens bibliotek på Lunds 
Universitet. Bibliotekarien hade funderat på att skapa ett digitalt arkiv på institutionen. Jag 
fick därför frågan om jag kunde undersöka hur de skulle kunna skapa ett digitalt arkiv. Jag 
tyckte det lät som ett spännande uppsatsämne eftersom det hade praktisk anknytning och var 
aktuellt. Samtidigt hade det en ideologisk inriktning som jag stödjer, att göra vetenskap fritt 
tillgängligt. Tanken var först att undersöka hur ett digitalt arkiv skulle kunna skapas på 
institutionen. Efter etappseminariet insåg jag att ämnet blev lite för stort och jag valde att 
istället arbeta med att skapa en allmän modell för hur digitala arkiv kan skapas.  
 

1.1 Problembeskrivning och avgränsning 

Målsättningen med uppsatsen är att komma fram till riktlinjer för att skapa ett digitalt arkiv. 
Uppsatsen ska leda till en konkret plan för hur ett digitalt arkiv kan skapas. Ett digitalt arkiv 
kan se ut på många sätt. Avgörande faktorer är bl.a. vilka dokument som ska finnas med i 
arkivet, vilken teknik som används för att skapa arkivet och hur arkivet administreras. Det 
finns många olika aspekter att ta i beräkning. Jag vill försöka identifiera alla aspekter vid 
skapandet av ett digitalt arkiv, så att personer som skapar ett digitalt arkiv får en mall att följa. 
Uppsatsen har en praktisk funktion att fylla och målsättningen är att förbättra verksamheter. 
Syftet med denna uppsats är inte att utreda allt i minsta detalj utan att få en övergripande bild. 
Givetvis gör detta att arbetet blir mer översiktligt, men det är också min mening. Jag kommer 
inte att på ett fördjupat plan diskutera problemen med open access och vetenskaplig 
kommunikation. 
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För att identifiera alla aspekterna och vad man ska tänka på utgår jag från litteratur om 
repositories, digitala arkiv och olika projekt. Utifrån dessa skapar jag en intervjumall. Tanken 
med intervjuerna är att få en djupare förståelse av det praktiska arbetet med digitala arkiv. 
Målsättningen är att undersöka de praktiska villkoren. Litteraturen är till största del utländsk 
och jag tror att vissa förhållanden är specifika för Sverige. I valet av informanter har jag 
därför utgått från svenska högskolor. Jag har försökt hitta informanter från olika slags 
högskolor och universitet. Genom en analys av svaren gör jag en allmän modell för hur ett 
digitalt arkiv kan skapas.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utforma riktlinjer för skapandet av digitala arkiv. Uppsatsen 
mynnar ut i en generell modell som ska kunna användas för att förbättra en verklig situation. 
För att uppnå syftet ska följande frågeställningar besvaras: 
 

Hur kan riktlinjer för att skapa ett digitalt arkiv se ut? 
 

  Vilka olika delar krävs för att skapa ett digitalt arkiv? 
Hur har befintliga digitala arkiv skapats och vilka lärdomar kan 
dras?  
Hur skapas en strategi för en ny tjänst? 

 
Den övergripande frågeställningen leder till en analys av empirin medan underfrågorna 
besvaras med hjälp av empirin. 
 

1.3 Disposition 

I sektion 1.4 ges en beskrivning och bakgrund till digitala arkiv. I kapitel 2 definieras 
begreppen institutional repository, digitala arkiv och strategier. Kapitel 3 tar upp uppsatsens 
utgångspunkter och behandlar strategiskapande och underavdelningarna omvärldsanalys, 
strategiskt fokus och strategiskapande. Kapitel 4 är ett metodavsnitt och tar upp 
evidensbaserad metod och tillvägagångssätt. Tillvägagångssätten är litteraturstudier och e-
intervjuer. I kapitel 5 ges en litteraturöversikt och i kapitel 6 redovisas resultaten från e-
intervjuerna. Kapitel 7 följer med en analys och diskussion av utgångspunkterna, litteraturen 
och intervjuerna. Här ges också riktlinjer för skapandet av ett digitalt arkiv och slutsatser. 
Kapitlet avslutas med reflektioner angående fortsatt forskning, och val av ämne, 
utgångspunkter och metod. I kapitel 8 ges en sammanfattning av uppsatsen. Uppsatsen 
avslutas med en litteraturförteckning och bilagor. 
 

1.4 Bakgrund till digitala arkiv  

Forskningsvärlden handlar mycket om vetenskaplig kommunikation. För att kunskap ska 
kunna spridas måste den kommuniceras till andra. Vetenskaplig kommunikation innehåller 
fyra väsentliga delar: 
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• Registrering: fastslå den intellektuella förmånsrätten av en idé, koncept eller 
forskning. 

• Intyg av kvaliteten: på forskning och slutsatser. 
• Medvetenhet: att forskare sprider sitt material och tar del av andras. 
• Arkivering: spara för framtiden (Crow 2002a). 

 
Den vetenskapliga kommunikationen förändras ständigt över tiden. Vetenskaplig 
kommunikation kan delas upp i två paradigm, det gamla traditionella och det nya. Det 
traditionella paradigmet innebär att forskningsresultat sprids via vetenskapliga tidskrifter. Där 
har tidskrifterna hand om registrering och intyg av kvalitet och biblioteken om medvetenhet 
och arkivering (Jones, Andrew & MacColl 2007, s. 16-21). Publiceringsförfarandet innehåller 
många steg och aktörer: författare, redaktör, vetenskaplig granskning, första förläggare, andra 
förläggare, distributör, bibliotek och läsare. Detta gör att forskaren inte har så mycket att säga 
till om när dokumentet är inlämnat (Luce 2000). Det nya paradigmet innebär att vetenskap 
sprids via weben och olika digitala arkiv istället. Mängden aktörer är inte lika stor utan ett 
arkiv, eller en sammanslagning av arkiv, kan sköta registrering, intyg av kvalitet, medvetenhet 
och arkivering (Jones, Andrew & MacColl 2007, s. 16-21). Det nya paradigmet innebär att 
forskaren får kontroll över sin egen forskning (Crow 2002a). 
 
Det finns många anledningar till paradigmbytet. Idag finns båda paradigmen och det gamla 
har fortfarande en stark och övergripande ställning. Tre faktorer ligger till grund för 
förändringen: hastighet, ekonomi och ineffektivitet (Luce 2000).  
 

• Hastigheten ökar tack vare Internet. Forskare kan kommunicera fortare med varandra 
och forskningen i sig går fortare fram (Luce 2000). Publiceringen i tidskrifter har inte 
ökat i hastighet på samma sätt och hänger inte med.  

 
• Det har blivit allt dyrare för biblioteken att prenumerera på tidskrifter (Luce 2000, 

Kennan & Wilson 2006, Jones, Andrew & MacColl 2006), framförallt har kostnaden 
för peer-reviewed artiklar ökat (Kennan & Wilson 2006). Samtidigt får biblioteken 
minskade resurser (Luce 2000). Det nya paradigmet löser detta problem genom att 
biblioteken slipper att prenumerera på tidskrifter. Istället går allt att ladda ner gratis.  

 
• Det gamla systemet är ineffektivt. Alla stegen innan forskarens resultat når läsaren tar 

lång tid. Många forskares mål är att sprida sin kunskap och de vill göra det så effektivt 
som möjligt (Luce 2000). När det gamla paradigmet skapades fanns inte dagens teknik 
och tidskrifterna behövdes för att kunna sprida forskningen. De fyllde en viktig 
funktion genom att göra forskningen tillgänglig. Idag har alla den tekniken som 
behövs för att publicera och trycka sin forskning (Jones, Andrew & MacColl 2006 & 
Kennan & Wilson 2006). Det nya paradigmet har försökt anpassa sig efter forskarnas 
behov.   

 
För att det nya paradigmet ska slå igenom behövs digitala arkiv (Luce 2000). Idag har allt fler 
högskolor och universitet skapat digitala arkiv där de kan lagra, förvara och sprida 
information (Kennan & Wilson 2006). Det skapas också ämnesmässiga arkiv där forskare 
inom samma fält kan sprida sina vetenskapliga framsteg (Jones, Andrew & MacColl 2006, 
s.8). Ett digitalt arkiv innebär många fördelar för en institution. Det visar det vetenskapliga 
värdet och ökar institutionens synbarhet, status och publika värde. På samma sätt visar det på 
relevansen för forskningsaktiviteten genom en vetenskapligt, samhällelig och ekonomisk 
synvinkel (Crow 2002a). Ett digitalt arkiv kan innehålla olika former av dokument, allt från 
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avhandlingar och vetenskapliga publikationer till kursmaterial. Det är ett sätt för högskolorna 
att ta kontroll över sitt eget material (Jones, Andrew & MacColl 2006). Digitala arkiv är dels 
den naturliga utvecklingen av akademiska institutioners ansvar att generera primärforskning 
och dels en potentiellt stor del i utvecklingen av vetenskaplig kommunikation (Crow 2002a). 
Det finns universella och långsiktiga fördelar med att skapa digitala arkiv som att t.ex. varje 
institution som skapar ett arkiv blir delaktiga i ett globalt system som utmanar dagens 
vetenskapliga kommunikation. Målet är att alla högskolor till slut har egna arkiv så att all 
vetenskap blir fritt tillgänglig (Crow 2002a). 
 
Det kostar att skapa, underhålla och upprätthålla digitala arkiv. Fördelen är att högskolorna 
kan hålla koll på sin egen forskning och på sikt, om alla högskolor skapar digitala arkiv, 
skulle det vara fri tillgång till alla världens vetenskapliga artiklar. Idag är det dock så att 
högskolorna får betala för tryckta dokument, elektroniska tidskrifter samt sina egna digitala 
arkiv (Kennan & Wilson 2006). Digitala arkiv kan också fungera som bevarare av 
vetenskapliga dokument, men här är inte alla överens. En del menar att bevarandet för 
framtiden inte är arkivens uppgift (Kennan & Wilson 2006). Att bevara dokument för 
framtiden kräver större noggrannhet och således en större arbetsinsats (Pinfield, Gardner & 
MacColl 2002). En del tycker att det räcker att bara lagra dokumenten utan speciella krav.   
 
Andra fördelar med digitala arkiv är att författarna kan bli mer lästa vilket kan leda till ökade 
citeringar vilket i sig höjer deras research impact (Kennan & Wilson 2006). Citeringar innebär 
att ett arbete blir refererat till. Research impact är ett sätt att mäta på hur ofta en artikel blir 
citerad i andra dokument under en viss tidsperiod. Det är ett sätt att mäta och bedöma 
forskning, även om det ska göras med försiktighet då forskningens kvalitet inte enbart beror 
på denna faktor (Reitz 2007). När det gäller litteratur tillgänglig via open access jämfört med 
annan litteratur har det visat sig att open access artiklar oftare har högre research impact. 
Samtidigt tillhör open access artiklar inte lika ofta välrenommerade tidskrifter, vilket borde 
leda till lägre research impact (Jones, Andrew & MacColl 2006, s. 26-27).  
 
Ett stort problem med de digitala arkiven är att få forskare att publicera sig i dem (Kennan & 
Wilson 2006). De olika disciplinerna skiljer sig åt när det gäller sättet att kommunicera 
vetenskapligt. Vissa områden som t.ex. naturvetenskap har en tradition av att läsa artiklar 
online och inom området finns det många artiklar tillgängliga via open access. Andra ämnen 
som t.ex. humaniora har inte samma tradition av att läsa artiklar online och har många färre 
artiklar publicerade i open access. Forskarkulturerna skiljer sig åt och även ämnenas 
strukturer. Artiklar inom ämnet medicin är i större behov av förhandsgranskning innan de 
kommer ut, eftersom felaktiga slutsatser kan få dödliga följder. Ett ämne som fysik har 
däremot större glädje av att publiceras fort så att alla andra inom samma område kan få ta del 
av slutsatserna och kontrollera faktorerna. Forskningen har glädje av att kunskap kommer ut 
så fort som möjligt eftersom fler då kan ta del av slutsatserna och forska vidare i sin tur 
(Jones, Andrew & MacColl 2006).  
 
En av fördelarna med dagens system är att de välkända forskningstidskrifterna granskar alla 
artiklar genom peer-review innan de publiceras. Mycket av kritiken av digitala arkiv handlar 
om kvaliteten och hur man ska upprätthålla den. I de flesta digitala arkiv finns ingen peer-
review funktion (Jones, Andrew & MacColl 2006). Det finns också open access e-tidskrifter 
som är ett alternativ till digitala arkiv. I denna uppsats behandlas inte e-tidskrifter eftersom de 
grundläggande faktorerna är ganska lika samtidigt som uppsatsen hade blivit för bred om de 
specifika delarna skulle tas med.    
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2. Definitioner av begrepp 
 
Här definieras begreppen institutional repository, digitala arkiv, open access och strategier, 
begrepp som är centrala i den här uppsatsen.  
 

2.1 Institutional repository och digitala arkiv 

Det råder delade meningar om vad en Institutional Repository är och vad den innehåller 
(Kennan & Wilson 2006). ODLIS definierar institutional repository som tjänsten att 
tillhandahålla och sköta om det vetenskapliga materialet från ett eller flera universitet i digital 
form. Det handlar om allt från artiklar och avhandlingar till läromaterial. Materialet är ofta 
fritt tillgängligt och kan ge en bild av ett universitets forskning. En institutional repository 
skiljer sig åt från en ämnesrepository på så sätt att innehållet utgår från en institution istället 
för ett ämnesområde (Reitz 2007). Crow definierar institutional repoitory som digitala 
samlingar som samlar in och bevarar det intellektuella arbetet av ett eller flera universitet 
(Crow 2002a). Det förekommer olika termer i litteraturen såsom institutional repository, 
institutional archive (Kennan & Wilson 2006) och institutional e-print archive (Gutteridge & 
Harnad 2002, Pinfield, Gardner & MacColl). Kennan och Wilson (2006) menar att begreppen 
ofta används synonymt, men att vissa författare skiljer på dem. Arkiv innehåller bara 
vetenskapliga dokument medan repositories också kan innehålla grå litteratur och rapporter av 
icke vetenskaplig karaktär. Pinfield, Gardner och MacColl (2006) ger samma definition av e-
prints och definierar det som elektroniska kopior av vetenskapliga dokument, t.ex. 
tidningsartiklar, konferens papper och bokkapitel. ODLIS definierar e-print som preprints i 
digitalt format som är distrubierade elektroniskt (Reitz 2007). ODLIS menar att digital 
archive och digital repository är synonymer och definierar det som ett system skapat för att 
lagra och erbjuda åtkomst till digitalt material på lång sikt. Ett digitalt arkiv kan använda flera 
olika bevaringsmetoder för att säkra lagringen av material på lång sikt (Reitz 2007). En del 
författare menar att bevaringsfunktionen inte ingår i en repositories uppgift (Kennan & 
Wilson 2006).   
 
ODLIS definierar open access som information som är fritt och universellt tillgängligt via 
Internet. Formatet ska vara lättläst och informationen är ofta tillgängligt via ett arkiv. Open 
access är också en ny modell av vetenskaplig publicering. Det gör forskare och biblioteket 
oberoende av dyra tidskiftsprenumerationer och information allmänt tillgänglig. Samtidigt gör 
det möjligt för författare att återta sin upphovsrätt (Reitz 2007).  
 
Det finns många olika begrepp och termer. I uppsatsen kommer termen digitala arkiv att 
användas för alla begreppen. Med ett digitalt arkiv menar jag ett system som innehåller 
vetenskapligt material och annat material från en institution eller högskola. Arkivet ska vara 
fritt tillgängligt men behöver inte erbjuda alla dokument i fulltext. Definitionen blir bred för 
att täcka in alla varianter. Skillnaderna spelar ingen stor roll i denna uppsats medan ett svenskt 
och enhetligt begrepp gör det mer lättförståligt. 
 

2.2 Strategier 

Det finns många olika begrepp som ligger nära informationsstrategi. Informationspolicy och 
strategisk planering kommer därför också att förklaras.  
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En informationspolicy är en generell plan som är baserad på en organisations målsättningar. 
Den anger också ordningen på målsättningarna (Orna 2004).   
 
Definitionen av en informationsstrategi skiljer sig åt mellan olika författare även om de 
grundläggande dragen är desamma (Corrall 2004, s. 4-6). Orna (2004, s. 8-9) menar att en 
informationsstrategi är en detaljerad version av en informationspolicy. Strategin tar upp hur 
målsättningarna ska uppnås samt inom vilken tidsram. Den är en handlingsplan för hur de 
förändringar som behövs eller önskas ska genomföras. Målet med strategin är att bevara, 
förvalta, leda och använda organisationens informationsresurser samt stödja alla som är 
delaktiga i den. På så sätt kan organisationens målsättningar uppnås (Orna 2004, s. 8-9). 
Mintzberg och Quinn definierar informationsstrategi som en plan som binder ihop en 
organisations mål, policys och handlingsförfarande. En bra strategi organiserar och utnyttjar 
organisationens resurser så att de kommer till största möjliga nytta (1998, s. 3). Corrall ger 
flera definitioner. En definition är att strategi är det sätt på vilket en organisation rör sig för att 
uppnå sina långsiktiga mål. En annan är att strategi är ett mönster av beslut som visar på flera 
faktorer. Strategin sätter organisationen i sin omgivning, ger den identitet, kraft att mobilisera 
sina styrkor och visar på sannolikheten för framgång. Strategi handlar också om att skapa 
värde (Corrall 2004, s. 4-6).   
 
En bra informationsstrategi med delaktig personal kan ge många fördelar. Informationsutbytet 
ökar vilket leder till att problem blir lösta och ny kunskap skapas. Detta leder i sin tur till 
ökade konkurrensfördelar (Orna 2004 s. 103). 
 
Strategisk planering handlar om en detaljerad specifikation av långsiktiga målsättningar samt 
hur de ska uppnås. En annan beskrivning av strategisk planering är planerandet för 
genomförandet av organisationens grundläggande målsättning. Det inkluderar att bestämma 
och klargöra mening, avgöra vilka mål som uppfyller meningen och bestämma de stora 
vägarna för att uppnå målen (Corrall 2004, s.4-6).   
 
I denna uppsats använd strategi i betydelsen av att skapa en detaljerad plan för att uppnå en 
organisations målsättningar. En strategi tar tillvara på och utnyttjar alla aspekter som rör 
information i en organisation. Den försöker använda alla resurser på bästa sätt. Det finns 
många aspekter att ta i beräkning. Exempel på viktiga aspekter är mänskliga resurser och de 
kulturer som finns i organisationen samt hur information används och kommuniceras. Även 
olika former av dokument och vilka tekniska funktioner som finns spelar roll. En strategi ger 
en helhetsbild av organisationen med avseende på information. En strategi kan också göras 
för ett område eller en tjänst och då ser man till alla aspekter som påverkar det valda området. 
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3. Uppsatsens utgångspunkter 
 
Denna uppsats bygger till största delen på Sheila Corralls idéer om strategic management. Jag 
har även använt mig av Elizabeth Ornas böcker. Detta val beror på att författarna har skapat 
välkända och övergripande tankar om hur strategier som går att använda i de flesta 
organisationer och situationer skapas. Författarnas idéer dyker upp på flera ställen där 
strategier och information management nämns inom biblioteks- och informationsvetenskapen. 
Allmänna och flexibla utgångspunkter passar denna uppsats eftersom den beskriver skapandet 
av en tjänst för flera organisationer. Deras böcker går bra att anpassa till olika förhållanden. 
Jag kommer bara att gå igenom de första stegen av skapandet av strategier, d.v.s. fram till att 
strategin är formulerad. Implementationen av en strategi ligger utanför uppsatsen omfång. 
Uppsatsens målsättning är att förbättra en rådande praktik och detta kan göras genom 
skapandet av en strategi. Corralls och Ornas böcker ger en praktisk introduktion till ämnet. 
Därför passar de bra när riktlinjer ska utformas.  
 
Här nedan beskriver jag de olika delarna i skapandet av informationsstrategier. Jag listar vilka 
steg och funktioner som ingår i de olika momenten. Dessa använder jag mig sedan av i 
analysen och när riktlinjerna för skapandet av digitala arkiv ges.     
  

3.1 Informationsstrategier  

Corrall (2000) menar att projekt som är välplanerade och organiserade strategiskt blir mer 
effektiva och framgångsrika än projekt som inte är det. Det ger många fördelar att engagera 
personal på alla nivåer eftersom alla blir delaktiga och kan ge respons. En strategi kan betyda 
olika saker och kan utföras på olika nivåer. Strategisk planering kan ses som att få en process 
att fungera genom att tänka strategiskt (Corrall 2000). 
 
Orna menar att investeringen i en policy och en strategi för att använda kunskap och 
information kan leda till att faror undviks och att fördelar fås. Farorna som kan undvikas är 
t.ex. att inte möta användarnas behov, inte se möjligheter, inte kommunicera, förlora anseende 
eller inte följa lagen. Däremot kan positiva aspekter uppnås som samarbete mellan olika 
grupper och personer, ett klimat som uppmuntrar förändringar, ökad produktivitet och 
konkurrenskraft (Orna 2000, s. 16-18). 
 
När en strategi skapas är det bra att kontinuerligt uppdatera den och göra den klar under 
arbetets gång. Orna förespråkar spiral-metoden som innebär att man jobbar med utveckling 
och implementation samtidigt. Tanken är att de inblandade ska lära sig under vägen. Ny 
personal får gärna ansluta under tiden. Orna beskriver det som utveckling, implementering, 
övervakning och lärande i en spiralformad utvecklings kurva. Det kan vara bra att börja titta 
på organisationens styrka, unika egenskaper, huvudkompetens eller möjliga 
förnyelsesområden (Orna 2004, s. 107-111).  
 
Enligt Corrall ingår följande steg i en praktisk planering: 
 

• Bestäm projektet 
• Gör en audit 
• Sätt strategiska mål 
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• Identifiera strategier 
• Utvärdera alternativ 
• Formulera en plan 
• Gör en budget 
• Starta ett handlingsprogram 
• Övervaka arbetet 
• Ändra projektet (Corrall 2000, s. 312) 

 
Orna beskriver processen på ett liknande sätt: 
 

• Etablera grunden 
• Informationaudit 
• Presentera och tolka resultatet från informationauditing 
• Skapa en informations policy 
• Utveckla och använda en informations strategi (Orna, 2004, s. 5) 

 
De flesta moment finns med hos båda även om de kallar det för olika saker. Corrall beskriver 
hela processen inklusive utförandet av strategin, medan Orna slutar vid utvecklandet av 
strategin. Uppsatsens målsättning är att ge riktlinjer för skapandet av en strategi och behandlar 
enbart processen fram till skapandet av strategin. Hur den genomförs och ska betalas gås inte 
igenom då det behövs ett specifikt fall för det. 
 
Jag tycker att det går att sammanfatta punkterna i den strategiska planeringen till tre termer 
som används mycket litteraturen, omvärldsanalys, strategiskt fokus och strategiskapande 
(Corrall 2000). Då skulle termerna innefatta följande delar.  
 

• Omvärldsanalys: Gör en audit, etablera grunden, gör informationaudit och presentera 
och tolka resultatet från information auditing 

• Strategiskt fokus: Bestäm projektet, sätt strategiska mål och skapa en 
informationspolicy 

• Strategiskapande: Identifiera strategier, utvärdera alternativ, formulera en plan och 
utveckla en informationsstrategi 

 
Dessa termer tycker jag sammanfattar det strategiska arbetet väl. Det handlar om att 
undersöka omgivningen kring organisationen och de förutsättningarna som organisationen 
har. Efter det gäller det att komma fram till vad organisationen vill göra och hur det ska göras. 
När detta är gjort kan en strategi skapas. De tre delarna är viktiga att utföra när en strategi 
eller ny tjänst ska skapas. Nedan förklaras de tre områdena närmare.  
 

3.1.1 Omvärldsanalys  

Det finns mycket att tänka på när en ny tjänst eller vara ska skapas. Organisationens 
omgivning och olika yttre och inre faktorer som påverkar processen måste tas i beaktning 
(Corrall 2000, s. 26-29). Detta kan undersökas på flera sätt, bl.a genom så kallad ”scanning”, 
genom att undersöka ”stakeholders samt genom att göra ”benchmarking” och ”information 
audit”. 
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Scanning går ut på att scanna miljön, d.v.s. att se vilka aspekter som kan komma att påverka 
tjänsten och organisationen samt att förbereda sig för dem. Vilka områden som ska 
undersökas anges av SEPTEMBER-formeln. Områdena är samhället, ekonomi, politik, 
teknologi, utbildning, marknad, affärer, etik och lagar och förordningar. Hur mycket 
information som ska samlas in beror på storleken av förändringen, tidsperspektivet, hur 
välbekant området är samt kunskap och intresse hos de inblandade (Corrall 2000, s.26-29). En 
scanning innehåller följande steg: 
 

• Val och strukturering av intresseområde 
• Datainsamling 
• Sortering och sållning av information till relevanta variabler 
• Dataanalys och identifikation av kritiska faktorer 
• Tolkning och integration av informationen i planeringsförfarandet 
• Projektering och föreställning av tjänstens framtida omvärld (Corrall 2000, s. 31) 

 
Informationen tas fram med hjälp av publicerade dokument, kontakter, professionella möten 
och elektroniska nyhetsgrupper (Corrall 2000, s. 31). 
  
Stakeholders är en person eller en grupp av människor som är inblandade i eller intresserade 
av organisationen. Det är stakeholders som påverkas av förändringar eller icke-förändringar i 
en organisation. Enligt stakeholder-teorin finns det fem huvudgrupper: investerare, köpare, 
anställda, leverantörer och samhället (både lokalt, nationellt och internationellt). Det gäller att 
titta på vilka konflikter och spänningar som finns när det gäller intresse och förväntningar 
mellan olika stakeholders. Organisationen måste balansera dessa olika intressen och försöka 
göra alla nöjda genom att kompromissa. Därför är det viktigt att undersöka hur alla 
inblandade ser på saken. I ett akademiskt bibliotek finns det tio stakeholdergrupper enligt 
Peyer Brophy och Kate Colling; studenter, akademisk personal, supportpersonal på 
universitetet, bibliotekschefer, bibliotekspersonal, universitetschefer, regeringen, samhället 
(både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt), internationella forskningsgrupper och 
framtida användare (se Corrall, 2000, s.32-37).    
 
Benchmarking är ett bra komplement till övriga analyser. Benchmarking går ut på att 
kontinuerligt och systematiskt söka efter och implementera ”the best practices”. Rent 
praktiskt innebär det att undersöka hur andra har gjort och identifiera bästa befintliga 
lösningen till problemet. Det handlar dock inte om spioneri eller att använda olagliga metoder. 
Benchmarking kan utföras på flera nivåer. Det kan göras genom att jämföra: arbetsprocesser, 
produkter, tjänster, struktur eller övergripande strategier. På samma sätt finns det olika 
partners att jämföra sig med: andra avdelningar inom samma organisation, konkurrenter, 
andra organisationer inom samma eller relaterad marknad och organisationer inom andra 
marknader. Valet av partners att jämföra sig med beror på vilken funktion som undersöks 
(Corrall 2000, s. 46-47). Benchmarking innehåller följande steg: 
 

• Val av område att benchmarka och vem som ska utföra det 
• Insamling och jämförelse av information 
• Analys, se vad som kan förbättras 
• Design och utveckling av förändring 
• Resultat och ändringsförslag 
• Implementation och integrering av förändringarna i organisationen (Corrall, 2000, s. 

49) 
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Målet är att hitta styrkor och svagheter i organisationen. I jämförelse med marknaden och 
omvärlden kan faror och möjligheter identifieras (Corrall 2000, s. 54-57). 
 
Organisationskultur är den stämning och psykiska miljö som råder i en organisation. Det är de 
synsätt, rutiner, ritualer, beteende och attityder som en grupp har gemensamt. Ibland kan det 
vara svårt att identifiera kulturen i en organisation då det rör sig om mänskliga beteenden. Det 
är viktigt att vara medveten om organisationens kultur när en strategi skapas. Strategin kan 
misslyckas på grund av att personalen blir negativt inställd om ingen hänsyn tas till kulturen. 
Det är därför viktigt att engagera personal på alla nivåer i organisationen (Corrall 2000).  
 
En informationsaudit används för att undersöka hur information används i en organisation och 
vilka informationsbehov som finns. Dessutom görs en analys av hur väl de två stämmer 
överens. Målsättningen är att identifiera och ta bort informationsluckor. En audit analyserar 
ofta följande områden; informationsresurser, väktare, användare, informationsflöde, 
interaktion, teknik, system och kostnader (Orna 2004). En definition av informationaudit är en 
systematisk undersökning för att se i vilken grad informationshanteringen bidrar till 
organisationens målsättningar. Auditen analyserar informationsanvändning, resurser och 
informationsflöden med hänsyn till både människor och dokument (Corrall 2000).  
 
En audit kan innehålla följande steg : 
 

• Analysera implikationer av målsättningarna 
• Säkra stöd och resurser från management 
• Få stöd från personer i organisationen 
• Planera auditen 
• Utför auditen 
• Utvärdera resultaten, stämmer behoven med vad som finns? 
• Presentera rekommenderade förändringar 
• Genomför förändringarna 
• Övervaka resultaten 
• Repetera (Orna 2004, s. 49) 

  
En informationsaudit kan variera mycket i storlek och underlag. Informationsaudit genomförs 
på två nivåer, dels för att undersöka det egna behovet och dels för att undersöka kundernas 
behov. De två nivåerna överlappar varandra, men det kan ändå vara bra att ha skillnaden i 
åtanke (Corrall 2000). 
 

3.1.2 Strategiskt fokus 

När omvärldsanalysen är genomförd gäller det att utveckla och godkänna strategiskt fokus.   
Det gäller att ha en tydlig bild av tjänstens eller organisationens mening och mål. Strategisk 
profilering innebär att diskutera och komma överens om grundläggande faktorer som t.ex. 
vilken funktion en avdelning ska ha och i vilken riktning organisationen ska gå (Corrall 2000, 
s. 75). För att hitta och bestämma strategiskt fokus kan målsättning, uppdrag, värderingar, 
vision och critical success factor vara bra hjälpmedel. 
 
Målsättningar kan se ut på många olika sätt beroende på vilken nivå i organisationen de finns 
på och vilka funktioner de ska tillgodose. Det finns målsättningar för hela organisationen 
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likväl som för den operativa nivån. Målsättningar hjälper till med att bekräfta och meddela 
mening, med att göra planer och prioriteringar, med att informerar om beslut och handlingar, 
med att avgöra framgång och framsteg samt att mobilisera och motivera personal. Med andra 
ord hjälper de personalen i sitt arbete och ger en fast grund. För att vara effektiva ska 
målsättningarna vara: specifika, mätbara, acceptabla, realistiska, tidsspecifika, överensstämma 
med organisationens filosofi, otvetydiga, förtroendeingivande, tillåta personalen att tänka 
själva samt vara uppmuntrande. Målsättningar kan verka på olika nivåer. Det kan vara allt 
från målsättningar som handlar om syftet med organisationen till målsättningar för specifika 
uppgifter (Corrall 2000, s. 75-77).  
 
Uppdrag är en tydlig beskrivning av vad organisationen gör, för vem och varför den gör det 
(Corrall, 2000, s.79).  
 
De värderingar som finns i organisationen är viktiga. Värderingarna genomsyrar hela 
organisationen och kan vara t.ex. rättvisa, respekt och ärlighet. Idag ses värderingar som 
grundläggande faktorer för en organisations framgångar. En organisation med klart 
definierade värderingar är oftast bättre på att ta hand om sin personal vilket leder till att de 
klarar förändringar och kritiska situationer bättre (Corrall 2000, s.90-91).  
 
Vision handlar om framtiden. Det handlar om att samla in information och idéer om framtiden 
och om att övertyga personalen att planera för förändringar. Vision är de tankar och planer 
som finns om vad som ska hända med organisationen i framtiden. En bra vision hjälper 
personalen att agera i okända situationer och fungerar som inspiration till förändringar. Den 
gör också att förändringar ses mer positivt (Corrall 2000, s. 95). 
 
Critical success factor anger de viktigaste faktorerna för att en organisation ska överleva och 
bli framgångsrik. En vanlig teknik för att hitta dessa faktorer är att använda brainstorming. 
Alla faktorer som påverkar ska vara med. Sedan förs de olika faktorerna ihop till mindre 
undergrupper. Slutligen bör det framkomma 4-8 olika faktorer som är kritiska (Corrall 2000, 
s. 104-105). 
 
Till sist ska mål anges. Målen ska stämma överens med uppdraget och visionen. Det är viktigt 
att målen är otvetydiga, realistiska och acceptabla av personalen. De ska innehålla vilka 
målsättningar som ska uppnås och det ska gå att skapa arbetsuppgifter utifrån dem (Corrall 
2000, s. 108-109). 
 

3.1.3 Strategiskapande  

När det strategiska fokuset är klart gäller det att formulera och skapa strategier och 
handlingsplaner. Strategiformulering handlar om att identifiera olika möjligheter att nå sina 
mål. Sen gäller det att välja det bästa sättet. Även strategiernas effekter på andra områden 
samt för den inblandade personalen måste tas i beaktning. Det är därför bra att göra så stor del 
av personalen som möjligt delaktig i arbetet och använda sig av olika arbetsformer som t.ex. 
självständigt tänkande och brainstorming (Corrall 2000, s. 118).  
 
Outsourcing innebär att någon annan sköter en del funktioner och organisationen köper in 
tjänsten. Det att viktigt fundera över om det lönar sig att outsourca några funktioner. 
Strategiskapande handlar om att välja den bästa lösningen och ibland kan det vara att köpa in 
en tjänst, t.ex. städning av bibliotek. Fördelar med outsourcing kan vara minskade kostnader, 
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ökad kvalitet, expertkunskap och att foga sig efter formella krav. Givetvis måste fördelarna 
med outsourcing vägas mot nackdelarna i varje situation. Totalt sett måste organisationen 
tjäna på att outsourca en funktion för att det ska gå att motivera (Corrall 2000, s.127-128). Det 
är viktigt att tänka på några saker när outsourcing sker. Organisationen måste ha någon form 
av kvalitetskontroll för den inköpta varan eller tjänsten och det är viktigt att de två 
organisationerna är kompatibla. Det finns sex huvudkriterium för att bedöma 
genomförbarheten av en outsourcing; kapacitet, engagemang, kompatibilitet, kontroll, kostnad 
samt hur kritisk funktionen är (Corrall 2000, s. 130).  
 
Emellanåt måste det kontrolleras att strategin som utvecklas är realistisk. Det kan göras 
genom att svara på följande frågor. Vilken är den nuvarande situationen? Vad är målet, både 
långsiktigt och kortsiktigt? Vad finns det för hinder för utvecklingen? Vilken information 
behövs för att kunna skapa en strategi som fungerar? Vad exakt behöver göras? Hur kommer 
processen att utvärderas? Hur vet man om den blivit framgångsrik? (Corrall 2000, s. 135-
136).  
 
Strategiskapande innebär att jämföra olika strategier och valmöjligheter. Det är inte alltid helt 
lätt då det finns både mätbara och icke mätbara variabler. Beslut baseras ofta på en persons 
intuition och omdöme. Vissa faktorer kan vara till hjälp när olika val ska vägas emot 
varandra. Det är viktigt att valet överensstämmer med målen och att de resurser som behövs 
finns inom organisationen. Även inverkan på organisationen, vilket tidsperspektiv som finns 
och vilka risker som uppstår är viktigt (Corrall 2000, s.143-144).    
        
Det kan vara bra att skriva ner sin strategi i en plan. På senare tid har det blivit omodernt att 
skriva planer. De flesta menar att det är processen som är det viktiga och att skrivna dokument 
snabbt blir inaktuella. Ibland behövs det ändå skrivna planer. Det finns vissa fördelar med att 
skriva planer. För många personer fungerar processen att skriva dokument som ett sätt att 
tänka över hela strategin. Det är ett sätt att dubbelkolla vad som gjorts. En skriven plan 
underlättar kommunikation mellan människor. Dessutom kan den fungera som en 
kontrollfunktion (Corrall 2000, s. 145-146). Följande punkter är bra att ha i åtanke när en plan 
skrivs ner: 
 

• Basera, så långt det går planen på fakta istället för åsikter  
• Gör planen flexibel så det är möjligt att anpassa den till oförutsedda händelser  
• Planera inte för långt fram i tiden så att förutsägelser blir omöjliga att göra, identifiera 

och överväg alla olika alternativ  
• Undersöka alla sidoeffekter och konsekvenser av de föreslagna idéerna  
• Definiera vad som ska göras och varför det alternativet valdes 
• Specificera de resultat som förväntas, sätt rimliga mål  
• Fördela ansvar till olika personer och avdelningar  
• Överväg alla aspekter av organisationen men sätt fokus på de aspekter som är 

nödvändiga för att det ska lyckas  
• Kommunicera anledningen och meningen med planen till alla berörda och låt planen 

vara koncis, men samtidigt tillräckligt lång för att man ska förstå vad den menar 
(Corrall 2000, s.147).  

 
En strategisk plan bör innehålla uppdrag, kontext, vision, strategi, mål och resurser. Ibland 
kan det också vara bra att ta med organisationens historia och tillgångar (Corrall 2000, s.149-
150).  Planen ska tala om vad som ska göras, varför det ska göras, vem som ska göra det och 
när det ska göras (Corrall 2000. s147). Det är viktigt att fundera över vem planen är tänkt för. 
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Vad vet de som ska använda den och varför behöver/vill de ha planen? Det finns olika 
målgrupper som planen kan rikta sig till som t.ex. ett team, donatorer eller beslutsfattare 
(Corrall, 2000, s.155).   
 
Jag tänkte använda mig av de tre punkterna, omvärldsanalys, strategiskt fokus och 
strategiskapande när jag skapar mina riktlinjer. Vissa faktorer kommer det att läggas större 
vikt vid i uppsatsen. Mycket handlar om vilka funktioner jag kan utföra och ha insikt i. 
Benchmarking kommer jag t.ex. att använda mycket då det svarar till en del av uppsatsens 
syfte och är lätt att genomföra. Informationaudit är däremot svårt att praktisera eftersom det 
krävs att en organisation studeras. Uppsatsen har ett brett fokus vilket gör att en 
informationaudit skulle bli överflödig. De faktorer som inte kräver en specifik organisation 
kommer att behandlas mer medan de övriga får en översiktlig genomgång. Enligt Corrall kan 
strategiarbete utföras på flera nivåer och jag tycker därför det är lämpligt att använda det när 
en ny tjänst ska skapas.   
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4. Metod 
 
Detta kapitel beskriver de metoder som används i uppsatsen och tillvägagångssätten. 
Metoderna är evidensbaserad metod och e-intervju. Tillvägagångssätten är litteraturstudier 
och e-intervju. Metoderna ger en mer översiktlig bild medan tillvägagångssätten beskriver hur 
arbetet med uppsatsen gått till.  
 

4.1 Evidensbaserad metod 

Min uppsats har ett praktiknära, pragmatiskt och verksamhetsnära fokus. Avsikten är att 
förbättra en rådande praktik. Undersökningen liknar då i hög grad ett pragmatiskt, 
nyttoinriktat projekt. Det innebär att uppsatsen har en evidensbaserad ansats.  
 
Evidensbaserat arbete innebär att använda sig av forskningsresultat och andras erfarenheter. 
Det går ut på att leta upp tidigare genomförda projekt och granska dem. Evidensbaserat arbete 
bygger ofta på att det finns en situation eller tjänst som behöver förbättras eller lösas. För att 
lösa problemet undersöks hur andra har gjort. Forskningsresultat från biblioteksvetenskap och 
andra vetenskaper studeras och granskas kritiskt. Är resultatet bra inkorporeras 
forskningsresultatet i det egna arbetet. Det är ett sätt att ta vara på forskningsresultat och 
andra bibliotekariers erfarenheter. Ett problem löses genom att se hur andra agerat och välja 
den bästa lösningen (Booth & Brice 2004, s. 6-7).   
 
Evidensbaserad metod innehåller följande steg: 
 

1. Identifikation av en fråga, som löser ett problem.  
2. Hitta de bästa vittnesbörden/beläggen för att besvara frågan. 
3. Bedöma om beläggen är giltiga och användbara.  
4. Applicera resultaten på ett specifikt bestånd. 
5. Utvärdera resultatet av ingripandet (Booth & Brice 2004, s. 6-7). 
6.   Uppdatera frågan (Booth & Brice 2004, s. 128). 
 

 
Alla stegen behöver inte utföras, utan det går bra att bara göra några (Booth & Brice 2004, s. 
6-7).  Det första steget utgörs i min uppsats av syfte och frågeställningar. Steg två motsvarar 
litteraturstudien och e- intervjuerna. Analysen och slutsatserna är steg tre och i viss mån steg 
fyra. De resterande stegen genomförs inte i uppsatsen utan kan genomföras vid vidare arbete.   
 
Steg 1. Evidensbaserat arbete utgår från en fråga. Det gäller att ställa en fråga om ett problem 
som behöver lösas. Det finns två slags frågor, förgrundsfrågor och bakgrundsfrågor. 
Förgrundsfrågor används av de personer som är väl insatta i ämnet och har som målsättning 
att komma fram till ett beslut. Bakgrundsfrågor innebär att man sätter sig in i vad ett ämne 
handlar om. I regel krävs erfarenhet från yrket för att kunna ställa förgrundsfrågor och 
studenter ställer ofta bakgrundsfrågor. Det är viktigt att noggrant formulera sin 
forskningsfråga. Evidensbaserat arbete går ut på att hitta belägg för att kunna svara på frågan 
samt utvärdera relevansen för frågan (Booth & Brice 2004 s. 62-63). Min fråga är en 
bakgrundsfråga eftersom jag sätter mig in i ämnet. Frågan är densamma som frågeställningen 
i uppsatsen, d.v.s. Hur kan riktlinjer för att skapa ett digitalt arkiv se ut? Vilka olika delar 
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krävs för att skapa ett digitalt arkiv? Hur har befintliga digitala arkiv skapats och vilka 
lärdomar kan dras? Hur skapas en strategi för en ny tjänst? 
  
Steg 2. När frågan är konstruerad gäller det att hitta informationskällor. Det gäller att göra en 
grundlig och fullständig sökning av litteraturen, (Booth & Brice 2004, s. 71). Inom biblioteks 
och informationsvetenskap finns det tre sätt att hitta litteratur, dels genom den 
biblioteksvetenskapliga litteraturen, dels genom den gråa litteraturen och dels genom litteratur 
från andra vetenskapliga områden (Booth & Brice, 2004 s. 36). Ämnet har ingen heltäckande 
källa för all litteratur utan det finns flera databaser (Booth & Brice 2004, s. 90). Jag har främst 
använt mig av LISA eftersom det är den största databasen inom biblioteks- och 
informationsvetenskap.  
 
Steg 3. När litteraturen är funnen gäller det att värdera den. En bra början är att titta på titeln, 
författaren, var litteraturen är publicerad samt institutionen som står bakom. Detta är bara 
initiala aspekter och det viktigaste är vad artikeln innehåller. Det finns tre viktiga faktorer, 
giltighet, tillförlitlighet och användbarhet. Giltighet är mått på hur mycket metoden spelat in 
på resultaten. Tillförlitligheten handlar om i vilken utsträckning resultatet är applicerbart på 
andra situationer. Användbarheten anger hur stor praktisk betydelse resultaten kan ha. För att 
utvärdera källor kan checklistor användas. Booth och Brice ger exempel på en enkel 
checklista:  
 

1. Anser du att artikeln är lämplig som belägg för att informera en grupp när det 
gäller ett beslut?  
2. Ska man ta det beslut som artikeln tycker?  
3. Ifall du svarat nej eller vet inte på fråga 2, vilken annan information behövs 
för att ta ett beslut? 

 
Den första frågan handlar om styrkan hos beläggen, den andra frågan om styrkan i 
rekommendationerna. Den sista frågan uppmuntrar deltagarna att söka annan kompletterande 
information och tänka till en extra gång. Det är viktigt att kritiskt granska litteraturen. Det 
hjälper till med att ta bort osäkerhet och fokusera på de viktiga aspekterna. Även komplexa 
problem och gruppdynamiker kan utskiljas (Booth & Brice 2004, s. 104-108). Jag fann att 
denna typ av checklista fungerade bra när val och värdering av litteratur skulle göras.  
 
Steg 4. Nästa steg innebär att beläggen appliceras på vardagligt arbete. Det gäller att se om de 
relevanta artiklarna och dokumenten går att använda på den egna situationen. För att se detta 
kan följande fråga ställas ”Är forskningen jag överväger applicerbar på min situation?”. 
Dokumenten kan ge svar på olika sätt, allt från att ge mer kunskap till att svara specifikt på en 
fråga.  
 
Det gäller också att ta reda på vilken nivå svaret ska användas. Kan det appliceras rakt över, 
behöver det bekräftas lokalt eller ökar det bara förståelsen (Booth & Brice 2004, s. 119-126). 
I uppsatsen handlar det om att öka förståelsen. För att kunna dra större slutsatser krävs det att 
man är mer insatt från början.  
 
Detta steg genomfördes till viss del i uppsatsen när riktlinjerna skapades. Det som saknas är 
kopplingen till en specifik organisation.  
 
Det har framförts viss kritik mot evidensbaserad teori. Dels handlar det om att folk missförstår 
vad det är samt att folk inte har tid. Tydligen är det ovanligt för bibliotekarier att undersöka 



 16 

sitt eget område och läsa forskningsrapporter (Booth & Brice 2004, s. 8-10). Bibliotekarier 
vänder sig inte till litteraturen när de behöver en lösning på ett praktiskt problem (Booth & 
Brice 2004, s. 49). Det finns också mer direkt kritik, t.ex. att beläggen är av för dålig kvalitet 
och kvantitet. Detta kan givetvis stämma men oftast finns det mycket att hitta. Beläggen kan 
finnas inom andra ämnen och även om materialet är tunt kan ofta några slutsatser dras. En del 
vet inte hur evidensbaserat arbete går till och då kan det vara svårt att använda sig av det. Det 
går dock att lära sig relativt lätt (Booth & Brice 2004, s. 8-10).  
 
Jag tycker evidensbaserad metod passar uppsatsens syfte bra. Målsättningen är att skapa 
riktlinjer för skapandet av ett digitalt arkiv, d.v.s. att lära sig hur ett digitalt arkiv skapas. 
Evidensbaserad metod handlar om att lära sig av hur andra har agerat. Då uppsatsen i viss 
mån är både pragmatisk och vetenskaplig hade kanske en annan mer vetenskaplig metod 
kunnat fungera. Syftet med uppsatsen är dock mer pragmatiskt varför den evidensbaserade 
metoden fungerar bra.  
 

4.2 E-Intervju  

Jag har valt att intervjua olika personer i Sverige som arbetar med digitala arkiv. Denna metod 
tycker jag uppfyller syftet med uppsatsen. Av praktiska skäl hamnade valet på att göra e-
intervjuer. Nedan följer en beskrivning av vad e-intervjuer innebär.   
 
Teorin om e-intervjuer bygger på tre författare Roberta Bampton, Christopher Cowton och 
Lokman Meho. Bampton och Cowton beskriver e-intervjuer utifrån sina egna erfarenheter. De 
använde sig av e-intervju på tre informanter som uppföljning efter en enkät (Bampton & 
Cowton 2002). Meho sammanfattar i sin artikel flera undersökningar utförda med e-intervju. 
Han tittar på vilka fördelar och utmaningar som metoden ger och kommer med tips på hur e-
intervjuer kan genomföras (Meho 2006).   
 
E-intervjuer är intervjuer utförda med hjälp av e-post. Innan intervjun startar måste syftet 
förklaras och informanten ge sitt samtycke. Det är viktigt att svaren är skyddade och att 
intervjuaren följer de etiska forskningsreglerna (Meho 2006). Några etiska forskningsregler 
som gäller är att informanterna måste vara medvetna om vilka delar som ingår i 
undersökningen och att deras medverkan är frivillig. Svaren ska behandlas konfidentiellt och 
får bara användas till forskning. Det finns olika lagar när det gäller att lagra information. 
Personregister som personer kan identifieras ur får inte upprättas hur som helst på datorer 
(Repstad, s. 62-77).  
 
E-intervjuer innehåller flera e-post med frågor distribuerade över en viss tid. Antalet e-post 
som skickas och svarstiden kan variera (Meho 2006). Bampton och Cowton (2002) skickade 
totalt tre e-post till sina informanter och det första innehöll tre frågor. Ett sätt att reducera 
risken för att informanterna inte svarar är att göra det så lätt som möjligt för dem att svara 
(Bampton & Cowton 2002). Om frågorna är skrivna direkt i e-posten, istället för att bifogas 
som bilaga, är det fem gånger större chans att informanterna svarar (Meho 2006). För många 
frågor bör inte skickas åt gången eftersom informanterna då kan tröttna innan de är klara. Av 
samma anledning bör varje e-post rymmas på ett uppslag (Bampton & Cowton 2002). 
Frågorna får inte ge upphov till osäkerhet samtidigt som de inte får vara för snäva (Meho 
2006). Intervjufrågor ska vara flexibla och följa trattprincipen, d.v.s. att de inleds med 
allmänna frågor för att sedan bli mer specifika (Repstad, s. 62-77). Bampton och Cowton hade 
satt sin svarstid till sju dagar. E-intervjuer skiljer sig på två sätt från vanliga intervjuer dels 
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genom att tidsperspektivet blir förskjutet och dels genom att det geografiska rummet inte 
finns. Det kan vara bra att skicka en påminnelse efter några dagar även om det tar emot. Vad 
man än väljer att göra så gäller det för intervjuaren att hålla balansen mellan att ge 
informanten tid och samtidigt upprätthålla dialogen. Det gäller att ha en balans mellan för 
många frågor och för många episoder. För många episoder kan göra att informanterna tröttnar. 
Det gäller att veta när en intervju börjar närma sig sitt slut. Tecken som tyder på att 
informanten tröttnar är långsamma och korta svar (Bampton & Cowton 2002).  
 
Oftast går en intervju inte som beräknat. I forskning händer hela tiden oväntade saker. Särskilt 
i datainsamlingsprocessen kan det uppstå oväntade situationer. För att lösa dessa kan vara bra 
att sätta upp regler för intervjun som t.ex. antalet episoder och påminnelser. Det är också bra 
att lära sig mer om teknologin innan man börjar. Det är inte lätt att göra e-intervjuer och det 
kräver, liksom vanliga intervjuer, mycket av forskaren (Bampton & Cowton 2002).         
 
En av de stora fördelarna med e-intervju är att intervjuaren och informanten inte behöver 
komma överens om ett tillfälle att träffas. Det är bra när man har ont om tid eller bor långt 
ifrån varandra. I e-intervjuer utgör fysiska avstånd och tidszoner inga problem (Bamton & 
Cowton 2002). Det gör det möjligt att studera svåråtkomliga grupper (Meho 2006). 
Informanten kan svara på frågorna när det passar honom och får tid att fundera över dem. Vid 
behov kan informanten kolla upp saker vilket kan leda till rikare svar (Bampton & Cowton 
2002). Studier visar att e-informanter är mer fokuserade på frågorna och har mer reflekterande 
svar jämfört med vanliga intervjuer. Informanterna redovisar sina tankar och idéer med egna 
ord (Meho 2006). En annan fördel med e-intervjuer är att transkriberingstiden blir minimal då 
svaren redan finns nedskrivna digitalt (Bampton & Cowton 2002).         
 
Ett av särdragen med e-intervjuer är att ansikte mot ansikte kontakten saknas. Anonymiteten 
kan leda till att fler vågar erkänna obehagliga saker och att blyga personer vågar medverka 
(Bampton & Cowton 2002). Studien påverkas inte heller av förutfattade meningar från någon 
sida (Meho 2006). E-intervjuer kan passa nervösa personer eftersom de kan svara i sin egen 
takt. Spontaniteten kan försvinna, men författarnas erfarenheter var att de flesta svaren kom 
tillbaka snabbt och innehöll stavfel (Bampton & Cowton 2002).         
 
Anonymiteten kan också leda till missförstånd och det är viktigt att vara tydlig i 
kommunikationen. En annan fråga är om informanten verkligen är den som den utgör sig för 
att vara. Detta är samma problem som vid enkäter. Förhoppningsvis kan e-postadress och 
svaren styrka att personen är den som den säger sig vara (Bampton & Cowton 2002). I e-
intervju användes bara ett sinne och det gör att de delaktiga kan misstolka varandra. Svaren 
som ges kan också ge en mindre nyanserad bild (Meho 2006).        
 
Ett av problemen med e-intervjuer är att man inte vet vad en fördröjning av svar betyder. Det 
kan vara så att informanten är upptagen och inte har haft tid att svara eller fundera över svaret 
tillräckligt, men att svaret kommer inom några dagar. Men det kan också vara så att 
informanten är missnöjd med någon fråga eller något annat i processen eller inte tänker svara 
alls. Flexibiliteten i svarshastigheten kan vara en frustrerande erfarenhet för intervjuaren. Det 
kan vara bra att skicka en påminnelse efter några dagar även om intervjuaren kan känna att 
han pressar informanterna. Det är svårt att tyda någon obekant när Internet är det enda mediet. 
När påminnelsen skickas kan det vara bra att förtydliga någon fråga. Ibland är problemet att 
informanten inte förstått frågan och inte vet hur han ska svara (Bampton & Cowton 2002). 
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De tekniska delarna kan ställa till problem. Mycket kan gå fel och Bampton och Cowton var 
själva med om att deras e-post kraschade (Bampton & Cowton 2002).       
 
E-intervjuer passar uppsatsen bra då informanterna är spridda geografiskt. Alla informanterna 
arbetar med datorer och de tekniska aspekterna borde inte vara några problem.  
 
De saker som Meho, Bampton och Cowton tog upp försökte jag ta till mig när jag genomförde 
mina e-intervjuer. I sektion 4.3.2 går jag igenom hur jag gick tillväga.  

4.3 Tillvägagångssätt 

Jag har använt olika metoder för materialinsamling i mitt arbete. De metoderna som kändes 
lämpligast för att nå önskat resultat var litteraturstudier och e-intervjuer. Då syftet med min 
uppsats är att komma fram till en konkret plan anser jag att det är motiverat att använda olika 
metoder. Litteraturstudierna ger en ökad förförståelse för ämnet och hur man kan gå till väga. 
Intervjuerna ger sedan en ökade förståelse för det praktiska arbetet och vilka hinder och 
möjligheter som finns. De gav mig chansen att fråga om aspekter jag funderat över och inte 
hittat i litteraturen.  
 

4.3.1 Litteraturstudier 

Jag började med att läsa in mig allmänt på Institutional Repository, olika projekt där man 
skapat digitala arkiv och strategier. Litteratursökningarna skedde framförallt i LISA, men 
även i andra databaser som ERIC och INSPEC. Sökorden jag använde var bl.a. institutional 
repositories, repositories, digital archive och e-print archive. Jag valde framförallt de artiklar 
som berörde skapandet av digitala arkiv, hur digitala arkiv blir fyllda och som beskrev olika 
projekt. Artiklar som jag valde bort handlade bl.a. om olika deklarationer och närliggande 
ämnen som open access. Jag hittade en nyutkommen bok som berör ämnet The institutional 
Repository av Jones, Andrew och MacColl. Annars sökte jag inte så mycket efter böcker 
eftersom det är relativt nytt ämne som inte behandlats i så många böcker. Jag hittade även en 
del intressant material på hemsidor, t.ex. om SPARC, Scholarly Publishing and Academic 
Resources Coalition. Jag hittade inte massvis med information, men samtidigt var det svårt att 
välja vad som var intressant och relevant ur den informationen jag fann. Jag har inte varit så 
noggrann med var litteraturen kommit ifrån, då jag tycker att det var intressant med fakta från 
många håll. Samtidigt blir det uppenbart när någon vill propagera för någon särskild aspekt. 
Dessvärre hittade jag inte så mycket litteratur som var kritisk till digitala arkiv. Det hade ökat 
förståelsen ytterliggare.  Ifrån dessa dokument skapades sedan en förförståelse. Jag såg vilka 
delar som var viktiga när digitala arkiv skapas och utifrån dem skapade jag en intervjumall.  
 

4.3.2 E-intervju 

När det gällde valet av informanter sökte jag på Internet efter olika svenska 
högskolor/universitet med digitala arkiv. Hädanefter kommer högskolor att användas i 
betydelsen högskolor och universitet. Idag har de flesta högskolor någon form av digitala 
arkiv. Däremot har de flesta inte institutionella arkiv utan högskolearkiv. Jag har försökt ta 
informanter som representerar olika former av arkiv. Därför kontaktade jag personer från 
olika högskolor, både stora och små. Jag ville få med högskolor från olika geografiska platser 
och som hade olika former av arkiv. En del högskolor samarbetade och hade gemensamma 
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arkiv. Vissa högskolor hade väl utvecklade arkiv medan andra arkiv verkade ha en mer 
undanskymd plats. En del arkiv var relativt nya medan andra varit i gång i flera år. Jag ville få 
med så många olika varianter som möjligt. Därför kontaktade jag högskolor som hade olika 
form på sina arkiv. I slutändan blev det de som tackade ja som jag intervjuat. Det var en bra 
blandning av de faktorer som jag tidigare nämnt och jag tycker de var ett representativt urval. 
Jag skickade förfrågningar till 12 olika personer och fick 6 positiva svar. Alla informanterna 
var bibliotekarier utom en som var tekniker, men han tog hjälp av en bibliotekarie för att svara 
på frågorna. Därefter skickade jag ut en intervjumall med svarstiden två veckor. Meho skrev 
om vikten att meddela informanterna hur många episoder av e-post det maximalt skulle bli. 
Jag tyckte två extra episoder var lagom för att få in all relevant information. Svarstiden satte 
jag till två veckor. Då borde informanten kunna hitta en tidpunkt att svara utan att glömma 
bort att svara.  
 
I intervjumallen (se Bilaga 1) hade jag tematiserat frågorna så att jag skulle få svar som rör 
alla områdena. Jag fick två svar ganska snabbt, som dock inte svarade direkt på mina frågor, 
men gav mig bra information. Den ena gav mig en artikel och bad mig återkomma om jag 
hade fler frågor. Jag insåg att jag skickat lite för många och stora frågor och förkortade ner 
intervjun till fem frågor varpå jag skickade en påminnelse och gav dem de nya frågorna (se 
Bilaga 2). Detta gjorde jag när det gått en vecka och två dagar. Ytterliggare tre informanter 
svarade då på de nya frågorna. En informant svarade inte, trots påminnelse. Jag följde sedan 
upp de första frågorna med ytterliggare frågor (se bilaga 3), både om sådant jag inte fått reda 
på, men också mer ingående om vissa av de svar de givit. Sista episoden blev därför lite olika. 
Efter dessa två e-post-omgångar kände jag mig nöjd med svaren och behövde inte utnyttja den 
sista episoden.  
 
De konfidentiella aspekterna är inte helt enkla. Det gäller att informera informanten om syftet 
med undersökningen och vad svaren kommer att användas till. Svaren måste behandlas 
konfidentiellt och får bara användas i forskningssyfte. Jag beskrev undersökningens syfte, 
målsättningar och metod så att informanterna visste vad de gav sig in på (se bilaga 4). Då det 
var e-postintervjuer kom alla svaren till min e-post i elektronisk form och således blev det ett 
elektroniskt register. Mitt e-postkonto är lösenordsskyddat och bara jag har tillgång till det, 
vilket gör det till en säker förvaringsplats.   
 
Det var betydligt svårare än jag förväntat mig att göra e-intervjuer. Det var svårt att bestämma 
tidsperspektiv och omfång m.m. Jag hade aldrig gjort e-intervjuer tidigare och hade inte några 
egna referensramar. Till en början fick jag väldigt få svar och det var svårt att veta vad det 
berodde på och vad jag kunde göra åt det. Jag kunde t.ex. be dem svara på några av frågorna 
eller fråga om jag fick intervjua dem över telefon. Enligt Bampton och Cowton (2002) var det 
bra att skicka påminnelser som innehöll en förändring. Efter 1 vecka och 2 dar beslöt jag mig 
för att skicka en påminnelse med färre frågor (se bilaga 2). Det var svårt att bestämma vilka 
frågorna skulle vara då jag ville veta många saker. Bampton och Cowton skrev att när det 
gäller e-post ska helst hela e-posten finnas med på en sida. Påminnelsebrevet tog därför inte 
upp mer än en sida på datorskärmen. Det är svårt att veta varför de inte svarat och hur de 
skulle reagera på påminnelsebrevet. Höll de kanske på att svara på frågorna eller hade de 
glömt det eller orkade de inte svara på så många frågor? Jag fick snabbt ytterligare tre svar, 
varav någon tackade för det mindre antalet frågor.  
 
I efterhand inser jag att jag skickade alldeles för många frågor första gången och det tyder 
även svaren på. Detta innebär att informanterna svarat på olika sätt och på olika frågor. Jag 
tyckte det var intressant att få olika svar som belyste olika aspekter. För att kunna dra några 
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slutsatser bör man ha samma frågeställningar och många informanter. I kvalitativa intervjuer 
spelar detta mindre roll då målsättningen är att få insikt i ett fenomen. På det sättet kan jag se 
fördelar med att få olika svar. Jag får kunskap och insikt om fler aspekter. Samtidigt gör det 
att jag inte kan jämföra samma faktorer hos alla informanterna. Kvalitativa undersökningar 
leder oftast inte till att man kan dra generella slutsatser och målsättningen med min uppsats är 
att sätta mig in i hur man skapar digitala arkiv. Jag vill försöka förbättra en verksamhet och då 
är det bra att se flera olika sidor. Därför tycker jag det går att ha de olika informanterna och 
ser det som att de bidrar till mångfalden.   
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5. Litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel redovisar jag för den litteratur som använts i uppsatsen. I sektion 5.1 redovisar 
jag för litteratur kring forskning om digitala arkiv. Kapitlet är organiserat utifrån olika teman. 
Dessa är bakgrundsfakta, administrativa aspekter, tekniska aspekter, innehåll och publicering i 
digitala arkiv och kulturella aspekter och marknadsföring. De flesta artiklarna är publicerade i 
tidskrifter. En del av litteraturen är publicerade i open access tidskrifter och är inte peer-
reviewade. Mycket av litteraturen om digitala arkiv är publicerade på det sättet. De flesta 
författarna är positiva till att skapa digitala arkiv och stödjer open access. Detta kan givetvis 
ge en sned bild. Dock kan det vara svårt att hitta litteratur om hur digitala arkiv skapas som är 
skrivna av personer negativa till det. De brukar vanligtvis inte vara med och skapa digitala 
arkiv.  
 

5.1 Forskning om digitala arkiv 

Det finns många olika artiklar som beskriver arbetet med digitala arkiv. Ofta fokuserar de på 
någon eller några aspekter av arbetet. Några artiklar sammanfattar de viktigaste delarna. 
Enligt SPARC finn det fem stycken: tekniska, organisatoriska, kulturella, ekonomiska och 
juridiska (Crow 2002b). Pinfield däremot nämner sju viktiga delar: tekniska frågor, 
organisatoriska frågor, ekonomiska frågor, kvalitets frågor, policy frågor, akademiska frågor 
och rättsliga frågor (Pinfield 2001). Kennan och Wilson ser lite annorlunda på saken och tar 
upp följande områden: tekniska aspekter, IT och mänskliga resurser, bevaringspolicies, 
kulturella aspekter, barriärer och andra obesvarade frågor (Kennan & Wilson 2006). Jag har 
utgått från deras grupperingar när jag skapat min intervjumall och fört in aspekterna från de 
andra projekten i mallen. På samma sätt redovisar jag litteraturen. Artiklarna fokuserar på 
olika delar, en del är fokuserade på tekniken, andra på innehållet. Detta tycker jag är bra för 
det visar på olika sidor.  
 

5.1.1 Bakgrundsfakta 

Morag Mackie har under tre års tid skapat digitala arkiv på University of Glasgow. Projektet 
har varit sponsrat av JISC:s FAIR program (Mackie 2004). JISC står för Joint Information 
Systems Committee och deras målsättning är att använda informationsteknologi i utbildning 
och forskning på nya sätt (Joint Information Systems Committee (2007-09-26)). De har ett 
program kallat FAIR som står för focus on access to institutional resources. Det går ut på att 
hitta nya sätt att dela med sig av dokument via weben för vetenskapliga institutioner, sätt som 
är fritt tillgängliga för alla (Joint Information Systems Committee 2007-09-11). Under dessa 
tre år har han skapat olika arkiv som innehåller peer-reviewed publicerat material, 
avhandlingar och arbeten. Olika arkiv har skapats beroende på om materialet varit publicerat 
eller ej. Artikeln beskriver olika strategier för att samla in innehåll till digitala arkiv (Mackie 
2004). Christopher Gutteridge och Steven Harnad skapade ett digitalt arkiv för sin institution, 
elektronik och data, på Southampton 1998 och har sedan dess hjälpt andra institutioner att 
skapa digitala arkiv. De använder sig av GNU Eprints som mjukvara och beskriver de fördelar 
och nackdelar som finns med detta (Gutteridge &Harnad 2002). Stephen Pinfield, Mike 
Gardner och John MacColl beskriver hur man kan skapa ett digitalt arkiv, utifrån sina egna 
erfarenheter vid universiteten i Edingburgh och Nottingham. Deras målsättning är att beskriva 
några praktiska frågor som dyker i början när man skapar ett digitalt arkiv på en 
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högskoleinstitution (Pinfield, Gardner & MacColl 2002). I en annan artikel undersöker 
Pinfield vad det är som får forskare att publicera sig i digitala arkiv. Han undersökte arXiv 
både genom att titta på tjänsten och genom att intervjua forskare som använde sig av den. 
arXiv är ett internationellt ämnesarkiv för fysik, matematik och datavetenskap som har blivit 
stort och väl använt (Pinfield 2001). Inom de flesta ämnesområden finns det ännu inga 
centrala arkiv (Pinfield, Gardner & MacColl 2002). Philip M. Davis och Matthew J. L. 
Connolly på Cornell University har undersökt varför fakultetsmedlemmar inte använder sig av 
digitala arkiv. De beskriver deltagandet i Cornells digitala arkiv och jämför det med andra 
universitets som använder sig av samma teknik. De har också intervjuat 11 
fakultetsmedlemmar på olika institutioner om deras syn på och beteende runt det digitala 
arkivet (Davis & Connolly 2007). 

 

5.1.2 Administrativa aspekter  

I skapandet av ett digitalt arkiv är det bra att förankra idén hos olika personer. Mackie började 
med att engagera några forskare som var positiva till open access i sitt planeringsarbete. Sen 
besökte han olika institutioner för att förankra idén och berättade om de positiva aspekterna 
och hur forskarna kunde publicera sig (Mackie 2004). Pinfield nämner att det är bra att få 
förtroende hos högt uppsatta personer inom universitetet och att försöka övertyga forskarna 
att använda arkivet genom att förklara hur det fungerar och vad det egentligen är (Pinfield 
2001). 
 
Det måste avgöras vad arkiven ska innehålla. Pinfield menar att ett digitalt arkiv ska innehålla 
det material som är mest användbart för användarna. På Caltech har det skapats olika arkiv för 
olika dokument (Pinfield 2001). Även frågan om fulltexter kontra publiceringsdata måste 
avgöras. Ska båda formerna tillåtas eller bara den ena eller ska vissa publikationstyper, t.ex. 
böcker ha speciella regler (Gutteridge &Harnad 2002). En annan viktig fråga är vem som ska 
fylla i arkivet. Ska man ha självpublicering är det viktigt att alla forskare har datorvana. 
Samtidigt är det bra att ha personal som hjälper forskarna att publicera sig alternativt gör det 
åt dem. Framförallt i början är denna hjälp bra. Givetvis kostar detta med det kan krävas för 
att göra arkivet framgångsrikt (Pinfield 2001). Mackie är inne på samma spår och menar att 
ifall forskarna inte själva fyller i arkivet så behövs det personal som gör det. Det behövs 
ganska mycket personal och största delen av arbetet kommer att gå till att kontrollera vilka 
artiklar man får publicera. Att fylla ett arkiv är en långsam process som kräver personalstyrka. 
Därför krävs det stöd från en högre nivå för att det ska vara möjligt att fylla ett arkiv (Mackie 
2004). Att det är viktigt att satsa på de administrativa resurserna visar Davis och Connolly på 
Cornells DSpace, där de samlingar som är välfyllda har fått administrativt stöd från 
universitetet (Davis & Connolly 2007). 
 
Det är viktigt att bestämma vem som är ansvarig för innehållet i arkivet. På samma sätt är det 
bra att fundera ut hur publiceringssystemet ska fungera. Måste all fakta fyllas i på en gång 
eller kan forskare komma i efterhand och ändra redan skapade dokument? Vem kan ändra på 
redan inlagda dokument och måste någon godkänna dokumenten innan det blir synliga? 
(Gutteridge &Harnad 2002) Pinfield är positiv till idén med peer-review, d.v.s. att några ska 
läsa igenom och godkänna dokumenten innan de kommer ut i arkivet. Men traditionerna kring 
detta skiljer sig mycket åt mellan disciplinerna (Pinfield 2001). Gutteridge och Harnad 
rekommenderar att man har en huvudredaktör och några underredaktörer. Huvudredaktören 
fattar avgörande beslut, sköter om policyn och de övergripande aspekterna. 
Underredaktörerna arbetar med dokumenten och kan vid behov ändra i dem. Antalet 
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underredaktörer beror på storleken av arkivet och på användarna. Det behövs också tekniker 
som kan hantera databaser, framförallt inledningsvis. Författarna tycker att fulltextarkivering 
ska uppmuntras men inte göras obligatoriskt (Gutteridge &Harnad 2002). 

 

5.1.3 Tekniska aspekter 

Pinfield skriver i en av sina artiklar att de tekniska aspekterna inte ställde till några problem 
(Pinfield 2001). Gutteridge och Harnad kommer med många tekniska synpunkter. De talar om 
de möjligheter som tekniken ger. Automatiserad data enligt en viss standard, skapandet av 
publiceringslistor över personer/arbetsgrupper och citationslänkning är några exempel. Den 
tekniska utvecklingen går hela tiden framåt och snart finns det system som bevisar att ett visst 
dokument existerade en viss dag. En del av dessa funktioner kräver fulltext, medan andra bara 
kräver metadata. Metadata enligt en viss standard är ett måste för alla publikationerna 
eftersom bl.a. sökfunktioner baseras på det. Publiceringslistor har visat sig vara väldigt 
lockande för forskare, men här måste man se upp med forskare som har publikationer på 
andra universitet. Vid Southampton hade en del forskargrupper redan sina egna system för att 
samla sin forskning. Då överfördes helt enkelt bara de inlagda dokumenten till det digitala 
arkivet. En fördel med detta var att forskargrupperna kunde fortsätta fylla i sitt gamla system 
som vanligt och att det automatiskt vidarebefodrades till det digitala arkivet (Gutteridge & 
Harnad 2002). 
 
Det finns många tekniska aspekter att fundera över. Valet av programvara är en stor och 
viktig sådan. Pinfield, Gardner och MacColl använde sig av eprints.org. som är tillgängligt för 
alla och OAI-kompatibelt. För att kunna installera det krävs kunskaper om Perl och MySQL. 
När mjukvaran är installerad krävs att metadataformatet konfigureras och gränssnittet görs 
användarvänligt. Det är svårt och jobbigt att ändra dessa aspekter i efterhand så det är viktigt 
att tänka igenom det före driftssättning. Författarna förespråkar att mjukvaran ska vara OAI-
kompatibel. Det kan testas genom att registrera den hos OAI som sen gör en kontroll för att se 
att den är fullt OAI-kompatibel. OAI står för Open Archives Initiative. Det är ett protokoll 
som gör det möjligt att hämta metadata från olika arkiv. OAI innebär att stora sökmotorer kan 
skapas då användarprogrammen kan söka i mer än sin egen databas (Pinfield, Gardner & 
MacColl 2002). 
 
När programvaran är bestämd handlar det om vilka format som ska vara tillåtna. Gutteridge 
och Harnad föreslår att man ska tillåta PDF, ASCII och HTML. De föreslår även att man ska 
acceptera olika format då alla inte kan skapa t.ex. en PDF och sedan ha en underredaktör som 
konverterar det till PDF. Ifall dokumenten ska sparas inför framtiden kan det vara bra att även 
spara originalformatet (Gutteridge &Harnad 2002). Pinfield, Gardner och MacColl nämner 
samma format som Gutteridge och Harnad men anger dessutom PostScript. Det kan dessutom 
vara bra att begränsa sig till något eller några format (Pinfield, Gardner & MacColl 2002). 
 
Grunduppgifterna om alla poster kallas metadata och är den informationen som anger titel, 
författare m.m. Det måste avgöras vilka fält som ska finnas och om en del fält ska vara valfria 
eller om de ska vara obligatoriska. Det finns för och nackdelar med båda, men vissa uppgifter 
kan vara bra att ha som obligatoriskt. Olika slags dokument kan ha olika slags fält, ett 
tidskriftsfält är t.ex. bara relevant för artiklar från tidskrifter. Det lättaste är att utgå från ett 
existerande metadataschema och anpassa det efter sina egna behov. Det kan även skapas 
ämnesträd i olika storlekar. Det kan vara bra att ha ett created-here fält ifall forskares tidigare 
publikationer tillåts vara med i arkivet. Vidare rekommenderas att vissa fält är obligatoriska 



 24 

och att ämnesorden utgår från någon standard, eftersom det gör systemet kompatibelt med 
andra. Det kan vara bra om systemet är kompatibelt med andra, t.ex. OAI-kompatibelt.  
 
Namnen på forskarna kan ställa till problem och det är viktigt att samma person får samma 
namn hela tiden samt att alla får unika identiteter. Minsta möjliga fakta som måste finnas är 
enligt författarna förnamn, efternamn och identifier, men då måste systemet klara av ett 
oändligt antal författare. Själva har de valt att identifiera sina författare genom 
användarnamnet. Idag kan namn skrivas med många olika alfabet och det kan därför vara bra 
om allt metadata är i formatet Unicode. Ifall man registrerar fakultetstillhörighet eller 
forskningsgrupp så ställer de också till problem. Hur vet man vilka som är med i en grupp och 
hur gör man när en forskningsgrupp ändrar sammansättning? Ett annat problem som kan dyka 
upp är dubbletter av dokument. Hur motverkas detta? Ekvationer kan också ställa till problem 
och författarna råder en att ange ekvationer i LATEX format. Vilket sen kan omvandlas med 
hjälp av lämpligt script (Gutteridge &Harnad 2002). 
 
Det bra att fundera ut namnet på arkivet från början då det namn som först används lätt fastnar 
hos folk. En morot för att få fler att publicera sig är att göra listor över vad forskarna 
publicerat. Forskare har tendenser att lägga in fler dokument om det står att de har väldigt få 
artiklar. Nya tjänster bör skapas med försiktighet då det är väldigt svårt att ta bort tjänster som 
redan är lanserade. Folk har en tendens att räkna med att de ska finnas kvar (Gutteridge 
&Harnad 2002). Även gränssnittet spelar roll och svårigheten för användarna att hitta material 
samt att publicera sig. För nedladdningshastigheten kan det vara bra att inte ha ett för 
komplext system. Samtidigt är det bra att göra det lättillgängligt. Hos arXiv blev funktionen 
att få en e-post varje gång ett intressant dokument lades till väldigt populär. Detta visade sig 
vara väldigt viktigt för användarna. Detta kan vara bra för synligheten, men kräver mycket 
datorkapacitet (Pinfield 2001). 
 
Frågan om bevaring av dokument ligger nära och kan vara en del av digitala arkiv. Det finns 
ett projekt som heter OAIS (Open Archival Information System) som försöker lösa problemet 
med långtidsbevaring. Det kan vara bra att göra sitt system både OAI och OAIS kompatibelt 
från början för framtida behov. OAIS-modellen innebär att alla dokument sparas som filer i 
systemet och filen beskriver innehållet och vilket format det ursprungligen var skapat i. 
Fördelen med detta är att alla olika slags dokument sparas i samma format och att det 
ursprungliga formatet beskrivs, så att det är möjligt att skapa en identiskt klon av dokumentet 
i framtiden. Detta gör att åtkomsten i framtiden säkras. Det är också viktigt att fundera ut var 
dokumenten ska bevaras någonstans (Pinfield, Gardner & MacColl 2002). 
 

5.1.4 Innehåll och publicering i digitala arkiv 

De juridiska frågorna ställer till problem. Ofta tycker forskare det är svårt att veta vad som 
gäller. Hur fungerar copyright och upphovsrätt? Har en artikel blivit publicerad om den är 
utlagd i det digitala arkivet? Sådana här frågor gör att forskare inte vågar publicera sig (Davis 
& Connolly 2007). Även Mackie talar om forskarnas oro över upphovsrätter. Anledningen till 
detta är att alla förlag har egna policys och många är inte medvetna om att policyn kan vara 
intressant för forskarna. Därför visar de inte policyn på hemsidor och liknande . Det finns 
heller ingen lag eller några prejudicerande fall inom området (Mackie 2004). Gutteridge och 
Harnad menar att man bör sätta sig in i upphovsrätten och vilka regler som gäller (Gutteridge 
&Harnad 2002). Det kan vara bra att utveckla en strategi för hur man ska hantera juridiska 
frågor. SHERPA/RoMEO är ett projekt som listar många förlagsregler kring att publicera 
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tryckta artiklar i digitala arkiv. Alla förlag finns dock inte med här och i de fallen behöver 
man undersöka deras policies eller fråga direkt. De flesta har olika regler och ofta är det 
lättare att få tillåtelse för enstaka artiklar än hela publikationer. Detta är givetvis tidskrävande. 
Ett annat sätt var att identifiera de tidskrifter som tillät publicering och sedan identifiera de 
författare från universitetet som skrivit där (Mackie 2004).  
 
En viktig fråga när det gäller vetenskaplig kommunikation är förhållandet mellan 
tidskriftsproducenter och digitala arkiv. Det finns många olika policies när det gäller 
copyright och en del tidskrifter tillåter forskarna att lägga ut sitt material på okommersiella 
websidor. En del tillåter inte detta, men många forskare bryr sig inte om detta utan publicerar 
sig ändå. En institution bör inte uppmuntra till brott mot lagen. Däremot kan de uppmuntra 
forskarna att ta strid för sina rättigheter och låta universitetet ta strid för upphovsrätten till 
forskning. När det gäller arXiv har forskarna börjat se det som ett naturligt steg i den 
vetenskapliga kommunikationen och använder det som ett komplement till tidskrifterna. De 
ser det som ett sätt att sprida sin forskning och göra den åtkomlig för fler (Pinfield 2001). 
Pinfield säger ”It is important that archive developers not concentrate only on practical 
implementation issues (…) but also retain a clear view of the big picture and the need to 
consult researchers. The big picture is the aim of freeing-up research output and thereby 
improving research communication” (Pinfield 2001). 
     
Fördelar med att ha digitala arkiv är att forskarna syns och får högre impact-factor eftersom 
fler använder deras artiklar, dokumenten blir bevarade och andra, både externt och internt, får 
lättare att söka efter deras dokument (Gutteridge &Harnad 2002). Det kan vara bra att ha 
värdeskapande tjänster som gör att forskarna uppmuntras att använda arkivet. Värdeskapande 
tjänster kan vara att visa hur många träffar ett visst dokument har, citationsanalys, möjligheter 
att skapa listor över publikationer för enskilda eller grupper samt att erbjuda hjälp att 
publicera sig (Pinfield 2001). 
 
När Gutteridge och Harnad skapade sitt digitala arkiv såg de att två av forskningsgrupperna 
redan samlade allt sitt material och de förde över de uppgifterna till sitt arkiv. Detta var 
väldigt bra då arkivet på så sätt fick innehåll och ett av problemen när man skapar digitala 
arkiv är att få dem fyllda. En annan fördel var att forskargrupperna kunde fortsätta fylla i sitt 
gamla system som vanligt och att det automatiskt vidarebefordrades till det digitala arkivet. 
Ett arkiv som innehåller många dokument är inte svårt att få forskare att publicera sig i, 
däremot har det visat sig vara svårt att få forskare att publicera sig i ett tomt arkiv. Det gäller 
att komma över en tröskel innan det blir populärt att publicera sig (Gutteridge &Harnad 
2002). 
 
Conrell´s DSpace är inte välfylld och används inte så mycket av de anställda. De flesta 
samlingarna innehåller bara enstaka dokument. På de institutioner som har välfyllda 
samlingar har universitetet satsat på administrativa resurser. De flesta fakulteter har inte 
kunskap om och motivation för att använda det digitala arkivet. Istället använder de sig av 
sina egna websidor eller ämnesarkiv. Fakulteterna gav många anledningar till att inte använda 
det digitala arkivet. Överflöd av sätt att publicera sin forskning och svårigheter att veta vilka 
upphovsrättslagar som gäller. Även rädsla för plagiering och att bli ihopkopplad med dålig 
kvalitet spelade in  (Davis & Connolly 2007). 
 
På Glasgowuniversitet var de flesta forskarna var positiva till arkiven. Trots detta var det svårt 
att få forskarna att dela med sig av sitt material. Mackie trodde att detta berodde på tidsbrist 
och bristande intresse. Eftersom väldigt lite material blev publicerat i arkivet behövdes andra 
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metoder än självarkivering. Det skapades en strategi för att undersöka vilka copyrightvillkor 
som gällde. Ett sätt var att identifiera de tidskrifter som tillät publicering och sedan identifiera 
författare från Glasgow universitet som skrivit där. Det är inte alltid så lätt att söka efter 
författare i en tidskrift och en del tidskrifter har inte så bra sökverktyg. Sen tillfrågades 
författarna om de godkände att deras artiklar blev publicerade i arkivet. En metod som gick ut 
på att de publicerade artikeln om inte författaren sa något annat användes.  
 
Det kostar att fylla på ett arkiv. På Glasgowuniversitetet behövde de ett enklare sätt att fylla 
på och hålla arkivet uppdaterat på. Vid denna tidpunkt hade man på universitetet skapat 
”Research Assessment Exercise” vars uppgift var att lista alla publikationer från universitetet. 
Man gjorde ett script som transporterade data från publikationslistan till arkivet. Tanken var 
att alla institutioner skulle skapa egna listor över sina publikationer. Dessa transporterades 
sedan till arkivet där personal kollade vilka artiklar som gick att publicera i fulltext. Det krävs 
personal till detta och största delen kommer att gå åt till att kolla vilka artiklar som får 
publiceras. Att fylla ett arkiv är en långsam process som kräver personalstyrka (Mackie 2004).  
 
En annan intressant fråga är vilka dokument som ska lagras. Ska man tillåta forskarens 
tidigare forskning? Forskaren vill kanske ha allt han/hon gjort på samma ställe. Hur skiljer 
man i sådana fall på forskningen? Innehållsmässigt tycker Gutteridge och Harnad att arkivet 
ska börja stort och vara tillåtande och vid behov kan det senare minskas ner (Gutteridge 
&Harnad 2002). På sikt bör man ha en beståndsutvecklingspolicy för arkivet där man anger 
format, digital bevaring samt vilka olika sorters dokument man ska bevara. På Caltech har 
man skapat flera olika arkiv för olika dokument och har olika policies för dem. Vilka format 
man kan publicera dokumenten i spelar roll. Det kan vara bra att tillåta format som forskarna 
inom fältet använder och som är lämpade för långtidsbevaring (Pinfield 2001). Det finns olika 
sorters material, publicerade artiklar, avhandlingar och arbetspapper. Detta kan antingen 
finnas i samma arkiv, men många skapar olika arkiv för olika sorters dokument. Mackie från 
Glasgowuniversitetet har t.ex. skapat olika arkiv för olika dokument (Mackie 2004).      
 

5.1.5 Kulturella aspekter och marknadsföring 

Den vetenskapliga kommunikationen skiljer sig åt mellan olika discipliner. Kling och McKim 
(2000) menar att sättet att använda sig av elektronisk media i den vetenskapliga 
kommunikationen har vuxit fram olika inom olika discipliner och att det inte finns ett 
universellt sätt att kommunicera. Idag finns ingen teori om hur olika vetenskapliga discipliner 
använder sig av och formar teknologi. Detta gör att forskare och beslutstagare bara har 
kontextfria modeller att använda sig av vilket kan leda till användandet av en modell som inte 
passar inom fältet. Som i sin tur kan betyda att arkivet inte får sin avsedda effekt. I värsta fall 
kan hela projekt rinna ut i sanden och pengar och resurser vara satsade i onödan. Författarna 
tror inte att olika discipliners sätt att använda elektronisk media kommer att konvergera till ett 
och samma sätt i det långa tidsperspektivet. Tekniken är inte fristående utan mycket beror på 
de kulturella aspekterna. Idag är det väldigt tydligt att det skiftar från område till område. 
Olika ämnesföreningar har gjort olika policies där de anger riktlinjer för publicering och här 
skiljer det sig åt från att varna att på något sätt publicera sig elektroniskt till att stödja det 
(Kling & McKim 2000).     
 
Managementfrågorna och de kulturella aspekterna ställde till med en del problem. Ett av 
problemen var hur man får forskare att bidra till arkivet. Vilka fördelar ger det forskaren och 
hur kan man underlätta så mycket som möjligt för dem? För att lösa problemet tittade Pinfield 
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på hur arXiv fungerade, eftersom det har blivit en sådan succé. Han kontaktade ett antal 
forskare som använde sig av det och undersökte tjänsten. En av slutsatserna var att fysikerna 
har en kultur som gör att de är villiga att publicera sig själva. Denna kultur har vuxit fram ur 
traditionen att skicka pre-prints emellan sig.  Fysiker har sedan länge skickat pre-prints till 
varandra för kommentarer innan de getts ut. Därför var det lätt för dem att anamma tanken 
med att publicera sig i digitala arkiv. En av anledningarna till detta är att fysikvärlden 
förändras snabbt och därför behöver forskarna snabbt sätta sitt namn på upptäckter och dela 
med sig av dem. En annan anledning var att få feedback på sin forskning så att man kunde 
rätta till eventuella misstag innan det gick i tryck. Pre-prints minskar också parallell 
forskning. Det finns också negativa sidor av papper pre-prints. Det är inte alltid så lätt att 
fastslå vem som var först, det är svårt att distribuera och vissa länder står utanför. Las Alamos 
e-print arkiv, även kallat arXiv, löste detta problemet och gjorde det mer demokratiskt. Det 
skapades för högenergifysik och sedan tillkom fler fysikämnen, matematik och datavetenskap. 
Dock har andra discipliner som också haft en kultur av att cirkulera pre-prints inte skapat 
något liknande. Orsaken till detta kan vara att de haft ett annat publiceringssätt och i vissa fall 
även tagit betalt (Pinfield 2001). 
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6. Intervjuresultat 
 
I detta kapitel presenteras informanterna och intervjusvaren. Sektion 6.1 presenterar först 
informanternas digitala arkiv kort. Därefter följer en tematisering av deras svar som redovisas 
i fem underkapitel. De olika temana är följande: varför digitala arkiv skapas, administrativa 
och tekniska aspekter, publiceringsförfarande och kvalitetsaspekter, marknadsföring och 
kulturella aspekter och goda råd.   
 

6.1 Intervjuer 

Jag intervjuade fem personer via e-post. De grundläggande frågorna var samma för alla fem. 
Först gav jag väldigt många frågor men sen kortade jag ner antalet frågor. Två informanter 
svarade på de inledande frågorna medan de andra svarade på det mindre antalet frågor. Detta 
gjorde att jag fick väldigt olika svar. De första två informanter svarade dessutom på olika sätt.  
Här nedan sker en genomgång av samtliga informanter och den information jag fick om deras 
digitala arkiv. Jag har valt att tematisera svaren och gå igenom område för område. Först 
kommer en kortfattad beskrivning över de olika informanternas digitala arkiv. Den mesta av 
denna information har jag hittat på de digitala arkivens hemsidor.  
 
Informant A: Högskolan har två arkiv, ett för forskningspublikationer och ett för 
studentuppsatser. En del av materialet finns i fulltext och systemet är OAI-kompatibelt. 
Tekniker, men har fått hjälp från en bibliotekarie att svara på några frågor. Svarade på de 
senare frågorna.  
 
Informant B: Högskolan har två arkiv, ett för publikationer från högskolan (uppsatser, 
avhandlingar och rapporter) och en publiceringsdatabas. Bibliotekarie. Svarade på de senare 
frågorna. 
 
Informant C: Har ett arkiv för eget producerat material och ett för annat material. Högskolan 
har två system, dels ett gammalt egenproducerat där avhandlingar, uppsatser, examensarbeten 
och uppsatser publiceras och ett nyinköpt där det är tänkt att forskares material som de 
publicerat på annat håll ska finnas, t.ex. artiklar, böcker och konferensmaterial. Bibliotekarie. 
Svarade på en del av de inledande frågorna. 
 
Informant D: Högskolan har tre olika arkiv, ett för avhandlingar, ett för 
forskningspublikationer och ett för studentuppsatser. Bibliotekarie. Svarade på de senare 
frågorna. 
 
Informant E: Har två olika arkiv. Ett för forskningsartiklar och ett för examensarbeten och 
avhandlingar. Arkiven är OAI-kompatibla. Bibliotekarie. Svarade på de inledande frågorna 
med en artikel.  
 

6.1.1 Varför digitala arkiv skapas 

På informant A:s bibliotek hade först ett försök gjorts att skapa en databas över 
examensarbeten. Sedan togs frågan upp på högskolan i en arbetsgrupp där högskolans 
forskningsinformation skulle ses över. Rektorn anslog projektmedel för utredning av en 
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publikationsdatabas. En grupp bestående av representanter från olika delar på högskolan 
skapades. De tog fram en kravspecifikation och valde sen system utifrån den. I 
kravspecifikationen framgick att databasen måste lösa minst två viktiga frågor: dels skapa en 
publikationsdatabas över vad forskarna har publicerat, dels skapa ett digitalt arkiv för 
egenpublicering av forskningsarbeten och examensarbeten. Beslutet blev sedan att 
egenutveckla ett system som på samma plattform kunde hantera båda dessa krav. När 
systemet togs i bruk kom det samtidigt ett beslut om att forskarna var tvungna att lägga in sina 
publikationer. 
 
För informant B skapades det digitala arkivet för att ge ökad synlighet och spridning av 
avhandlingar. Det var biblioteket som drev frågan. 
 
För informant D skedde en liknande process. En grupp på biblioteket som har hand om 
centrala digitala tjänster drev frågan och startade en pilottjänst. Under åren har verksamheten 
sedan fått ökat stöd från högskoleledningen. Målsättningen med att skapa tjänsten var att göra 
så mycket som möjligt av forskarnas publikationer fritt tillgängliga. Bakgrunden till detta var 
ett allmänt missnöje med de kommersiella förlagens monopolisering av den vetenskapliga 
kommunikationen med tillhörande prisökningar och inspiration från den internationella Open 
Access-rörelsen. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att biblioteken oftast driver frågan initialt och att anledningen 
är att göra forskningen mer tillgänglig och synlig. 
 

6.1.2 Administrativa och tekniska aspekter  

För informant A tog det 12 månader från projektstart till driftsättning. De första 4,5 
månaderna gick till att ta fram en kravspecifikation. För att göra detta använde de sig bl.a. av 
intervjuer. Den beräknade bemanningen är 25% administratör och 5% webutvecklare. 
Informanten tror dock att hela administratörsresursen inte används under större delen av året 
och att snittet ligger under 25 %. På samma sätt används webutvecklaren oregelbundet under 
året.  
 
För informant B tog det några månader innan arkivet var klart att använda. De som arbetar 
med det digitala arkivet för avhandlingar gör även andra moment än bara fulltextpublicering 
och det är sex personer som gör alla moment. Tillsammans motsvarar de ca: en halvtidstjänst. 
För publiceringsdatabasen har de en halvtidstjänst. 
 
I informant C:s fall är det biblioteket som bekostar allting. De skapade sitt arkiv för ca: 10 år 
sedan och då fanns inga program att köpa. Skulle de skapa ett arkiv idag skulle de köpa in 
programvaran. Dels för att det blir billigare och dels för att det är lättare. De får en lägre 
kostnad och slipper problem med att skaffa fram personal.  
 
Informant E menar att det är relativt enkelt att skapa och strukturera upp ett arkiv och att 
svårigheten ligger i att få det fyllt. Det är 10 år sedan de skapade arkivet och det är skapat 
enligt en botten-upp princip följt av en topp-ner princip. Detta innebär att man börjar längst 
ner i högskolehierarkin och sen vandrar uppåt. När man kommit längst upp skapar man sedan 
direktiv som gäller för alla. Informanten tror att botten-upp sättet är bra för små 
organisationer, där beslutstegen är korta och det är möjligt att ha personliga kontakter med 
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forskarna. Toppen-ner tror han kan vara bra för större organisationer, men bara som ett sätt 
för att sedan genomföra botten-upp perspektivet. 
 
För informant E var den viktigaste saken inledningsvis att erbjuda högskolans alla dokument i 
fulltext. Det skapades en grupp som skulle göra publiceringen och bevarandet av dokument 
mer enhetlig. En av deras uppgifter var också att ansöka om pengar för att skapa ett digitalt 
arkiv. Det första som gruppen gjorde var att skapa riktlinjer för behandling av 
forskningsmaterial på högskolan. Det gällde att alla institutioner skickade trovärdiga 
dokument. Högskolan är relativt liten vilket givetvis underlättar vissa saker och försvårar 
andra. 
 
När informant E skapade sitt arkiv valde de att satsa på PDF-filer, vilket var nytt då. 
Forskarna kunde skicka in postscriptfiler vilka sedan omvandlades till PDF-filer. Tanken var 
att arkivet skulle skötas inom den existerande verksamheten på biblioteket. Därför valdes en 
web-anpassad mjukvara från en välkänd och vältestad firma som garanterade uppdateringar. 
De valde ett program som anpassades efter deras villkor, vilket gjorde att de kunde sköta det 
själv.  
 
Informant E menar att det är ganska lätt att kolla upp vilka copyrightlagar och villkor som 
gäller på RoMEO/SHERPA. De gånger forskarna är osäkra på vad som gäller brukar arkivet 
uppmuntra dem att publicera.  
 
Här har informanterna svarat på lite olika sätt och det är svårt att göra jämförelser. Det som 
kan sägas är att de flesta arkiv har ganska lite personal.   
 

6.1.3 Publiceringsförfarande och kvalitetsaspekter 

De flesta informanterna har någon form av kvalitetskontroll i sitt digitala arkiv. Hos informant 
A gör bibliotekets administratör en bibliografisk kvalitetskontroll av de inlagda uppgifterna. 
Examensarbetena som läggs in är godkända av examinator/handledare. Av 
forskningspublikationerna görs ingen annan form av kvalitetskontroll även om systemet har 
sådana funktioner inbyggda. Impact factors mäts inte, men mest nedladdade publikationer kan 
ses. Varje år skapas en publikationslista som följer med högskolans årsredovisning till 
departementet. På samma sätt skapas publikationslistor för de olika forskningsämnenas 
websidor.  
 
Enligt informant B görs ingen kvalitetskontroll av avhandlingar, rapporter och uppsatser 
speciellt för e-publiceringen. Istället görs detta innan och är oberoende av publiceringen. Det 
kontrolleras att det är rätt dokument som e-publiceras av examinatorer (examensarbeten), 
forskare/administratörer (rapporter) och bibliotekarier på högskolebiblioteket (avhandlingar). 
Inga kvalitetsfaktorer, som t.ex. impact factors eller citeringar, mäts i dagsläget, men 
forskarna kan själva generera listor över sina eller institutionens publiceringar ur 
publiceringsdatabasen.  
 
Informant C har precis börjat med att ta ut statistik ur arkivet för att fördela anslag. De vill 
också kunna mäta citeringar och impact factors, men det har de inte hunnit med än så länge.  
 
Informant D kvalitetskontrollerar metadata men inte dokument. Varje avdelning får själv 
bestämma ev. riktlinjer för sina dokument. Biblioteket gör bibliometriska studier åt 
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universitetet. Ambitionen är att alla publikationer ska registreras och bilda underlag för 
bibliometrin, men i dagsläget är de inte där.   
 
Informant A har inte fått några negativa reaktioner från forskare när det gäller att lägga in de 
bibliografiska uppgifterna. Dock tror informanten att en del forskare känner sig stressade av 
årets publikationslista och kravet från forskningsmedeltilldelningen vilka ger dem en 
deadline. När det gäller egenarkiveringen råder det säkert delade meningar. I en del ämnen är 
lärarna och institutionsledningen fortfarande rädda för plagiering. Informanten skulle gärna se 
att fler publicerade sig i fulltext. För att få fler examensarbeten publicerade i fulltext skulle 
det behövas att några av de största institutionerna sa till sina elever att publicera sig. Den som 
publicerar fulltext skriver på ett avtal där de godkänner publiceringen på weben. Dock tror 
informanten att det är svårt att göra detta obligatoriskt. Informant A vill gärna få in fler 
dokument i fulltext och tror att användarna av arkivet förknippar det med att arbetena ska 
finnas i fulltext. Informanten tror också att det krävs någon form av piska för att få in 
information, kanske kopplat till ansökningar om forskningsstöd.  
 
Informant B menar att forskarna reagerat positivt på att det är obligatoriskt att publicera sig, 
både i början och idag. De har dock inga planer på att publicera annat material än 
avhandlingar i fulltext och gör inget för att få publikationer i fulltext. Varje institution har en 
ansvarig för att fylla arkiven och detta har än så länge fungerat bra.  
 
Hos informant C är det obligatoriskt att publicera sig i det egna arkivet. Har någon särskilda 
skäl går det att slippa. Publiceringen går till så att studenten fyller i ett papper med 
information om uppsatsen och skickar in det tillsammans med en PDF-version av uppsatsen. 
Sen godkänner en studieorganisatör uppsatsen. Biblioteket ger sen uppsatsen ett nummer och 
en framsida och lägger ut allting på nätet. Publikationsarkivet innehåller en annan sorts 
material och biblioteket fyller på med gamla artiklar medan det är tänkt att forskarna själva 
ska publicera sina nya artiklar. Förfarande påminner om det för det egna arkivet, forskaren 
skickar in, en administratör granskar och biblioteket validerar. 
 
Enligt informant E har de flesta institutioner sina egna publiceringspolicys. De har därför hela 
tiden förändrat arkivet så att de ska passa alla och att alla ska få det de behöver. Frågan om 
tvång att publicera är inte lätt. Är det frivilligt är det svårt att få folk att publicera sig. Är det 
tvång kan forskarna ta illa upp och utmana ledningsbesluten. Därför har de börjat underifrån 
och det har byggt på frivillighet och informanten tror inte det hade lyckats annars. Efter något 
år av stark marknadsföring sjönk antalet inlägg och ett förslag kom fram om att göra alla 
dokument som institutionen refererade till när de ansökte om anslag skulle finnas i arkivet. 
Detta genomfördes inte, men en stor institution anställde en sekreterare som skulle lägga in 
institutionens dokument. Det har också gjorts ett förslag till open access policy. Den säger att 
forskare alltid ska publicera sig i fulltext i arkivet, såvida det fungerar lagligt samt att de ska 
publicera sig i open access-tidskrifter i största möjliga mån. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta kontrollerar de inlagda dokumenten på något sätt 
och gör publikationslistor. De vill också mäta fler faktorer, men gör det inte i dagsläget. 
Reglerna för att publicera sig skiljer sig åt. För en del är det obligatoriskt medan det är 
frivilligt hos andra. Här skiljer sig informanterna åt.   
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6.1.4 Marknadsföring och kulturella aspekter 

I informant A:s fall gjordes de stora marknadsföringsinsatserna när systemet introducerades. 
Idag är forskarna tvungna att lägga in bibliografiska referenser till sina publikationer. Gör de 
inte det får de inte ta del av det fasta forskningsanslaget. Informant A menar att det skulle 
behövas ytterligare en marknadsföringsinsats för att få fler att även egenpublicera sig i 
arkivet. En marknadsföringaktivitet de gjort är att under examensarbetsperioden lägga in en 
sticka med information om arkivet i varje fjärrlånebok. För forskarna har de inte kunnat 
besluta sig om någon ytterligare aktivitet. 
 
Hos informant B är det obligatoriskt att registrera institutionens publiceringar i 
publiceringsdatabasen och att e-publicera avhandlingar. Marknadsföringen sker genom 
information och seminarium. Varje institution har en ansvarig för publiceringsdatabasen och 
den ansvariga fungerar även som en marknadsföringskanal.  
 
Informant C menar att det nu gäller att marknadsföra arkivet och göra det känt och använt på 
högskolan. Samtidigt säger informanten att hur man får forskare att publicera sig inte har 
biblioteket med att göra, det är universitetets ansvar. ”Frågan om hur man får forskare att 
publicera sig - det har ju inte biblioteket något med att göra, men det är ett allt starkare krav 
från universitetets ledning. Anledningen till att biblioteket vid högskolan har tagit tag i dessa 
frågor, om forsknings/publikationsdatabas och om e-publicering av uppsatser o avhandlingar 
har helt enkelt varit att ingen annan inom universitetet gjort det”. Bibliotek och publicering 
hänger ju nära samman och en hel del kunskap kring det finns på biblioteken.  
 
Informant D marknadsför arkivet genom besök med presentationer på institutioner och 
avdelningar, artiklar och notiser i högskolans tidskrift och aktiv hjälp för forskarna att 
publicera sig.   
 
Hos informant E publicerade forskarna sig genom ett webformulär, vilket gjorde att de inte 
behövde sätta sig in i ett nytt system och att alla dokument kom från originalkällan. De gjorde 
allt för att underlätta för forskarna då arkivet byggde på frivilliga insatser. Gruppen som var 
ansvarig för arkivet löstes upp men innan dess visste de flesta om det digitala arkivet. De 
försökte hålla liv i arkivet och besökte forskare och avdelningar och informerade dem om 
arkivet och fördelarna med att publicera sig. De använde sig av webformulär och försökte 
höra vad forskarna ville ha för förbättringar m.m. Arkivet och open access har marknadsförts i 
informationssökningskurser och de har gjort det OAI-kompatibelt. En annan 
överlevnadsfaktor har varit att de använt arkivet för att visa vad som publicerats i högskolans 
årliga rapport samt utbildningsdepartementets rapport vart fjärde år. En gång gjordes ett 
utdrag ur arkivet för att visa på vilka publikationer som var registrerade, när det innehöll få 
publikationer skickade de iväg ett brev om att alla skulle publicera sig inom en viss tid för att 
få sina verk med i rapporten. 
 
I informant A:s fall står biblioteket som systemägare till det digitala arkivet och har hand om 
systemets handläggning, t.ex. användarstöd. De har en del problem med de krav som de olika 
forskningstraditionerna ställer och hur de ska kunna anpassas till systemet.  
 
Enligt informant B är en del institutioner rädda för att e-publicera examensarbeten som inte 
håller högsta klass, men tror att det är mer personberoende än ämnesberoende.   
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På informant D:s högskola är en stor decentraliserad forskningsinstitution med ämnestäckning 
från teologi till teknologi och där finns många olika kulturer. De försöker vara så flexibla som 
möjligt och anpassa system och arbetsflöden efter de olika användargrupperna. Informant D 
menar att forskarna är viktiga eftersom ”om forskarna/avdelningarna inte upplever att de har 
nytta av tjänsten är det svårt att få innehåll i den även om vi har universitetsledningens stöd”.  
 
Alla informanterna använder sig av marknadsföring. De största resurserna går åt till att 
informera forskare och institutioner. För övrigt använder sig informanterna av olika tekniker. 
Informanterna försöker anpassa arkiven efter olika forskarkulturer, men det är inte alltid så 
lätt. 
 

6.1.5 Goda råd 

Avslutningsvis bad jag de olika informanterna komma med några goda råd för någon som 
skulle skapa ett digitalt arkiv. Informant A menade att det är mycket viktigt att lägga 
ordentligt med tid på att ta fram en kravspecifikation. Informant B rekommendera att 
inkludera finansieringen av verksamheten i alla projektplaner och centrala beslut. Det var 
också bra att utnyttja existerande lösningar och samverka med andra högskolor. Informant D 
menade att det är viktigt att lyssna på vad forskarna och institutionerna vill ha ut av en 
publikationstjänst. Det är bra att få tjänsten inbäddad i universitetets struktur och behov. En 
publikation skall bara behöva registreras en gång och sedan kunna återanvändas på många 
olika sätt i många olika sammanhang. 
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7 Analys och diskussion 
 
Sektion 7.1 börjar med en analys och diskussion av digitala arkiv. Här analyseras det som 
framkommit i litteraturgenomgången och intervjuresultatet. Därefter kommer sektion 7.2 där 
framtagandet av en strategi och riktlinjer för att skapa digitala arkiv diskuteras. I sektion 7.3 
ges några slutsatser kring att skapa digitala arkiv.  
 

7.1 Digitala arkiv 

Uppsatsen bygger på litteratur om digitala arkiv och skapandet av dem. Många av författarna 
beskrev sina egna erfarenheter av att skapa digitala arkiv på olika högskolor i världen. De 
fokuserar på lite olika aspekter även om jag tycker mig urskilja att stommen är densamma. 
För att belysa skapandet från en annan vinkling gjordes fem e-intervjuer med personer 
verksamma inom digitala arkiv på svenska högskolor. De grundläggande faktorerna var 
samma även om utförandet ibland skiljde sig åt. Detta gäller för samtliga informanter och 
författare, men vissa saker poängterade informanterna mer.    
 
Ur litteraturgenomgången och intervjuerna kunde en del slutsatser dras av vilka delar som 
krävs för att skapa ett digitalt arkiv. Det mest grundläggande när ett digitalt arkiv skapas är att 
ha ett system, d.v.s. ett datorprogram som kan lagra, visa och göra information sökbar. 
Datorprogrammet ska kunna utföra alla de delar som det digitala arkivet behöver. För att veta 
vad som behövs måste en kravspecifikation göras innan arbete börjar. Det måste finnas 
administrativ personal som sköter arkivet och hjälper till att fylla det. Givetvis måste det 
också finnas något att fylla arkivet med, gärna vetenskapligt material. En policy för vilka 
publiceringsregler som ska gälla och om det ska vara obligatoriskt att publicera sig måste 
skapas. För att få arkivet fyllt måste det marknadsföras, annars vet ingen om att det existerar. 
Detta kan göras på många sätt. Här gäller det också att ta olika ämnens kulturer i beaktning.  
 
De projekt som studerats, både bland litteraturen och bland informanterna, har visat på olika 
områden som kan ställa till problem. Det är ofta några personer inom biblioteksverksamheten 
som skapar och underhåller arkiven. Initiativet kommer ofta från biblioteket eller från 
högskoleledningen. På så sätt kommer det fram mycket matnyttigt att tänka på och lärdomar 
som de dragit. Nedan följer en diskussion om de saker som framkommit i litteraturen och 
intervjuerna och en jämförelse görs. Det finns många olika aspekter som är viktiga att fundera 
över: olika ämnens kulturer, att ha olika arkiv för olika dokument, om det ska vara 
obligatoriskt att publicera sig, administrativ personal, mätning av olika kvalitetsfaktorer, 
datorprogram, upphovsrättsliga frågor och marknadsföring.  
 
I litteraturen talas det en del om olika ämneskillnader och att deras vetenskapliga 
kommunikation sker på olika sätt. Arkiven var tvungna att anpassas efter ämnena de skulle 
innehålla. Litteraturen handlar däremot inte så mycket om att ge institutioner eller avdelningar 
någon egen kontroll eller ansvar. I intervjuerna framkommer det att högskolorna ofta har 
gemensamma arkiv, men att det ofta åligger institutionerna att få det fyllt. Hos två 
informanter var det institutionens ansvar att få arkivet fyllt. Medan två informanter menade att 
institutionerna skulle skapa sina egna policys för publicering. Samtidigt verkar alla ha vissa 
saker reglerat ovanifrån. Kanske är detta ett sätt att hantera det som Kling och McKim (2000) 
skriver om att alla ämnen har sina egna sätt att publicera. De verkar inte konvergera och för 
att arkivet ska bli framgångsrikt måste det anpassas efter de olika institutionerna. Även 
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Pinfield talar om att olika discipliner fungerar på olika sätt (2001). Två informanter talar 
också om svårigheter att försöka anpassa arkivet efter de olika ämnesdisciplinerna.  
 
Alla informanterna hade minst två arkiv, eller två delar i arkivet. Dels en publiceringslista och 
dels ett arkiv för egenpublicerat material typ avhandlingar och examensarbeten. Även på 
Caltech och Glasgowuniversitet har det skapats olika arkiv för olika dokument (Pinfield 2001, 
Mackie 2004). Kanske är det lättare att skilja på tidskriftsartiklar och egenproducerat material, 
både vad det gäller den tekniska biten och upphovsrättslagar m.m.   
 
En aspekt som intervjuerna tar upp, men som saknas i litteraturen, är att det ofta är 
obligatoriskt att publicera sig och att man får forskningspengar utifrån vad som är publicerat i 
arkiven. De flesta informanterna hade det obligatoriskt att antingen publicera sig i en databas 
över publiceringar eller att egenarkivera sig. Någon hade både och. De flesta hade också 
någon form av redovisning eller gav anslag utifrån innehållet i databasen för publikationer. 
Det som syns tydligt är att det är ofta är obligatoriskt att registrera sina publikationer samt att 
arkivera egenpublicerat material i fulltext. Det egenproducerade materialet publiceras oftast 
ingen annanstans och det är således ett sätt att sprida den forskningen. Jag tycker det är 
märkligt att inte fler vill publicera artiklar m.m. i fulltext. En informant hade på förslag att det 
skulle bli obligatoriskt att publicera sig i fulltext i arkivet om det gick på laglig väg. Två 
informanter var positiva till open access och verkade vilja jobba för det. Det verkar dock vara 
svårt att få igenom sådana krav på högskolorna och bland forskarna. Jag tror att det kommer 
att gå mer i denna riktning och att fler högskolor kommer att arbeta för att publicerade artiklar 
också ska finnas i fulltext. Däremot kommer det säkert att dröja ett tag innan de svenska 
högskolorna är redo. Idag är det mycket tankar om open access och projekt som startas och 
jag tror utvecklingen kommer att gå i denna riktning.     
 
Att det är viktigt att satsa på administrativ personal nämner Mackie (2004), Davis och 
Connolly (2007) och Pinfield (2001). De arkiv som fått administrativt stöd går det oftast 
bättre för och Mackie (2004) menar att det krävs för att arkivet ska bli fyllt. Ett arkiv med 
många dokument har inte svårt att få forskare att publicera, vilket ett tomt har (Gutteridge & 
Harnad 2002). De flesta informanter har administrativ personal, men inte så många. Det är 
svårt att se om det gör stor skillnad, utan det verkar mer som att det krävs för att arkivet 
överhuvudtaget ska fungera. För en informant var det så att de institutioner som anlitat extra 
administrativ personal hade fler dokument inlagda. Säkert att det så att desto mer resurser som 
satsas desto välfylldare blir arkivet.   
 
Den tekniska utvecklingen går hela tiden framåt och många nya funktionaliteter kommer till. 
Idag gör många publiceringslistor och det kan även göras citationslänkning. Detta fungerar 
även som en morot för att få forskare att publicera sig (Gutteridge &Harnad 2002). ArXiv har 
funktionen att personer kan anteckna sig för att få e-post när nya dokument är upplagda vilket 
har varit en populär funktion (Pinfield 2001). En av fördelarna med digitala arkiv är att 
forskarna syns mer och får högre impact factor (Gutteridge & Harnad 2002). Informanterna 
använder tekniken på olika sätt. Några skapar publiceringslistor, vilka verkar vara väl 
använda och dessutom fungera som ett sätt att få forskare att publicera sig. Andra funktioner 
som används är bibliometriska studier och att se hur många gånger ett dokument är nedladdat. 
Det verkar finnas fler funktioner i systemen som inte används och en informant talar om att de 
vill mäta citeringar och impact factor i framtiden. Jag tror att de flesta börjar med att skapa 
arkiven och försöka få dem fyllda och att tekniska funktioner och finesser får komma senare. 
De mest grundläggande bitarna måste komma först, sen kan ytterliggare funktioner läggas till.  
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I litteraturen framhäver många vitsen med att göra systemen OAI-kompatibla och att köpa in 
färdiga program (Pinfield, Gardner & MacColl, Gutteridge & Harnad 2002). Två informanter 
nämner att deras arkiv är OAI-kompatibla. Många informanter verkar ha börjat med att skapa 
egenutvecklade system, men de som skapat på senare tid verkar ha köpt in system. En 
informant sa att de skapat sitt första arkiv självt men att det varit jobbigt. Sitt nya system, för 
en annan tjänst, hade de köpt in och skulle göra så om de behövde skapa ett nytt arkiv idag. 
Jag tror att det är bättre att köpa ett färdigt OAI-kompatiblet program som är anpassningsbart. 
Bibliotek är ofta inte experter på att utveckla program, däremot på att använda och utnyttja 
dem. Jag tror man vinner både tid, pengar och resurser på att köpa in programvara, eller för 
den delen använda fri programvara.     
 
De juridiska frågorna ställer ofta till problem (Davis & Connolly 2007) och det är svårt att 
veta vilka regler som gäller (Gutteridge & Harnad 2002). Det finns en bra hemsida där olika 
förlags publiceringspolicies finns listade och den heter SHERPA/RoMEO (Mackie 2004). 
Pinfield talar också om att uppmuntra forskarna och högskolorna att ta strid för sina 
rättigheter (2001). En informant nämner också SHERPA/RoMEO. Informantens arkiv 
uppmuntrar forskare att publicera sig om de är osäkra på vad som gäller, istället för att låta 
bli. Annars verkar de flesta arkiven mest publicera avhandlingar och uppsatser i fulltext och 
då berörs de inte så mycket av upphovsrättsliga frågor. De känns som att de ibland tagit det 
lätta alternativet och inte arbetar aktivt för att få publicerat material tillgängligt i fulltext. Att 
publicera sina egna arbeten i fulltext är inga problem, inte heller att publicera uppgifter om 
publikationer.  
 
Mackie (2004) och Pinfield (2001) talar om vitsen att förklara för forskare och andra hur 
arkivet fungerar och vilka fördelar som finns. Mackie (2004) tyckte också man skulle 
engagera positiva forskare. De flesta informanter har genomfört någon slags marknadsföring. 
De flesta har varit ute och pratat med forskarna och institutionerna. Andra saker de gjort är att 
lägga reklam i fjärrlånsböcker, artiklar i högskolans tidning, seminarium, webformulär, hjälp 
att publicera sig och information på informationssökningskurser. En informant tycker att det 
egentligen inte är bibliotekets ansvar att få forskarna att publicera sig, men har ändå tagit tag i 
det eftersom ingen annan gjort det. Jag tror att digitala arkiv måste marknadsföras på något 
sätt. Varianten med att gå ut på institutionerna kombinerat med andra metoder tror jag är bra. 
Forskare och studenter måste få upp ögonen för att arkivet existerar. Så det är nog bra att testa 
olika varianter och förändra marknadsföringen hela tiden. Givetvis är detta en ekonomi- och 
resursfråga också och det gäller att prioritera och göra det bästa möjliga.  
 
En intressant och viktig fråga är varför forskare inte publicerar sig och hur man kan få dem att 
publicera sig. Detta har informanterna lite olika tankar om. En informant tror att en piska av 
något slags krävs, t.ex. att koppla ansökan om forskningsstöd till arkivet. En annan informant 
tror att arkiv måste byggas på frivillighet i början för att det ska bli lyckosamt. En tredje 
informant menade att det är universitetets ansvar. En fjärde informant trodde att forskarna 
måste känna att de har någon nytta av arkivet och den femte menade att forskarna reagerat 
positivt på att det var obligatoriskt att publicera sig. Det råder med andra ord lite delade 
meningar och detta är nog en svår balansgång. Jag tror det gäller att göra forskarna positivt 
inställda samtidigt som det är bra med någon form av tvång. Allt för att maximera 
möjligheten för att lyckas med arkivet.  
 
Informanterna kom med några råd, som man även kan skönja i litteraturen. Det är viktigt att 
lägga tid på kravspecifikationen och bra att använda existerande lösningar. Samverkan med 
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andra högskolor uppmuntras samt att lyssna på forskare och institutioner. Det är bra att 
försöka få arkivet inbäddat i den övergripande strukturen.  
 
Empirin gav många tankar och idéer och jag har försökt sammanfatta dem och dra slutsatser. 
För att förbättra en verksamhet behövs dessa idéer skrivas ner och omformuleras till något 
som går att använda i praktiken. Här kommer strategiskapandet in och i nästa sektion ges ett 
försök till strategiskapande utifrån de sammanhang som beskrivits här.   
 

7.2 Strategier 

Enligt utgångspunkterna skulle tre delar utföras när en strategi skapas: omvärldsanalys, 
strategiskt fokus och strategiskapande. De olika momenten som ingår tas upp och beskrivs 
utifrån att skapa ett digitalt arkiv. Vissa moment beskrivs mer utförligt, medan andra bara 
beskrivs kort. Detta beror på till vilken del det varit möjligt att utföra de olika momenten. En 
del kräver en befintlig organisation och således har de inte varit möjliga att genomföra i någon 
större utsträckning. 
 

7.2.1 Omvärldsanalys 

Omvärldsanalysen är förarbetet innan man börjar och här gäller det att analysera alla faktorer 
som påverkar organisationen och den nya förändringen. Detta görs för att så bra beslut som 
möjligt ska kunna tas och en bra strategi ska kunna skapas. Denna del innehåller scanning, 
benchmarking, information audit och att undersöka stakeholders. Nedan går jag igenom steg 
för steg och skriver det jag kommit fram till. 
 
Benchmarking innebär att andra organisationer och avdelningar studeras för att se hur en sak 
kan genomföras. Målet är att hitta det bästa sättet att göra en sak på. Litteraturgenomgången 
och e-intervjuerna är båda en form av benchmarking. Genom att studera hur andra gjort 
försöker man hitta det bästa sättet att göra det på. Det kan också visa på en del grundläggande 
faktorer som alla använder sig av. De slutsatser som dragits här återspeglar sig i alla delar av 
skapandet av en strategi. Det är grunden för att kunna skapa en strategi. Analysen av 
litteraturen och intervjuerna är en form av benchmarking och de tendenser jag såg där 
används i hela strategiavsnittet och när riktlinjerna ska utformas.  
 
Stakeholder delen handlar om att undersöka alla personer inblandade och vad de tycker och 
känner. Brophy och Colling listade tio olika grupper på akademiska bibliotek, studenter, 
akademisk personal, administrativ personal, bibliotekschefer, bibliotekspersonal, 
universitetschefer, regeringen, samhället och framtidens människor (Corrall, 2000, s.32-37). I 
detta fall måste varje högskola/bibliotek som vill skapa ett digitalt arkiv kolla på alla 
grupperna och se hur de känner. Litteraturen och informanterna behandlar till största del 
forskare, men även institutioner, ledning, administrativ personal och studenter nämns. De 
andra grupperna syns inte alls. Det är nog så att forskarna är den viktigaste gruppen. 
Anledningen till detta är att det är deras material som ska in i arkivet och att de själva oftast 
måste hjälpa till med detta. Många forskare är skeptiska och oroliga för att de inte ska kunna 
publicera sitt material i välkända tidskrifter om de redan är publicerade i arkivet. Forskarna är 
en väldigt stor och spridd grupp. En del är väldigt positiva och andra väldigt negativa. 
Dessutom skiljer sig publiceringsförfarande åt mellan olika ämnen och discipliner.  
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Alla de tio grupperna måste gås igenom men olika mycket tonvikt och resurser kan läggas på 
de olika grupperna. För att det överhuvudtaget ska gå att skapa ett digitalt arkiv måste 
chefernas förtroende finnas. De måste tro på idén och ställa upp med resurser. De som ska 
sköta och underhålla arkivet måste få säga till om saker, som t.ex. tekniska aspekter, och vid 
behov få hjälp. Från statligt håll uppmuntras skapandet av digitala arkiv och fri tillgång till 
vetenskapligt material. KB har ett projekt OpenAccess.se som syftar till att stödja den 
elektroniska publiceringen vid högskolor i Sverige och göra vetenskapligt material tillgängligt 
i open access (KB 2007). Liknande tendenser finns internationellt, t.ex. OAI och JISC. 
Givetvis finns det även personer som är negativa till detta, men jag har inte stött på några i 
litteraturen. Det finns också personer som är likgiltiga och inte bryr sig, t.ex. verkade en av 
informanterna inte tycka att det var så viktigt. Dock hade de skapat digitala arkiv även på 
hennes högskola.  
 
För framtiden är det också bra med digitala arkiv, så länge som bevarandefunktionen bakas in 
och arkivet blir hållbart för framtiden. Samhället i stort vinner på att vetenskapligt arbete blir 
fritt tillgängligt. När alla de olika grupperna har iakttagits och analyserats finns det flera saker 
att tänka på. Det viktigaste är att man försöker kompromissa och inte köra över någon. 
Kanske fungerar inte alla institutioner likadant utan det är bättre att alla får sköta arkivet på 
sitt sätt, samtidigt som grunden är den samma. Finns det vissa aspekter som några ogillar och 
som spelar mindre roll, men som kanske gör att de personerna känner sig hörda och gör dem 
positivt inställda?    
 
Scanning är ett sätt att kolla hur omvärlden ser ut. SEPTEMBER-formlen gav nio områden 
som ska iakttas; samhället, ekonomi, politik, teknologi, utbildning, marknad, affärer, etik och 
lagar och förordningar (Corrall, 2000, s.26-29). Omvärlden förändras kontinuerligt och därför 
är det viktigt att scanna hela tiden och följa med i utvecklingen.  
 
Samhället går mer mot digitala arkiv. Idag har de flesta högskolor någon form av digitalt 
arkiv. Även internationellt händer mycket. Det skapas standarder och kompatibla system. På 
sikt kan det vara en ekonomisk vinst för högskolor att ha ett digitalt arkiv och slippa dyra 
tidningsprenumerationer. Detta förutsätter att de flesta högskolor och universitet i världen 
skapar digitala arkiv. Till en början blir det en extra kostnad. Ifall det görs obligatoriskt att 
publicera sig kan det kan ge en vinst att se vad alla forskare gör. Är det någon som inte 
producerar något så syns det tydligt. Det kan även vara en fördel att visa upp avhandlingar 
och examensarbeten som tidigare varit svåra att få tag på. Digitala arkiv blir allt mer en 
politisk fråga. Staten borde kunna kräva att forskningen den betalar ska vara fri. Samtidigt så 
handlar mycket i dagens samhälle om upphovsrätt och copyright där den vanliga personen får 
allt färre rättigheter.  
 
Den tekniska utvecklingen går fort framåt. Idag finns många fria program som kan laddas ner 
och användas till digitala arkiv. Samtidigt blir de tekniska möjligheterna allt fler, t.ex. att 
kunna mäta olika faktorer som impact factor och göra bibliometriska analyser. Det kan därför 
vara bra att använda sig av ett relativt nytt eller uppdaterat program. Det händer mycket inom 
utbildningsväsendet, t.ex. införandet av Bologna. I dagens utbildning går mycket ut på att 
eleverna ska söka sin egen information och då kan digitala arkiv fylla en funktion.  
 
Digitala arkiv tar i viss mån marknadsandelar från tidskriftsförlag och liknande då de 
konkurrerar om samma kunder. Anledningen till detta kan vara att det är gratis för 
användarna, det går betydligt snabbare att publicera sig och för många känns det ideologiskt 
riktigt. Men mer skulle jag vilja säga att digitala arkiv skapar en ny marknad. Det är även 
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etiskt riktigt med digitala arkiv. Alla, rik som fattig, får tillgång till den vetenskapliga 
forskningen. Det är viktigt att sätta sig in i vilka lagar som gäller. En del tidskrifter tillåter inte 
att man publiceras deras material. En lista på vad tidskrifterna tillåter finns på 
SHERPO/ROMEO och i andra fall får man skriva och fråga. En del högskolor uppmuntrar 
sina forskare att publicera sig i arkiven när de är osäkra på om tidskrifterna tillåter det. 
 
Informationaudit handlar om att undersöka informationsanvändning, resurser och flöden i 
organisationen. Detta måste varje ställe göra på egen hand då det ser olika ut i olika 
organisationer. Det viktiga är att se det både från leverantörerna och från användarnas sida. 
Hur använder personerna inom organisationen vetenskaplig forskning och hur får de tag på 
den? Ibland kommunicerar inte två avdelningar på samma ställe med varandra och det gör att 
värdefull information kan gå förlorad. Det är också viktigt att se hur personerna hanterar sin 
egen forskning, var de lagrar dokumenten, hur de publicerar sig m.m.   
 

7.2.2 Strategiskt fokus 

För att skapa strategiskt fokus kan uppdrag, värderingar, vision, critical success och 
målsättningar användas. Här går jag igenom de olika momenten och kopplar samman dem 
med skapandet av digitala arkiv.   
 
Uppdrag handlar om vad som görs, för vem och varför det görs. I fallet med digitala arkiv 
borde det bli: Vi skapar ett digitalt arkiv. Vi gör det för högskolan (alternativt, för forskare, 
studenter, samhället, alla på jorden). Vi gör det för att kunna se vad forskarna producerar 
(alternativt för att göra vetenskap fritt tillgänglig, för att minska tidskrifternas monopol, för att 
kunna se vad forskarna producerar, för att visa upp avhandlingar och uppsatser). Givetvis kan 
varje fråga besvaras med flera alternativ.  
 
Värderingar handlar om vilka värderingar som finns i organisationen. Här gäller det att se hur 
organisationen fungerar och vilken kultur som råder. Känner man till kulturen är det mycket 
lättare att anpassa fokus och strategi efter den och då är det mycket större chans att lyckas 
med arkivet. Detta är svårt att uttala sig om innan den specifika organisationen har studerats. 
Även så lika organisationer som svenska högskolor kan ha väldigt olika kulturer.  
 
Vision är ett sätt att förbereda organisationen på framtiden. Det ska vara en karta i okänd 
terräng. I detta fall handlar det om att vara insatt i digitala arkiv och kunna motivera 
personalen att det är bra att skapa ett arkiv. Bidragande orsaker kan vara att alla andra skaffar 
det och att det är viktigt att hänga med. Dessutom blir det lättare desto tidigare en förändring 
genomförs. Det är viktigt att visa på fördelarna som skapandet ger och vilket motiv som ligger 
bakom. Det är också viktigt att informera personalen om alla delar och att föra en dialog.   
 
Det gäller också att identifiera critical success factors. De är nyckelfaktorerna som gör att 
projektet blir framgångsrikt. Genom litteraturgenomgången och intervjuerna tycker jag mig 
kunna säga att critical success faktorerna är att se till att få ekonomiska och mänskliga 
resurser, att få starkt stöd från ledningen, att få forskarna positivt inställda, att marknadsföra 
arkivet, att planera väl och skaffa en bra programvara, att samverka med andra och få det till 
en integrerad del i organisationen.  
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Sen kommer vi till den viktigaste biten i denna del, målsättningarna. Här gäller det att 
bestämma vad som ska göras, med ledning av allt som kommit fram tidigare. Följande frågor 
kan vara bra att besvara:  
 
 Vad ska arkivet innehålla?  

Vilka dokumenttyper?  
Olika arkiv för olika dokumenttyper?  
Tillåtna format?  
Fulltext eller enbart metadata? 

 
 Vem ska arkivet nå ut till?  

Inom högskolan?  
Till studenter, forskare, allmänheten eller alla?  
Till staten? 
Till Sverige eller hela världen?  

  
 Vem ska sköta arkivet? 
  Vilka befogenheter har de? 
 

Vilket program ska användas? 
 
 Vem ska se till att det blir fyllt?  

Övergripande regler?  
Ansvar på institutionsnivå?  
Morötter/piskor?  
Ska det vara tvång?   

 
 När ska arkivet vara klart att användas? 
  Finns det olika delmål på vägen? 
 
 Hur ska det finansieras? 
  Vad är startkostnaden? 
  Vem betalar för de löpande utgifterna? 
 
 Var i organisationens struktur ska arkivet finnas? 
 

7.2.3 Strategiskapande och riktlinjer 

Jag utgår från det tidigare kapitlet om strategiskapande när jag utformar mina riktlinjer för 
skapande av digitala arkiv. Riktlinjerna är betydligt enklare än en strategi ska vara och detta 
beror mycket på att jag inte har en verklig situation och inte kan väga in alla de aspekter som 
bör vara med. Jag har inte heller den yrkesmässiga kunskapen att skapa strategier. Riktlinjerna 
ska ses som en orientering mot att skapa en strategi och hjälp på vägen. De som ska skapa en 
strategi utifrån riktlinjerna måste hela tiden kontrollera att det är realistiskt, genomförbart och 
vilka resurser som finns tillgängliga. 
 
Innan strategin skapas är det viktigt att ha gått igenom de tidigare stegen under 
omvärldsanalys och strategiskt fokus. Med det i bagaget kan strategiskapandet börja. I 
strategiskapandet ingår att identifiera olika valmöjligheter, utvärdera dem och välja det bästa 
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alternativet. En strategisk plan bör innehålla uppdrag, kontext, vision, strategi, mål och 
resurser. Följande infallsvinklar och rekommendationer kan vara bra att ta i beaktande när en 
strategi för skapandet av ett digitalt arkiv skapas:  
 

• Varför skapas arkivet? För att göra högskolans publikationer tillgängliga i fulltext, 
alternativt för att ge referenser till publikationer och avhandlingar samt för att 
publicera uppsatser i fulltext. 

• Det kan finnas en mening med att dela upp arkivet och göra en del som en databas 
över publiceringar och en som egenarkiv. Men det kan också göra att det ena arkivet 
kommer i skymundan. 

• Vem är ansvarig för att fylla på arkivet? Kan vara bra att fördela denna uppgift ut till 
institutionerna och samtidigt ha en central administration.  

• Den stora svårigheten ligger i att få forskare att publicera sig. För att råda bot på detta 
kan man informera och marknadsföra arkivet. Visst tvång kan också vara bra och stora 
administrativa resurser. Högskoleledningen måste gå ut med att det är obligatoriskt att 
publicera sig och stödja arkivet till 100%. Det kan också vara bra att anpassa arkivet 
efter olika ämnesområden och låta dem sköta sin del av arkivet. Nöjda institutioner 
och forskare krävs för att det ska bli en framgång. 

• Satsa på att köpa in eller använda sig av fritt tillgänglig programvara som är OAI-
kompatibelt. I detta fall är outsourcing bra. Det finns bra saker på marknaden som 
sparar tid och pengar och blir till ett bättre arkiv.  

• Vilka hinder finns? 
• Vilka resurser finns? 
• Vilket tidsperspektiv finns? När ska arkivet vara klart att börja använda? Ska ett visst 

antal dokument finnas i arkivet efter en viss tid? Hur ska dessa målsättningar uppnås? 
• Det är en kontinuerlig process och alla delarna måste gås igenom med jämna 

mellanrum och uppdateras.  
 

7.3 Slutsatser 

Idag satsar allt fler högskolor på att skapa digitala arkiv. Anledningarna till detta och hur 
skapandet attackeras skiljer sig åt. Det finns flera sätt att lösa problemet och alla 
organisationer ser olika ut. När en strategi ska skapas bör följande steg genomföras (dessa har 
gåtts igenom mer ingående tidigare i uppsatsen, se sektion 7.2): 
 

Omvärldsanalys 
  Scanning 
  Benchmarking 
  Stakeholderundersökning 
  Informationaudit 

Strategiskt fokus 
  Målsättningar 
  Vision 
  Mission 
  Värde 
  Critical Success Factors 

Strategiskapande 
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Det är viktigt att kontinuerligt uppdatera alla stegen. Det är svårt att ge generella råd då 
mycket beror på situationen. Men vissa tydliga tendenser kunde ändå utläsas i materialet. 
 
 Införskaffa programvara. 
 Marknadsför arkivet. 
 Ha någon form av tvång att publicera sig. 
 Skaffa ledningens stöd och resurser. 
 Satsa på administrativ personal. 
 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Digitala arkiv ligger i tiden och idag har de flesta högskolorna i Sverige någon form av 
digitalt arkiv. Detta tillsammans med tankar om open access och fri tillgång till vetenskapligt 
material gör området till ett aktuellt och politiskt intressant område. Det finns många aspekter 
som skulle kunna studeras djupare. Det jag tycker hade varit intressant som fortsatt 
forskningsområde är att utforma en strategi och skapa ett digitalt arkiv i en verklig situation. 
Detta är ett stort jobb och kräver även resurser från högskolan eller organisationen ifråga. 
Annars finns det många intressanta delområden att titta på, t.ex. vilka tekniska funktioner som 
kan erbjudas i de digitala arkiven såsom citationsanalys m.m. Även den juridiska biten hade 
varit intressant att titta närmare på liksom frågan hur man ska få forskarna att publicera sig. 
Det hade också varit intressant att studera fulltextarkivering av publicerat material på svenska 
högskolor. Detta känns som ett ämne som är på uppgång, men som ännu inte slagit igenom 
riktigt. Uppslagen är många och området stort.  
 

7.5 Reflektioner kring val av ämne, utgångspunkter och metod 

Till en början hade jag tänkt utforma riktlinjer för att skapa ett digitalt arkiv vid ett riktigt 
högskolebibliotek. Detta blev dock ett för stort område och jag fick minska ner det till att 
handla om riktlinjer för skapandet av digitala arkiv i allmänhet. Ämnet har ändå varit stort och 
det har varit svårt att få med alla delar. Det hade varit kul att gå in djupare på vissa aspekter. 
Nu känns det som att det mesta behandlats ytligt och inte fått en grundlig genomgång. 
Samtidigt ville jag få ett helhetsperspektiv, vilket jag tycker jag fått.  
 
Utgångspunkterna var svåra att komma fram till. Jag försökte många olika varianter och till 
slut beslöt jag mig för att använda det jag började med, informationsstrategier. Jag valde att 
utgå från Sheila Corralls bok ”Strategic management of information services – a planning 
handbook” och Elizabeth Ornas ”Information strategy in practice”. De är välkända inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen och jag har stött på dem i tidigare kurser och funnit 
dem intressanta. Deras idéer är övergripande och ibland ville jag ha mer handfasta råd, men 
min uppsats är övergripande i sig och således tycker jag de fungerar bra. Kanske hade det 
varit intressant att belysa frågan utifrån några teorier också, men jag hittade inga som jag 
tyckte passade in utan att det skulle bli för krystat.  
 
Metodvalet kan diskuteras. E-intervjuerna blev delvis misslyckade. Det var svårt att använda 
en ny metod för första gången och jag begick många nybörjarmisstag. Hade jag gjort om det 
idag hade jag gjort på ett annat sätt. Antingen hade jag planerat mina e-intervjuer mer 
noggrant eller använt mig av telefonintervjuer. Jag är inte negativ till e-intervjuer, men det 
gäller att veta vad man sysslar med. En annan form av intervjuer eller bättre planerade e-
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intervjuer hade kanske kunnat ge mer detaljrika och nyanserande svar. För att kunna dra 
slutsatser från intervjuer behövs ett stort antal informanter som svarar på samma frågor. I mitt 
fall har jag varken ett stort antal informanter eller samma frågor. Däremot använder jag inte 
heller svaren för att kunna dra exakta slutsatser. Uppsatsens målsättning är ganska bred i sig 
och jag ville få in olika vittnesbörder om digitala arkiv och då spelar skillnaderna i 
intervjusvar inte så stor roll. Jag hade ändå inte kunnat dra några exakta slutsatser från mitt 
material utan mer urskilja vissa mönster. Jag kan ge riktlinjer och vad jag själv tycker. När en 
strategi skapas måste det till sist ändå handla om den aktuella institutionen och deras 
förutsättningar. Men jag tycker att jag fick fram intressanta aspekter och nyttig information. 
Även om intervjuerna skulle kunna bli fylligare och inkludera fler personer tycks ändå 
resultaten överensstämma väl med de resultat som redovisats i min litteraturgenomgång. Men 
även andra resultat framkom som rörde arkivens beroende av universitetens krav på forskarna 
att publicera. Ett sådant krav ger betydligt bättre utvecklingsmöjligheter för denna typ av 
arkiv. 
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8. Sammanfattning 
 
Idag skapas allt fler digitala arkiv på högskolor och universitet. Anledningarna kan vara 
många, men många gör det för att visa vad högskolan producerar och visa upp avhandlingar, 
uppsatser och andra publikationer. Det finns även de som engagerat sig i open access-rörelsen 
och verkar för att vetenskapliga dokument ska vara fritt tillgängliga. 
Tidskriftsprenumerationer på vetenskapliga tidskrifter blir allt dyrare och högskolorna får 
betala dubbelt för forskningen. Först får de betala när forskarna forskar och sen får de betala 
för att få tillgång till forskningen. Jag tyckte det var intressant att studera hur det går till när 
ett digitalt arkiv skapas och vilka faktorer som ska övervägas. 
 
Frågeställningarna som uppsatsen besvarar är: 
 

Hur kan riktlinjer för att skapa ett digitalt arkiv se ut? 
 

  Vilka olika delar krävs för att skapa ett digitalt arkiv? 
Hur har befintliga digitala arkiv skapats och vilka lärdomar kan 
dras?  
Hur skapas en strategi för en ny tjänst? 

 
Uppsatsen försöker identifiera alla aspekter vid skapandet av ett digitalt arkiv, så att personer 
som skapar ett digitalt arkiv får en mall att följa. För att göra detta har litteratur om strategier 
och digitala arkiv lästs och e-intervjuer gjort för att få en djupare förståelse. 
 
Vetenskaplig kommunikation handlar om hur vetenskapligt material och vetenskapliga 
framsteg kommuniceras med andra. Tidigare har den vetenskapliga kommunikationen skett 
främst genom publicering i tidskrifter. Idag när alla har möjlighet att trycka och distribuera sin 
egen forskning har det kommit ett nytt vetenskapligt paradigm, nämligen att publicera via 
digitala arkiv.  
 
Det finns många olika termer för digitala arkiv. I uppsatsen används digitala arkiv som en 
samlingsterm för flera olika snarlika begrepp. En informationsstrategi är ett sätt att ta tillvara 
och utnyttja alla aspekter som rör information i en organisation. En strategi kan också göras 
för ett område eller en tjänst och då ser man till alla aspekter som påverkar den. 
 
Utgångspunkterna i uppsatsen bygger i främsta hand på Sheila Corralls idéer om strategic 
management. Tre delar ingår i skapandet av en strategi: omvärldsanalys, strategiskt fokus och 
strategiskapande. Omvärldsanalys handlar om att undersöka organisationens inre och yttre 
omgivning och olika faktorer som påverkar. Detta görs genom fyra olika sätt: scanning, 
benchmarking, informationaudit och undersökning av stakeholders. Strategiskt fokus handlar 
om att komma fram till tjänstens eller organisationens mening och mål och hur det ska nås. 
För att bestämma strategiskt fokus kan målsättning, uppdrag, mission, värderingar och critical 
success factor vara bra hjälpmedel. Till sist gäller det att skapa strategin. Här gäller det att 
fundera vad som ska uppnås och på vilka sätt som målen kan nås. Det viktiga är att identifiera 
olika möjligheter och välja det bästa sättet. Under hela processen måste det kontrolleras att 
strategin är realistisk och att man går i rätt riktning. Till sist kan strategin med fördel skrivas 
ner i en handlingsplan.    
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Metoden i arbetet är evidensbaserad metod. Det innebär att tidigare genomförda projekt 
granskas och utifrån dem dras slutsatser om hur det ska ageras i en specifik situation. För att 
titta på tidigare projekt användes litteraturstudier och e-intervjuer.  
 
Litteraturgenomgången tar upp olika delar av digitala arkiv. Den administrativa aspekten är 
viktig och det gäller att satsa på administrativa resurser för att arkivet ska bli framgångsrikt. 
Det gäller att bestämma vad arkiven ska innehålla och vem som ska fylla dem. 
Publiceringsförfarandet är viktigt att tänka igenom från alla håll. Digitala arkiv har många 
tekniska aspekter. Det gäller att välja en bra programvara som helst är OAI-kompatibel och 
bestämma vilka format på dokumenten som ska vara tillåtna. Här rekommenderas framförallt 
PDF, men även HTML och ASCII. Det kan vara bra att lägga in olika funktioner som gör 
arkivet mer attraktivt, t.ex. att kunna skapa publiceringslistor eller andra värdeskapande 
tjänster. Ett digitalt arkiv kan också innefatta långtidsbevaring och då måste vissa aspekter 
beaktas. Att ladda upp dokument i fulltext kräver kunskaper om juridik och vilka lagar som 
råder. SHERPA/RoMEO listar vilka regler olika förlag har kring att publicera tryckta artiklar 
i digitala arkiv. Det är ofta svårt att få forskare att publicera sig och ännu svårare i ett tomt 
arkiv. Olika ämnesdiscipliner skiljer sig åt när det gäller vetenskaplig kommunikation. Därför 
är det viktigt att anpassa arkivet efter ämnesområdet och den kultur som råder där.   
 
Fem personer med anknytning till olika digitala arkiv på högskolor i Sverige e-intervjuades. 
Anledningarna till att skapa digitala arkiv varierade, det var allt från att ge ökad synlighet och 
spridning av avhandlingar till ett missnöje med de kommersiella förlagens monopol. 
Innehållen i arkiven varierar, men de flesta har någon form av publiceringsarkiv och någon 
form av egenpublicering av avhandlingar och uppsatser. Några ville ha allt i fulltext, medan 
en annan inte såg någon vits med det. De hade ofta svårigheter att få arkiven fyllda. Oftast 
förelåg någon form av kontroll av dokumenten. Några använde sig av publiceringslistor för att 
se vad som utkommit på högskolan. Hos de flesta var det obligatoriskt att publicera sig i 
någon form och forskarna hade reagerat bra på det. Det fanns inte så många värdeskapande 
tjänster, men de flesta ville använda sig av det i framtiden. Institutioner hade ofta ett eget 
ansvar, antingen att fylla arkivet eller att skapa riktlinjer för att fylla det. De flesta 
marknadsförde sig. Det som alla använde sig av var att informera forskare och på 
institutioner, sedan skiljde det sig lite åt.  
 
I analysen och diskussionen jämfördes först litteraturen och intervjuerna. I litteraturens talas 
det en del om olika ämnens skillnader, men inte så mycket om att ansvaret hamnar hos 
institutionerna. Informanterna hade ofta ett gemensamt arkiv på högskolan, men det var 
institutionernas uppgift att få det fyllt. Litteraturen talar om att skapa olika arkiv för olika 
dokument och det hade de flesta informanterna också gjort. Informanterna hade det ofta 
obligatoriskt att publicera sig och ibland utgick anslagen efter vad som fanns i arkiven, men 
inte så ofta fanns tvånget att fulltextpublicera artiklar m.m. Enligt alla var det viktigt att satsa 
på administrativ personal. Analysen kommer fram till att det bör satsat på inköpta eller gratis 
programvaror som är OAI-kompatibla. Marknadsföring visade sig vara viktigt, men till slut är 
det en ekonomi- och resursfråga.  
 
Förslag till skapandet av en strategi för digitala arkiv ges utifrån det som tidigare kommit 
fram i uppsatsen. Omvärldsanalysen innehåller benchmarking, stakeholderundersökning, 
scanning och informationaudit. Benchmarking innebär att studera hur andra har gjort en viss 
sak och det är i stort detta jag gjort i uppsatsen. Stakeholderundersökningen går ut på att 
studera alla personer som kan påverkas av en förändring eller tjänst. I uppsatsen framkommer 
att forskargruppen är den grupp som undersöks mest, trots att det finns tio olika grupper. 
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Skälet är antagligen att det är den grupp som påverkas mest och som behöver vara mest 
positiva till förändringen. Scanning är ett sätt att kolla hur omvärlden ser ut och följande 
områden bör studeras: samhället, ekonomi, politik, teknologi, utbildning, marknad, affärer, 
etik och lagar och förordningar. Detta är en process som måste ske kontinuerligt då omvärlden 
ständigt förändras. Information audit handlar om att undersöka informationsanvändning, 
resurser och flöden i organisationen. Det är något som måste ske i den specifika 
organisationen.  
 
För att hitta det strategiska fokuset används målsättning, uppdrag, värderingar, vision och 
critical success factor. Uppdrag, värderingar och vision handlar om varför du gör något och 
för vem, vilka värderingar som finns i organisationen och hur framtiden och okända saker ska 
hanteras. Detta är organisationsspecifikt. Ur uppsatsen kunde följande avgörande faktorer 
utläsas: se till att få resurser, både ekonomiskt, personligt och ett starkt stöd från ledningen, se 
till att forskarna blir positivt inställda, marknadsför arkivet, planera väl, välj en bra 
programvara, samverka med andra och få det till en integrerad del i organisationen. 
Målsättningarna handlar om att bestämma vad arkivet ska innehålla, hur det ska skötas och 
hur det ska bli fyllt.  
 
Uppsatsen leder inte till en strategi för att skapa ett digitalt arkiv men vissa riktlinjer kan ges. 
Det ges några infallsvinklar och rekommendationer. 
 
När en strategi skapas bör följande delar finnas med: 
 
Omvärldsanalys 
 Scanning 
 Benchmarking 
 Stakeholderundersökning 
 Informationaudit 
Strategiskt fokus 
 Målsättningar 
 Vision 
 Mission 
 Värde 
 Critical Success Factor 
Strategiskapande 
 
Det är viktigt att kontinuerligt uppdatera alla stegen. Det är svårt att ge generella råd då 
mycket beror på situationen. Men vissa tydliga tendenser kunde ändå utläsas i materialet. 
 
 Införskaffa programvara. 
 Marknadsför arkivet. 
 Ha någon form av tvång att publicera sig. 
 Skaffa ledningens stöd och resurser. 
 Satsa på administrativ personal. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej! 
 
Här kommer mina intervjufrågor, som jag hoppas ni vill svara ingående på. Ge gärna 
exempel från situationer som uppstått. Är någon fråga oklar förtydligar jag den gärna. 
Svarstiden är två veckor, alltså senast 2007-04-25 vill jag ha ditt svar. Ifall det behövs 
återkommer jag max två gånger med följdfrågor. Tack på förhand!  
 
Varför bestämde ni er för att skapa ett digitalt arkiv? Vilka målsättningar hade ni? Har arkivet 
levt upp till målsättningarna? 
 
Hur gick ni tillväga för att skapa det digitala arkivet? Vilka tidsramar och tidsplanering hade 
ni? Vilka problem uppstod under resans gång? 
 
Varför valdes de programmen ni använder? Vilka fördelar och nackdelar har de? 
 
Vilka är ansvariga för arkivet och hur ser rollfördelningen ut? 
 
Hur har arkivet finansierats? Vilka juridiska problem har uppstått och hur har ni löst dem? 
 
Hur funderar/funderade ni kring kvalitetsaspekter? Utför ni någon kvalitetskontroll? Mäter ni 
olika faktorer, t.ex. impact factor? (Med kvalitet menar jag kvaliteten på de inlagda 
dokumenten)  
 
Hur ser organisationen (där arkivet är verksam) ut och vilken kultur råder? Speciella problem 
som uppstått p.g.a. kulturen och hur har ni tänkt kring detta? (Med kultur menar jag de olika 
sätt som den vetenskapliga kommunikationen fungerar på inom olika ämnen, samt den 
tradition som råder på institutionen/högskolan vad gäller forskning och vardagligt umgänge)  
 
Skiljer sig de olika ämnesområdena åt, både vad gäller att få forskare att publicera sig och hur 
mycket de publicerar sig? Hur får ni forskare att publicera sig? 
 
Hur fungerar beståndsutvecklingen?  
 
Samarbetar ni med någon annan institution, organisation, universitet eller dylikt? På vilket 
sätt samarbetar ni och varför?  
 
Har ni några strategier eller policies för arkivet? Vilket är syftet med dem och vem har skapat 
dem? Hur ser de ut? Finns det möjlighet att ta del av dessa (de kommer inte att publiceras 
utan vara en del av empirin)? 
  
Har ni marknadsfört arkivet? På vilket sätt i sådana fall och har det gett något resultat? 
 
Fungerar arkivet även som ett sätt att bevara dokumenten? På vilket sätt och varför? 
 
Vilka andra funktioner fyller arkivet? 
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Vilka barriärer har ni upplevt när det gäller skapandet och skötseln av arkivet? Förväntade 
och oväntade? Hur hanterade ni dem?  
 
Avslutningsvis undrar jag om ni har några goda råd till dem som håller på att utveckla eller 
skapa ett digitalt arkiv. Vilka faktorer man bör tänka på, vilka nybörjarmisstag man inte ska 
göra och vad ni själva hade gjort annorlunda om ni skulle börja från början idag?  
 
 
 
Tack för er medverkan!  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Maria Berglund 
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Bilaga 2 

Hej! 
 
Jag vill påminna om att svara på intervjufrågorna senast den 25 april. Jag inser att jag 
hade lite för många och stora frågor. Har därför kortat ner antalet frågor och hoppas 
att ni vill svara på de här (givetvis får ni jättegärna svara på de andra också). Tack på 
förhand!  
 
Varför skapade ni ett digitalt arkiv? Vem drev frågan och vad var målsättningen? 
 
Hur funderar ni kring kvalitetsaspekter? Utför ni någon kvalitetskontroll av de inlagda 
dokumenten? Mäter ni olika faktorer t.ex. impact factor eller gör listor över forskares 
publikationer? 
 
Hur ser organisationen (där arkivet är verksam) ut och vilken kultur råder? Speciella problem 
som uppstått p.g.a. kulturen och hur har ni tänkt kring detta? (Med kultur menar jag de olika 
sätt som den vetenskapliga kommunikationen fungerar på inom olika ämnen, samt den 
tradition som råder på institutionen/högskolan vad gäller forskning och vardagligt umgänge)  
 
Hur marknadsför ni arkivet och hur får ni forskare att publicera sig? 
 
Avslutningsvis undrar jag om ni har några goda råd till dem som håller på att utveckla eller 
skapa ett digitalt arkiv. Vilka faktorer man bör tänka på, vilka nybörjarmisstag man inte ska 
göra och vad ni själva hade gjort annorlunda om ni skulle börja från början idag?  
 
 
Tack för er medverkan!  
 
Med vänlig hälsning 
 
Maria Berglund 
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Bilaga 3 

Hej! 
 
Tack så mycket för svaret. Jag undrar om du vill svara på några ytterligare frågor? De 
kommer isåfall här nedanför. Tack på förhand. 
 
Hur lång tid tog det innan arkivet var klart att använda? Hur mycket tid tar det att sköta det 
och hur många sysslar med det? 
 
Hur ser du på högskolan/universitetet kontra institutionerna när det gäller ansvaret att fylla 
arkiven? 
 
Hur har forskarna reagerat på att det obligatoriskt att publicera sig? Initialt och nu. / Varför är 
det inte obligatoriskt för forskare att publicera sig? Hur tror du de skulle reagera om det blev 
obligatoriskt? Har ni några planer på att göra det obligatoriskt att publicera annat material 
också? 
 
Hur ser du på publiceringsdatabaser kontra fulltextarkiv?  Försöker ni få publikationerna i 
fulltext? 
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Bilaga 4 

Hej! Aktuellt datum 
 
Mitt namn är Maria Berglund och jag studerar biblioteks och informationsvetenskap i Borås. 
Jag är inne i slutfasen av min utbildning och håller på med min magisteruppsats som handlar 
om att göra en strategi för skapandet av en institutional repository. Tanken är att undersöka 
vilka olika aspekter som spelar in och vilka svårigheter som finns. 
 
Då du skapat en repository/arkiv undrar jag om du vill vara med i min undersökning. 
Frågorna kommer att handla om hur du praktiskt gått tillväga samt vilka olika problem som 
uppstått. 
 
Intervjuerna sker i april över e-post och svarstiden är två veckor. Detta gör att du kan besvara 
frågorna när du har tid och hinner fundera över dem. Jag återkommer max två gånger med 
ytterligare frågor om det är oklarheter eller det dyker upp nya intressanta aspekter. Givetvis 
behandlar jag alla svar konfidentiellt och ni kommer att vara anonyma i uppsatsen. Jag vore  
mycket tacksam om du ville ställa upp! 
 
 
Om du har frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig, 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Maria Berglund 
 
min e-postadress 
 
mitt telefonnummer 
 

 


