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Abstract: This master’s degree thesis stems from the new possibilities 

that digitization offers preserving and increased public 
accessibility of our cultural heritage, but also how a lack of 
co-ordination and standardization may result in short-term 
projects and lack of quality. The purpose of this thesis is to 
examine a selection of public libraries’ digitization projects. 
The two questions posed are: 
How does a selection of public libraries conduct their 
digitization projects concerning a) goals and objectives, b) 
execution c) what resources they encompass? 
How well does their work agree with the recommendations 
that exists for goals, objectives and execution? 
To answer the questions interviews were conducted with 
persons in various ways involved with the digitization 
projects. In addition to the result of the interviews, material 
from guiding principles and recommendations by a selection 
of actors within the fields of digitization was used. The study 
shows first of all how publication of the digitized material, 
rather than preservation, was the most common goal and 
objective and that local material was prioritized. 
The execution, concerning technical aspects, differed 
somewhat among the participating libraries, and also choices 
made regarding for example file-format. These differences 
can partly be explained by different ambitions among the 
participating libraries but also due to lack of standardization. 
Furthermore, all libraries, except one, had financed their 
projects with external contributions. 
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1 Inledning   

Biblioteken har tillsammans med museer, arkiv, kulturvårdsmyndigheter och 
konstnärliga institutioner, i uppdrag att samla, vårda, bevara och tillgängliggöra vårt 
kulturarv. Med kulturarv menas här idéer och värderingar som ingår i en kulturs 
historia, och som fungerar som en gemensam referensram för exempelvis befolkningen i 
en nation. Kulturarv kan i detta sammanhang utgöras av alltifrån böcker, fotografier, 
kartor, handskrifter, annat tryckt material eller andra objekt.  
 
Under senare år har digitalisering börjat ses som en fördelaktig strategi för att bevara 
och tillgängliggöra vårt kulturarv som finns på olika institutioner som t.ex. museer, 
arkiv, forskningsbibliotek eller folkbibliotek. Material som överförs från analog till 
digital form kan tillgängliggöras på nätet och därmed nå en avsevärt större publik då det 
t.ex. inte längre finns några geografiska hinder för att få åtkomst till materialet. 
Digitalisering ses därför också som en fördel ur ett demokratiperspektiv En annan fördel 
är att man genom att erbjuda digitala kopior till användarna kan bevara originalen under 
optimala förhållanden och bespara dessa från slitage. 
 
Digitalisering är alltså en metod för att skydda ömtåliga objekt samt underlätta och 
förbättra tillgängligheten till dessa men det kan också leda till i mindre önskvärda 
resultat. Genom att skapa ökad tillgänglighet via t.ex. webben kan man få ett större 
intresse kring ett visst objekt. En mindre lyckad digitalisering, där exempelvis 
bildkvaliteten blivit dålig, leder till att de som har behov av bilderna, forskare eller 
allmänheten, med större sannolikhet söker upp originalen och därmed ökas förslitningen 
på de objekt man hade för avsikt att skydda. En bristfällig digitalisering kan även 
resultera i att hela eller delar av projektet måste göras om och förutom de stora 
kostnader som digitalisering innebär så utsätts originalen också för ytterligare slitage.  
 
Nationellt, inom EU och på det internationella planet har det skrivits olika former av 
måldokument och policydokument kring digitalisering av kulturarvet. En problembild 
som målas upp är att digitalisering idag sker med bristande resurser, dålig samordning, 
och utan någon gemensam standard för de olika moment som digitalisering innebär. 
Detta tenderar att bland annat resultera i alltför kortsiktiga projekt, undermålig kvalitet 
och skapar inte bara problem i dagsläget utan även i framtiden. Med bakgrund mot detta 
har ett flertal olika initiativ tagits och därutöver projekt, handlingsplaner, riktlinjer och 
guider som riktar sig till olika kulturarvsinstitutioner som planerar att digitalisera i syfte 
att på ett effektivt och långsiktigt sätt tillgängliggöra och bevara vårt kulturarv. 
 
I denna uppsats har jag valt att titta på digitaliseringsverksamhet på folkbibliotek. 
Folkbiblioteken är den aktör inom ABM-sektorn som är mest åtkomlig för allmänheten 
och som jag därför ser som särskilt relevant utifrån ett demokratiperspektiv. 
Folkbiblioteken har även fått en ökad roll som informationsförmedlande resurs 
gentemot studenter på högskolenivå då distansutbildningar i landet ökat. Samtidigt har 
folkbiblioteken begränsade resurser och medel för finansiering av egna 
digitaliseringsprojekt. 
 
Digitalisering av skilda material vid olika kulturarvsinstitutioner är en relativt ny 
företeelse och det har inte heller gjorts så mycket forskning kring ämnet, framför allt 
inte vad gäller digitalisering inom folkbibliotek. Tanken med denna uppsats är att 
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undersöka hur några folkbibliotek i landet har resonerat kring och arbetat med 
digitalisering och undersöka hur detta förhåller sig till de kulturpolitiska ambitioner, 
rekommendationer och riktlinjer som finns. 

1.1 Problemformulering 

I dagsläget finns det ingen tydlig samordning eller standardisering för digitalisering av 
kulturarvet. Detta, tillsammans med bristande resurser, har uppmärksammats som ett 
stort problem av ett flertal aktörer som menar att detta kan resultera i kortsiktiga projekt 
och undermålig kvalitet på det digitaliserade materialet. Ett flertal internationella och 
nationella projekt, riktade mot digitalisering vid olika kulturarvsinstitutioner som 
museer, arkiv och bibliotek, har lett fram till ett antal rekommendationer och riktlinjer 
rörande långsiktigt hållbar digitalisering. I denna uppsats är därför avsikten att koppla 
dessa riktlinjer och rekommendationer till verkligheten och undersöka hur ett urval av 
folkbibliotek i landet praktiskt har arbetat med och resonerat kring digitalisering av 
material ur sina samlingar.  

1.2 Syfte 

Avsikten med denna uppsats är att, liksom titeln lyder, se hur verklighetens praktik 
inom digitalisering på folkbibliotek förhåller sig till de olika råd som utformats. 

1.3 Frågeställningar 

1) Hur arbetar ett urval av folkbibliotek med digitalisering vad gäller a) mål och 
syfte, b) tillvägagångssätt, och c) med vilka resurser har de utgått ifrån? 

2) Hur överensstämmer deras arbete med de rekommendationer som finns för mål, 
syfte och tillvägagångssätt? 

 

1.4 Begrepp 

Digitalisering 
Begreppet "digitalisering" används med skiftande betydelser, t.ex. som en metod att 
registrera information och med det menas oftast att överföra information från analog 
form till digital form, alltså till ettor och nollor. I detta sammanhang kommer 
digitalisering att användas på samma sätt som det definieras i KB:s rapport ”Plattform 
för bilddatabaser” där begreppet avser hela processen att överföra objekt ur samlingar 
till digital form. Digitalisering innebär: 
 

• urval av objekten/originalen 
• förberedelse och efterbehandling av objekten 
• “bildfångst”, att i digital form avbilda, d.v.s. skanning eller digital fotografering 
• efterkontroll och efterbearbetning av filer och i vissa fall optisk teckenläsning 

(OCR) 
• registrering 
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• inläggning i digital bildbank och i kataloger 
• insatser för långsiktigt bevarande av digitalt material och permanent åtkomst 
• paketering för användarna (med detta menas publicering av materialet på t.ex. 

ett biblioteks hemsida) (Sherman 2005, s. 21) 
 
Digitaliseringsarbete ställer således frågor om val av objekt, lagringsmedia, t.ex. CD-
rom, och hur materialet sedan skall tillgängliggöras för användarna, t.ex. via webben 
eller som CD-rom som kan lånas från det fysiska biblioteket. 
 
Kulturarv 
Som jag nämnde i inledningen kan begreppet kulturarv omfatta alltifrån idéer till fysiska 
dokument som böcker eller fotografier. I denna uppsats använder jag begreppet som det 
definieras i KB-utredningens betänkande och som lyder: ”kulturarv kan definieras som 
de förvärvade, inventarieförda, registrerade etc. objekt och informationsbärare, som 
finns ”samlade” vid svenska arkiv, bibliotek, museer och motsvarande institutioner eller 
som dessa ansvarar för”. (SOU 2003:129, s. 179) 
 
ABM 
ABM är en förkortning för Arkiv, Bibliotek och Museum, det kan också sägas vara en 
samlingsterm för kulturarvsinstitutioner. 
 
Faksimil 
En avbildning i faksimilkvalitet är en mycket detaljtrogen efterbildning som i alla 
kvalitetsavseenden skall vara likvärdig förlagan. För digitala filer gäller att tillräckligt 
med information kan lagras vad gäller faktorer som färgdjup, upplösning, kontrast och 
skärpa för att uppnå en detaljtrogen avbildning. (Gram & Kjellman 2000, s. 12)  

1.5 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa min undersökning till att endast beröra folkbibliotek och inte 
forskningsbibliotek eller skolbibliotek. Avgränsningen gör jag dels för att en studie av 
alla slags bibliotek skulle vara för omfattande men även för att universitets- och 
folkbibliotek har olika syften, resurser och förutsättningar, och jag skulle då behöva 
utforma två olika intervjumallar och kanske föra två olika diskussioner. Jag tyckte även 
att det var mest intressant att titta på folkbiblioteken då dessa i högre grad är till för 
allmänheten och digitalisering motiveras ofta med ett demokratiperspektiv, 
digitaliseringen ses alltså som en metod för att göra information tillgänglig för alla. Det 
har inte heller varit min avsikt att undersöka hur många bibliotek som driver 
digitaliseringsprojekt utan fokus ligger i denna uppsats på erfarenheterna av och 
synsätten på digitalisering hos de olika biblioteken.  

1.6 Disposition 

I uppsatsens inledande kapitel, Inledning, ges först en bakgrund till studiens syfte och 
problemformulering samt förklarar några centrala begrepp och i resterande sidor av 
kapitel 1 tar jag upp några exempel på tidigare forskning som är relaterade till min 
problemformulering. I kapitel 2, Aktörer inom digitalisering av kulturarv, ges en 
beskrivning av de olika organisationer, projekt och initiativ som finns nationellt och 
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inom EU och vilka utformat de olika råd och rekommendationer kring digitalisering 
som följer i kapitel 3. Kapitel 3, Aspekter på digitalisering av kulturarv, innehåller råd, 
rekommendationer och riktlinjer för de olika moment som ingår i ett 
digitaliseringsprojekt och som jag sedan kopplar till mitt intervjuresultat i min analys.  
I Kapitel 4, Metod, tar jag upp metod, urval av material och avgränsningar. Jag 
motiverar även val av metod samt vilka avgränsningar jag gjort. Här redogör jag också 
för hur jag gått tillväga vid genomförandet av intervjuerna. I kapitel 5, 
Resultatredovisning, presenterar jag kortfattat och överskådligt mitt intervjuresultat 
uppdelat efter mina 8 informanter. I Kapitel 6, Sammanställning och analys, analyserar 
jag mitt resultat kopplat till de riktlinjer och rekommendationer som jag tar upp i kapitel 
3. Kapitlet är uppdelad efter de olika moment som ett digitaliseringsprojekt utgör.  
Kapitel 7, Slutsatser och diskussion, inleds med en diskussion av några metodologiska 
aspekter av studiens genomförande vilka haft betydelse och följs av en genomgång 
kring vilka slutsatser som kunnat dras ur resultatet och analys. I kapitel 8, 
Sammanfattning, ges slutligen en sammanfattning av hela uppsatsen och på den följer 
sedan käll- och litteraturförteckning. 

1.7 Tidigare forskning 

Som jag beskrev i inledningen är digitalisering inom kulturarvsinstitutioner relativt 
outforskat och de sökningar som jag gjort efter artiklar och tidigare studier genererade 
bara ett fåtal relevanta träffar. En del har skrivits om bevarandet av digitalt material men 
med syftning på material som är digitalt från början, så kallat ”born digital”. I dessa 
behövs dock ingen bildfångst och hamnar därför utanför studiens fokus då denna studie 
inriktar sig på digitalisering av kulturarv i icke-digital form. 
 
I detta kapitel kommer jag att ta upp två magisteruppsatser skrivna vid Borås Högskola, 
den ena har undersökt digitaliseringsprojekt vid KB och den andra digitaliseringsprojekt 
vid två museer. Jag tar även upp en artikel från Online Information Review som 
fokuserar på olika biblioteks erfarenheter kring frågor som urval, val av riktlinjer och 
rekommendationer och tekniska frågor vid digitaliseringsprojekt i bibliotek i USA. 
  
Catrin Persson och Annevie Tångemar fokuserar i sin magisteruppsats från 2006 
”Varför digitalisera? En studie av tillkomsten av Kungl. Bibliotekets digitaliserade 
samlingar”, på urvalsprocessen vid digitalisering. Deras frågeställningar berör urval och 
prioriteringar kring material som skall digitaliseras, orsaker till urvalet och vem/vilka 
som ansvarar för dessa frågor vid digitalisering av en samling. Undersökningen 
genomfördes dels genom en litteraturstudie och dels genom intervjuer av personal på 
KB. Undersökningen berör endast KB:s verksamhet men jag tyckte ändå att den är 
intressant då frågeställningarna har många likheter med problemformulering och 
frågeställningar i min uppsats. 
 
I undersökningen framgår det att de digitaliseringsprojekt som dittills ägt rum på KB 
varit pilotprojekt. Syftet med en del projekt har varit att testa nya metoder och tekniker 
och skapa erfarenheter för framtida projekt och detta har också inneburit att många 
projekt inte avslutats, t.ex. så har bara delar av vissa samlingar blivit digitaliserade. 
(Persson & Tångemar 2006, s. 65) Författarna skriver också att det var ett övervägande 
för bevarande som syfte eller mål med digitaliseringsprojekten. (Persson & Tångemar 
2006, s. 67f, 70)  
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Vad gäller tillgänglighetsperspektivet så nämner författarna att en stor efterfrågan var 
orsak till urval av visst material och vad gällde bevarandeperspektivet att man vill 
undvika obehövlig framtagning av ömtåligt material. (Persson & Tångemar 2006, s.72) 
Det material som digitaliserades var främst bildmaterial vilket enligt en av 
informanterna motiverades med att digitalisering har en stark koppling till bilder genom 
bildskärmsvisning. (Persson & Tångemar 2006, s. 65) En annan intressant sak som 
framkom i studien är att digitaliseringsprojekten fordrade samarbete mellan olika 
avdelningar. Främst Data- och IT-enheten, repro- och fotoenheten men även LIBRIS, 
katalogisering och institutioner utanför KB, vilket visar på att digitaliseringsarbete 
inbegriper kunskap inom skilda områden, arbetssätt och mellan olika yrkesgrupper. 
(Persson & Tångemar 2006, s. 70f)  
 
Författarna uppmärksammar också att de ekonomiska resurserna för 
digitaliseringsprojekten ofta kom internt från KB. I undantagsfallen hade 
finansieringsmedel kommit genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder, Accessbidrag, 
samt vid ett projekt, genom ett samarbete med den tjeckiska staten för bekostnad av 
vissa moment vid digitaliseringen av Djävulsbibeln (Codex Gigas). Finansieringen 
påverkade inte heller urvalet av objekt för digitaliseringsprojekten. (Persson & 
Tångemar 2006, s. 70f)  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att denna uppsats tydligt ger exempel på hur 
digitalisering av material i syfte att tillgängliggöra och bevara är en ny och relativt 
obeprövad teknik. Projekten vid KB var många pilotprojekt för att testa tekniken inför 
framtida mer omfattande digitaliseringsprojekt. 
 
En annan magisteruppsats som behandlar ämnet är Charlotte Emanuelssons uppsats 
”Digitalisering av kulturarvet – En studie av digitalisering vid två museer” från 2006. 
Författaren har genom dokumentstudier och intervjuer för avsikt att undersök två 
museers möjligheter, förutsättningar (ekonomiska, personella och tekniska) och syften 
med digitalisering och även att jämföra de två museernas digitaliseringsarbete. I 
uppsatsen poängteras att det i dagsläget saknas några standardiserade regler för 
digitalisering och att det därför är intressant att se hur olika institutioner väljer att arbeta 
med detta.  
 
Syftet med digitaliseringen har för båda museerna i första hand varit tillgängliggörande 
framför bevarande. Halmstads länsmuseum hade valt att publicera materialet i en sökbar 
testdatabas på webben och de hade också valt att spara högupplösta kopior som sedan 
kan användas som kopior för tryck vilket minskar slitaget på originalen. I Varberg så 
ställde man sig mer tveksam till publicering på nätet då man ansåg att visningar av 
samlingar på webben kunde öka risken för att bilder stjäls eller att material skulle 
kopieras utan tillåtelse, man ansåg inte heller att en sökbar databas skulle göra 
materialet mer tillgängligt då användarna kanske skulle ha svårigheter att söka i 
databasen. Man ansåg både vid Halmstads och vid Varbergs Länsmuseum att PUL 
(personuppgiftslagen) kunde vara ett hinder vid publicering på webben om än inte det 
största problemet i sammanhanget. (Emanuelsson 2006, s. 42) 
 
I uppsatsen framkommer att de två museerna haft samma ekonomiska förutsättningar då 
båda finansierat sina digitaliseringsprojekt (kallade Kulturarvs-IT respektive 
Bildstationen) med hjälp av utomstående medel från Länsarbetsnämnden, 
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försäkringskassan, kommunen och Riksantikvarieämbetet. Personalen hade för 
projekten vid båda museerna bestått av ca 7-8 registreringsassistenter plus en 
arbetsledare. Assistenterna hade alla olika former av handikapp och var deltidsanställda 
i en arbetsmarknadsåtgärd. Varberg hade de vidareutbildats för digitaliseringsarbetet 
genom en 10 veckors utbildning genom Lernia. (Emanuelsson 2006, s. 40) 
 
Uppsatsförfattaren uppmärksammar också att de rekommendationer som finns att tillgå 
för att hjälpa olika kulturarvsinstitutioner i olika frågor kring digitalisering inte verkat 
nå ut till de olika institutionerna.(Emanuelsson 2006, s. 46) Vidare konstateras även ett 
bristande samarbete mellan de två institutionerna trots att de båda sorterar under 
Stiftelsen Hallands Länsmuseer, och författaren menar att man genom att samarbeta 
hade kunnat dela på resurser och erfarenheter och lära av varandras misstag. 
(Emanuelsson 2006, s. 41f) 
 
En annan artikel som berör olika amerikanska biblioteks erfarenheter och 
tillvägagångssätt vid digitalisering är ”Best practices, standards and techniques for 
digitizing library materials: a snapshot of library digitization practice in the USA” från 
2004, skriven av Yan Quan Liu, professor vid School of communication, Library and 
Information Science i New Haven, Connecticut. Lius studie kretsar kring frågor som 
enligt författaren bör utvärderas innan man påbörjar ett digitaliseringsarbete och dessa 
är exempelvis – Vilket slags material väljer biblioteken att digitalisera? – Vilka 
standarder, guider och rekommendationer används vid digitaliseringsarbetet? – Vilka 
immateriella upphovsrättsliga frågor (intellectual property rights) rörande digitalisering 
finns i nuläget? – Vilka tekniker vid digitalisering är de mest problematiska för 
bibliotek? – Vilka är trenderna på marknaden inom mjukvara, hårdvara, utveckling och 
systemdesign kring digitalisering? Dessa frågor hade författaren, med hjälp av sina 
studenter, för avsikt att besvara genom bl.a. web-surveys och av en undersökning av 
relaterad litteratur och information på Internet. (Liu 2004, s. 338, 339) 
 
De flesta bibliotek som hade digitaliseringsprojekt i USA var enligt studien akademiska 
bibliotek och vilka även samarbetade med andra kulturinstitutioner som t.ex. museer. 
Denna överrepresentation förklarar författaren med att dessa institutioner, till skillnad 
från folkbibliotek, har en större andel av historiska föremål samt bättre resurser t.ex. i 
form av ”federal funds” och annat stöd för att kunna utföra mer omfattande projekt i 
syfte att bevara dessa föremål. Universitetsbiblioteken digitaliserar främst 
tidningsartiklar, utländska föremål, konst, musik. De kommunala biblioteken, eller 
folkbiblioteken fokuserar på att digitalisera mindre, lokalhistoriska samlingar, material 
som lokaltidningsartiklar, fotografier, brev och annat. Tendensen hos folkbiblioteken att 
digitalisera främst lokalt material menar Liu bero på en mer begränsad budget, men 
också att det visar på ett intresse att vilja tillgodose det lokala behovet (community 
needs). Skolbiblioteken, som även de har begränsade resurser, visade sig främst arbeta 
med att skapa virtuella bibliotek, alltså länksamlingar till andra biblioteks webbaserade 
resurser eller övriga källor på webben istället för att digitalisera egna samlingar. Andra 
bibliotek specialiserar sig på digitalisering för att tillgodose behov hos särskilda grupper 
som hörselskadade eller synskadade, exempelvis genom att tillgängliggöra talböcker via 
Internet eller genom att skapa digitala bibliotek med elektronisk brailleskrift eller 
punktskärm. Sammanfattningsvis sker dock digitaliseringen, enligt Liu, främst med 
syfte att tillgängliggöra sina samlingar och bidra till utbildning, medvetenhet och 
forskning. (Liu 2004, s. 339f) 
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Liu undersöker som sagt också vilka standarder och riktlinjer (för t.ex. metadata eller 
bildformat) som biblioteken använder sig av, och det visar sig att dessa varierar mellan 
olika bibliotek och mellan projekt. Författaren menar att det inte är sannolikt att det 
kommer att utvecklas en standard som passar alla bibliotek då behov och förutsättningar 
skiljer sig. Flera bibliotek är också på olika stadier av sina projekt och det är då alltför 
kostsamt att byta standard. Liu hänvisar till Hodge och skriver att en enhetlig standard 
är orealistisk och att många bibliotek, för att uppnå en högre interoperabilitet, istället 
fokuserar på sätt att översätta eller konvertera skilda format, viktigt är också att 
biblioteken arbetar med att underlätta för användarna att hitta dessa material. (Liu 2004, 
s. 344)  
 
Liu uppmärksammar slutligen i artikeln en del problem och utmaningar med 
digitaliseringsprojekten. Ett är hur tillgängliggörandet av material via webben med 
sannolikhet skapar upphovsrättsliga problem i större grad än traditionellt 
tillgängliggörande. Ett annat problem är att materialet avbildas och sparas i en digital 
form som snabbt blir föråldrad, det sparade filerna, mjukvaran, blir oläsbara i takt med 
att ny hårdvara utvecklas. Migrering och emulering är två olika lösningar på detta 
problem. Liu hänvisar till en artikel av G. Cleveland som menar att digitalisering 
omvärderar idén om bibliotekarien och biblioteken och att digitaliseringen förvandlar 
bibliotekens roll till att bli kunskapscentrum med uppgift att utveckla nödvändig 
hårdvara och mjukvara för att hantera den digitaliserade informationen samt att utbilda 
allmänheten i hur dessa skall användas.(Liu 2004, s. 344) 
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2 Aktörer inom digitalisering av kulturarv 

I detta kapitel ger jag kortfattade beskrivningar av olika institutioner och organ som 
arbetar med att skapa råd, riktlinjer, standarder, och rekommendationer för 
digitaliseringsarbete och för samordning mellan olika kulturinstitutioner. De råd, 
riktlinjer och rekommendationer som utarbetats av dessa institutioner och organisationer 
kommer jag sedan att redogöra för i kapitel tre, Aspekter på digitalisering.  

2.1 Kungliga Biblioteket  

Kungliga Biblioteket (KB), i egenskap av nationalbibliotek, spelar en central roll som 
förmedlare av kulturarvet och är därför också initiativtagare till många av de projekt och 
initiativ kring digitalisering. En del av de olika initiativ som härstammar från KB är 
inriktade mot digitaliseringsarbete vid KB och andra vetenskapliga bibliotek men i 
texterna framgår också att de råd, rekommendationer och erfarenheter som tas upp även 
går att applicera på folkbibliotekens verksamheter vilket är anledningen till att jag valt 
att använda mig av även dessa i denna uppsats. 

2.1.1 Plattform för Bilddatabaser 

Projektet Plattform för bilddatabaser initierades av ledningen på KB i syfte att skapa 
standarder och gemensamma rutiner och samordna de olika digitaliseringsprojekt som 
dittills präglats av bristande samordning och varierande resultat. Projektet pågick under 
1999 och resultatet presenterades sen i en rapport (Plattform för bilddatabaser, Kungl. 
Biblioteket Rapport Nr 27). Projektarbetet utgjordes av sju olika arbetsgrupper för att 
täcka fem olika delaktiviteter och dessa delaktiviteter var: 
 
Definiera termer och begrepp 
Syftet med denna delaktivitet var att definiera och fastställa grundläggande begrepp och 
termer inom digitaliseringsprojektet då vissa begrepp används med varierande betydelse 
inom samma område.(Gram, Kjellman, 2000, s. 9) 
 
Kriterier för urval 
Arbetsgruppen för denna delaktivitet hade som uppgift att dels arbeta fram förslag på 
urvalskriterier till val av material för digitalisering, och dels att visa på andra 
omständigheter som kan påverka urvalsprocessen. Gruppen hade också i uppgift att 
vikta och gruppera kriterierna.(Gram, Kjellman, 2000, s. 9, 11) 
 
Registrering 
Övergripande frågor här var hur materialet skall katalogiseras, hur det skall göras 
sökbart och hur ämnesord och hur klassifikationskoder på ett effektivt sätt kan täcka 
bildinnehåll. För denna delaktivitet svarade tre arbetsgrupper. Termgruppen arbetade 
med att definiera olika bildkategorier och de termer med vilka bildens fysiska 
egenskaper kan beskrivas. Format- och katalogiseringsgruppens uppgift var bl.a. att  
ta fram katalogiseringsformat för bildmaterial, provkatalogisering i MARC-format samt 
att undersöka hur information om bildfiler och fotografiska avbildningar skall 
registreras. Klassifikations- och indexeringsgruppen arbetade med att skapa sökingångar 
via ämnesord och klassifikationskoder, de undersökte befintliga klassifikationssystem 
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och ämnesordsregister samt provindexerade det material som blivit provkatalogiserat av 
Format- och katalogiseringsgruppen.(Gram, Kjellman, 2000, s. 20-26) 
 
Kvalitet och standard 
Denna delaktivitets fokus var standarder för de tekniska aspekterna av digitalisering 
såsom filformat, upplösning, färgdjup och kalibrering mm.(Gram, Kjellman, 2000, s. 
44) 
 
Teknisk och administrativ plattform 
Denna arbetsgrupp hade i uppgift att utreda lösningar för de tekniska aspekterna av 
bevarandet och tillhandahållandet av materialet samt undersöka vilka administrativa 
rutiner som bör gälla.(Gram, Kjellman, 2000, s. 52) 
 
Projektets syfte var alltså att utreda förutsättningarna för tekniska, registreringsmässiga 
och administrativa lösningar. En del av ovan delaktiviteter kunde inte slutföras och i 
kapitlet Resultat och diskussion redogör man för vilka aktiviteter som inte kunnat 
genomföras och i detta kapitel ger man också förslag till beslut utifrån uppnådda resultat 
och slutsatser.(Gram, Kjellman, 2000, s. 60) 

2.1.2 KB – ett nav i kunskapssamhället, SOU 2003:129 

KB – Ett nav i kunskapssamhället är ett betänkande från KB-utredningen och vars syfte 
var att se över KB:s verksamhet och arbetsformer. Här betonas vikten av att vårt rika 
kulturarv kommer alla till del, inte bara forskare och kulturarbetare som har nära till de 
större kulturarvsinstitutionerna. Genom digitalisering och tillgängliggörande via webben 
skall alla få tillgång till kulturarvssamlingarna utan att geografiska, kulturella och 
praktiska förhållanden lägger hinder i vägen. I detta övergripande mål ingår också en 
bevarandestrategi för att säkra tillgängligheten till kulturarvet även i framtiden. (SOU 
2003:129, s. 229) 
 
I kapitlet titulerat ”Kulturarv till mångas glädje och nytta – handlingsplan för 
digitalisering” tar utredningen upp erfarenheter av tidigare digitaliseringsprojekt, 
nuvarande brister, förutsättningar för digitaliseringsverksamhet samt förslag på åtgärder 
och strategier för fortsatt digitaliseringsverksamhet inom kulturarvsinstitutioner som 
arkiv, bibliotek och museer. I utredningen betonas vikten av ett ökat samarbete inom 
KB och andra kulturarvsinstitutioner och att dessa utvecklar en samsyn om målen och 
formerna för digitalisering. Verksamheten skall präglas av långsiktighet och 
samordningen bör omfatta registreringsprinciper, kvalitetsfrågor och standarder men 
också arbeta fram en plattform som på sikt kan leda till gemensamma söktjänster. 
Vidare efterfrågas en statlig strategi för verksamheten samt att medel tillförs för att 
möjliggöra målen.(SOU 2003:129, s. 227f) 

2.1.3 DIGSAM 

Digsam, som står för DIGitalisering och dess SAMordning inom KB, är ett internt 
projekt inom KB som pågick 2003-2005 och sammanställt i en rapport 2005. I förordet 
skriver man om KB:s uppdrag av bevarande och tillgängliggörande av sina samlingar 
och hur digitalisering kombinerat med visning på Internet är ett sätt att förbättra dessa 
möjligheter.(Sherman 2005, s. 9) Projektets deluppgifter var därför bl.a. att utarbeta 
rutiner för KB:s digitaliseringsverksamhet samt att underlätta arbetet med urval inför 
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digitalisering; utreda kvalitetsnivåer, flödesscheman samt tekniska och administrativa 
metadata; ta fram underlag inför en upphandling av bildbank; testa ett digitalt 
utställningsverktyg, samt initiera ett nationellt samarbete mellan digitaliserande 
forskningsbibliotek. Resultatet var bl.a. en checklista för materialurval vid framtida 
digitaliseringsprojekt. 

2.2 Bilddatabaser och digitalisering - plattform för ABM-
samverkan 

Projektet Bilddatabaser och digitalisering - plattform för ABM-samverkan har 
genomförts i samverkan mellan KB, Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet och 
Riksarkivet under mars 2001 och december 2002 och finansierades av Riksbankens 
jubileumsfond. Projektets uppdrag var att undersöka möjligheterna för ökad samordning 
vid registrering, fotografering och digitalisering av bildmaterial som kartor, grafiska 
blad och fotografier och att bygga en gemensam plattform för ABM-samverkan där 
standarder, normer och regelverk kan utvecklas.(Bilddatabaser och digitalisering – 
plattform för abm-samverkan 2002, avsnitt Om projektet)  
 
Slutrapporten innehåller utöver projektbeskrivning och redovisning av genomförandet 
följande avsnitt om de olika delprojekten: 
 
Definiera begrepp: En avsikt med projektet var att definiera gemensamma begrepp 
inom ABM-institutioner för att underlätta kommunikation dessa emellan, och i 
slutrapporten finns en lista på 44 termer inom området. (Avsnitt Definiera begrepp, s. 
33ff)  
 
Registreringsprinciper: Detta avsnitt utgörs av fyra delområden men som alla rör frågor 
kring registrering såsom katalogisering, indexeringstermer och sökingångar. Den första 
delen, objektkategorier, är resultatet av att ge förslag på en gemensam benämning på 
olika slags objekt i en samling. Detta innebar att identifiera kategorier som ”porträtt”, 
”kartor”, ”fotografier”, ”grafik” etc., och i slutrapporten finns förslag på gemensamma 
benämningar på olika sådana objektskategorier. (Avsnitt Objektkategorier, s. 49ff )  Den 
andra delen, personer och namnformer, redogör bl.a. för uppdraget kring att undersöka 
möjligheterna för att skapa en gemensam namndatabas. (Avsnitt Personer och 
namnformer, s. 77f) Den tredje delen, obligatoriska dataelement, tar upp vilka 
dataelement för beskrivning av bildobjekt som är nödvändiga och underlättar för 
identifiering, indexering, återsökning, samsökning. (Avsnitt Obligatoriska dataelement, 
s. 121f) Den fjärde och sista delen, motivindexering, ger förslag på och diskuterar 
möjligheterna för en gemensam tesaurus för motivindexering i syfte att underlätta 
samsökning, återsökning (Avsnitt Motivindexering, s. 205f) 
 
Kvalitet och standard: I rapporten problematiseras hur digitaliseringen idag sker utan 
samverkan eller samarbete mellan olika institutioner och att digitaliseringen sker på 
olika sätt och därmed med olika resultat på kvalitet. Syftet är att ta fram 
rekommendationer för kvalitet och standarder samt beskriva bästa tillvägagångssätt för 
de olika moment som avbildningarna digitalisering innefattar. Avsnittet är uppdelat i 
filformat, produktionstekniska metadata, kvalitet på bildfiler, färghantering, autenticitet 
samt att bevara digital information - på lång och kort sikt. (Avsnitt Kvalitet och 
standard, s. 237f) 
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Utöver slutrapporten så valde man att även tillgängliggöra resultatet av arbetet kring 
teknik och standard som en webbpublikation, med tanken att sidan skall hållas 
uppdaterad och vara till hjälp för alla som är intresserade av att digitalisera historiskt 
material. 

2.3 ABM-centrum  

ABM-centrum är ett samarbetsprojekt, påbörjat 2004, mellan åtta olika institutioner; 
KB, Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd, 
Naturhistoriska riksmuseet, Statens ljud- och bildarkiv och Nordiska museet. ABM-
Centrums syfte är att ”främja förståelse och samarbete mellan arkiv, bibliotek och 
museer samt att stimulera utvecklingen av digitalisering d.v.s. överföring av objekt ur 
samlingar till digital form” ABM-centrum fungerar även som ett samordningsorgan för 
konferenser, evenemang, information och utbildningar inom ABM-sektorn, både 
nationellt och internationellt plan. På webbplatsen (www.abm-centrum.se) 
tillhandahåller man information om aktuella konferenser och evenemang men också 
länkar till rekommendationer, artiklar, rapporter och information om t.ex. upphovsrätt 
relaterat till digitalisering. Under rubriken ”Råd och riktlinjer” hittar man bl.a. länkar till 
Minervas handböcker (som beskrivs nedan) och två webbaserade guider TASI: 
Technical Advisory Service for Images och  Cornell Universitys “Moving Theory Into 
Practice: Digital Imaging Tutorial”. ABM-centrum har också genom ett 
accessfinansierat projekt kallat Framtid i Access plus praktiskt inriktade kurser inom 
digitalisering för anställda vid olika institutioner. (ABM-centrum 2007) 

2.4 i2010: Digital Libraries 

i2010: Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning är en 
strategi utformad 2005 av Europeiska Kommissionen, med syftet att genom att optimera 
användningen av information- och kommunikationsteknik främja ekonomisk tillväxt, 
skapa fler arbetstillfällen och en bättre livskvalitet. i2010: Digital Libraries är ett av 
flera initiativ inom denna satsning och har det specifika syftet att genom 
informationsteknologi, framför allt med hjälp av Internet, samla, bevara och 
tillgängliggöra Europas historiska och kulturella arv för befolkningen i hela Europa. I en 
rekommendation från kommissionen betonas bl.a. vikten av kvantitativa mål, 
partnerskap mellan kulturinstitutioner och den privata sektorn för att skapa nya sätt att 
finansiera digitalisering, att skapa gemensamma normer för att åstadkomma datateknisk 
kompabilitet och underlätta sökning över språkgränserna. (Reding, Viviane 2006) 

2.5 Minerva 

Minerva (en akronym för Ministerial Network for Valorising Activities in digitisation) 
är ett EU-projekt, finansierat genom EU-kommissionens IST-program (Information 
Society Technologies), med syfte att skapa ett nätverk för att underlätta för 
medlemsländerna att diskutera, samordna och harmonisera sina aktiviteter kring 
digitalisering av det europeiska kulturarvet. Denna gemensamma europeisk plattform 
omfattar även arbete med att ta fram rekommendationer och guidelines om 
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digitalisering, metadata, kortsiktigt och långsiktigt tillgängliggörande samt bevarande. 
Minerva representeras i Sverige av Riksarkivet men även i samarbete med Kulturrådet 
genom Kulturnät Sverige och i vissa frågor även Naturhistoriska Riksmuseet. 
 
Minerva har sin bakgrund i en målsättning hos Europeiska rådet att få Europa till att bli 
en av de mest utvecklade och dynamisk ekonomier och vilket delvis skulle realiseras 
genom exploatering av nya tekniker som Internet. Under Sveriges ordförandeskap i EU 
år 2001 hade man i Lund ett möte angående samordning av digitaliseringsområden. Alla 
medlemsländer enades om problembild och åtgärder och man antog ett grunddokument 
”The Lund Principles” för samordning och främjande av digitalisering. De problem man 
identifierade var exempelvis splittrade angreppssätt vad gällde t.ex. urvalet av material, 
bristande samarbete mellan kultur och teknik och upphovsrättsliga frågor. Som åtgärder 
bestämdes att skapa ett samarbetsforum, stödja och främja standardisering av bästa 
metoder (good practices) och påskynda spridningen av bästa metoder. För 
genomförandet av ”The Lund Principles” utsågs en expertgrupp med namnet NRG (The 
National Representatives Group) med representanter från alla medlemsländer och sedan 
2002 fungerar Minerva som exekutivt organ. (Minerva webbplats,  avsnitt Fem frågor 
och Bakgrund) 

2.5.1 Good Practice Handbook 

Good Practices Handbok 1.2 är resultatet av den arbetsgrupp (WP 6) inom Minerva-
projektet vilken haft som syfte att få fram riktlinjer och rekommendationer. Handboken, 
som riktar sig till kulturarvsinstitutioner som bedriver eller planerar 
digitaliseringsprojekt, är uppbyggd i fyra kapitel; bakgrund, praktiska riktlinjer, 
relevanta standarder samt en lista med hänvisning till olika institutioners 
digitaliserings-riktlinjer (A Selected List of Digitisation Guidelines). Denna finns också i 
en förkortad version (Good Practices Handbook 1.3) vilken även finns översatt till 
svenska med vissa anpassningar till svenska förhållanden. (Good Practices Handbook 
1.2 2003, s. 6, Good Practices Handbook 1.3 2004, s. 1) 
 
Kapitlet praktiska riktlinjer riktar sig till institutioner eller organisationer som planerar 
eller redan är involverade i digitaliseringsprojekt och riktar sig främst till digitalisering 
av material inom kultursfären men kan till vis del även appliceras på andra 
verksamheter. Kapitlet är strukturerat efter de olika stadier som ett digitaliseringsprojekt 
inbegriper och är därför uppdelat i följande områden: planering, förberedelser, 
hantering av original, digitaliseringsprocessen, bevarande av masterfiler och liknande 
material, metadata, publikation, upphovsrättsfrågor samt organisering av digitala 
projekt. De praktiska råd som ges stöds av referenser till digitaliseringsprojekt i olika 
länder och länkar till onlinematerial.(Good Practices handbook 1.2 2003, s. 6) 
 
Kapitlet om standarder fokuserar på några av de många tekniska standarder som finns i 
dagsläget för arbete inom digitalisering och online-publikation och kapitlet är uppdelat i 
områdena: bilder, ljud, digital video, 3D, metadata samt taxonomier och namngivning.  
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3 Aspekter på digitalisering av kulturarv 

Som jag nämnt tidigare innebär digitalisering mer än att fånga en bild i digital form. 
Digitalisering inbegriper en rad olika arbetsmoment och val som alla är väsentliga för 
att materialet sedan skall bli användbart. I detta kapitel kommer jag att beskriva dessa 
aspekter av digitalisering inom kulturarvssektorn samt vilka riktlinjer, råd och 
rekommendationer som ges av de källor jag tog upp i föregående kapitel. Till en del 
moment som dessa källor tar upp, ges konkreta och specifika rekommendationer, medan 
andra aspekter, som exempelvis syfte eller finansiering, beskrivs utifrån mer generella 
termer. 

3.1 Mål och syfte med digitaliseringen 

Digitalisering skall inte vara ett mål i sig, inte heller är möjligheten till bidrag en god 
anledning för att digitalisera, utan det bör ses som ett långsiktigt åtagande integrerat i 
den ordinarie verksamheten. Målet, som bör vara konkret och tydligt, skall även vara 
realistiskt i förhållande till de resurser som finns att tillgå. (Good Practices Handbook 
1.3 2007, s. 7) Övergripande mål med digitalisering kan vara att tillgängliggöra och 
sprida material genom publicering på webben, i dessa fall så behöver inte så stor vikt 
läggas vid bildkvaliteten men däremot bör upphovsrättsliga och immateriella frågor 
beaktas. En digitalisering kan också ha ett bevarandeperspektiv. Ömtåligt material eller 
material i dålig kondition kan besparas från ytterligare slitage genom att en 
digitalversion i faksimilkvalitet erbjuds användarna istället för originalet. I bland annat 
Plattform för bilddatabaser talar man också om långsiktig respektive kortsiktig 
digitalisering, och där man menar att ett digitaliseringsprojekt som syftar till bevarande 
är mer långsiktigt och även omfattar åtgärder för att underlätta att göra materialet 
åtkomligt även i framtiden. Digitalisering i syfte att tillgängliggöra med 
bildskärmsvisning kan däremot ha en mer kortsiktig strategi. (Gram, Kjellman, 2000, s. 
15) Dock rekommenderas att digitaliseringsprojekten, oavsett syfte, utförs med ett 
långsiktigt perspektiv och i faksimilkvalitet. Detta för att undvika att behöva göra om 
digitaliseringsarbetet ifall syftet med digitaliseringen skulle ändras, delvis av 
kostnadsskäl men även för att inte hantera originalen mer än nödvändigt. (Kvalitet och 
standard - en praktisk vägledning vid digital bildhantering 2003, avsnitt Innan ni börjar) 

3.2 Personal 

Ett digitaliseringsprojekt kräver både tid och kompetens utöver den ordinarie 
verksamheten. Om personalen saknar tidigare erfarenhet av digitaliseringsarbete krävs 
utbildning inom exempelvis IT, hantering av ömtåliga objekt, databaskunskaper, 
hantering av den tekniska utrustning för bildfångsten som man valt etc. Good Practices 
Handbook 1.3 rekommenderar att digitaliseringsprojekt bemannas av en mindre kärna 
av fast personal som på heltid fokuserar på digitaliseringsarbetet istället för en större 
grupp tillfälliga deltagare. (2007, s. 8, 36f) Samma handbok tar också upp möjligheten 
med att låta en tredje part utföra arbetet med själva bildfångsten, denna lösning har dock 
nackdelen med att den kompetens och erfarenhet som projektet ger kanske inte stannar 
kvar inom biblioteket utan följer med den externa leverantören av tjänsten, något som 
även gäller för tillfälligt projektanställda. Vid ett sådant samarbete eller anlitande av 
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tjänster påpekas också att det är viktigt att upprätta tydliga avtal för samarbetet. (Good 
Practices Handbook 2007, s. 38f) 

3.3 Urval av material 

Det idealiska vore förstås att det var möjligt att digitalisera allt material i en samling 
men då detta sällan är fallet krävs det att ett urval måste göras. Good Practices 
Handbook, Plattform för bilddatabaser och övriga källor med rekommendationer tar 
alla upp förslag på riktlinjer för denna urvalsprocess. Dels fastslås att valet av förlagor 
till digitalisering ur en institutions samlingar först och främst bör ske utifrån 
institutionens övergripande uppdrag och de mål man har med digitaliseringsprojektet 
men också att andra faktorer som ekonomi, teknologi, säkerhet och copyrightaspekter 
kan spela in. (Good Practices Handbook 1.3 2007, s. 11f) Digitalisering innebär stora 
kostnader för bl.a. utrustning, personal och eventuellt lokaler men på sikt kan det ändå 
bli en lönsam investering genom att t.ex. servicen förbättras gentemot kunderna, att det 
medför ett minskat slitage på förlagorna, eller att dokumenten inte behöver tas fram 
vilket kan leda till minskade personalkostnader. Detta förutsätter dock att rätt slags 
material har digitaliserats, att man så att säga förutsett vilket material som i framtiden 
visat sig lönsamt. (Gram, Kjellman, 2000, s. 18) Tekniska faktorer som påverkar ett 
urval kan vara hur väl en viss form av material låter sig avbildas, vilken teknik finns 
tillgänglig och huruvida den är tillräckligt utvecklad. En copyrightaspekt att ta hänsyn 
till är att vid tillgängliggörande av digitaliserat material på webben krävs att 
upphovsrättsinnehavaren gett tillstånd till publicering eller att materialet är så pass 
gammalt att det inte längre är upphovsrättskyddat. (Gram, Kjellman 2000, s. 19) Dessa 
omständigheter återkommer i de prioriteringsmodeller, checklistor och förslag på 
kriterier som ställts upp i rekommendationerna. I Plattform för bilddatabaser (Gram 
2000, s. 15-17) ges bl.a. följande exempel på urval till digitalisering i syfte att:   
   

• Tillgängliggöra ömtåligt material.  
• Skapa potentiella användare 
• Minska stöldrisken av förlagorna.  
• Ge åtkomst till material av stort format och omfång. 
• Sammanföra en samling som annars är spridd på olika orter eller olika länder  

 
Andra exempel på punkter att ta hänsyn till ur Good Practices Handbook 1.3 (s. 12) och 
Digsam-rapporten (Sherman 2005, s. 29f) är:  
 

• Kostnaden för digitaliseringen 
• Är det möjligt att digitalisera utan att skada materialet? 
• Finns det möjlighet till förbättrad bild genom så kallad optisk teckenläsning 

(OCR)? (kan användas vid handskrifter exempelvis). 
• Finns materialet fysiskt tillgängligt på annat bibliotek? 
• Är materialet mycket efterfrågat? 
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3.4 Bildfångst 

3.4.1 Utrustning 

Formen på förlagorna påverkar vilken utrustning som är lämplig att använda. En 
flatbäddskanner är ett vanligt och väl fungerande verktyg för platta objekt som bilder 
men går även att använda till tredimensionella föremål med gott resultat, för diabilder 
krävs dock en särskild filmskanner för att uppnå ett riktigt bra resultat gällande 
upplösning och kvalitet. (Buse, 2007).  
 
En skanner är enkel att hantera och digitaliseringen kan därför ske i ett relativt snabbt 
tempo. En digitalkamera är att föredra vid icke platta objekt som tredimensionella 
föremål, inbundna böcker, vikta eller skrynkliga dokument eller andra föremål som inte 
kan skannas plant. En kamera för professionellt bruk bör användas då skillnaden mot en 
konsumentkamera är stor, denna kan förslagsvis inhyras om resurserna är begränsade. 
Filter för färgförvrängningar och extra ljuskällor bör användas. Vid användning av 
digitalkamera ställs dock högre krav på personalen som helst bör utbildas i digital 
fotograferingsteknik. Skillnaden på bilder tagna av en amatör och en professionell 
fotograf kan vara betydande. En skanner med bokvagga är lämplig för inbundna böcker 
eller större material som t.ex. kartverk men dessa är mycket dyra och inköp kan bara 
motiveras vid storskalig digitalisering. (Good Practices Handbook 1.3 2007, s. 15, s. 
21f, s. 23) 

3.5 Registrering 

I detta avsnitt ges en översikt och förklaring kring de olika tekniska standarder som 
finns för filformat, metadata och hur val av format bör motiveras enligt 
rekommendationerna från källorna i kapitel tre. 

3.5.1 Filformat 

Efter själva bildfångsten, med hjälp av skanner eller digitalkamera, ska den digitala 
avbildningen sparas och ett lämpligt filformat måste väljas. Filformatet styr vilka data 
om den digitala bilden som kan sparas. (Gram, Kjellman, 2000, s. 45) 
 
Färgdjup och upplösning är de huvudsakliga parametrar som påverkar bildens 
kvalitetsnivå. Med färgdjup (också kallat bitdjup eller pixeldjup) menas antal bitar som 
används för att representera en pixels färg vilket styr hur många färgnyanser bilden kan 
innehålla. Den minsta informationsbärande enhet inom digitalteknik är en bit, en bit har 
två möjliga värden, t.ex. en etta eller nolla och som i sin tur kan motsvara två färger 
(t.ex. svart eller vitt). En bild med 2 bitars färgdjup har då 4 möjliga färger eftersom 2 
bitar ger 4 olika kombinationer av ettor och nollor (22=4), en bild med 8 bitars färgdjup 
har 256 olika färger (28=256), 24 bitars färgdjup ger 16 miljoner (224=16.777.216 ) osv. 
Ett 24 bitars färgdjup ger fler färgnyanser än vad det mänskliga ögat kan uppfatta och 
borde därför vara teoretiskt tillräckligt men en skanner med stöd för högre färgdjup har 
fördelen att den tillåter färgkorrigering i större utsträckning varför minst 48 bitars 
färgdjup rekommenderas. (Körnefors 2003, Avsnitt Bilder) 
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Graden av upplösning styr detaljrikedomen i bilden. Med upplösning menas hur 
många bildpunkter det finns per mätenhet i en bild, t.ex. per tum. En bild med låg 
upplösning består av färre och större pixlar än en bild med hög upplösning. För en bild 
som ska användas på en webbsida räcker det med en upplösning av 72 eller 96 
pixlar per tum eller dots per inch (dpi). Bilden kommer då att visas på skärmen ganska 
nära sin originalstorlek. (Good Practices Handbook 1.3 2007, s. 30) Om digitaliseringen 
görs med bevarandeaspekter där man vill kunna återskapa de digitala bilderna i 
faksimilkvalitet krävs en högre upplösning. I Plattform för bilddatabaser 
rekommenderas exempelvis en upplösning på 300dpi för att nå en tillräcklig 
kvalitetsnivå. (Gram, Kjellman 2000, s. 47) 
 
De olika bildformaten har också skilda stöd för komprimering, komprimering innebär 
att man genom olika algoritmer kodar om filens innehåll för att ändra filens storlek. Vid 
bildvisning på webben är det alltså lämpligt med liten filstorlek då det annars tar väldigt 
lång tid att ladda upp bilden, det är därför lämpligt att komprimera bilden. Man skiljer 
på förstörande och ickeförstörande komprimering där den förstörande komprimering 
leder till att vissa ursprungsdata går förlorade och den senare bildversionen kan därför 
aldrig ersätta den ursprungliga då data gått förlorat. (Databaser och digitalisering - 
plattform för ABM-samverkan, avsnitt Kvalitet och standard, s. 250f) Valet av format 
är således viktigt då det kommer att påverka möjligheterna för visning och återskapande 
av de digitala bilderna. En annan rekommendation som ges för val av format och vilket 
påverkar åtkomsten till materialet i ett långsiktigt perspektiv gäller möjligheterna till 
migrering (alltså konvertering av dokumenten till den nya mjuk- eller hårdvaran). I 
Good Practices Handbook 1.2 kan man läsa att många av de standarder som finns 
inledningsvis var utvecklade för andra områden än just digitalisering medan andra 
utvecklas mer specifikt för digitalisering. Författarna påpekar också hur många snabbt 
kan bli omoderna men de menar också att de standarder som tas upp i den handboken 
har uppvisat en viss varaktighet, eller har en dominant position inom fältet med många 
användare, vilket till viss del garanterar hållbarhet inför framtiden genom migrering 
eller andra lösningar.(Good Practices Handbook 1.2 2003, s. 86) 
 
Några typer av filformat är: 
  
TIFF – Tagged Image File Format (senaste versionen är 6.0) skapades med syfte att 
spara svart-vita skannade bilder på ett standardiserat sätt, formatet är universellt och 
stöds av många olika plattformar och programvaror. TIFF stödjer upp till 48 bitars 
färgdjup och de flesta färgsystem (RGB, CMYK, Lab, YCbC). Formatet tillåter både 
icke förstörande och förstörande komprimering men är väldigt utrymmeskrävande.  
 
JPEG/JPG JPEG File Interchange Format – JPEG/JPG är egentligen ett 
standardiseringsorgan och inte ett format, formatet heter alltså JPEG File Interchange 
Format men kallas i allmänhet för JPEG. JPEG används mycket för bildvisning på 
Internet då filerna är små och snabba att överföra, detta görs genom en förstörande 
komprimering där man tar bort överflödig data (färginformation) som inte är viktiga för 
visning av bilden. En högre kompressionsgrad ger sämre bildkvalitet och framförallt 
bilder som innehåller stora mängder färg förlorar i skärpa. Formatet stöder färgsystemen 
CMYK, RGB och gråskalor, och ett 24 bitars färgdjup. 
 
JPEG2000 – är skapat i syfte att förbättra det gamla JPG-formatet vad gäller 
komprimering, nedladdning och färg- och gammakorrigering. Formatet tillåter 
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förstörande och ickeförstörande komprimering och metadata som bildbeskrivning, 
fotograf och färgprofil vilket kan lagras direkt i filen.(Bilddatabaser och digitalisering -
plattform för ABM-samverkan, Avsnitt Kvalitet och standard, s. 245) 
 
PNG – Portable Network Graphics, detta format skapades som ett alternativ till GIF 
stödjer upp till 48 bitars färgdjup. PNG använder sig av en ickeförstörande 
komprimering och filerna kan innehålla sökbara metadata i form av nyckelord eller hela 
textsträngar. 
 
DjVu – Detta är ett nytt format utvecklat av ett företag som heter LizardTech. Formatet 
använder en kombination av komprimeringsalgoritmer vilket tillåter att filen, som kan 
innehålla både text och bilder, kan komprimeras med liten förlust av kvalitet och skärpa. 
Formatet lämpar sig väl för webbpublicering. (Bilddatabaser och digitalisering -
plattform för ABM-samverkan 2003, avsnitt Kvalitet och standard, s. 246) 
 
RAW/Rå  – Raw eller rå-format är en fil som lagrar all data direkt ifrån en 
digitalkamerans sensor, okomprimerat och obearbetat. Information om vitbalans, 
färgmättnad, skärpa sparas separat och dessa inställningar kan därför bearbetas i 
efterhand utan att den ursprungliga bildinformationen riskerar att gå förlorad. Fördelen 
med råformatet är att det innehåller mer bildinformation än andra format samtidigt som 
det är också är mindre utrymmeskrävande än tiff. Men en nackdel med råformatet är att 
det inte är standardiserat, olika kamerafabrikat har olika format och ibland även mellan 
olika modeller. Adobe har därför skapat ett öppet arkiveringsformat för rå-filer 
oberoende av kameramodell kallat DNG (Digital Negative) och med vilket de också 
hoppas säkra sin ställning som ledande programleverantör.1 
 
Övriga format är exempelvis format för vektorgrafik eller format som tillåter zoomning 
och några av dessa är FPX, SPIFF, SVG, BMG och PDF. 
 
Sammanfattningsvis kan man alltså säga att val av format sker efter vilket syfte man har 
med digitaliseringen. Om syftet endast är att tillgängliggörande genom t.ex. visning på 
webben är det tillräckligt med en enklare bildkvalitet. Är syftet med digitaliseringen 
däremot att bespara ömtåliga original från ytterligare slitage genom att skapa digitala 
reproduktioner som erbjuds användarna istället för originalen ställs högre krav på 
kvaliteten. För att uppnå faksimilkvalitet är det lämpligt med ett format som kamerans 
rå-format eller tiff. Det rekommenderas dock att oavsett om man digitaliserar med ett 
långsiktigt bevarandeperspektiv eller för visning på nätet, så kan det vara lönsamt att 
välja ett digitalisera med hög kvalitet. Detta för att undvika att behöva göra om hela 
bildfångstprocessen om man vid ett senare tillfälle bestämmer sig för ett annat 
användningsområde för de digitala filerna. Bildfångsten bör då göras i format som rå- 
eller tiff som sedan kan konverteras till format mer lämpligt för bildskärmsvisning. 
(Bilddatabaser och digitalisering - plattform för bilddatabaser 2003, Avsnitt Kvalitet och 
Standard, s. 240) 

3.5.2 Metadata 

Metadata betyder ”data om data” och kan förklaras som information för att beskriva 
innehållet i en digital fil. Dessa data, eller information, hjälper till att identifiera, 
beskriva och lokalisera elektroniska resurser på t.ex. webben. Metadata kan minska 
                                                 
1 http://www.adobe.com/se/products/dng/ 
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ambiguitet vid fritextsökning, och kan också med en del semantiska aspekter fokusera 
och avsmalna en informationsökning. Liksom för bildformat finns det en rad olika 
standarder för metadata utvecklade inom olika branscher där man haft olika behov, och 
tre viktiga standarder eller modeller är: Dublin Core, främst stöttat av biblioteksvärlden, 
RDF, framarbetat av World Wide Web Consortium (W3C)  samt ITPC (International 
Press Telecommunications Council), vanligast inom bildbyrå- och tidningsvärlden. 
(Gram, Kjellman 2000, s. 44) I Good Practices Handbook 1.3 rekommenderas att val av 
metadatamodell bör ske utifrån syftet med digitaliseringen men att man använder en 
befintlig metadatamodell istället för att skapa en egen. Vidare skrivs där att 
metadatafälten från Dublin Core bör inkluderas i den valda modellen och att man för att 
underlätta gemensamma sökningar bör sträva efter att använda gemensamma 
grundläggande attribut.(2007, s. 28f) 
 
De flesta metadatastandarder innehåller tre olika grupper av metadata och som har olika 
syften och dessa brukar indelas som deskriptiv, strukturell och administrativ metadata. 
  
Deskriptiv, även kallad innehållsbeskrivande eller kontextuell metadata, är till hjälp för 
återvinning av det digitaliserade dokumentet. Deskriptiva metadata är t.ex. titel, 
upphovshavare, ämne, motiv, datum och nyckelord. När man beskriver ämnet för 
dokument som består av text kan man med fördel använda sig av termerna från själva 
texten för att välja nyckelord. En ämnesbestämning av en bild däremot är mycket mer 
problematisk då uppfattningen om vad en bild föreställer i så hög grad är subjektiv. Det 
är därför önskvärt att tillskrivningen av nyckelord sker utifrån tesaurus eller 
ämnesordslistor. (Deegan & Tanner s. 116f) 
 
Strukturell metadata innebär en beskrivning om dokumentets struktur som hierarkier 
och relationerna mellan olika komponenter inom ett objekt. Dessa metadata är till för att 
ge en så korrekt avbildning som möjligt och för att underlätta användandet, strukturell 
metadata hjälper t.ex. användaren att navigera i det digitala dokumentet. T.ex. så kan 
digitaliseringen av ett 3-dimensionellt föremål ha information om olika vinklar så att 
”sammansättningen” av objektet kan ske automatiskt. Det finns flera initiativ för att 
dessa metadata skall kunna lagras automatiskt då det är mycket kostsamt att utföra 
arbetet manuellt. (Deegan & Tanner s. 117-119)   
 
Administrativ metadata utgörs av all produktionsteknisk information kring själva 
bildfångsten men även information om autenticitet, upphovsrättsliga aspekter samt 
kostnader. Denna form av metadata syftar till att underlätta och säkra hanteringen och 
bevarande av det digitala materialet. Det är också denna form av metadata som tas upp 
som den viktigaste i Bilddatabaser och digitalisering - plattform för ABM-samverkan. 
Produktionstekniska metadata, som bör skapas vid digitaliseringstillfället, är 
nödvändiga för att kunna återskapa en så detaljtrogen reproduktion av förlagan som 
möjligt. (2003, avsnitt Teknik: Kvalitet och standard, s. 239) Ibland räknad som en 
underkategori till administrativ metadata är så kallad Bevarande metadata, ett begrepp 
för metadata som syftar till att stödja bevaringsprocessen, att göra dokumentet läsbart 
även i framtiden. Det finns ett flertal initiativ för att definiera standarder för bevarande 
metadata och förslag på vilken slags information som bör ingå. Exempel är information 
om dokumentets historik, vilka förändringar som gjorts, ägandehistorik och rättsliga 
aspekter. Exempel på initiativ är OAIS (Open Archival Information System) vilket 
sedan har vidareutvecklats i PREMIS (Preservation Metadata: Implementation 
Strategies). (PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata 2008, s. 2, 3)  
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3.6 Tillgängliggörande och publicering 

Ett syfte med digitalisering var tillgängliggörande och det innebär oftast publicering på 
nätet eller som CD/DVD för hemlån. Minerva har publicerat en handbok riktad till 
kulturinstitutioner som museum, bibliotek och arkiv med rekommendationer, riktlinjer 
och checklistor för konstruktion av, och underhåll av webbplatser kallad Cultural Web 
Applications. Publikationen kretsar kring tio principer som bör ligga i fokus vid 
publicering av kulturarvsmaterial på nätet.  
 
Transparent: det ska vara tydligt vad syftet är med webbplatsen samt vilka som ligger 
bakom den, alltså ansvarig utgivare. 
Effective: materialet på webbplatsen skall vara giltigt, informationen tydlig och det ska 
vara enkelt för användarna att navigera på sedan.   
Maintained: med denna princip menas att webbplatsen är väl underhållen och 
uppdaterad. 
Accessible: webbplatsen skall vara tillgänglig för alla användare, oavsett vilken teknik 
som användaren brukar eller eventuella funktionshinder. 
User-centred: webbplatsen skall anpassa sig efter feedback och utvärderingar från 
användarna. 
Responsive: denna princip avser ansvarstagande genom att möjliggöra och uppmuntra 
till informationsutbyte mellan användare och webbplatsen eller ansvariga för 
webbplatsen. Användarna skall få relevanta svar på frågor och respons på förslag kring 
webbplatsens innehåll. 
Multi-Linguality: då syftet med webbplatsen är att så många som möjligt skall få 
tillgång till det innehåll som publicerats är det önskvärt att erbjuda tillträde till 
innehållet på mer än ett språk. 
Interoperable: denna princip handlar om att webbplatsen också skall hjälpa användarna 
till andra kulturwebbplatser eller andra former av portaler till olika 
kulturarvsinstitutioner, men även att arbeta för en ökad standardisering av t.ex. meta-
data, teknologier, sökfunktioner för att förbättra/underlätta interoperabilitet.    
Managed: webbplatsen måste skötas med hänsyn till olika immateriella rättigheter.  
Preserved: Denna princip syftar på ett långsiktigt bevarande av innehållet på 
webbplatsen och hur detta skall möjliggöras. En ständigt förändrandes teknik gör att det 
finns en risk att innehållet blir otillgängligt i framtiden. Genom olika strategier som 
exempelvis migrering eller regelbundna back-up:er kan man främja ett långsiktigt 
bevarande och säkra tillgängligheten till materialet även i framtiden. (Quality Principles 
for Cultural Websites: A Handbook, 2005) 
 
I Good practices handbook 1.3 ges råd för hur det digitaliserade materialet bör 
bearbetas innan publicering på nätet. Som nämndes i avsnittet om format så bör 
masterfilerna skapas och lagras i rå- eller tiff-format. Dessa filer, i synnerhet tiff, blir 
dock oftast väldigt stora och är därför inte lämpliga för Internetpublicering då det tar 
väldigt lång tid att ladda upp. Det rekommenderas därför att man skapar så kallade 
distributionsfiler genom att i ett bildbehandlingsprogram omvandla masterfilerna till 
exempelvis jpeg, jpg eller png-format. Detta moment omfattar även val av färg, 
upplösning och det innebär att balansera kvalité mot filstorlek. En bildfil med 
upplösning 72 dpi brukar visas ganska nära originalstorlek. Good Practices Handbook 
1.3 rekommenderar att bildfiler på Internet inte bör överstiga 100 kb, vill man publicera 
större filer bör detta ske genom en länk via hemsidan och en varningstext om att 
nedladdningen kan ta lång tid, detta borde dock vara något som kan anpassas till hur den 
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genomsnittliga hastigheten på Internetanslutning ökar. (2007, s. 30) För övrigt gäller, 
som det nämnts innan, att publicering bör föregås av en kontroll av upphovsrättsliga 
förhållanden. I DIGSAM-projektets delaktivitet ”Digitala utställningsverktyg” har man 
testat Touch & Turns programvara som publiceringsverktyg och där arbetsgruppens 
slutsats var att flera programvaror för digitalt material var önskvärt och att ett fortsatt 
samarbete med Touch & Turn kunde vara av intresse i synnerhet om det gick att lösa 
distributionen av filerna via de egna servrarna. (Sherman 2005, s. 70) 

3.7 Samverkan 

Samverkan, samarbete och samordning är begrepp som ofta dyker upp i fråga om 
digitalisering inom kulturarvssektorn. I problemformuleringen beskrev jag hur en 
bristande samordning och standardisering kan leda till alltför kortsiktiga och 
kvalitetsmässigt undermåliga digitaliseringsprojekt. ABM-centrum och projektet 
Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan är ett sådant exempel 
på en specifik strävan efter ett ökat samarbete mellan olika institutioner som arkiv, 
museer och bibliotek, och för utvecklandet av gemensamma standarder för olika 
aspekter av digitalisering och för att skapa möjligheter för användarna att samsöka 
utifrån en gemensam plattform. I projektbeskrivningen i Bilddatabaser och 
digitalisering – plattform för ABM-samverkan menar man att olika 
kulturarvsinstitutioner idag digitaliserar liknande material (bilder, texter, fotografier) 
och försöker lösa liknande problem men på skilda håll, och menar att ett samarbete 
skulle rationalisera arbetet och göra att problemen kan lösas gemensamt. (Bilddatabaser 
och digitalisering - plattform för ABM-samverkan 2003, avsnitt Projektbeskrivning, s. 
7) Projektet resulterade, som nämns i kapitel 2, bl.a. i förslag på gemensam termlista 
och gemensam tesaurus för bildindexering i syfte att underlätta samsökning. Själva 
rekommendationerna här är kanske inte bara de förslagen på exempelvis terminologi, 
utan också strävan efter att arbeta för att nå gemensamma standarder. I Good Practices 
Handbook 1.3 ges några konkreta rekommendationer angående en annan 
samarbetsform, möjligheten att anlita en tredje part för t.ex. teknisk assistans, dels för 
lån av teknisk utrustning eller för både arbete och utrustning för bildfångsten. Här 
betonas vikten av tydliga samarbetsavtal parterna emellan vid samarbeten. (2007, s. 38f) 
Som det står i föregående avsnitt om publicering så hade man i DIGSAM-rapporten 
undersökt Touch & Turn som möjlig samarbetspartner för publicering av det 
digitaliserade materialet. (Sherman 2005, s. 70) 
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4 Metod 

En vanlig distinktion inom metodlära är kvalitativa respektive kvantitativa 
undersökningar, som i sin tur lite förenklat kan representeras av samtalsintervjuer 
respektive frågeformulär/enkätundersökningar. Det finns dock inga vattentäta skott 
metoderna emellan. Samtalsintervju handlar om synliggörande, hur ett fenomen 
gestaltar sig, medan frågeformulär/enkätundersökningar mäter frekvens, alltså hur ofta 
något förekommer. (Esaiasson et al. 2007, s. 284) Fördelar med en fastställd struktur, 
som vid enkätundersökningar, är att man garanterat inte glömmer bort viktiga frågor 
och att man undviker att samla in överflödig information. Samtalsintervjuer har däremot 
fördelen av att vara öppna för uppföljningar. (Esaiasson et al. 2007, s. 283) En form av 
samtalsintervju är den tematiserade eller semistrukturerade intervjun, där man på 
förhand fastställer ett antal teman som man sedan utgår ifrån vid intervjun. Denna 
metod tillåter också en flexibel ordningsföljd av frågorna, t.ex. avbryter man inte 
intervjupersonen om denne på eget initiativ råkar komma in på eller besvarar fråga tolv 
direkt efter fråga fyra. (Ryan 2004, s. 46)  

4.1 Val av metod 

Problemformuleringen och frågeställningarna i denna uppsats handlar alltså om att 
undersöka olika biblioteks erfarenheter av, uppfattningar om och faktiska 
tillvägagångssätt för digitalisering och att koppla detta till de riktlinjer, råd och 
kulturpolitiska mål som formulerats av de aktörer som arbetar med frågor kring 
digitalisering av kulturarvet och som jag valt ut som relevanta för studien. För att 
besvara mina frågeställningar har jag valt en kvalitativ ansats då undersökningen 
snarare är explorativ än bekräftande. Som metod har jag valt att göra semistrukturerade 
intervjuer med personal som har arbetat med eller ansvarat för digitaliseringsprojekt på 
de olika biblioteken. Detta såg jag som den mest lämpliga metod för att bäst fånga in de 
olika bibliotekens arbete och erfarenheter av digitaliseringsarbetet. Flexibilitet i 
intervjuerna var också önskvärt då de olika biblioteken med säkerhet skulle befinna sig 
på olika stadier i digitaliseringsprocessen. En mindre strukturerad intervju är också 
lämplig då en alltför fast struktur kan låsa interaktionen mellan forskare och informant, 
vilket missgynnar denna typ av studie. (Ryan 2004, s. 44) 
 
De bibliotek som kom att ingå i min undersökning är spridda över landet och även om 
personliga intervjuer, med detta menar jag ansikte mot ansikte, hade varit att föredra, så 
hindrades detta av att det saknades både tid och resurser för att kunna genomföra de 
resor som erfordrats. Som jag nämnde ovan var det stora skillnader på de olika 
bibliotekens digitaliseringsprojekt, och det blir vid en e-postintervju också omständligt 
att ställa följdfrågor eller att förtydliga när det blir missförstånd. Jag valde därför att 
göra telefonintervjuer. De teman som jag kommer att utgå ifrån i mina intervjuer har 
utformats med utgångspunkt i mina frågeställningar samt från de avsnitt ur de riktlinjer 
och rekommendationer som beskriver de olika aspekterna av ett digitaliseringsprojekt.  
 
Dessa intervjuteman är: 
 

- Det huvudsakliga målet och syftet med digitaliseringen (t.ex. 
tillgängliggörande eller bevarande). 
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-    Urval av material och hur motiverades urvalet. 
- Finansiering av digitaliseringsprojekten. 
- Tillvägagångssätt, t.ex. vilka har utfört digitaliseringen, och tekniska 

aspekter vid själva bildfångsten som vilken kamera eller skanner som 
använts. Eventuella samarbeten. 

- Lagring och registrering (t.ex. vilket filformat som valts och vilka 
metadata som använts) 

- Tillgängliggörandet av det digitaliserade materialet, t.ex. via hemsidan, 
som CD-rom eller i olika databaser.  

 
Resultatet från intervjuerna har jag valt att behandlat på följande vis. Genom att 
noggrant undersöka varje enskild intervju och tydliggöra de aspekter relevanta för mina 
frågeställningar, har jag valt att sammanställa svaren i korta konsista formuleringar. En 
metod som i Metodpraktikan beskrivs som koncentrering. Detta för att skapa ett mer 
lätthanterligt material för både resultatredovisning och analys utan att något av den 
väsentliga innebörden går förlorad. (Esaiasson 2007, s. 305) 

4.2 Urval och förfaringssätt 

4.2.1 Urval av informanter 

Denna studie är en informantstudie i motsats till respondantstudie. Med informantstudie 
menas att den svarsgrupp man valt ut ska beskriva verkligheten, ett händelseförlopp 
eller säga något om ett visst fenomen. Vid en respondantstudie är det snarare själva 
svarspersonerna i sig som är studieobjektet. Då denna studie syftar till att undersöka hur 
olika digitaliseringsprojekt gestaltar sig ute i verkligheten lämpar sig således en 
informantstudie bäst. (Esaiasson et al. 2007, s. 257f) 
 
Centralitet är vid informantintervjuer en viktig urvalsprincip, och med detta menas 
vikten av att nå personer som ligger nära det område som skall undersökas, så att säga 
centralt placerade källor med kunskap om det som ska undersökas. Om man inte på 
förhand vet vilka personer som har mest kunskap om det man vill undersöka, kan 
urvalet kompletteras genom snöbollsurval. Detta betyder att en person pekar vidare på 
nästa som i sin tur hänvisar vidare till nästa tills man antingen hittat tillräckligt många 
personer med tillräcklig kunskap om det som skall undersökas. (Esaiasson et al. 2007, s. 
291) 
 
Min avsikt var att komma i kontakt med personal som ansvarat för eller på annat sätt 
varit väl insatt i de olika digitaliseringsprojekten. Jag skickade därför ut förfrågningar 
till biblioteken, till chefer eller till informationsansvariga där jag efterfrågade ansvariga, 
eller på annat sätt insatta i de eventuella digitaliseringsprojekten. I några fall hänvisade 
en person mig vidare till en annan person varav man kan tala om en snöbollseffekt. 
Utöver den ovan beskrivna urvalsprocessen kunde jag inte i så stor utsträckning styra 
över vilka personer som i slutändan valde att ställa upp på intervju. Förutom intervjuer 
med bibliotek har jag har även, via e-post, varit i kontakt med Touch & Turn som är ett 
företag specialiserat på digitalisering med syfte att tillgängliggöra kulturarv och vilka 
har utfört mycket av det tekniska arbetet åt en del av biblioteken i min studie, men även 
åt andra kulturarvsinstitutioner. 
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4.2.2 Urval av material 

Utöver mina intervjuer valde jag alltså att göra en dokumentstudie för att se vilka råd 
och riktlinjer som ges för digitalisering inom kulturarvsinstitutioner. Det material jag 
använt mig av har jag hittat genom sökningar på Internet och i databaser, och på detta 
sätt hittat artiklar, projekt och annat material kring ämnet. Jag har även sökt information 
via KB:s hemsida och andra länksamlingar på olika hemsidor som berör 
kulturarvsinstitutioner och digitalisering t.ex. Minerva och ABM-centrum och som lett 
vidare till olika former av dokument inom området. Jag har också utgått från 
kursmaterial från kursen Digitalisering av kulturarvet som ges vid Borås Högskola. 
Genom att ha undersökt och jämfört informationen på dessa olika webbplatser, 
kursmaterial, litteratur, statliga utredningar etc. som på olika sätt berör kulturarv 
digitalisering, har jag sedan valt ut de mest vedertagna källor av rekommendationer. 
 

4.2.3 Förfaringssätt 

Inledningsvis skickade jag ut intervjuförfrågningar till folkbibliotek (samtliga var 
stadsbibliotek) som blivit tilldelade bidrag genom Accessprojektet. Accessprojektet är 
ett av kulturrådet drivet projekt i syfte att bevara, vårda och tillgängliggöra samlingar 
inom hela kultursfären där bidrag delas ut till olika kulturinstitutioner för att täcka 
lönekostnader för bl.a. digitaliseringsprojekt (Kulturrådet 2008, Avsnitt Bidrag; Om 
bidragen; Accessprojektet). Det var därför sannolikt att dessa bibliotek skulle ha haft 
eller påbörjat digitaliseringsprojekt. Dessa intervjuförfrågningar genererade dock bara 
tre intervjuer och jag fick därför fortsätta min process för att samla in fler informanter.  
Nästa steg var att jag utifrån Inetmedias2 förteckning över Sveriges samtliga 
folkbibliotek skickade ut förfrågningar till folkbibliotek på båda små och större orter 
över hela landet. Förteckningen är uppdelad efter län och jag valde ut ett antal bibliotek 
från varje län för att få en jämn geografisk spridning. Jag skickade totalt ut 78 
förfrågningar och av dessa kunde 9 stycken ställa upp på intervju. Med dessa hade jag 
12 informanter vilket jag ansåg tillräckligt för studien med tanke på att det rör sig om 
kvalitativa intervjuer. Ett flertal av de tillfrågade biblioteken avböjde då de inte hade 
eller hade haft några digitaliseringsprojekt, medan en del inte svarade alls och i dessa 
fall har jag antagit att de antingen inte haft någon digitaliseringsverksamhet eller att de 
inte såg sig ha någon möjlighet att ställa up på intervju. Av de 12 bibliotek som sa sig 
kunna ställa upp på intervju så var det 8 stycken som hade påbörjat något faktiskt 
digitaliseringsprojekt. De andra fyra hade endast diskuterat digitalisering eller gjort 
någon enstaka digitalisering, varför jag valt att inte inkludera dessa i 
resultatredovisningen.  

4.3 Validitet och reliabilitet 

I metodpraktikan belyses den centrala och svåra uppgiften med få den teoretiska nivån 
översatt till en operationell nivå. Kort sagt att vi undersöker det vi vill undersöka. Denna 
problematik är frågan om validitet. Boken skiljer på dels begreppsvaliditet, som 
definieras som överensstämmelsen mellan de teoretiska ambitionerna och det praktiska 
operationella genomförandet samt frånvaron av systematiska fel, och dels skiljer boken 
på resultatvaliditet, vilket innebär att vi mäter det vi påstår att vi mäter. Reliabilitet i sin 
                                                 
2 http://www.intemedia.nu 
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tur kan förklaras som frånvaron av slumpmässiga eller osystematiska fel, alltså om 
noggrannhet vid mätningen. God resultatsvaliditet uppnås i sin tur genom hög 
begreppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet, eller med andra ord, frånvaron av 
systematiska och osystematiska fel. (Esaiasson et al. 2007, s. 63f, 70) 
 
Informanterna fick på förhand, via e-post, en tydlig beskrivning av studiens syfte samt 
vad frågorna skulle handla om, och på så sätt fick de god tid på sig att tänka igenom 
frågorna samt själva föreslå lämplig tid för själva intervjutillfället. Detta har borgat för 
att studien får hög begreppsvaliditet. Hög begreppsvaliditet gavs också genom frågornas 
nära anknytning till frågeställningen, att frågorna var nära sammanhängande med syfte 
och frågeställningar. Samt att de olika aspekter som intervjumallen innehåller utformats 
utifrån rekommendationernas uppdelning i dessa olika aspekter. En tänkbar brist i 
validitet är däremot att jag inte kunnat påverka vilka som svarat på intervjuerna, hur 
pass insatta eller kunniga de var i respektive digitaliseringsprojekt, men min uppfattning 
var ändå att de hade god insikt i hur arbetet utförts. Att de alltså var tillförlitliga 
informanter. 
 
Reliabilitet, vilket alltså handlade om noggrannhet och frånvaron av slumpmässiga fel, 
utvärderas enklast efter genomförandet av en studie och ofta genom att man jämför 
resultatet av studier som använt sig av samma verktyg, eller att undersökningen 
genomförs två gånger. (Esaiasson et al. 2007, s. 70f)  Något som i studien säkrat 
noggrannhet och eliminerat slarv kan vara att intervjumallen följts noggrant samt att 
uppföljning gjorts där något varit oklart. Möjliga brister i reliabilitet är i denna studie att 
man med telefonintervju kanske löper större risk att missuppfatta informanten än vore 
fallet vid en personlig intervju. Men i stort torde den goda begreppsvaliditeten och 
reliabiliteten ha genererat lika god resultatsvaliditet. Fler faktorer som kunnat påverka 
studien och eventuella konsekvenser för resultatet diskuteras mer utförligt under kapitel 
7, slutsatser och diskussioner. 
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5 Resultatredovisning 

I detta kapitel ger jag inledningsvis en beskrivning av intervjuerna, och sedan 
presenteras de relevanta svaren från informanterna i koncentrerad och sammanfattad 
form för att underlätta sammanställning och analys. 

5.1 Intervjumaterialet översikt 

Många av intervjuerna gjordes med bibliotek som just påbörjat digitalisering, eller bara 
var på planeringsstadiet medan andra hade avslutat projekten. Det var också med tanke 
på dessa skillnader som jag gjort semistrukturerade intervjuer då de olika biblioteken 
hade så skilda erfarenheter och förutsättningar vilket påverkar deras möjlighet att 
besvara mina frågor. Den information som jag fått är därför också väldigt varierad när 
det t.ex. kommer till hur man tillgängliggjort materialet då en del inte ännu nått det 
publiceringsstadiet i sina projekt. Bibliotekens erfarenheter skiljer sig också åt i och 
med att en del av dem anlitat externa företag för att utföra själva bildfångsten, eller 
anlitat/köpt tjänster för tekniken kring publicering av materialet. En annan faktor som 
kom att påverka de svar som intervjuerna gett är de olika informanternas roll i de skilda 
digitaliseringsprojekten. En del av informanterna var mycket väl insatta med 
exempelvis själva bildfångsten medan andra bara hade insikt i delar av projekten. I 
några fall vidarebefordrades därför en del frågor till annan personal i projekten.  
 
Av de 12 bibliotek som sa sig kunna ställa upp på intervju så var det 8 stycken som hade 
påbörjat något faktiskt digitaliseringsprojekt. De andra fyra hade endast diskuterat eller 
gjort något enstaka digitaliseringar av enskilda objekt. Dessa är därför inte heller med i 
nedan resultatredovisning. 

5.1.1 Informant A  

Digitaliseringsprojektet är ett samverkansprojekt mellan stadsbibliotek och 
länsbibliotek i kommunen och avsåg lokalhistoriskt material, informanten är en 
bibliotekarie som är en av kontaktpersonerna för projektet. 
 
Personal: För själva överföringen av titlarna har en fil. dr i historia, anställd med 
Accessmedel svarat, denne har även genom sina kunskaper i historia kunnat vara till 
hjälp med en del korrigeringar.  Även en landsarkivarie, en representant från 
länsbiblioteket och stadsbiblioteket har varit involverade i arbetet samt personal från 
en högskola i länet.   
Syfte: Att genom digitalisering göra en bibliografi över lokalhistoriskt material 
tillgänglig för en bred allmänhet och forskning. 
Urval: Urvalet av materialet motiverades med att det var ett mycket efterfrågat 
lokalhistoriskt material.  
Material: En bibliografi i tre delar över lokal litteratur som färdigställdes 2002. 
Finansiering: Kulturrådets Accessprojekt som sträcker sig över 2 år. 
Tillvägagångssätt: De dryga 13000 titlarna i bibliografin överfördes och gjordes 
sökbara i en databas. Här har alltså ingen bildfångst ägt rum utan innehållet har 
överförts till en särskild databas. När det gällt att konstruera själva databasen har 
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lärare och studenter på Högskolan i kommunen, samt även datakunnig personal inom 
Kultur & Fritid varit involverade.  
Publicering: Via stadsbibliotekets hemsida länkas man till en databas där användare 
kan söka i materialet. Det har även katalogiserats i Libris samt tillgängliggjorts i 
databasen Bothnica. Bothnica webbsök är ett bibliografiskt samarbetsprojekt för 
länsbiblioteken i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.3 
Samverkan: Digitaliseringen var ett samarbete mellan stadsbibliotek, länsmuseet och 
länsbiblioteket, och kommunens enhet för Kultur & Fritid samt högskolan i kommunen 
hade varit delaktiga i konstruktionen av den databas som materialet sedan publicerades 
i.  
Övrigt: Informanten uppger att man sökt ytterligare projektmedel för fortsatt 
digitalisering av lokalt material.  

5.1.2 Informant B 

Intervjun gjordes med en bibliotekarie vid ett stadsbibliotek där man arbetade med ett 
digitaliseringsprojekt initierat av KB. Digitaliseringsprojektet är ett samverkansprojekt 
mellan tre olika bibliotek och utöver digitalisering innebär projektet även en digital 
nykatalogisering av de äldre boksamlingarna. 
 
Personal: Touch & Turn har stått för arbetet med bildfångsten.  
Syfte: Att öka kunskap om och tillgängligheten till bibliotekets bok- och 
handskriftssamlingarna på biblioteket och att göra dessa samlingar kända för forskare, 
studenter och den intresserade allmänheten. Det unika lokala kulturarvet blir genom 
digitalisering åtkomligt och spritt i vidare kretsar. 
Urval: Urvalet skedde utifrån rekommendationer från KB, i detta fall var det att välja 
ut unikt och efterfrågat material ur samlingarna. Materialet var efterfrågat både 
nationellt och internationellt och därför lämpligt att tillgängliggöra via nätet. 
Material: Material som hittills digitaliserats är delar ur äldre bok och 
handskriftssamlingen och i framtiden planeras att digitalisera musikalier och 
ytterligare handskrifter och äldre böcker. 
Finansiering: Finansieringen har skett med stöd från den egna stadens kulturfond, 
Riksbankens jubileumsfond samt accessmedel för en heltidstjänst över cirka ett år 
genom Kulturrådet. 
Tillvägagångssätt: Bildfångsten skall enligt den övergripande målformuleringen ske 
med bästa tänkbara teknik för ändamålet och i detta fall har det tekniska arbetet utförts 
av Touch & Turn. Touch & Turn anlitar en fotograf för bildfångsten och i en 
beskrivning av sin verksamhet skriver de bl.a. att fotograferingen sker med 
speciallysrör som inte avger någon värme i syfte att inte skada ömtåligt material. 
Informanten på biblioteket uppger också de är införstådda med att ifall de utför någon 
digitalisering själva så skall materialet sparas i tiff-format.  
Filformat: Enligt Touch & Turn utgår man från kamerans rå-format som sedan görs 
om till zoomade bilder. Bilderna sparas i jpeg och png som bildar den ”digitala 
blädderbara sidan i boken”.   
Metadata: Den metadata som nämns är en introduktionstext till varje bok eller 
dokument. Tillskrivningen av denna information har också visat sig vara mycket 
tidskrävande.  
Publicering: Projektet ännu ej är slutfört och man har därför inte nått 
publiceringsstadiet, men avsikten är att det digitaliserade materialet skall 
                                                 
3 http://www.bothnica.nu/dbinfo.asp 
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tillgängliggöras via det egna bibliotekets hemsida, samt göras sökbart via SVAR 
(Svensk Arkivinformation)4.  
Samverkan: Digitaliseringsprojektet ingår i ett av KB initierat samverkansprojekt 
tillsammans med två andra bibliotek. Katalogisering har delats upp ämnesmässigt 
mellan de olika deltagande biblioteken för att effektivisera arbetet medan 
digitaliseringen skett mer individuellt på respektive bibliotek. 
Övrigt: - 

5.1.3 Informant C 

Intervjun avser ett digitaliseringsprojekt och uppbyggnaden av en bilddatabas på ett 
stadsbibliotek. Intervjun gjordes med projektansvarige. 
 
Personal: Informanten som också var ansvarig för digitaliseringsprojektet och 
uppbyggnaden av en bilddatabas är en projektanställd, med utbildning inom konst och 
historia samt accessutbildad i databaser. 
Syfte: Att bevara, vårda, tillgängliggöra, gallra, registrera, restaurera samt främja 
arbete mellan kulturarvsinstitutioner. Bilddatabasen har också enligt informanten en 
betydelse för minoriteter i kommunen samt syftar till att främja jämställdhet mellan 
könen och uppmärksamma kvinnor. Vidare ska bilddatabasen fungera som ett 
”värdefullt källmaterial för olika framtida ändamål som undervisning, utställningar, 
underlag för pjäser, radioprogram, film mm”.  
Urval: Urvalet skedde i detta fall något slumpartat då man helt enkelt upptäckte en 
samling äldre fotografier med lokalhistoriska motiv, varav många var av en och samma 
fotograf, och man beslöt då att göra detta material tillgängligt via hemsidan.   
Material: Det som digitaliserats är en stor samling fotografier tagna av en lokal 
fotograf men också en del fotografier av okänd fotograf.  
Finansiering: Aktivitetsåtgärd/arbetsmarknadsåtgärd för en heltidstjänst sedan 2004 
och genom Accessbidrag för heltidstjänst sedan 2006 för att kunna genomföra 
projektet, vilket enlig informanten inte varit möjligt inom ordinarie verksamhet/budget. 
2007 erhöll biblioteket en donation för att också kunna tillgängliggöra det 
digitaliserade materialet i bilddatabasen Sofie. En databas utarbetad av Västerbottens 
museum. 5 
Tillvägagångssätt: Bildfångsten skedde med en skanner av märket Epson, modell 
Perfection 4870.  
Filformat: Jpeg, detta ansågs som bästa format för ändamålet. 
Metadata: I databasen har fotografierna registrerats med följande: id/namn, fotograf, 
nyckelord, datum, bredd, höjd, kategori. 
Publicering: Det digitaliserade bilderna tillgängliggörs via stadsbildsarkivet, och det 
finns också möjlighet för användarna att beställa kopior. Materialet finns också på CD-
rom varav en del är anpassat för synskadades datorer. Genom en donation från en lokal 
förening kommer man alltså också att publicera materialet i databasen Sofie. 
Samverkan: - 
Övrigt: - 

                                                 
4 http://www.svar.ra.se/ 
5 http://www.databasensofie.se/index.php  
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5.1.4 Informant D 

Intervjun gjordes med en projektanställd från kulturförvaltningen och avser ett projekt, 
som fortfarande pågick vid intervjutillfället,  att digitalisera en bildsamling. 
 
Personal: Informanten, som är utbildad datalärare, är en av tre personer som arbetar 
med digitaliseringsprojektet.  
Syfte: Tillgängliggöra lokalt och efterfrågat material. 
Urval: Biblioteket hade en samling med bilder av lokala motiv och dessa valdes då de 
var mycket efterfrågade. 
Material: Bilder med lokala motiv, främst foton men även glasplåtar, diabilder. Bilder 
över stadens centrum bl.a. 
Finansiering: Arbetsmarknads-/aktivitetsåtgärd. 
Tillvägagångssätt: Bildfångsten har gjorts med en skanner av märket Epson, modell 
Perfection 4990 Photo, denna skanner stödjer 48 bitars färgdjup och en upplösning på 
4800 dpi. Informanten uppger också att skannern klarar både papperskopior, dia, film 
och glasplåtar. Här kan påpekas att informanten har rätt i att skannern ”klarar dia” 
men en specialskanner ger ett betydligt bättre resultat. 
Filformat: Materialet skannades i jpeg-format och i en lite mindre storlek än originalet 
då uppladdningen av bilderna i databasen annars skulle ta för lång tid.  
Metadata: Bilderna registreras i ett program kallat Fotostation 5.2, ett program som 
också är till hjälp vid publiceringen på webben.  I programmet Fotostation finns 
möjlighet att registrera bl. a. Nyckelord, PUL-status, Bildbeskrivning, Objektnamn, 
Nyttjanderätt, Material, Fotograf, Datum, Bildansvarig mm. I detta fall var det 
digitaliserade materialet framför allt bilder på fastigheter och man kan då registrera 
kvarter, socken, koordinater, ortsnamn mm. 
Publicering: Det digitaliserade bilderna skall göras tillgängliga för allmänheten via 
kommunens bildbank, bilderna har då komprimerats till 72 dpi. Andra delar ska vara 
tillgängliga enbart internt på Kulturförvaltningen eller för kommunen för dem som har 
behörighet. Först måste frågan om upphovsrätt och PUL lösas. 
Samverkan: Digitaliseringsprojektet har skett delvis i samarbete med länets museum 
och kommunens kulturförvaltning. 
Övrigt: - 

5.1.5 Informant E 

Intervjun skedde med 1:e bibliotekarie på ett stadsbibliotek, och avser först och främst 
ett digitaliseringsprojekt av en samling av äldre bilder som påbörjades redan 1997.  
 
Personal: Projektet med att digitalisera fotografier i en ny bilddatabas genomfördes till 
en början med hjälp av ett antal ungdomar som anställts genom aktivitets-
/arbetsmarknadsåtgärder samt en äldre man som var mycket kunnig inom historia och 
därmed till väldigt stor hjälp. 
Syfte: Att tillgängliggöra äldre lokalt material. 
Urval: Lokalt material. 
Material: 2006: Valda delar av de äldre boksamlingarna på biblioteket, 
hembygdslitteratur. Innan har man arbetat med att bygga upp en bilddatabas av 
fotografier från tiden 1860-1970.  
Finansiering: Kulturrådets Accessbidrag, arbetsmarknads-/aktivitetsåtgärder. 
Tillvägagångssätt: Bildfångsten har gjorts med en skanner. 
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Filformat: Filerna sparas i tiff och psd (photoshop document) men främst i jpg utan 
komprimering då detta enligt informanten ger samma kvalitet som tiff. Här bör tilläggas 
att i motsats till informantens uppfattning så innebär jpeg en viss form av 
komprimering, och ger alltså  inte samma kvalitet som TIFF. För webbpubliceringen 
komprimeras bilderna i jpg eller sparas direkt i olika program med en viss 
komprimering. Det svåra är enligt informanten att hitta en balans mellan filens storlek 
och läsbarheten, alltså bildkvalitén. 
Metadata: Till en del av bilderna i bildarkivet finns beskrivning av motivet, årtal och 
vilket kvarter i staden det rör sig om. 
Publicering: Det digitaliserade bilderna görs tillgänglig i en bilddatabas via 
bibliotekets hemsida. Kunder kan också beställa digitala kopior ur bibliotekets 
samlingar, fotograferat eller skannat.  
Samverkan: - 
Övrigt: - 

5.1.6 Informant F 

Detta bibliotek är det andra i denna studie som ingick i det av KB initierade 
samverkansprojektet mellan tre olika bibliotek. Intervjun gjordes med en bildantikvarie 
som främst arbetade med  äldre boksamlingar och handskrifter i beståndet.   
 
Personal: En konstvetare anställdes för projektet genom accessbidrag för heltidstjänst, 
personalen har också vidareutbildats angående tekniken för bildfångsten. 
Syfte: Att öka kunskap om och tillgängligheten till bibliotekets bok- och 
handskriftssamlingarna på biblioteket och att göra dessa samlingar kända för forskare, 
studenter och den intresserade allmänheten. Det unika lokala kulturarvet blir genom 
digitalisering åtkomligt och spritt i vidare kretsar. 
Urval: Urvalet skedde utifrån rekommendationer från KB, i detta fall var det att välja 
ut unikt och efterfrågat material ur samlingarna.  
Material: Materialet som digitaliserats är en porträttsamling från 1600-1700-talet. 
Finansiering: Accessmedel för en heltidstjänst, teknisk utrustning har Riksbankens 
jubileumsfond svarat för. 
Tillvägagångssätt: Till själva bildfångsten har använts en skanner av märket HP 
(Hewlett Packard), modell Scanjet G4050 samt en digitalkamera av märket Nikon, 
modell D70s. Ett reproställ med diodlysrör. Informanten uppger också att bildfångsten  
varit ”utmärkt, tekniskt sett”. 
Filformat: De ”digitala negativen” sparades i tiff-format och lagrades i en extern 
server med daglig back-up och komprimerades sedan till jpg-format (max 200kb) för 
publicering i konstdatabasen och även via kommunens hemsida. 
Metadata: Varje enskild post registrerades med uppgifter om datum för bildfångst, 
mått, motivbeskrivning (t.ex. den avbildades levnadsår och samhällsfunktion), 
nationalitet, titel, uppgifter om samtida noteringar, upphovsman, material och metod, 
eventuell förlaga, skick och arkivplats. 
Publicering: Materialet skall tillgängliggöras via kommunens hemsida men av 
säkerhetsskäl blir materialet där inte sökbart via alla poster för allmänheten. 
Materialet skall även registreras i en konstdatabas utarbetad av kulturrådet.    
Samverkan: Digitaliseringsprojektet ingår i ett av KB initierat samverkansprojekt 
tillsammans med två andra bibliotek. Katalogisering har delats upp ämnesmässigt 
mellan de olika deltagande biblioteken för att effektivisera arbetet medan 
digitaliseringen skett individuellt på respektive bibliotek. 
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Övrigt: Informanten säger också att man hoppas på fortsatt liknande 
digitaliseringsverksamhet.    

5.1.7 Informant G 

Informanten arbetade med information och utveckling i kommunen och var en person  
som jag blev hänvisad till genom så kallad snöbollseffekt. Digitaliseringsprojektet i 
fråga ägde rum på stadsbiblioteket i kommunen och  omfattade lokalhistoriskt material. 
 
Personal: Touch and Turn har stått för bildfångst och publiceringsverktyg. 
Syfte: Det övergripande syftet var att tillgängliggöra och visa upp lokalt och unikt 
material, men informanten menade också att man velat prova på ny teknik. 
Urval: Urval baserades på det material som var mest unikt i samlingarna men även att 
lokalt material prioriterades. 
Material: Böcker, lokal unik litteratur.   
Finansiering: ”På egen budget, dvs. kommunala pengar”. 
Tillvägagångssätt: För bildfångsten hade man anlitat Touch and Turn, valet 
motiverades med att Touch and Turn var välkända inom området. Bildfångsten skedde i 
Stockholm vilket resulterade i att en ur personalen i projektet åkte med materialet från 
biblioteket i fråga till Stockholm. Touch and Turn använder sig av en inhyrd fotograf 
och bildfångsten sker efter standardiserade metoder enligt deras beskrivning av sin 
verksamhet. Digitaliseringsprojektet löpte över ett år. 
Filformat: Enligt T & T utgår man från kamerans rå-format som sedan görs om till 
zoomade bilder. Bilderna sparas i jpeg och png som bildar den ”digitala blädderbara 
sidan i boken”.   
Metadata: -  
Publicering: Det digitaliserade materialet finns tillgängligt som CD-rom för hemlån då 
man också kan förstora bilderna, samt via hemsidan under ”historiska faksimil”, en 
underkategori till e-libs e-böcker. Materialet finns därmed tillgängligt via de allra 
flesta biblioteks hemsidor under denna kategori tillsammans med de övriga 22 titlar 
historiska faksimil  som distribueras av e-lib.  
Samverkan: -  
Övrigt: Vid några avbildningar blev kvaliteten dålig när man jämförde förlagorna med 
avbildningarna och man fick därför fotografera om det materialet. Det kan nämnas att 
det låg på biblioteket själva att kontrollera kvalitén. I framtiden hoppas man på fortsatt 
digitalisering, bland annat av äldre lokala adresskalendrar (ett slags äldre 
telefonkataloger). 

5.1.8 Informant H 

Intervjun avser ett digitaliseringsprojekt av äldre böcker som påbörjades i april 2006 
och avslutas i december 2007 på ett mellanstort bibliotek. Informanten arbetade som 
projektbibliotekarie. 
 
Personal: Personalen bestod främst av två stycken projektanställda bibliotekarier vilka 
fått utbildning genom kurser på ABM-centrum men även kurser genom andra aktörer. 
Informanten nämner också några andra källor som böcker och webbplatser med 
rekommendationer kring digitaliseringsarbete, exempelvis några av dem som återfinns 
länkade från ABM-centrums webbplats. I inledningen av projektet hade man också en 
tekniskt kunnig person för att se till att rätt slags utrustning köptes in.  
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Syfte: Huvudsyftet är enligt informanten att tillgängliggöra bibliotekets äldre böcker 
för en bredare allmänhet men uppger också ett bevarandesyfte; de böcker som 
digitaliserats förs till arkivet där det kan förvaras i en bättre miljö och med större 
säkerhet för brand och stöld. Informanten menar också att bevarandet underlättas 
genom att bibliotekets besökare i första hand inte behöver bruka de fysiska dokumenten, 
alltså originalen/förlagorna.  
Urval: Urvalet skedde utefter bibliotekets bestånd, i bibliotekets fanns en avgränsad 
samling på ca 1000 dokument, främst böcker men även en del småtryck. Dokumenten är 
väldigt gamla, ömtåliga och mycket efterfrågade och valet blev därför att digitalisera 
denna samling.  
Material: Det digitaliserade materialet är alltså äldre böcker från 1600-1800tal och 
vilka behandlar olika ämnen såsom religion, naturvetenskap, historia och 
språkvetenskap samt en del skönlitteratur. Först och främst har det äldsta materialet 
digitaliserats men även en del från 1800-talet. 
Finansiering: Kulturrådets accessbidrag 
Tillvägagångssätt: All digitalisering har utfört av projektanställda utom den äldsta 
boken i samlingen som digitaliserats av Devo IT. Bildfångsten har skett med en 
digitalkamera av modell Canon 350D. Ett stativ med lågenergilampor användes. 
Böckerna placerades under en glasskiva och en fotobox användes för att diffusera ljuset 
bättre.  
Format: Först sparades bilderna som råkopior i kameramodellens rå-format, detta, 
enligt informanten, för att rå-formatet innehåller mest information. Filerna 
konverterades och sparades sedan även i Tiff, Jpg och DjVu-format. Tiff användes för 
att det anses som det mest kompatibla formatet i ett framtidsperspektiv. DjVu-filerna 
används som visningsformat för visningen på webben, och jpg sparade man i ”av bara 
farten” då de inte tar så mycket utrymme. DjVu-filerna sparades också för att slippa 
konvertera om från jpg ifall någon av böckernas DjVu-filer skadas. (Devo IT har tiff 
som sen komprimeras till jpeg för bildvisning på nätet). Filerna sparades på en extern 
usb-disk och på DVD. 
Metadata: Informanten uppger att materialet  inte har indexerats då de sedan tidigare 
redan är sökbart i Libris. 
Publicering: Materialet har gjort åtkomligt via kommunens och bibliotekets hemsida. 
De flesta av de digitaliserade böckerna är även sökbara i Libris.  
Samverkan: - 
Övrigt: - 
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6 Sammanställning och analys 

I detta kapitel följer en analys av studiens resultatdel med utgångspunkt i de aspekter på 
digitalisering och de rekommendationer som tas upp i kapitel 3 och är också strukturerat 
därefter. Här tar jag också upp de olika resurser som biblioteken tillgått och vilken 
betydelse dessa haft. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där biblioteken ställs mot 
varandra i en jämförande analys för att ge en mer komplett bild av bibliotekens 
tillvägagångssätt, val och förutsättningar gällande ekonomiska och personella resurser.   

6.1 Mål och syfte med digitaliseringen 

Som jag nämnde tidigare under kapitel 3 av uppsatsen kan övergripande mål och syfte 
med digitalisering vara att bevara och/eller att tillgängliggöra material. Mer specifikt 
kan det röra sig om att exempelvis publicera material på Internet i syfte att nå en större 
publik eller att sammanföra samlingar där förlagorna är geografiskt utspridda. Syftet, 
med ett bevarandeperspektiv, kan exempelvis vara att skydda objekt från slitage eller 
stöld. Av det bibliotek som ingått i min studie har mål och syfte med digitaliseringen i 
första hand verkat utgå från vilket slags material som biblioteket haft i sitt bestånd. De 
flesta bibliotek i studien hade en avgränsad samling av lokalhistoriskt material, t.ex. 
böcker eller bilder, detta material var mycket efterfrågat men inte nödvändigtvis 
ömtåligt. Att tillgängliggörande, och inte bevarande, var det vanligast förekommande 
syfte med digitaliseringen ser jag som kopplat till just detta. Två informanter uppgav 
bevarande som syfte, vid det ena biblioteket tillsammans med syftena att synliggöra, 
tillgängliggörande och skydda materialet och vid det andra tillsammans med syftena att 
vårda, tillgängliggöra, gallra, registrera, restaurera samt främja arbete mellan 
kulturarvsinstitutioner,  samt främja jämställdhet mellan könen genom att 
uppmärksamma även kvinnor. Endast det förstnämnda av dessa informanter 
tydliggjorde ett mer långsiktigt perspektiv med digitaliseringen, exempelvis att man 
gjorde avbildningar med faksimilkvalitet lämpligt för långtidslagring i syfte att undvika 
ytterligare hantering och slitage av originalen. Den andra informanten specificerade inte 
några strategier för de nämnda ambitionerna utöver att ett sätt att främja jämställdhet 
mellan könen var att välja att digitalisera material med kvinnliga upphovshavare. Detta 
syfte (att främja jämställdhet) har inte berörts i någon av rekommendationerna men 
ligger, enligt mig, ändå i linje med tillgängliggörande som en demokratistrategi. Hur 
dessa mål och syften sammanstämmer med tillvägagångssätt och andra val i 
digitaliseringsprojekten kommer jag att gå igenom i de följande avsnitten.   
 
Ett annat syfte som angavs av en informant, tillsammans med syftet att tillgängliggöra, 
var att ”prova på ny teknik”. Digitalisering är som sagt en relativt ny företeelse och 
digitalisering kan också sägas ”vara på tapeten”. Därmed anser en del att det finns en 
risk att digitalisering sker bara för digitaliseringens skull, alltså för att möjligheten finns. 
Det varnas även för att man digitaliserar för kortsiktigt med bristande kvalitet vilket 
kanske leder till att hela processen måste göras om. Men att göra mindre omfattande 
digitalisering kan också ses som en övning eller ett test inför framtida, mer omfattande 
digitaliseringsprojekt och i detta fall hade biblioteket exempelvis som avsikt att fortsätta 
med digitalisering varför ett utlåtande om att ”vilja prova på ny teknik” inte 
nödvändigtvis behöver tolkas som ett kortsiktigt och kvalitetsmässigt bristfälligt 
projekt. 
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Det allra vanligaste syftet som uppgavs var alltså att tillgängliggöra och mer specifikt 
att tillgängliggöra lokalt material. Detta motiverades med att lokalt material ofta är 
efterfrågat men också för att göra ”det unika lokala kulturarvet” tillgängligt för 
allmänheten. Detta perspektiv på digitaliseringens möjligheter sammanstämmer också 
med de mål och syften som rekommenderas av de olika aktörer som tas upp i denna 
studie i kapitel 2. Att välja lokalhistoriskt material är ett sätt att välja att digitalisera 
material som är unikt för respektive bibliotek, dels kanske det lokalhistoriska materialet 
inte finns på något annat håll men även för att det är osannolikt att något annan 
kulturarvsinstitution kommer att välja att tillgängliggöra materialet. Två bibliotek som 
digitaliserade, eller planerade att digitalisera, material knutet till olika minoriteter som 
på olika sätt hade speciell anknytning till orten speglar denna aspekt av ansvar för det 
lokala kulturarvet. Denna aspekt är också något som framkom i den amerikanska studie 
som jag tar upp i kapitlet Tidigare forskning. Liu skriver där att tendensen hos 
folkbibliotek, till skillnad från forskningsbibliotek, att digitalisera lokalt material, beror 
på en mer begränsad budget men även en vilja att tillgodose ”community needs” (det 
lokala behovet) (Liu 2004, s. 339).   

6.2 Personal 

Utöver Touch & Turn liksom Devo IT som anlitat professionella fotografer, och som 
stått för bildfångsten vid två av biblioteken i studien respektive bildfångsten av en äldre 
bok vid ett annat bibliotek, så har personalen som utfört digitaliseringsarbetet i denna 
studie visat sig ha väldigt skilda kvalifikationer, utbildning och kompetenser. En del av 
personalen som anställts genom arbetsmarknads- eller aktivitetsåtgärder har utgjorts av 
bl.a. ungdomar, utbildade konstvetare, bildantikvarier, kunniga inom historia, datavetare 
mm. Inför digitaliseringsarbetet hade en del också vidareutbildats inom olika områden. 
En informant berättade att man vidareutbildats genom kurser på ABM-centrum och 
andra aktörer för att få kunskap om bl.a. pixlar, konvertering, webbpublicering mm, en 
annan uppgav att man erhållit Accessutbildning i att konstruera databaser, och en tredje 
informant att man blivit utbildade angående tekniken för bildfångsten. Vid de två 
bibliotek som ingick i ett KB-projekt följde man uttalade riktlinjer från KB vad gällde 
teknik och kvalitet. En annan lösning på kravet på annan kompetens inför 
digitaliseringsprojekt är samarbete med andra institutioner, ett exempel är det bibliotek 
som samarbetat med en högskola för hjälp med att konstruera en databas till de 
digitaliserade bilderna. Ett annat exempel är det bibliotek där man under 
inledningsfasen av digitaliseringsprojektet anlitat en ”tekniskt kunnig person” för hjälp 
med att köpa in rätt slags utrustning. Som nämnt tidigare var många av personalen 
projektanställda för digitaliseringsarbetet. Accessbidragen sträcker sig generellt över ett 
till två år och även andra aktivitets- eller arbetsmarknadsåtgärder var också vanligtvis 
tidsbegränsade. En nackdel med dessa tidsbegränsade anställningar kan vara att 
kompetensen eventuellt försvinner från verksamheten tillsammans med dessa tillfälligt 
anställda som arbetat med digitaliseringen. I Accessdelutvärderingen menar man att 
projekten med tillfälligt projektanställda istället lett till att skapa nya arbetsrutiner, 
metoddiskussioner och att viktiga erfarenheter därmed gjorts.(Statens Kulturråd 2007, s. 
29-31) Informanterna i denna studie har dock inte nämnt de tidsbegränsade 
projektanställningarna som något problem utöver att dessa arbetsmarknadsåtgärder varit 
nödvändiga resursmässigt för att kunna genomföra digitaliseringsprojekten. De kraftiga 
variationerna i kompetens hos de projektanställda, vilka biblioteken förlitat sig på för 
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genomförandet, torde ändå vara en viktig aspekt, då risken för skiftande kvalitet borde 
öka.  

6.3 Urval av material 

I ett digitaliseringsprojekt är det idealiska förstås att digitalisera allt i en samling men då 
detta sällan är möjligt måste ett urval av material göras. I Good Practices Handbook 1.3 
står det att urval bör göras utifrån de mål och syfte biblioteken satt upp för 
digitaliseringsprojektet, och att dessa så klart varierar. (s. 11f) Som framkommit i mina 
intervjuer så har bibliotekens bestånd ofta fått styra syftet och beståndet påverkar 
således både urvalet av material och syfte. Urvalet av material har hos biblioteken i 
studien också gjorts utifrån faktorer som ekonomi, juridiska hinder (upphovsrätt) och 
även av olika tekniska begränsningar. Även om syftet, oavsett tillgängliggörande eller 
bevarande, skall styra urvalet har dock ovannämnda faktorer haft relativt omfattande 
påverkan. 
 
Ett exempel på hur juridiska faktorer kan påverka valet av material till ett 
digitaliseringsprojekt är personuppgiftslagen (PUL). Vid ett bibliotek digitaliserade man 
fotografier från stadens centrum och för att inte bryta mot personuppgiftslagen så fick 
man välja ut fotografier som antingen var äldre än 100 år eller fotografier utan 
identifierbara personer, då fotografier räknas som personuppgifter. I Emanuelssons 
studie ”Digitalisering av kulturarvet – En studie av digitalisering vid två museer” 
uppgav båda deltagande museer PUL som ett hinder vid urvalet, även om det inte sågs 
som ett betydande problem. (Emanuelsson 2006, s. 42) 
Ett exempel på hur tekniska faktorer påverkar är ett bibliotek i studien som uppgett att 
tekniska begränsningar hindrat dem från att påbörja digitaliseringen tidigare, alltså att 
tekniken inte varit mogen förrän nu. Med detta menades att det framtill nu saknats 
utrustning som kan garantera en tillräckligt hög kvalitet på de digitala avbildningarna, 
men även möjligheten att tillgängliggöra materialet på Internet. Ett annat exempel på 
tekniska begränsningar är ett bibliotek där urvalet delvis skett efter formatet på 
materialet i samlingen. Otympligt objekt som stora kartverk och tidningsläggar valdes 
bort till förmån för mindre objekt som t.ex. bilder, då själva bildfångsten av dessa 
otympliga objekt sågs som alltför problematiska. Ett annat argument för valet av vissa 
material är att digitalisera bilder eller fotografier då dessa dels är enkla att avbilda och 
dels tacksamma för visning på nätet jämfört med längre textmassor. Detta var även 
något som framkom i Persson & Tångemars studie av digitaliseringsprojekt vid KB, där 
främst bildmaterial valts ut då det lämpade sig väl för bildskärmsvisning. (Persson & 
Tångemar 2006 s. 65) Det är också vanligare att bilderna bara finns i ett exemplar 
medan böcker kan finnas i flera upplagor och utgåvor och vilka oftare tillåts att låna 
hem. Sammanflätat med dessa tekniska faktorer är även en ekonomisk faktor vid urval. 
Desto mer problematiska och exempelvis ju mer otympliga objekt är desto mer 
kostsamma borde digitaliseringsprojekten kunna bli. En annan ekonomisk faktor kan 
vara att de begränsade resurser som digitaliseringsprojekten genomförs med, påverkar 
syftet och därmed urvalet, då digitalisering med ett kortsiktigare perspektiv i syfte att 
endast tillgängliggöra kräver mindre resurser men detta var inget som någon av 
informanterna påpekade. Två av biblioteken i denna studie ingick i ett 
digitaliseringsprojekt genom KB och där man fått direktiv om urval från KB. I detta fall 
var det att i första hand välja ut efterfrågat och unikt material. Ett av dessa två bibliotek 
valde material som också var mycket efterfrågat internationellt. Möjligheten att 
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tillgängliggöra på nätet och nå ut till en internationell publik är också ett kriterium som 
kan tala för ett särskilt urval. På ett annat av biblioteken i studien skedde urvalet på ett 
relativt slumpmässigt vis. En anställd mer eller mindre råkade komma över en samling 
fotografier med lokalhistoriska motiv och såg dessa lämpliga för ett 
digitaliseringsprojekt.  
 
Urval av rätt material för ett digitaliseringsprojekt är viktigt för att projektet skall bli 
lönsamt, t.ex. i form av bättre service gentemot användarna eller ett minskat slitage. 
Huruvida biblioteken i denna studie gjort rätt urval är förstås ännu svårbedömt då 
digitaliseringsprojekten påbörjats relativt nyligen och flertalet av dem hade ännu inte 
nått publiceringsstadiet. Men i de flesta fall i denna studie har man uppgett att urvalet 
delvis styrts av efterfrågan, något som rimligen kan komma att visa sig lönsamt i 
framtiden. 
 
Då de övergripande och långsiktiga målen med all digitalisering borde vara att hela vårt 
kulturarv digitaliseras i den mån det är praktiskt genomförbart, torde de ovan nämnda 
urvalen därmed kunna ses som relativt godtyckliga. Otymplighet eller tillfälligheter 
borde inte definiera vad av vårt gemensamma kulturarv som skall digitaliseras. I den 
praktiska realiteten måste man dock ta hänsyn till dessa omständigheter och faktorer, 
men man borde sträva efter att minimera dess påverkan. Även om de ovan nämnda 
faktorerna är valida och fullt relevanta, tycks giltighetsgraden hos flertalet faktorer i stor 
utsträckning påverkas av dels kompetens och dels ekonomi. Förutom de juridiska, tycks 
de övriga faktorernas påverkan kunna begränsas med hjälp av goda ekonomiska resurser 
och god teknisk kompetens. Då ekonomiska resurser i stor utsträckning kontrolleras 
utifrån, blir kompetensen den kvarvarande påverkbara faktorn. Något generaliserande 
borde man därmed kunna påstå att med god kompetens kan man bredda urvalet. 
Anmärkningsvärt blir här således återigen den kraftigt skiftande kompetensen 
biblioteken emellan, och att denna kompetens påverkar urvalet, alltså vad som praktiskt 
kan digitaliseras. I ett långtgående, något pessimistiskt, perspektiv kan denna 
kompetens, eller bristen utav, därmed kunna påverka vad av vårt gemensamma 
kulturarv som väljs ut och digitaliseras, och därmed tillgängliggörs och bevaras.   
I mindre dramatisk ton borde dock detta motivera en tydligare standardisering av 
minimikriterier för kompetens, alltså övergripande gemensamma krav på kompetens 
som bör uppfyllas, för att bredda urval och minimera godtycklighet.  

6.4 Bildfångst 

Val av utrustning för det moment i digitaliseringsprojekten som kan kallas  bildfångsten 
har varierat mellan biblioteken i studien, och i hög grad även själva förfarandet vid 
bildfångsten samt de val man gjort gällande format. Detta beror givetvis i stor 
utsträckning på vilket syfte man haft med digitaliseringen, tillgängliggörande eller 
bevarande, men även andra faktorer t.ex. ekonomiska, kan och har spelat in.  
 
Själva bildfångsten, att avbilda en förlaga till digital form, hade vid tre bibliotek gjorts 
med en digitalkamera, vi två av dessa hade det tekniska arbetet utförts av Touch and 
Turn som anlitar en professionell fotograf. Touch & Turn har inte kunnat specificera 
vilken utrustning som använts men deras tydliga kvalitetskrav och att de anlitar 
professionella fotografer talar för att utrustningen är tillräcklig. I en beskrivning av sina 
tjänster beskrivs hur bildfångsten sker med digitalkamera och med särskild ljussättning 
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med speciallysrör för att minimera påverkan på materialet. (Touch & Turn 2007, s. 3) 
Tre bibliotek använde skanner och ett bibliotek använde sig av både skanner och 
digitalkamera. Vid ett bibliotek fanns redan materialet i en digital form och behövdes 
alltså inte avbildas utan endast ”överflyttas” till en databas. I Good Practices Handbook 
1.3 menar man att skanner oftast är det lämpligaste verktyget då ljussättningen inte 
påverkas av miljön samt att den är lätt att hantera, till skillnad från digitalkamera som 
kräver mer av ”operatören”. I denna studie hade biblioteken som använt skanner valt att 
digitalisera fotografier i pappersform, glasplåtar och dia, alltså platta, inte alltför stora 
dokument och skanner var därför ett lämpligt val utom för diabilder där en 
specialskanner rekommenderas för att uppnå optimal kvalitet. De bibliotek som valt 
digitalkamera digitaliserade äldre böcker, handskrifter, porträtt och musikaler. Av dessa 
var en del ömtåliga, inte alltid helt platta dokument och val av utrustning i linje med 
rekommendationerna. De två bibliotek som använt digitalkamera och själva utfört 
bildfångsten uppgav också att de hade använt stativ, särskilda lågenergilampor som är 
skonsammare mot materialet och i ena fallet en fotobox och ambitionerna med 
digitaliseringen sammanstämmer också här med tillvägagångssättet för bildfångsten.  
 

6.5 Registrering 

6.5.1 Filformat  

Val av bildformat påverkar vad man kan göra med det digitaliserade materialet och 
återigen kopplas detta till om digitaliseringen sker i ett bevarande syfte, där man för att 
bespara förlagorna från slitage digitaliserar med faksimilkvalitet och långtidslagring, 
eller om man har för avsikt att endast tillgängliggöra materialet genom publicering på 
Internet i vilket fall det inte ställs samma krav på upplösning, färgdjup etc. Det kan dock 
ändå vara lönsamt att välja att spara filerna i ett format i faksimilkvalitet och sedan 
komprimera om filerna till lämpliga format för visning på webben, detta för att slippa 
göra om digitaliseringen ifall man i framtiden skulle ändra syfte. Dels slipper man då 
ytterligare slitage på ömtåligt material och dels undviker man att behöva göra om den 
kostsamma processen. 
 
I denna studie uppgav sex stycken av informanterna tillgängliggörande som syfte för 
digitaliseringen och två informanter nämnde bevarande som en del av sitt mål och syfte 
med digitaliseringen varav det ena angett bevarande och tillgängliggörande som syfte. 
Av de två bibliotek som angett bevarande som syfte var det främst det ena som hade 
tydliga strategier för tillvägagångssätt och format för att uppnå den bildkvalitet som 
rekommenderas för digitalisering i bevarandesyfte. Denna informant var också den enda 
att nämna strategier för bevarande av materialet för framtiden, informanten motiverade 
valet av att använda tiff med att detta ansågs som det mest kompatibla formatet i ett 
framtidsperspektiv. Det andra biblioteket som tagit upp ett bevarandeperspektiv, 
tillsammans med tillgängliggörande, hade valt jpeg. Detta format rekommenderas inte 
för ett bevarandesyfte men det är möjligt att tillgängliggörandet var det huvudsakliga 
syftet med digitaliseringen av de två perspektiven. En annan förklaring kan vara att 
materialet inte bedömdes som särskilt ömtåligt, eller att informanten med bevarande 
syftade på bevarande mer allmänt, alltså synonymt med att spara/ha kvar och inte 
digitalisering som en strategi för att skona förlagor från hantering.  
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De två bibliotek som ingått i KB-projektet arbetade efter tydliga anvisningar om 
tillvägagångssätt från KB. Ett bibliotek utförde bildfångsten själv och det andra anlitade 
Touch & Turn. Det förstnämnda sparade sina bilder i tiff och nämner även att de gör en 
daglig back-up på filerna. För det andra biblioteket som anlitat Touch & Turn sparades 
bilderna inledningsvis i rå-format, sedan jpeg och för de ”blädderbara” visningsbilderna 
skapades slutligen png-filer.  
 
Devo IT som anlitats för digitaliseringen av ett verk vid ett bibliotek sparade i tiff, och 
sedan i jpeg för visning på Internet.  
 
Vid ett bibliotek uppgav informanten att bilderna skannades in i en lite mindre storlek 
än originalet för att filerna inte skulle ta för stor plats, syftet med digitaliseringen i detta 
fall att tillgängliggöra varför det inte är nödvändigt med kvalitet i faksimilnivå. Touch 
and Turn har tydliga ambitioner för kvalitet och standardiserade metoder för att 
materialet skall hålla en jämn och hög standard. Vid ett bibliotek där Touch & Turn 
utfört bildfångsten fick man ändå göra om bildfångsten då bildkvalitén blev otillräcklig, 
vilket man upptäckte vid en jämförelse av förlaga och den digitala reproduktionen. Val 
av bildformat har i ett annat fall anpassats efter program då, enligt en informant, vissa 
program lämpar sig bättre med vissa format, och generellt har det enligt informanterna 
varit svårt att hitta en balans mellan storlek och kvalitet men detta har främst berört 
visningsbilderna för Internet. 
 
De skillnader som funnits i tillvägagångssätt och val av format kan förklaras med de 
olika ambitioner, mål och syften, men också att biblioteken nämnde i olika utsträckning 
att man följt rekommendationer eller deltagit i utbildningar eller kurser för 
digitalisering, vilket så klart kan påverka hur man utfört arbetet och vilka val som gjorts.  
 

6.5.2 Metadata  

Metadata, kan som jag nämnt tidigare i uppsatsen, dels skapa nya möjligheter för att 
återfinna material alltså underlätta sökningar, och dels vara till hjälp för att kunna läsa 
materialet i framtiden. Beroende på hur man valt att tillgängliggöra materialet, om det är 
i befintliga databaser och program som SOFIE, Fotostation, Bothnica och SVAR eller 
om man konstruerat egna bildarkiv eller bilddatabaser så följer olika sökmöjligheter då 
skilda databaser har olika sökbara fält eller poster. Bland de metadata som nämndes av 
informanterna var det relativt lite produktionstekniska uppgifter. Uppgifter som vilken 
utrustning som använts vid bildfångsten eller andra tekniska omständigheter vid 
bildfångsten, vilka kan vara till hjälp för hanteringen av det digitaliserade materialet 
framför allt ur ett bevarandeperspektiv. En informant nämnde att bland de 
rekommendationer som de utgått ifrån var en artikel om metadata men uppgav sedan att 
de inte använt någon metadata då materialet redan var indexerat i Libris. Generellt har 
informanterna i denna studie inte resonerat kring de olika möjligheterna med metadata i 
någon större utsträckning vilket nog kan förklaras med att det ännu saknas etablerade 
standarder för exempelvis bevarande metadata. Touch & Turn uppger att ”varje bildfil 
innehåller meta men att oftast inte är något som kunden bryr sig om då de inte sysslar 
med arkivering”. I motsats till några av de rekommendationer och ambitioner som 
hänvisas till i denna uppsats menar Liu att en gemensam standard för metadata är 
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orealistiskt på grund av bibliotekens olika behov och förutsättningar men också att det 
är alltför kostsamt att byta standard efter att digitaliseringsprojekt påbörjats (Liu 2004). 
 

6.6 Tillgängliggörande och publicering 

Eftersom många av projekten just påbörjats hade en del av biblioteken inte kommit så 
långt som till publicering men avsikterna var hos samtliga bibliotek att på olika sätt göra 
materialet åtkomligt via webben, antingen via bibliotekens hemsidor, i olika 
specialiserade databaser eller via Libris. Det finns ett flertal olika program, databaser 
och system för att hantera och publicera det digitaliserade materialet och de som berörts 
i denna studie är: 
 
Bothnica Webbsök: Bothnica Webbsök är ett bibliografiskt samarbetsprojekt mellan 
bibliotek i norrlandsregionen och syftar till att göra litteraturen om den nordligaste delen 
av landet lättare tillgänglig för forskare och allmänhet.6 I denna studie hade ett av 
biblioteken använt sig av Bothnica Webbsök för att tillgängliggöra material med 
anknytning till norrlandsregionen. 
SVAR: står för Svensk Arkivinformation och är en enhet inom Riksarkivet. SVAR 
arbetar för att underlätta för intresserade, t.ex. släktforskare, att hitta arkivmaterial ur 
riksarkiv och regionala arkiv.7 I studien hade ett av biblioteken som digitaliserat delar ur 
de äldre bok- och handskriftssamlingarna planerat att göra materialet sökbart via SVAR 
utöver att publicera materialet via den egna hemsidan. 
SOFIE: är ett databasprogram som utarbetats av Västerbottens museum och som främst 
riktar sig till museiområdet. Två av biblioteken hade valt att digitalisera fotografier med 
lokalhistoriska motiv och utöver publicering via respektive kommuns hemsida var 
avsikten även att tillgängliggöra materialet genom Sofie.8 
 
En del av biblioteken har alltså valt publiceringskanaler som inte skapats specifikt för 
just biblioteksområdet. Digitaliseringen gjordes i samtliga fall med ett syfte att 
tillgängliggöra för att nå ut till fler användare och publicering via ovan nämnda 
databaser inriktade på arkiv eller museum är ett sätt att nå ut till potentiella användare 
och kan kanske också ses som en form av samarbete över institutionsgränserna. De 
flesta bibliotek erbjuder idag ett urval e-böcker via sina hemsidor, dessa kan lånas 
hemifrån via nätet och läses sen på den egna datorn med hjälp av en gratis programvara. 
En underkategori till e-böckerna är historiska faksimil, det är digitaliserade historiska 
verk som lånas hem på samma sätt som andra e-böcker men dessa läses av en speciell e-
boksläsare utvecklad av Touch & Turn för att skapa en så autentisk läsupplevelse som 
möjligt. Det finns idag 22 titlar under historiska faksimil och utgivna mellan 2004-2006 
och förlagorna tillhör olika bibliotek och samlingar varav ett av biblioteken i denna 
studie bidragit med fem av dessa verk. Detta material hittas alltså under e-böcker men 
när det gäller de andra digitaliseringsprojekten så har sätten man länkat till det 
digitaliserade materialet skiljt sig åt. Mycket av det digitaliserade materialet har haft 
lokalhistorisk anknytning och bland de bibliotek som i skrivandets stund hunnit 
publicera materialet har gjort det åtkomligt via respektive biblioteks hemsida, under 
rubriker titulerade lokala samlingar. Ambitionen hos biblioteken har varit att nå ut till 
                                                 
6 http://www.bothnica.nu/dbinfo.asp 
7 http://www.svar.ra.se/ 
8 http://www.databasensofie.se/index.php 
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fler användare men en undersökning eller utvärdering av publiceringen och 
tillgängliggörandet, exempelvis ökningen av användare, är önskvärt för att man med 
mer precision ska kunna bedöma effektiviteten av digitaliseringen. 
 
I Cultural Web Applications nämns ett antal principer för publicering och några av 
dessa uppkommer också i intervjuresultatet. För att kulturarvet verkligen ska bli 
tillgängligt för alla bör materialet göras åtkomligt på fler språk än svenska, ett av 
biblioteken i en kommun med många finsktalande hade publicerat det digitaliserade 
materialet på svenska, finska och engelska för att uppfylla denna ambition om att 
tillgängligheten skall omfatta alla användare. Samma bibliotek hade även delar av det 
digitaliserade materialet tillgängligt på CD-rom anpassat för synskadades datorer. Vad 
gäller formaten för publicering på nätet så hade samtliga bibliotek valt format som jpeg, 
png och DjVu vilket är helt enligt de riktlinjer som ges. Några av informanterna nämnde 
specifikt vilken upplösning som använts, och det var 72dpi och andra att man 
publicerade filer som var på högst 200kB, också i enlighet med rekommendationerna. 
Hänsyn hade också tagits till PUL och ett sätt att lösa detta var att bara göra delar av det 
digitaliserade materialet tillgängligt för allmänheten och resten tillgängligt endast 
internt inom kulturförvaltningen eller andra behöriga inom kommunen. 

6.7 Samverkan 

Digitalisering lämpar sig väl för samarbete och inom ABM-sektorn och på andra håll 
efterfrågas som sagt en förbättrad samordning, standardisering och utvecklat samarbete 
mellan olika kulturarvsinstitutioner för att på bästa sätt bevara och tillgängliggöra 
kulturarvet. Bland stadsbiblioteken som ingått i denna studie finns flera exempel på 
samarbeten och samverkan. Två av biblioteken ingick i ett projekt genom KB och där 
totalt tre bibliotek samarbetat bland annat genom att dela upp en del av uppgifterna i 
syfte att effektivisera processen. Vid två andra bibliotek hade man utnyttjat kompetens 
på flera olika håll i kommunen, vid det ena biblioteket hade digitaliseringsprojektet 
skett i samarbete med länsmuseum, länsbibliotek, kommunens enhet för kultur och fritid 
samt högskolan för hjälp med att konstruera databasen. Vid det andra hade samarbete 
skett med länsmuseum och kommunens kulturförvaltning. Dessa samarbeten visar dels 
på en lösning på behovet av teknisk kompetens, vilken inte alltid finns bland projektets 
ordinarie personal, men även på samarbete över institutionsgränserna. Dessa två 
bibliotek hade valt lokalhistoriskt material och varför exempelvis museerna varit 
naturliga samarbetspartners. En del av biblioteken hade publicerat, eller hade för avsikt 
att publicera materialet, i olika befintliga databaser som jag beskrev i föregående 
kapitel. Valet av SVAR, en arkivdatabas, och Sofie, en databas främst utvecklad för 
museibruk, kan kanske också tolkas som en form av samarbete över 
institutionsgränserna eller som ett exempel på samordning inom ABM-sektorn. 

6.8 Finansiering 

Detta avsnitt berörs inte i rekommendationerna i någon större utsträckning, men är ändå 
relevant i problemställningen då det har påverkat de olika bibliotekens möjligheter till 
digitaliseringsprojekt. De flesta av bibliotek i studien uppgav att man inte kunnat 
genomföra digitaliseringsprojekt utan anslag från kommun, donationer, statens 
kulturråds Accessbidrag eller med personal via aktivitets- eller arbetsmarknadsåtgärder. 
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Detta visar tydligt på svårigheterna med att genomföra ett digitaliseringsprojekt endast 
genom omfördelning av redan befintliga resurser. Sex stycken av biblioteken i denna 
studie hade genomfört digitaliseringsbidragen med hjälp av kulturrådets accessbidrag. 
Accessprojektets övergripande mål är att skapa sysselsättning och syftet är bevarande, 
tillgängliggörande och vård av kulturarvet. Genom Access har biblioteken kunnat 
finansiera heltidsanställningar över ett eller två år. Enligt kulturrådets delutvärdering av 
Access (2007) finns det hos deltagarna starka önskemål om fortsatta statliga bidrag för 
att kunna fortsätta digitaliseringsverksamheten. (Statens kulturråd 2007, s. 31, 32, 35) 
Även informanterna i denna studie nämner hur ett eller två år oftast bara är tillräckligt 
för att digitalisera delar av samlingar och att man önskar att kunna fortsätta 
digitaliseringsarbetet, men att detta kräver fortsatt extern finansiering. Denna tillfälliga 
finansiering borde också kunna leda till negativa konsekvenser gällande långsiktigheten 
i projekten.  
 
Endast ett bibliotek i studien uppgav att digitaliseringen skett med egna medel och man 
avsåg här kommunala medel. En annan form av finansiering var donationen av en 
databas till ett av biblioteken varmed biblioteket fick möjlighet att tillgängliggöra 
materialet genom ytterligare ett publiceringsverktyg. Ett flertal inblandade i 
digitaliseringsprojekten var också anställda genom andra arbetsmarknads- och 
aktivitetsåtgärder utöver Access och utan vilka digitaliseringsprojekten varit omöjliga 
att genomföra. Ett exempel ur denna studie är hur en arbetsmarknadsåtgärd för en 
heltidstjänst på två år följdes av accessbidrag för en heltidstjänst varpå den 
projektanställde kunnat fortsätta arbetet med det digitaliseringsprojekt som inletts.  

6.9 Jämförande analys 

I föregående avsnitt har de för studien deltagande bibliotekens arbete med de olika 
aspekter av digitalisering analyserats och tydliggjorts.  Något som tydligt framgått var 
exempelvis de skillnader i förfarande och syften som biblioteken uppvisat. För att en 
analys av bibliotekens arbete skall vara mer komplett ges här även en jämförande analys 
biblioteken emellan, där mönster av förklarande faktorer eventuellt kan tydliggöras. Till 
att börja med kan biblioteken delas upp i två grupper med några gemensamma nämnare 
för respektive grupp. En av dessa gemensamma nämnare är val av material. Bibliotek B, 
F, G och H hade valt äldre böcker, handskrifter och en porträttsamling, medan det 
material som digitaliserades av bibliotek C, D och E var olika former av fotografier 
(fotografier, diabilder och glasplåtar). Den första gruppen (Grupp 1), hade valt objekt 
som oftast lämpar sig bättre att avbildas med digitalkamera medan den andra gruppen 
(Grupp 2), hade valt det som i denna uppsats kategoriserats som platta objekt, och för 
vilka bildfångsten lämpligen kan ske med skanner. Bibliotek A hade valt material som 
redan fanns i digital form, här förekom alltså ingen bildfångst och jag för därför inte in 
detta bibliotek i någon av ovan två grupper. 
 
Utöver val av material hade grupp 1 (B, F, G, H) också det gemensamt att de i större 
utsträckning än grupp 2, i både bildfångst och val av format, uppfyllt de, av 
rekommendationerna, uppställda kriterier för att uppnå god kvalitet på de digitala 
reproduktionerna. Dessa tre bibliotek hade också tydliga strategier för att uppnå de mål 
de satt upp för digitaliseringsprojekten. Exempelvis hade bibliotek H anställt en tekniskt 
kunnig person för inköp av rätt bildfångstutrustning. Bibliotek B och F ingick, som jag 
nämnt tidigare, i ett digitaliseringsprojekt genom KB där det fanns tydliga styrdokument 
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att följa gällande flera av aspekterna av digitalisering, bland annat att bildfångst skulle 
ske med bästa tänkbara teknik för ändamålet. Som det framgått i avsnittet om format 
och hade Bibliotek B och G hade anlitat Touch & Turn, där professionella fotografer 
utför bildfångsten. Bibliotek F och H hade använt högkvalitativa digitalkameror och 
man hade även använt lågenergilampor och vid bibliotek H även fotobox för att få bästa 
möjliga resultat. Bibliotek F hade utöver digitalkamera även använt skanner. Vad gäller 
format hade bibliotek H exempelvis valt tiff med motiveringen att det sett ur ett 
framtidsperspektiv var det mest långsiktigt hållbara formatet. 
 
För grupp 2 (C, D, E) däremot, där det digitaliserade materialet utgjorts av fotografier, 
så var strategierna för bildfångst och bildkvalitet inte lika uttalade. Något som för 
bibliotek D och E kan förklaras med att de endast haft tillgängliggörande som syfte, och 
att bildskärmsvisning av det digitaliserade materialet därför stod i fokus. Man har här 
alltså inte nämnt några krav på bildkvalitet i syfte att uppnå faksimilkvalitet. Bibliotek C 
hade däremot uppgett bevarande som syfte men inte nämnt några strategier för 
bevarandet, exempelvis något särskilt tillvägagångssätt eller val av format för att t.ex. 
uppnå faksimilkvalitet. En tolkning är dock att eftersom tillgängliggörandet var det 
centrala syftet med digitaliseringen kanske man med bevarande snarare syftade på 
förvaring av förlagorna. Den högre ambitionsnivå som de fyra biblioteken i grupp 1 
uppvisat kopplar jag alltså till den gruppens val av material till digitaliseringen, vilken 
var av mer ömtålig karaktär. I denna grupp verkar det också förekommit några 
missuppfattningar kring vilken kvalitet som uppnås med olika format och utrustning. 
Exempelvis användes jpeg med motiveringen att den ger samma kvalitet som tiff vilket, 
som det framgår i kapitel 3, inte stämmer. En annan möjlig missuppfattning är en 
informants uppfattning att en skanner som användes ”klarar” dia, vilket den kan sägas 
göra, men där specialskanner ändå är att rekommendera. 
 
Med denna uppdelning vill jag alltså visa på hur det till synes varit materialet som i stor 
grad fått styra både syfte och tillvägagångssätt. Med andra ord, kan man inte heller med 
säkerhet veta om biblioteken i grupp 2 saknat ömtåligt material i sina samlingar, och att 
digitaliseringen därför inte skett med bevarande som huvudsakligt syfte. I denna studie 
framkommer inte vad de deltagande biblioteken haft i sina samlingar och man kan 
därför inte heller besvara vilket slags material som har valts bort till förmån för annat. 
 
En annan aspekt som framgår i en jämförelser biblioteken emellan, är att personalen 
som utfört digitaliseringsarbetet visat sig ha haft skilda utbildning och kompetenser. En 
jämförelse som visar på samma uppdelning av biblioteken som ovan. I grupp 1 till att 
börja med, uppgav informant F och H att man vid sina projekt utbildat personalen i 
bildfångst gällande tekniska aspekter och att bibliotek H även involverat en tekniskt 
kunnig person vid val av utrustning. Informanterna B och G i samma grupp uppgav att 
man hade anlitat Touch and Turn för att utföra bildfångsten.  I grupp 2 däremot var 
personalen hos bibliotek C utbildad i databaser, bibliotek D och E hade blandad 
personal med väldigt skilda bakgrund och kompetenser, men genomgripande för den här 
gruppen är att det inte nämns någon specifik vidareutbildning inför 
digitaliseringsprojekten samt att man inte anlitat någon utomstående för bildfångsten. 
Personalens utbildning och kompetens har betydelse för andra aspekter av ett 
digitaliseringsprojekt än bara bildfångsten och bibliotek A kan därför också inkluderas i 
denna jämförelse. De hade, liksom grupp 1, tagit in utomstående personal för att täcka 
kompetensbehovet och involverat personal från högskolan och datakunniga från 
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kommunens Kultur & Fritidsavdelning för konstruktion av databasen. Återigen speglar 
detta skilda strategier och ambitioner biblioteken emellan. 
 
Däremot har de finansiella resurser som biblioteken haft tillgång till varit likvärdiga 
mellan de två grupperna. Samtliga bibliotek utom två hade erhållit Accessbidrag, de 
övriga två hade finansierat digitaliseringen genom kommunala medel respektive 
arbetsmarknadsåtgärd. Informanterna betonade nödvändigheten av extern finansiering 
för att projekten överhuvudtaget skulle ha kunnat genomföras men den ekonomiska 
faktorn framstår ändå ha haft mindre eller ingen direkt betydelse för val av syfte, mål 
och tillvägagångssätt med digitaliseringen. Bibliotek A hade även de Accessprojekt-
medel. 
 
Avslutningsvis menar jag på att de variationerna i tillvägagångssätt gällande olika 
aspekter av digitaliseringsprojekten samtidigt tydligt exemplifierar den bristande 
samordning och standardisering som påtalas i problemformuleringen. Exempelvis hade 
kanske de två bibliotek som ingått i ett projekt genom KB i annat fall inte samarbetat 
och kanske inte heller arbetet med samma krav på kvalitet på t.ex. bildfångsten utan de 
uttalade riktlinjer om tillvägagångssätt som de fått genom KB. 
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7 Slutsatser och diskussion  

I detta kapitel diskuteras studiens genomförande och tar upp vilka slutsatser som kunnat 
dras samt avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning. 
 
Till att börja med kan konstateras att svarsfrekvensen för de förfrågningar om intervjuer 
som jag skickade ut via e-post var relativt låg. Ett fåtal avböjde med motiveringen att de 
inte haft, eller hade några digitaliseringsprojekt på gång men överlag så genererade de 
förfrågningar jag skickade ut inga svar alls. Huruvida förklaringen till detta ligger i ett 
bristande intresse för digitalisering eller om intresse finns men att resurser och 
möjligheter saknas, eller om de bibliotek som jag kontaktat inte bara haft möjlighet att 
ställa upp på intervjuer är förstås svårt att svara på. 
 
Då intervjuer med ett begränsat urval av bibliotek använts som metod kan resultatet inte 
generaliseras, vilket dock inte heller var studiens syfte. Istället var tanken att visa på hur 
ett antal folkbibliotek arbetat med digitalisering men även de möjligheter och 
ambitioner kring digitalisering som de haft samt hur deras arbete överensstämt med de 
rekommendationer som ges av olika aktörer.  
 
Först och främst så fanns stora variationer mellan de bibliotek som ingick i denna 
studie. En del bibliotek hade kommit långt med sitt arbete med att digitalisera, vissa 
hade till och med slutfört sina projekt, medan andra fortfarande befann sig i arbetet med 
bildfångsten. Den senare gruppen hade därför begränsade erfarenhet av, och möjligheter 
att redogöra för olika aspekter av arbetet med digitaliseringsprojekt, exempelvis 
publicering av materialet. Två av biblioteken hade anlitat företaget Touch & Turn som 
utfört själva bildfångsten och hade därför ingen direkt egen erfarenhet av arbete med 
bildfångsten och hade heller inte ställts inför samma val gällande filformat. I 
analysdelen har jag därför, utöver informanternas svar, även utgått från Touch & Turns 
och Devo IT:s egna beskrivningar av sina tillvägagångssätt. De olika informanternas 
kunskap och inblick i de skilda aspekterna av ett digitaliseringsprojekt påverkade också 
deras möjligheter till att svara på en del av frågorna, i en del fall vidarebefordrades 
därför en del frågor till andra inblandade i projekten. Trots att jag hade liten kontroll 
över vilka som i slutändan kunde ställa upp på intervjuerna så är min bedömning att 
centraliteten, som jag nämner under metodavsnittet, blev god. Genom att en del frågor 
vidarebefordrats till annan personal inom projekten så kom jag så att säga åt de 
informanter som låg nära det område som skall undersökas. 
 
Med en mer djupgående metod hade möjligtvis en mer välgrundande empiri kunnat 
formuleras och ge en klarare bild av hur biblioteken arbetat med digitaliseringen. Någon 
djupare analys baserat på det resultat som intervjuerna är i detta fall begränsad, dels på 
grund av att metoden semistrukturerade telefonintervjuer inte gav ett så djupt och brett 
underlag och dels på grund av att informanterna inte kunde ge svar i den utsträckning 
som förväntades. Ett alternativ hade kanske varit att göra intervjuer med fler än en 
informant vid varje deltagande bibliotek men av tids- och utrymmesskäl har det inte 
varit aktuellt i denna studie.   
Dock pekar studiens analysdel på ett antal resultat och mönster, som framvaskats ur 
empirin, och som därmed besvarar studiens två frågeställningar vilka löd: 
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1) Hur arbetar ett urval av folkbibliotek med digitalisering vad gäller a) mål och syfte,         
b) tillvägagångssätt, och c) med vilka resurser har de utgått ifrån? 

 
2) Hur överensstämmer deras arbete med de rekommendationer som finns för mål, syfte 
och tillvägagångssätt? 

 
Till att börja med kan sägas att tillgängliggörandet var ett syfte som samtliga 
informanter uppgav. Överlag var det ett starkt intresse för möjligheterna med att kunna 
tillgängliggöra material på Internet som tidigare inte nått ut till så många användare, 
detta skedde delvis genom publicering av materialet via några olika databaser, en del  
var redan befintliga och en del var egenkonstruerade bilddatabaser. Att det i denna 
studie just varit tillgängliggörade som dominerat kan också förklaras med att det på 
folkbiblioteken som ingått i studien inte funnits så mycket material som setts som 
ömtåligt och att det därför inte varit en prioritet att bevara. Bevarandeperspektivet, där 
det har nämnts, har också därför varit sekundärt. Detta kan jämföras med Persson och 
Tångemars studie av digitaliseringsprojekt på KB där det istället var en majoritet för 
digitaliseringsprojekt i bevarandesyfte. Att KB med stor sannolikhet har betydligt mer 
ömtåligt material i sina samlingar än de flesta folkbibliotek kan förklara detta. 
Författarna skriver exempelvis också att projekt skett i syfte att ”undvika obehövligt 
framtagande av ömtåligt material”. (Persson & Tångemar 2006, s. 72) En annan aspekt 
på val av syfte är med vilka resurser som digitaliseringen kunnat genomföras. Liu 
skriver i sin artikel, som tas upp under tidigare forskning, hur statliga bibliotek, 
gentemot folkbibliotek, har bättre resurser att utföra mer omfattande projekt för 
bevarande (Liu 2004, s. 339). I denna studie utgjordes resurserna i de flesta fall av 
Accessbidrag för att finansiera heltidsanställningar vilka sträckte sig över ett eller två år. 
Detta kan säkert ha påverkat syftet med- och omfattningen på projekten, ett rimligt 
antagande menar jag, är att kortare projekt också leder till kortsiktigare projekt. 
 
Med tillgängliggörande som det huvudsakliga syftet blir det viktigt att materialet görs 
åtkomligt för användarna på ett tydligt sätt och att alla ges tillgång till materialet. Ett av 
biblioteken hade uppfyllt denna demokratiaspekt genom att göra en del av materialet 
tillgängligt på CD-rom och anpassat det för synskadades datorer. Då flera av biblioteken 
inte ännu hunnit publicera materialet var det överlag problematiskt att dra några 
slutsatser om effekterna av tillgängliggörandet på Internet, exempelvis via bibliotekens 
hemsidor. 
 
Ett annat intressant mönster var att det främst var lokalt material som valdes ut för 
digitaliseringsprojekten. Detta urval motiverades av de flesta informanter med att lokalt 
material var mycket efterfrågat men svaren tydde också på en syn om att det sågs som 
ett ansvar gentemot den egna kommunen att tillgängliggöra material med lokal 
anknytning, ett ansvar att föra fram det egna materialet då det troligtvis är liten chans att 
någon annan kommun skulle göra det. 
 
Biblioteken skilde sig mer åt när det gällde val av metoder och val av format. Detta kan 
förklaras med att syftet med digitaliseringen skilde sig åt mellan biblioteken och att 
även ambitionerna varierat. En annan förklaring är att biblioteken haft olika samarbeten, 
där en del haft tydliga styrdokument vad det gäller metoder och tillvägagångssätt medan 
andra inte haft några särskilt uttalade kvalitetskrav. Personalen i digitaliseringsprojekten 
hade också i olika stor utsträckning följt rekommendationer eller deltagit i kurser inom 
digitalisering, vilket sannolikt kan ha påverkat olika val och tillvägagångssätt. Mycket 
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av detta kan kopplas till att digitalisering som metod för att bevara kulturarvet inte är så 
gammal eller etablerad och, som jag beskrivit tidigare, därför även är präglad av en 
bristande standardisering och samordning. Denna brist tycks alltså vara en viktig orsak 
till de variationerna i kompetens och i kvalité biblioteken uppvisat i sina arbeten med 
digitalisering. Att långsiktigheten hos deltagarna i studien har varit relativt frånvarande 
kan troligtvis också förklaras med att de tillgängliga resurserna har varit i form av mer 
eller mindre tillfälliga projektanställningar. Min tolkning är att detta sammantaget även 
förklarar att de diskussioner och svar kring metadata och bevarandestrategier ur ett 
framtidsperspektiv varit ganska begränsade och otydliga. Det var exempelvis bara en av 
informanterna som nämnde en konkret bevarandestrategi för att underlätta åtkomst till 
materialet i framtiden. I Emanuelssons uppsats undersöks också bevarandestrategier hos 
de två deltagande museerna, en informant påtalade risken med att använda sig av 
databaser som man sedan inte har råd att uppdatera men var i övrigt nöjd med de 
bevarandestrategier som gjorts, exempelvis gällande back-up:er och val av filformat. 
Det andra deltagande museet hade inte gjort samma val utan fokuserade mer på 
låguppplösta registreringsbilder. Även i denna studie framstår deltagarnas kunskaperna 
om metadata lite vaga. (Emanuelsson 2006, s. 30-34) 
 
Som framgått under avsnittet Bildfångst och registrering i kapitel 6, har 
överensstämmelsen mellan bibliotekens arbete med digitalisering och de 
rekommendationer och råd som ställts upp av ovan nämnda aktörer varit relativt 
skiftande. En del av biblioteken som arbetade med fokus på tillgängliggörande har gjort 
val som inte står i direkt motsättning till rekommendationerna men de följer inte heller 
helt de uppsatta önskvärda riktlinjerna för långsiktig digitalisering. Med detta menar jag 
det att ett tillgängliggörande som syfte inte nödvändigtvis kräver faksimilkvalitet men 
att, vilket förklarats tidigare, det är eftersträvansvärt att digitaliseringen sker med ett 
långsiktigt perspektiv för att undvika att behöva upprepa processen med bildfångst vid 
en eventuell ändring av syftet, och dessutom spara på resurser. Emanuelsson 
uppmärksammade i sin studie att de rekommendationer som finns för att hjälpa inte 
verkar nå ut till institutionerna (Emanuelsson 2006, s. 46). I denna studie var det bara en 
del av de deltagande biblioteken som påtalade att man följt några särskilda riktlinjer 
eller rekommendationer. Dock är det svårt att svara på om det var för att de varit 
ovetandes om de riktlinjer som finns eller om man medvetet valt andra metoder, här 
spelar ambitioner och givetvis även resursförutsättningarna in. 
 
En annan slutsats är vikten av kompetens inom olika områden, Persson och  Tångemars 
studie visade också upp exempel på behovet av samarbete för att täcka 
kompetensbehovet inom de olika områden som ett digitaliseringsprojekt innefattar. I 
ovan nämnda fall skedde samarbete mellan olika avdelningar inom KB såsom repro- 
och fotoenheten och IT-avdelningen men även med institutioner utanför KB. Samarbete 
nämns både i    och i både Emanuelssons och Persson & Tångemars uppsatser vara 
önskvärt för att undvika misstag eller för att lära av andras misstag helt enkelt. 
(Emanuelsson 2006, s. 41, Persson & Tångemar 2006, s. 70f) I denna studie skedde som 
beskrivet vid en del projekt samarbete mellan olika institutioner fram för allt för att lösa 
bristen på kompetens inom exempelvis olika teknikområden. Detta anser jag tydligt 
visar på hur komplexa digitaliseringsprojekten är och de krav som ställs på både 
personella och ekonomiska resurser. 
 
Sammanfattningsvis anser jag att studien kan sägas bekräfta den uppmålade 
problembilden av bristande standardisering och samordning men att den också visar på 
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ett stort intresse för bevarande av kulturarvet och framför allt tillgängliggörandet av 
detsamma. En slutsats är alltså att  mer långsiktig digitalisering är önskvärd men att 
detta kräver långsiktig finansiering  och framför allt rätt kunskap och kompetens hos de 
inblandade inom den ständigt föränderliga tekniken kring digitalisering. Något som 
ökad samordning och standardisering torde kunna trygga.  

7.1 Förslag på vidare forskning 

Som jag beskrev i inledningen behandlar denna uppsats ett område som är relativt 
outforskat och utrymmet för vidare studier därför stort. Något som denna studie också 
visat är att det finns utrymme för många fler angreppssätt och vinklingar till att 
undersöka det problemområde som formulerats. Utöver att välja andra metoder, kanske 
mer djupgående, för att undersöka ämnet, kan även andra avgränsningar än de jag valt 
göras. Universitetsbibliotek har andra resurser än folkbibliotek och bör därför, med de 
särskilda och specifika samlingar som också kan finnas på universitetsbibliotek, kunna 
vara ett intressant perspektiv. Något som inte fick särskilt stort utrymme i denna 
uppsats, men som likväl är ett intressant och nytt område, är bevarandeaspekten kring 
digitalisering och ett framtidsperspektiv. Att exempelvis undersöka möjligheterna och 
de olika initiativ som finns för metadata för detta syfte skulle också kunna vara ett 
intressant och relevant val av inriktning. I denna studie hade flera av de deltagande 
biblioteken ännu inte hunnit publicera materialet och varför några slutsatser kring 
effektiviteten av digitaliseringen ur ett tillgänglighetsperspektiv varit svåra att dra. En 
studie med fokus på effekterna av digitaliseringen mätt i exempelvis ökad 
användarvänlighet eller ökad användning av det digitaliserade materialet skulle därför 
också vara intressant. 



 51  

8 Sammanfattning 

Denna uppsats har sin bakgrund i de nya möjligheter för bevarande och 
tillgängliggörande av kulturarvet som digitalisering kan innebära, men också i att det på 
flera håll uppmärksammats en bristande samordning och standardisering och att det 
finns en risk för att digitaliseringen sker alltför kortsiktigt och med bristande kvalitet. 
Syftet med uppsatsen var att undersöka ett antal folkbiblioteks mål, syften och arbete 
med själva digitaliseringsarbetet samt hur det digitaliserade materialet gjorts tillgängligt 
för användarna och att se hur detta sammanstämt med de råd och rekommendationer 
som finns. Fokus låg på folkbibliotek vilket motiverades med att denna institution är 
den som är mest tillgänglig för allmänheten och därför extra intressant ur ett 
demokratiperspektiv. Mina frågeställningar löd: 
 

1. Hur arbetar ett urval av folkbibliotek med digitalisering vad gäller a) mål och 
syfte, b) tillvägagångssätt, och c) med vilka resurser har de utgått ifrån? 

2. Hur överensstämmer deras arbete med de rekommendationer som finns för 
mål, syfte och tillvägagångssätt? 

 
För att besvara dessa frågställningar gjordes semistrukturerade telefonintervjuer med 
personer som på olika sätt arbetat med digitaliseringsprojekt på biblioteken. 
Intervjuerna var utformade efter de olika aspekter som ingår i ett digitaliseringsprojekt 
och rör moment som syfte, urval, bildfångst, registrering och tillgängliggörande. Vidare 
har jag i studien utgått från ett antal riktlinjer och rekommendationer hämtade från ett 
urval av aktörer inom digitalisering av kulturarv. Dessa aktörer och rekommendationer 
för de olika digitaliseringsmomenten presenterades i kapitel 2 respektive 3. 
 
Resultatet av intervjuerna redovisades först i en kortfattad form där de relevanta svar av 
informanterna presenteras i en mer överskådlig form, under rubriken 
Resultatredovisning och vilket var uppdelat efter de åtta informanter som ingått i 
studien. I kapitel 6, sammanställning och analys redogjordes sedan för resultatet med 
utgångspunkt i de råd, riktlinjer och rekommendationer som använts. I detta kapitel 
framkommer och belyses bl.a. att samtliga bibliotek uppgett tillgängliggörande som 
syfte och att lokalt material var det som prioriterades mest, detta förklaras med att det 
hos biblioteken finns en ansvarskänsla av att lyfta fram lokalt material och specifikt 
lokalhistoriskt material. Vidare visade studien att finansiering av 
digitaliseringsprojekten i samtliga fall utom ett skett med hjälp av externa bidrag för 
projektanställningar över ett till två år. Här framkommer också att variationer fanns vad 
gäller tillvägagångssätt vid bildfångsten och de val som gjorts angående val av 
filformat. Här har en del av bibliotek haft tydliga kvalitetsmål och ett mer långsiktigt 
perspektiv medan andra digitaliserat med tillgängliggörandet i fokus. En annan viktig 
aspekt som framkom var bristen på standardisering som orsak till de variationer och 
brister i långsiktighet och kvalitet. 
 
I kapitlet titulerat Slutsatser och diskussion presenteras och diskuteras de slutsatser som 
kunnat dras och i kapitlet belyses även de metodologiska problem som kunnat komma 
att påverka möjligheterna att dra vissa slutsatser. Avslutningsvis gavs förslag på vidare 
forskning 
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