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However, a majority perceive the work as important, 
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believe in the benefits of digitisation, especially where 
materials of cultural heritage significance are concerned. The 
main perceived obstacle to digitisation projects is lack of 
funding both for the digitisation process and for the long term
preservation and curation of digital collections. 
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1. INLEDNING

1.1 Syfte och problemformulering

Digitalisering är processen att överföra ett material från analog form till digital, dvs. 
från trycksak eller handskrift till datorfil, och görs i många fall för att öka 
tillgängligheten till ömtåliga och värdefulla material, eller i bevarandesyfte. Tidigare 
använde man mikrofilm, men allteftersom teknologin har utvecklats, har man övergått
mer och mer till digitala format istället. Det finns dock en osäkerhet rörande hur 
långvariga dessa digitala format är, eftersom digitalt material i många fall måste 
uppdateras kontinuerligt (Astle & Muir, 2002, s. 67). I hela uppsatsen används termen
”digitalisering” på detta sätt; alltså enbart för att beteckna digitalisering av analogt 
material, inte digitalt fött material eller övriga digitala tjänster.

I Sverige idag är det mycket som digitaliseras, både i stor och liten skala, och det 
finns ett flertal olika skäl till att man gör detta. Små orter kan välja att digitalisera 
material med lokalanknytning, som till exempel lokalhistoria eller material om kända 
personer från orten. Internationellt finns det ett antal studier om digitalisering på lokal
nivå, och i Sverige finns det ett antal undersökningar om hur det ser ut på den 
nationella nivån. Detta kommer jag att presentera i avsnittet där tidigare forskning 
behandlas. Kungliga biblioteket, Digisam1 och Riksantikvarieämbetet ställer i olika 
rapporter upp riktlinjer för vad som ska digitaliseras och hur man bör gå till väga, och
granskar hur det görs i dagsläget. Fokus inom dessa publikationer ligger främst på 
kulturarvsmaterial (se till exempel Riksantikvarieämbetets rapport Riktlinjer för 
digitalisering av kulturarvsmaterial på Riksantikvarieämbetet från 2013).  Däremot 
saknar Sverige forskning kring situationen på lokal nivå. Man vet i nuläget  att det 
förekommer en viss digitalisering på folkbiblioteken, men inte i vilken utsträckning 
eller av vilket material. Syftet med denna uppsats är att inleda en kartläggning av 
digitaliseringsarbetet på lokal nivå inom Västra Götalands-regionen, och på så sätt 
bidra till en mer omfattande kartläggning av folkbibliotekens digitaliseringsarbete i 
Sverige. 

Uppsatsens forskningsfrågor är: 
* Hur ser digitaliseringsarbetet ut på lokal nivå i Västra Götaland?  
* Vilka attityder har bibliotekarierna på folkbiblioteken i Västra Götaland till 
digitalisering av analogt material?

Med attityder menas här hur bibliotekarierna uttrycker sina tankar och åsikter kring 
digitaliseringen.

1.2 Tidigare forskning 

Under ett flertal år har kulturbärande institutioner, som bibliotek, arkiv och museer, 

1 Digisam beskriver sig själva som ”ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande 
och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Samordningssekretariatet är en av regeringen beslutad 
verksamhet vid Riksarkivet.” (http://www.digisam.se/index.php/om-oss)
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drivit digitaliseringsprojekt både nationellt och internationellt. På grund av nya, 
teknologiska möjligheter har medlemsstaterna i EU kunnat börja digitalisera sina 
kulturarv och tillgängliggöra dessa för allmänheten genom att upprätta digitala 
bibliotek (Evens & Hauttekeete, 2011, s. 157). Utöver de nationella 
digitaliseringsprojekten, finns det internationella samarbetsprojekt som exempelvis 
Europeana. Europeana är ett Europa-gemensamt projekt som syftar till att 
tillgängliggöra det europeiska kulturarvet i form av litteratur, tavlor, arkivmaterial, 
film, museiföremål med mera genom digitalisering. 

Det finns många olika skäl till digitalisering; enligt Astle och Muir (2002, s. 68) är det
främsta att öka tillgängligheten och göra det möjligt för flera användare att komma åt 
materialet på samma gång. För digitalt material är tillgången för användare enbart 
begränsad av vad licensavtalen, som finns kring allt upphovsrättsskyddat material, 
säger och av hur sofistikerad den teknik man använder är. Denna ökade tillgänglighet 
är mycket användbar när det gäller material som annars skulle vara för värdefulla 
och/eller känsliga för att hanteras ofta (Astle & Muir, 2002, s. 68).  En stor fördel 
med digitaliserat material är dock att man har bättre överblick över vad som finns, 
och enbart överskådligheten kan göra kulturarvet mer tillgängligt för allmänheten. 
Men främst ökar tillgängligheten genom att analogt material som tidigare var bundet 
till en specifik institution, som ett bibliotek, ett museum eller ett arkiv, blir tillgängligt
för alla med tillgång till internetuppkoppling (Tait et al., 2013, s. 565).

Det mesta av den internationella forskning som har gjorts kring lokal digitalisering av
analogt material behandlar inte enbart biblioteken, utan tar även upp arkiv och 
museer. Tait et al. (2013) behandlar digitalisering av lokalhistoriska sällskaps arkiv i 
Skottland, och tar upp vikten av att bevara lokalhistoria och göra den tillgänglig. 
Digitaliseringsaspekten understryks som viktig inte bara för de lokalhistoriskt 
intresserade och släktforskare, utan även på så sätt att man får bättre överblick över 
vad som finns i dessa arkiv. Arkiv på vissa orter upptäckte att deras material 
kompletterades av de uppgifter som fanns på en närliggande ort;

Relationships  were recognised  that  weren’t  previously
recognised. Again, because everything sat in a cupboard within a
historical  society  and  tracing  a  person  there  to  another  area
wasn’t always possible. So we found that we had some duplicate
records when we went to match two people together and found
the rest of this person’s history in another historical society. So a
lot of important things came out of that.  (Informant citerad i Tait
et al., 2013, s. 573).

I en studie av arbetet med digitalisering vid engelska folkbibliotek i 
Manchesterområdet, framhålls värdet för släktforskare och familjehistoriker av att 
lokala bibliotek kan ge tillgång till lokalt kulturmaterial. Författarna presenterar hur 
ett antal folkbibliotek i Manchesterområdet hade gjort med digitalisering av 
lokalhistoria och annan lokalinformation och hur detta material gjordes tillgängligt 
för både lokalbefolkningen och andra intresserade (Smith & Rowley, 2012). 

När urvalet görs av vilket material som ska digitaliseras, spelar bevarandeperspektivet
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ofta in. Detta handlar om att gammalt och känsligt material digitaliseras för att 
minska den fysiska hanteringen av det. Om en historisk artefakt finns digitaliserad, 
kan den användas utan att utsättas för slitage eller risk att förstöras, och på så sätt 
förlänger man dess livslängd (Smith & Rowley, 2012, s. 272). 

Detta betyder dock inte nödvändigtvis att digitalisering är en slutgiltig lösning; 
digitala media har ofta en förhållandevis kort livslängd, och vissa typer av hård- och 
mjukvara för datorer blir snabbt obsolet (Evens & Hauttekeete, 2011, s. 158). Andra 
problem med digitala format är att de ofta är bundna till de specifika program eller 
den hårdvara som de skapades för. Digitaliserat material har också inte sällan 
metadata som inte är tillräckligt deskriptiv knuten till sig, och på sätt kan dokumentet 
lätt bli felidentifierat (Tait et al., 2013, s. 569).

Digitalisering är inget billigt åtagande för lokala bibliotek och arkiv. I Storbritannien 
finns det en historia av att digitala lokalarkiv börjar utvecklas efter att samhället det 
ligger i fått pengar, exempelvis genom statliga anslag avsedda för ett 
digitaliseringsprojekt. Då kan man börja digitalisera, katalogisera och utveckla sitt 
digitala arkiv, men på längre sikt kan det bli problem med att hålla de digitala 
resurserna aktuella när anslaget tagit slut (Tait et al., 2013, s. 565; Evens & 
Hauttekeete, 2011, s.158 ). Smith and Rowleys (2013) undersökning visade att vad de
intervjuade bibliotekarierna såg som problem dels var bristande resurser, och dels hur 
man långsiktigt skulle kunna bevara digitala dokument.

I Sverige publicerade Digisam en rapport 2014 som anger vilka principer olika 
institutioner ska följa när de digitaliserar analogt kulturarvsmaterial. Rapporten är 
uppdelad i fyra delar; styra, producera, använda och bevara. Den första delen 
behandlar allmänna förhållningsregler, som att det ska finnas stöd från ledningen 
innan en digitaliseringsverksamhet startas, att institutionerna ansvarar för att skapa 
relevant metadata, och att avslutade verksamhet ska följas upp och utvärderas så 
andra kan dra nytta av gjorda erfarenheter. Den andra sektionen ger riktlinjer för hur 
man ska gå till väga under själva digitaliseringsprocessen, för att processen ska vara 
så effektiv och hållbar som möjligt. Här tar man upp att de digitala format som 
används ska vara interoperativa, det vill säga att de ska kunna användas av flera olika 
system, i stället för att vara låsta till enbart ett. Den tredje sektionen behandlar 
tillgängliggörande för allmänheten, hur man ska hantera diverse upphovsrättsliga 
frågor, länkning, semantiska beskrivningar och samarbete. Den fjärde, och sista, 
sektionen tar upp bevarande av digital information och dess kontext, samt att den 
institution som skapar ett digitalt material ska publicera detta på sina hemsida, för att 
undvika att flera olika institutioner digitaliserar samma material.  

I en annan rapport (Digitalisering av kulturarvet – nuläge och vägvalsfrågor 2015) 
även den publicerad av Digisam, tas regeringens strategi ”Digit@lt kulturarv” upp, 
och hur regeringen inom strategin har gett 23 myndigheter och institutioner2 i 
uppdrag att senast 2015 skriva en plan för sitt arbete med digitaliseringsfrågor.  För 
att bidra till detta, skickade Digisam ut ett frågeformulär, konstruerat tillsammans 
med experter3. Utifrån detta, har Digisam dragit slutsatsen att många av de relevanta 

2 Rapporten klargör inte vilka dessa institutioner och myndigheter är.
3 Rapporten klargör inte vilka dessa experter är.
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institutionerna och myndigheterna tycks sakna interna styrdokument och formella 
rutiner för dagligt digitaliseringsarbete. Denna slutsats kan bero på att, även om 
formella rutiner finns, så saknas de efterfrågade policy- och styrdokumenten gällande 
digitalt fött material, prioritering, långsiktigt bevarande och gallring. Eftersom dessa 
styrdokument inte finns, vet man inte hur de formella rutinerna ser ut på varje enskild 
institution, och man kan inte säkerställa någon enhetlighet. Dessa styrdokument 
hamnar dock bland det som regeringen uppdragit åt organisationerna att skapa under 
2015. Flera av organisationerna har framfört att de vill ha förslag på nationella 
riktlinjer för samordnad digital informationshantering, vilket är något Digisam håller 
på att utarbeta. Rapporten tar vidare upp att det finns ett glapp mellan vad som 
förväntas gällande digitalisering och vad man har resurser att genomföra. 

Riksantikvarieämbetet publicerade 2013 en rapport där de presenterar riktlinjer för 
hur man ska gå tillväga både med urval av vad som ska digitaliseras och hur man ska 
genomföra digitaliseringen. Riksantikvarieämbetet har i uppdrag att tillhandahålla 
kulturarvsmaterial, och de menar själva att digitaliseringen är en del av detta uppdrag.
Enligt rapporten ska urvalet av material som ska digitaliseras baseras bland annat på 
om det finns bevarandeskäl, behov eller efterfrågan av materialet utifrån. Man ska 
också göra sitt bästa för att säkerställa att materialet inte finns digitaliserat på någon 
annan plats innan ett digitaliseringsprojekt inleds. Det betonas också att digitaliserat 
material ska publiceras i öppna, länkningsbara, maskinläsliga format så långt det är 
möjligt. Målet när rapporten skrevs, var att all data som genererades under 
digitaliseringsarbetet ska kunna länkas samman och att denna data sedan ska finnas 
på internet i RDF – format4. Materialet ska också vara i format som är lämpliga för 
långsiktig användning, och lagras på ett sätt som är hållbart; tanken är att det ska vara
lika användbart i framtiden som när det nyss digitaliserades. För att det ska fungera 
krävs, vilket man påpekar i rapporten, att det finns organisationer som klarar av att 
kontinuerligt uppdatera och underhålla det digitala arkiv som uppstår.

Det är alltså viktigt att exempelvis en bok som digitaliseras inte
bara  skannas  och  distribueras  som PDF,  utan  att  processen  i
möjligaste  mån  också  innefattar  särskiljning  av  dess  olika
beståndsdelar  (t.ex.  olika  objekt  som beskrivs  i  boken,  bilder
som enskilda objekt,  OCR-tolkad text som separat del och så
vidare).  Då  är  inte  bara  bäraren  av  informationen  (boken)
digitaliserad utan också själva informationen (datan, innehållet),
och materialet är tillgängligt i strukturerat format. Detta skulle
man  kunna  kalla  en  ”fullständig  digitalisering”.
(Riksantikvarieämbetet, 2013, s.7)

 Vissa upphovsrättsliga hänsyn spelar in i hur det digitaliserade materialets metadata 
ser ut, och materialet kommer att märkas på olika sätt för att visa under vilken licens 
det ligger; exempelvis Creative Commons för material som är upphovsrättsligt 
skyddat eller Public Domain Mark för material vars skyddstid löpt ut, eller som 
saknar den verkshöjd som krävs för upphovsrättsligt skydd.  När det gäller 
digitaliseringsprojekten, börjar man på Riksantikvarieämbetet varje gång med en 
förstudie som undersöker bland annat om projekten är genomförbara och hur 

4 Resource Description Framework, ett ramverk för hur metadata ska skrivas på internet.
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rättighetsfrågorna runt materialet ser ut. Denna förstudie görs inte om materialet 
bedöms som akut hotat, och man därför digitaliserar det i bevarandesyfte, eller om 
digitaliseringen beställts utifrån (Riksantikvarieämbetet, 2013).

De studier som presenterats ovan har valts ut eftersom de belyser olika aspekter av 
problemen som finns runt digitaliseringen, i Sverige och internationellt. Därmed visar
de på vilka förutsättningar som finns för en undersökning av digitalisering på lokala 
folkbibliotek i en svensk region. Texterna ovan kommer att ligga till grund för 
tolkningen och behandlingen av det empiriska materialet om digitalisering på 
folkbibliotek i Västra Götaland som samlats in genom en enkätundersökning. 

1.3 Metod

I denna uppsats försöker jag kartlägga hur digitaliseringen av analogt material ser ut 
på folkbiblioteken i Västra Götaland. 

1.3.1 Urval

Jag begränsade mig till enbart Västra Götaland, för att hålla nere antalet informanter 
till ett antal jag kunde hantera på en såpass begränsad tid, i synnerhet eftersom jag 
arbetade ensam. Att ha med fler regioner i undersökningen hade krävt mycket mer tid 
än vad som stod till buds. Jag valde att begränsa mig till huvudbiblioteken (50 st, ej 
medräknat filialer) eftersom jag förutsatte att huvudbiblioteket och filialbiblioteken, 
om sådana finns, har samma policy när det gäller digitaliseringsarbete. Jag 
identifierade biblioteken med hjälp av en lista tillgänglig på kulturivast.se, där alla 
huvudbibliotek i Västra Götaland, med länkar till deras hemsidor fanns tillgängliga. 

1.3.2 Genomförande

Undersökningen gjordes genom att jag distribuerade en internetenkät (se Bilaga 2) till
alla huvudbiblioteken i Västra Götaland (50 stycken), och sedan analyserade deras 
svar med hjälp av de statistiska verktyg som finns i Google Forms. Jag valde enkäter 
framför intervjuer av olika skäl, framförallt då enkäter möjliggör att på kort tid täcka 
in ett stort antal respondenter, och eftersom jag inte hade något sätt att på förhand ta 
reda på vilka av folkbiblioteken som arbetade med digitalisering, ville jag inte 
genomföra intervjuer med informanter som inte skulle kunna ge tillräckligt utförliga 
svar som man behöver för att göra en intervjustudie. Enkäten skapas i Google Forms 
(Google, 2015), och mailades ut till alla huvudbibliotek i Västra Götaland .  

Google Forms är ett enkätverktyg som ingår i Google Docs, och därmed är det ett 
gratisverktyg alla som har ett Googlekonto kan använda. I Google Forms finns ett 
flertal olika alternativ för vilken form av frågor man vill ha; jag använde 
flervalsfrågor (både sådana där informanterna bara kunde ange ett svarsalternativ och 
sådana där flera alternativ var möjliga), kortare textsvar och längre textsvar. 
Användaren kan också välja olika teman för hur de vill att informanterna ska se 
enkäten när de svarar. Enkäterna kan skickas ut antingen via mail, med en länk till 
enkäten, eller genom att man mailar ut enkäten direkt. Jag valde att skicka länken 
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eftersom jag kontaktade både informationsdisken hos de olika biblioteken och deras 
enhetschefer. Jag ville att biblioteken internt skulle kunna vidarebefordra länken till 
den mest lämpliga personen på biblioteket, och det föreföll som att det vore troligare 
att detta skulle göras om jag skickade en länk istället för hela enkäten direkt. På detta 
sätt, kunde jag också skicka med ett brev som skulle vara det första mottagaren på 
biblioteket såg, snarare än enkäten direkt.  

Allt eftersom informanterna besvarar enkäten, registrerar Google Forms de svar som 
kommer in, varifrån de kommer, och vilket datum de kommer in. Inställningen kan 
göras så att den som skapat enkäten får ett meddelande varje gång ett svar registreras, 
och jag valde att göra detta. I en excelfil, där jag även hade med utsändningsdatum 
för enkäten och påminnelsebrevet (som skickades ut till de bibliotek som inte svarat 
en vecka efter att enkäten skickats ut första gången), registrerade jag vilka av 
biblioteken som hade svarat och när. Detta gjordes för att ge mig själv bättre 
överblick. Såväl enkäten som följebrevet, påminnelsebrevet och exceltabellen finns i 
uppsatsens bilagor. Kontaktinformationen till de olika biblioteken, samlades in från 
deras hemsidor. Jag skickade enkäten med medföljande brev till både 
informationsdisken på biblioteken och enhets-/bibliotekscheferna i de fall där jag 
kunde lokalisera kontaktinformation till både informationen och cheferna. Detta var 
dock inte alltid fallet.

Mitt fokus i enkäten, och i uppsatsen som helhet, låg på att få fram en grundläggande 
bild av hur mycket man arbetar med digitalisering på folkbiblioteken i Västra 
Götaland, och vilka attityder bibliotekarierna som arbetar på biblioteken har till 
digitalisering. Eftersom bara en bibliotekarie per bibliotek svarade (utom i ett fall), 
visar mina resultat på vad just dessa informanter tycker. Jag formulerade därför mina 
enkätfrågor kring vad man gjorde på informanternas bibliotek och vad de tyckte var 
viktigt, men frågade även om vad de tyckte var viktigt för bibliotekssektorn i stort (Se
enkät i Bilaga 2). Jag valde bort att fråga om digitaliseringsmetoder; hur man gjorde 
sitt urval, vilken teknik man använde för att digitalisera, vilka format man sparade det
digitaliserade materialet i. Dessa frågor är mycket intressanta, men det fanns inte rum 
för dem i min undersökning. Vidare skulle denna typ av frågor passa bättre in i 
undersökningar som görs med informanter på bibliotek där man redan vet att 
digitaliseringsverksamhet förekommer, vilket sätter dem utanför ramen för denna 
studie som ju syftar till att kartlägga förekomsten av digitaliseringsarbete på 
informanternas bibliotek, inte tillvägagångssättet. 

Enkätstudier används för att samla in ett underlag från ett flertal olika personer på ett 
snabbt och smidigt sätt. Det är inte lika flexibelt som intervjuer, men betydligt mindre
tidskrävande. Ytterligare en fördel med en enkätstudie är att alla informanter svarar 
på exakt samma frågor, ställda i samma ordning, vilket inte alltid är fallet i en 
intervjusituation. Material insamlat genom enkäter kan också användas i både 
kvalitativa och kvantitativa studier. Ett av problemen med enkätstudier är dock att det 
kan vara svårt att få in svar, och praktiskt taget alltid måste påminnelser skickas, men 
detta garanterar inte att man får in svar. Hos enkäter i pappersform bedöms en 
acceptabel svarsfrekvens ligga på 60% eller högre, medan allt under 50% är helt 
oacceptabelt (Bryman, 2009, s. 228-231). I Enkätbokens tredje upplaga från 2007 
(Trost s. 133-135) skriver Hultåker att det är vanligt med lägre svarsfrekvens vid 
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internetenkäter än brevenkäter, eftersom det är lättare att glömma bort att besvara en 
sådan enkät än en i pappersform; detta trots att det är både lättare och billigare att 
skicka påminnelser om internetenkäter. Andra faktorer som kan ligga bakom den 
lägre svarsfrekvensen är, enligt Hultåker, att enkäten kan sorteras som skräppost i 
mottagarens filter, att mottagaren inte kontrollerar sin mail särskilt ofta (det är dock 
inte sannolikt att detta skulle påverka just min undersökning, eftersom bibliotek som 
regel kontrollerar inkorgen i informationsmailen minst en gång om dagen), att 
mottagarens inkorg är full eller helt enkelt att mottagaren har bytt mailadress. 

En undersöknings reliabilitet handlar om hur tillförlitlig den är, och därmed om man 
skulle få samma resultat om man gjorde om undersökningen. Jag har inte haft 
möjlighet att göra om min undersökning med vissa av informanterna för att se om jag 
skulle få samma svar en andra gång, och på så sätt mäta reliabiliteten, vilket är vad 
Bryman (2009, s. 161) rekommenderar att man gör, i synnerhet om forskningen är 
kvantitativ. Dock upplever jag inte detta som ett större problem, då min undersökning
endast syftar till att vara en inledning till ett senare, större kartläggningsarbete i 
framtiden, om intresse för det finns. 

Bryman (2009, s.163) tar vidare upp validitet som en viktig faktor att ta hänsyn till 
när en undersökning görs. Validitet behandlar om en undersökning verkligen 
undersöker det den säger sig undersöka. Validitetsbegreppet har flera olika versioner, 
såsom mätningsvaliditet, ytvaliditet, begreppsvaliditet med flera. Min undersökning 
strävar efter att besvara två frågor; vilka attityder och tankar som finns hos personalen
på folkbibliotek om digitalisering av analogt material, och hur mycket dessa 
folkbibliotek arbetar med digitaliseringsverksamhet. Jag avser inte att visa på ett 
konklusivt resultat, och skulle heller inte kunna göra det eftersom min svarsfrekvens 
är för låg och urvalsgruppen är alldeles för liten för att kunna leda till någon form av 
generell slutsats. Denna undersökning kan däremot ge ett indikativt resultat, och 
därmed visa på tendenser.

Av de femtio huvudbibliotek som enkäten skickats till, svarade trettio stycken på 
enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 60 %. Ett av dessa, lämnade in två svar, och 
ett annat bibliotek valde att skicka ett mail istället för att besvara enkäten, och i detta 
mail informera mig om att de avstod från att svara på enkäten på grund av att de inte 
hade någon digitaliseringsverksamhet. Eftersom många av enkätfrågorna inte direkt 
rörde bibliotekens egen digitaliseringsverksamhet och eftersom jag använde vissa av 
de analysverktyg som finn inbyggda i Google Forms, har jag inte tagit med detta svar 
i min undersökning. I de flesta fall kommer svaren från det bibliotek som besvarade 
enkäten två gånger, att behandlas som enbart ett svar. Detta på grund av att svaren på 
en klar majoritet av frågorna var identiska. Där olika svar getts, anges det i 
presentationen av resultaten nedan.  

Efter att jag hade stängt enkäten, laddade jag ned alla svaren i en excelfil; Google 
Forms sparar automatiskt alla svar i detta format. För att lättare kunna jämföra hur 
olika bibliotek hade svarat på samma fråga, ordnade jag mitt kalkylblad så att 
kolumnerna (lodräta) var svaren på frågorna och raderna (vågräta) var varje 
informant. Därefter gick jag igenom svaren fråga för fråga. För vissa av frågorna, 
skapade jag tabeller för att göra det tydligare för mig själv hur många respondenter 
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som angivit ett visst svarsalternativ, och hur de olika alternativen stod i förhållande 
till varandra. Detta gjordes enbart med de flervalsfrågor där endast ett svarsalternativ 
kunde anges, inte de där flera alternativ kunde ges eller svaren gavs i textform. 
Därefter började jag gå igenom de frågor där antingen flera svarsalternativ kunnat 
anges, eller där svaren var i textform. Dessa delade jag sedan i kategorier; de som 
angick det egna biblioteket och de som angick bibliotekssektorn i stort. Majoriteten 
av informanterna arbetade som bibliotekarier, men ett fåtal av svaren kom från 
bibliotekscheferna, och några var arkivarier eller arbetade specifikt med 
digitalisering. 

1.3.3 Forskningsetik

Det finns inga större forskningsetiska problem att ta ställning till i denna typ av 
undersökning. Undersökningen berör inte någon känslig information, och ingen 
informant omnämns med namn, eller ombads ens att uppge sitt namn i enkäten. 
Enkätsvaren finns i min ägo, men görs inte offentliga. Inte heller publiceras den 
kontaktlista med mailadresser jag upprättade för eget bruk, utan enbart en lista över 
de deltagande biblioteken och när svaren kom in.

1.3.4 Analysmetod

Analysen av det empiriska materialet som samlades in via enkätundersökningen 
inleddes med att svaren på de mer kvantitativa enkätfrågorna strukturerades upp i 
tabeller. De frågor där svaren som gavs, krävde en mer kvantitativ analys, lästes 
igenom, kontrasterades mot varandra och jämfördes med den tidigare forskningen 
avsnitt 1.2  ovan) för att informanternas uttryckta åsikter och de tendenser som gick 
att urskilja skulle kunna presenteras.
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2. RESULTAT

De resultat som här presenteras och analyseras, är hämtade från den genomförda 
enkätstudien. Dessa resultat kommer att jämföras med och diskuteras i förhållande till
den tidigare forskningen (se avsnitt 1.2) i kapitlet Diskussion och slutsatser nedan.

2.1 Digitaliseringsarbetet vid de bibliotek som svarade

Enkäten skickades ut till femtio bibliotek i Västra Götaland. Trettio (60%) svarade i 
tid. Svarsfrekvensen på min undersökning var alltså acceptabel. Som visas i Tabell 1, 
anser femton (50%) av dessa att det är viktigt med digitaliseringsarbete på deras egna 
bibliotek och två (7%) att det är mycket viktigt. Tolv (40%) bibliotek tycker att 
digitaliseringsarbete är oviktigt på deras eget bibliotek och ett (3%) att det är mycket 
oviktigt. 
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Tabell 1 visar om informanterna tycker det är viktigt med digitalisering på det 
egna biblioteket
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När det gäller bibliotekssektorn i allmänhet, som visas i Tabell 2, anser tjugotvå 
(73%) att det är viktigt med digitaliseringsarbete för bibliotekssektorn i allmänhet, sju
(23%) att det är mycket viktigt, och bara en (3%) att det är oviktigt. 

Sju (23%) av informanterna har angett att det pågår 
digitaliseringsverksamhet på deras bibliotek. Dessa projekt inleddes i 
många av fallen på grund av att biblioteket tilldelades projektpengar för 
digitaliseringsarbete. Andra orsaker var att användare uttryckte önskemål 
om att material skulle digitaliseras, att ett behov identifierades, eller, för 
Skara stifts-och landsbibliotek, att de fick i uppdrag av kommunen att 
digitalisera. De bakomliggande skälen till att dessa bibliotek digitaliserar 
material, är både för att göra det lättare för användare att få tag på 
materialet och för att bevara materialet inför framtiden.

Det material dessa sju bibliotek digitaliserar är av lokalhistorisk natur, 
tidningsurklipp, fotografier, mikrofilm, brev, intervjuer och ljudinspelningar. Mycket 
är släktforskningsrelaterat. Ett bibliotek  anger att de digitaliserar en ”En speciell 
biografisk serie som publicerades i lokaltidningen under ett antal år och som har 
bevarats hos oss i form av tidningsklipp placerade i kuvert” (Enkätsvar, 2015-05-12). 
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Skara stifts- och landsbibliotek är något utstickande då de digitaliserar väldigt mycket
och i många olika kategorier. De olika målgrupper som biblioteken anger att man 
digitaliserar för är släktforskare, lokalhistoriskt intresserade, forskare, skolor (lärare 
och elever) samt övriga intresserade. Det variera lite vilka det är som utför 
digitaliseringen; fem av biblioteken använder sin egen personal för 
digitaliseringsarbetet, tre använder sig av personal utifrån5. Personalen utifrån är 
projektanställda för just detta syfte, frivilliga från olika föreningar, eller så kommer 
personalen till biblioteket via olika arbetsmarknadsåtgärder eller för att arbetsträna.

Inför framtiden, har sju bibliotek (23%) angett att det finns planer för 
digitaliseringsverksamhet, och fem av dessa sju har redan i nuläget 
digitaliseringsverksamhet. Det framkommer inte varför två av biblioteken som i 
nuläget arbetar med digitalisering kommer att upphöra med detta, men det förefaller 
rimligt att det är för att projektpengarna kommer att ta slut. 

Det förekommer visst ABM-samarbete (Arkiv, Bibliotek, Museum); av de trettio 
biblioteken som svarande på enkäten, har nio (30%) stycken ett samarbete med 
museum, arkiv eller annan aktör när det gäller digitaliseringsarbete. Ett av dessa 
bibliotek lägger till att de ”Samarbetar väl inte direkt, men använder ibland deras 
digitaliserade material” (Enkätsvar, 2015-04-29). De övriga samarbetar med olika 
museer, och två av biblioteken har ett visst samarbete med varandra. Ett av dem 
samarbetar med Västarvet, som är en förvaltning inom natur- och kulturarv och ägnar 
sig mycket åt naturvård, arkeologi, kulturmiljöarbete med mera. Dessa museer/andra 
aktörer digitaliserar fotografier, och i ett fall även föremål.

Det digitaliserade materialet är huvudsakligen tillgängligt via webbsidor. Ett bibliotek
anger att materialet finns att tillgå ”i datafiler och register i pärmar” (Enkätsvar, 2015-
05-06), ett annat att det skickas över nätet till dem som begär det. Det finns bara 
begränsade planer, i de fall någon plan finns över huvud taget, för hur materialet ska 
bevaras i framtiden. 

2.2  Attityder till digitalisering

Som Tabell 1 visar var det jämnt mellan de informanter om tyckte det var mycket 
viktigt eller viktigt med digitalisering och de som tyckte det var oviktigt eller mycket 
oviktigt.  En av de som valde oviktigt, förklarade det med : 

Vi har faktiskt aldrig diskuterat detta på vårt bibliotek. Vi är en
ganska liten kommun på 25 000 inv. och på biblioteket arbetar
vi flexibelt över gränserna barn- vux etc. Vi har aldrig ställts
inför  behovet  att  digitalisera  analogt  material,   jag  vet  inte
riktigt  vilket  material  det  skulle  vara  aktuellt  med,  kanske
lokala böcker etc isf. Lokala tidningar skulle det finnas intresse
för.  
Men  för  tillfället  har  vi  fullt  upp  att  "hålla  näsan  ovanför
vattenytan".  Om vi satsar åt  något håll är det mot barn- och

5 Skälet till att det finns åtta svar från sju bibliotek är att ett av biblioteken svarade två gånger på 
enkäten, och på den här frågan skiljde sig svaren åt. 
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ungdomssidan.
Men jag vill egentligen inte säga att det är "oviktigt" för jag vet
inte vilka behov som finns, kanske vore det stort intresse om
man undersökte det hela. (Enkätsvar, 2015-04-29)

En annan som också markerade oviktigt, skrev : ”För att vi inte har så 
mycket sådant material, men om vi hade haft det så hade det varit viktigt 
både i bevarandesyfte och för att göra det lättillgängligt för så många som 
möjligt” (Enkätsvar, 2015-04-30). En tredje skrev: ”Vi har inte märkt 
någon efterfrågan från våra besökare av att digitalisera material som vi 
redan har analogt.” (Enkätsvar, 2015-04-30). Den informant som valde 
mycket oviktigt, skrev: ”Det ligger inte inom våra ramar.” (Enkätsvar 
2015-04-29). Övriga kommentarer tog upp sådant som att de inte har 
material som behöver digitaliseras, eller att det inte finns resurser att lägga
på den typen av verksamhet.

Bland de som hade valt att markera viktigt som svarsalternativ, fanns 
kommentarer som: ”Bevarandeaspekt av unikt material, typ 
lokalhistoriskt. ”(Enkätsvar, 2015-04-29), och ”Biblioteket har en 
bevaranderoll för lokalhistoriskt material. Det används av ex. elever och 
släktforskare.” (Enkätsvar, 2015-04-29).  En tredje informant skrev: ”Det 
är en bra väg att få till ett samarbete med muséer och arkiv, så kallat 
ABM-samarbete. Sedan skulle det möjliggöra att delar av vårt bestånd 
som idag inte får lånas ut skulle kunna bli tillgängliga för fler och på ett 
enklare sätt. Speciellt lokalhistoriskt material.” (Enkätsvar, 2015-05-12).  
Av de två som markerade mycket viktigt, skrev en: ”För framtida 
bevarande och tillgänglighet”(Enkätsvar, 2015-05-11). Några tar även upp 
utrymmesfrågan; digitalt material tar upp mindre plats.

I Tabell 2 visas det att alla utom en informant tycker att 
digitaliseringsverksamhet är viktig eller mycket viktig för 
bibliotekssektorn i stort. På frågan om varför, hänvisade tio stycken till 
sina svar på frågan om varför de tyckte att digitaliseringsarbete var viktigt 
på deras egna bibliotek. Bland de som markerade att det var viktigt, skrevs
kommentarer som ”Ur demokratisynpunkt lättare att få tillgång till 
gammalt, ömtåligt material var man än bor” (Enkätsvar, 2015-05-07), 
”Digitaliseringen ökar tillgängligheten och skapar nya möjligheter för 
bevarande och systematisering av material” (Enkätsvar, 2015-04-30) och 
”Det är en enstående möjlighet för alla att ta del av det kulturarv som finns
på alla orter” (Enkätsvar, 2015-04-29).
Den som tyckte att digitalisering är oviktigt, skrev ”Jag kan inte riktigt se 
vad som behöver digitaliseras men jag kanske vet för lite om det” 
(Enkätsvar, 2015-05-12). Vissa informanter betonar att även om de anser 
att digitaliseringsverksamheten är viktig, får den på intet sätt ta över från 
den övriga biblioteksverksamheten. 

De två sista frågorna i enkäten handlade om hur informanterna ser på 
svårigheter med digitalisering, både på det egna biblioteket och inom 
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bibliotekssektorn i stort. När det gällde det egna biblioteket hade tjugosju 
(90%) av trettio med bristande ekonomiska resurser som ett svar. Andra 
svar (i vissa fall överlappande med bristande ekonomiska resurser) var lågt
intresse hos användare/beslutsfattare, bristande kunskap hos personal, 
personalbrist och tekniska svårigheter. När det handlar om 
bibliotekssektorn i stort, svarar tjugonio (97%) stycken bristande 
ekonomiska resurser som ett alternativ. Den trettionde svarar enbart vet ej.
Förutom det ekonomiska, svaras det personalbrist och lågt intresse hos 
användare/beslutsfattare även här.
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3. DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur digitaliseringsarbetet ser ut på 
lokal nivå i Västra Götaland, och vilka attityder bibliotekarierna där har till 
digitalisering. På lokal nivå i Västra Götaland, förekommer det viss digitalisering, 
men inte i en särskilt stor utsträckning. 23% av de bibliotek som besvarade enkäten 
sysslar med digitaliseringsverksamhet. Detta trots att 57% av informanterna tyckte att
det är viktigt med digitaliseringsverksamhet på det egna biblioteket. Än fler, 97%, 
tycker att digitaliseringsverksamhet är viktigt för bibliotekssektorn i stort. Av detta 
kan slutsatsen dras att informanterna överlag anser att det är viktigt att digitalisering 
sker, men inte att det är något de borde göra själva. Det är mycket intressant att så 
många anser att det är viktigt att biblioteken spelar en roll inom digitaliseringen, men 
att de inte ser sig själva som några som ska vara delaktiga. Dessvärre är detta inte den
typen av undersökning som kan gå in och granska vad som ligger bakom detta, även 
om det vore mycket intressant att veta vilka som bibliotekarierna på folkbibliotek 
upplever har digitaliseringsansvaret. Möjligen kan det vara så att man anser att det 
ligger på Kungliga Biblioteket eller på något specialbibliotek, eller på Riksarkivet 
eller Riksantikvarieämbetet. Vi vet dock att Skara kommun har gett i uppdrag till 
stifts-och landsbiblioteket där att digitalisera, så det finns en tanke utifrån att stift- och
landsbibliotek i alla fall har en roll att spela. 

I tidigare forskning inom området, såväl nationell som internationell, framkommer att
ett stort problem när det gäller digitalisering är kostnaden. Detta bekräftas av 
enkätsvaren. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med resurser för att 
digitaliseringsverksamhet ska kunna genomföras i någon större utsträckning. Digisam
anger i sin rapport från 2015 att det finns en diskrepans mellan vad regeringen vill ha 
digitaliserat och vad det finns resurser till att digitalisera (s. 8). 28 av informanterna 
(93%) anger bristande ekonomiska resurser som vad de tror en av de största 
svårigheterna skulle vara för deras bibliotek när det gäller digitalisering. De bibliotek 
som har digitaliseringsprojekt, har antingen fått eller sökt projektpengar särskilt till 
det. Detta visar på att det inte finns utrymme i folkbibliotekens budget för att 
genomföra ett digitaliseringsarbete utan att extra pengar skjuts till. 

Som Riksantikvarieämbetet anger, bör digitalisering vara ett långsiktigt arbete, där 
man har tagit med i beräkningen att det digitala materialet kommer att behöva 
underhållas och vårdas, precis som analogt material. Med andra ord, ett 
digitaliseringsprojekt är inte bara att scanna in en bok och lägga upp den på Internet 
som en PDF-fil, utan det krävs ett gediget arbete för att det digitaliserade materialet 
ska vara användbart även i framtiden, och detta måste man vara medveten om redan 
från början. För att folkbiblioteken ska ha råd med detta, behöver de pengar. Dessa 
pengar kan komma från sökta finansiella bidrag från olika organisationer, eller de kan
vara offentliga medel som öronmärkts för digitaliseringsverksamhet, men oavsett var 
de kommer ifrån, måste de vara för mer än ett kortsiktigt projekt. Annars kommer 
materialet att digitaliseras och sedan inte underhållas, och därmed bli obsolet. Fyra av
folkbiblioteken i Västra Götaland har fått projektpengar för digitalisering, men när de 
pengarna tar slut, tillförs inte några nya resurser och projekten måste avslutas. Ett 
undantag är Skara Stifts- och landsbibliotek (som även fungerar som folkbibliotek). 
De har en omfattande, löpande digitaliseringsverksamhet som de genomför på 
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uppdrag av kommunen. Som stiftsbibliotek skiljer sig dock uppdraget hos biblioteket 
i Skara från uppdraget hos ett rent folkbibliotek, då stiftsbiblioteken är en form av 
specialbibliotek och har mer gammalt och unikt material i sina specialsamlingar än 
folkbibliotek i regel har. De har också forskare som användargrupp i större 
utsträckning än folkbibliotek normalt har. 

På nationell nivå i Sverige finns riktlinjer från Riksantikvarieämbetet och Kungliga 
Biblioteket för hur man ska gå tillväga med digitaliseringsarbete och hur urvalet av 
vilket material som ska digitaliseras i första hand ska ske, men av enkätsvaren att 
döma finns det inget liknande på lokal nivå. Finns det, är det ingenting som 
personalen på folkbiblioteken är medvetna om. Riktlinjer för hur man ska gå tillväga 
med urvalet av material att digitalisera och för hur digitaliseringsprocessen sedan ska 
gå till, är viktigt därför att det skapar en enhetlighet. Denna enhetlighet skulle inte 
bara vara utifrån vilka parametrar man gör urvalet, utan även i vilka format materialet
skulle finnas, och hur det skulle klassificeras. Det skulle kunna vara ett samarbete likt
LIBRIS, där alla folkbiblioteken skulle kunna dela sina katalogposter med varandra, 
och man på så sätt skulle kunna ta reda på vad andra bibliotek har. Detta skulle även 
minska risken att identiskt material digitaliseras flera gånger på olika orter. På 
nationell nivå finns dessa riktlinjer, och de är mycket användbara eftersom man har 
en sådan stor mängd av material som potentiellt ska digitaliseras, men man har också 
en möjlighet att diskutera de beslut som måste fattas med flera andra institutioner. På 
lokal nivå finns det mindre materialtillgång, men också mindre kunskap och 
erfarenhet av att göra de avvägningar som måste göras när ett beslut om vad som ska 
digitaliseras måste fattas.

Rapporterna från Digisam, Riksantikvarieämbetet och Kungliga Biblioteket visar alla 
på att fokus i Sverige ligger på att digitalisera kulturarvsmaterial. Denna tendens och 
tankesätt framgår även hos de bibliotekarier i Västra Götaland som besvarade 
enkäten; det material man antingen digitaliserar eller anser bör digitaliseras är i första 
hand sådant som kan betraktas som kulturarv. Detta kulturarv är dock inte ett 
nationellt kulturarv, utan i många fall enbart ett kulturarv på lokal nivå. Detta gör det 
på inget sätt mindre viktigt och intressant att bevara. Nio av folkbiblioteken svarade 
att de har ett samarbete inom digitalisering med ett museum, arkiv eller annan aktör. 
Sju av dessa håller dessutom på med digitalisering på egen hand. Just detta samarbete
med museum eller arkiv bekräftar tanken att det man i första hand vill digitalisera är 
just kulturarvsmaterial; sådant man vill bevara för kommande generationer. Inom hela
ABM-sektorn finns det ett intresse för kulturarv i alla dess former, och även om 
folkbiblioteken inte har ett bevarandeuppdrag, är det där som lokalbefolkningen i 
många fall får tillgång till kulturarvsmaterial av den typ som intresserar i synnerhet 
släktforskare.

Den fördel som Tait et al. (2013) tar upp med digitaliserat material; att det ger en 
bättre överblick över vad som finns, gäller enbart om det digitaliserade materialet 
katalogiseras, och dessa kataloger görs tillgängliga. Om det material som 
folkbiblioteken digitaliserar bara finns i deras egna databaser, eller på andra sätt kan 
vara svårt att lokalisera, kan det leda till att mer material blir digitaliserat flera gånger 
om. Digitalisering är dyrt, och det är därför viktigt att alla institutioner som arbetar 
med digitalisering, folkbibliotek, universitet, Riksantikvarieämbetet med flera, har 
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kännedom om vad andra redan har digitaliserat. Riksantikvarieämbetet tar upp i sin 
rapport  Riktlinjer för digitalisering av kulturarvsmaterial på Riksantikvarieämbetet 
(2015) hur de innan ett digitaliseringsprojekt inleds, gör en grundlig efterforskning 
för att säkerställa att det material de digitaliserar inte redan finns digitaliserat av 
någon annan. Denna efterforskning garanterar dock inte att de verkligen hittar en 
eventuell tidigare digitalisering; eftersom mindre bibliotek gör sitt digitaliserade 
material tillgängligt på ett antal olika sätt som kan vara svåröverskådliga. Som 
enkätsvaren visar, tillgängliggör informanterna, eller i ett fall planerar att 
tillgängliggöra, sitt digitaliserade material på olika webbsidor och i lokala databaser, 
men ett av biblioteken anger att de skickar materialet elektroniskt till dem som begär 
det. Detta är en av effekterna av att det inte finns någon gemensam strategi för var 
och hur sådant material ska katalogiseras. Det är något som det vore intressant att ta 
reda på mer om, och det belyser det problem som finns i att det inte har gjort någon 
undersökning i Sverige om vilka material som digitaliserats av folkbiblioteken. 

I enkäten frågades efter var metadatan runt det digitaliserade materialet lagrades, och 
svaren varierade mellan LIBRIS, den egna katalogen, med länk i katalogposten, i 
olika databaser (det framkommer inte hur tillgängliga dessa databaser är för 
användare utifrån), i bibliotekets släktforskaravdelning och, på ett ställe, att arbetet 
inte kommit så långt att de vet var de ska lagra metadatan än. Detta understryker 
bristen på samordning inom folkbibliotekssektorn för var digitaliserat material ska 
göras tillgängligt, och hur användare utifrån ska få tillgång till det. Detta trots att 
informanterna anger att de målgrupper de tänker sig att materialet ska finnas till för 
(släktforskare, lokalhistoriskt intresserade, forskare med flera) mycket väl kan 
komma från platser utanför den egna kommunen. Vikten av att digitaliserat material 
finns lättillgängligt och gemensamt förvarat, belyses i Tait et al.'s artikel från 2013; 
som det står citerat i kapitlet om tidigare forskning, upptäckte skotska lokalhistoriska 
intresseorganisationer att de genom att inte fritt dela material med varandra, kraftigt 
hade begränsat möjligheterna att spåra individer som flyttat från en ort till en annan. 
Det är inte alls orimligt att detta skulle kunna vara ett problem även för svenska 
släktforskare eller andra forskare inom lokalhistoria; när den individ eller släkt de 
följer flyttar till annan ort, försvinner den, och om inte den andra orten har gjort sitt 
historiska material tillgängligt, kan det vara mycket svårt att veta var individen eller 
släkten tog vägen, i synnerhet om de flyttade flera gånger under en inte alltför lång 
tid. Detta är ett problem som kan lösas, i alla fall delvis, med att lokalhistoriskt 
material finns tillgängligt digitalt. 

Som denna undersökning visar, pågår det spridda digitaliseringsverksamheter på lokal
nivå i Sverige, precis som det gör internationellt. I Sverige finns det dock ingen 
samlad överblick över vad som digitaliseras på lokal nivå, eller av vem det 
digitaliseras. 
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4. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING

Något som det vore mycket intressant att i framtiden se forskning över, är en 
landsomfattande kartläggning över hur folkbiblioteken i Sverige arbetar med 
digitalisering, och vilka attityder som finns kring digitaliseringsarbete. Vidare vore 
det spännande att granska mer djupgående vilka problem som finns gällande 
digitalisering inom olika bibliotekstyper. Vilka skillnader och likheter finns i 
materialurval inom folk- och forskningsbibliotek? 

Det behövs även studier som riktar sig mot mer långsiktigt bevarande av digitaliserat 
material. Vi vet att många digitala format har en begränsad livslängd, och det kommer
att behövas planer för hur man ska lösa de problem som kommer att uppstå när 
programvaran blir förlegad. 

Som konstaterades i metodkapitlet, finns det ett behov av uppföljande studier efter 
denna, bland annat någon som fokuserar på hur de folkbibliotek som arbetar med 
digitalisering går tillväga. Det räcker inte enbart att, som i denna undersökning, 
granska om man digitaliserar och vad, utan det behövs forskning om hur urvalet görs 
på digitaliserande folkbibliotek, vilka tekniska förutsättningar de har, var de får sina 
ekonomiska resurser ifrån och, inte minst, i vilka format de sedan lagrar det 
digitaliserade materialet. 

Som berördes i diskussionsavsnittet, anser en stor majoritet av informanterna i denna 
studie att digitaliseringsarbete är viktigt, och bör genomföras, men en betydligt 
mindre majoritet att de själva har en roll att spela inom detta. En intervjustudie som 
gick in och granskade varför så många inte anser att de själva har en roll att spela 
rörande digitaliseringen vore mycket intressant, i synnerhet eftersom de anser att 
bibliotekssektorn har ett ansvar för digitaliseringen.

Ytterligare något som det vore otroligt intressant att se en utredning om, skulle vara 
möjligheterna att skapa  ett gemensamt, nationellt register över vad som har 
digitaliserats, och av vem samt var det finns. Detta för att i så stor utsträckning so 
möjligt eliminera dubbeldigitaliseringen, och göra mer material tillgängligt för fler 
personer. 
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Bilaga 1. Brev till biblioteken

Hej!

Mitt namn är Amanda Greek, och jag håller på att skriva min kandidatuppsats i 
Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Högskolan i Borås just nu. Materialet till 
uppsatsen kommer att vara en kartläggning över digitaliseringen av analogt material 
vid folkbiblioteken i Västra Götaland. Jag tänker mig att göra detta genom en 
enkätundersökning. Det vore en stor hjälp för mig om ni skulle  kunna tänka er att 
delta i undersökningen? Enkäten nås på http://goo.gl/forms/k3H9NXMC0D. 

Jag behöver få in svaren senast den 12 maj.

Om ni undrar något , kontakta gärna mig (manda.greek@gmail.com) eller min 
handledare, Mats Dahlström (Mats.Dahlstrom@hb.se) 

Tack på förhand!

Bästa hälsningar,
Amanda Greek

--------------------------

Hej!

Jag skulle bara vilja påminna om att sista dagen att svara på enkäten om digitalisering
av analogt material är nu på tisdag (12/5).

Bästa hälsningar
Amanda Greek
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Bilaga 2.  Enkät

Digitalisering av analogt kulturarvsmaterial

Mitt namn är Amanda Greek, och jag håller på att skriva min kandidatuppsats
i Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Högskolan i Borås just nu.

Materialet till uppsatsen kommer att vara en kartläggning över
digitaliseringen av analogt material vid folkbiblioteken i Västra Götaland. Jag

tänker mig att göra detta genom en enkätundersökning. 
Jag behöver få in svaren senast 12 maj. 

Om ni undrar något , kontakta gärna mig ( manda.greek@gmail.com) eller min

handledare, Mats Dahlström (Mats.Dahlstrom@hb.se ) 
*Termen digitalisering i denna enkät betyder digitalisering av analogt

material, inte övriga digitala tjänster eller digitalt fött material.*
Tack för att du deltar!

*Obligatorisk

1. Vilket bibliotek arbetar du vid, och vilken roll har du där? *

2. Hur viktigt tycker du att digitaliseringsarbete är för ditt 
bibliotek? *

•  Mycket viktigt

•  Viktigt

•  Oviktigt

•  Mycket oviktigt

3. Varför? *
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4. Hur viktigt tycker du att digitaliseringsarbete är för 
bibliotekssektorn i stort? *

•  Mycket viktigt

•  Viktigt

•  Oviktigt

•  Mycket oviktigt

5. Varför? *

6. Ägnar sig ditt bibliotek åt digitalisering av analogt material? *

•  Ja
•  Nej

•  Vet ej

7. Om ja på fråga 6, vad har ni för syfte med 
digitaliseringsarbetet?

Flera alternativ kan anges

•  Bevarande av material

•  Underlätta för användare att komma åt det

•  Övrigt: 

8. Om ja på fråga 6,, varför inledde ni ett digitaliseringsarbete?

Flera alternativ kan anges

•  Uppdrag från kommunen

•  Fick projektpengar tilldelade för detta

•  Användare önskade det

•  Övrigt: 

9. Om ja på fråga 6, vilken materialtyp är det som digitaliseras?

Flera alternativ kan anges
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•  Mikrofilm

•  Brev

•  Lokaltidningar

•  Ljudinspelningar

•  Övrigt: 

10. Om ja på fråga 6, vilken typ av innehåll har materialet som 
digitaliseras?

ex. lokalhistoria, topgrafiskt material, släktforskningsmaterial etc

11. Om ja på fråga 6, katalogiseras materialet, och i så fall, var 
och av vem lagras metadatan?

ex. Libris, bibliotekets egen katalog etc.

12. Om ja på fråga 6, vilken/vilka är den tilltänkta målgruppen/-
erna för det digitaliserade materialet?

Flera alternativ kan anges

•  Släktforskare

•  Lokalhistoriskt intresserade

•  Forskare

•  Övrigt: 

13. Om ja på fråga 6, hur tillgängliggörs det digitaliserade 
materialet?
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14. Om ja på fråga 6, vilka är det som utför 
digitaliseringsarbetet?

•  Bibliotekets egen personal

•  Personal utifrån

15. Om alternativ 2 ovan, varifrån kommer denna personal?

Ex. företag, arkiv

16. Om ja på fråga 6, vilka planer finns för hur det digitaliserade 
materialet ska bevaras?

17. Samarbetar ni på ditt bibliotek med något museum/arkiv eller 
annan aktör som arbetar med digitalisering? *

•  Ja
•  Nej

•  Vet ej

18. Om ja på fråga 17, vilket museum, arkiv eller annan aktör?
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19. Om ja på fråga 17, vilken typ av material är det de 
digitaliserar?

20. Finns det planer på framtida digitaliseringsverksamhet på ditt
bibliotek? *

•  Ja
•  Nej

•  Vet ej

21. Om ja på fråga 20, vilken typ av digitaliseringsverksamhet?

22. Vad tror du skulle vara den största svårigheten för ditt 
bibliotek när det gäller digitalisering? *

Flera alternativ kan anges

•  Bristande ekonomiska resurser

•  Lågt intresse hos användarna

•  Lågt intresse hos beslutsfattarna
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•  Övrigt: 

23. Vad tror du skulle vara den största svårigheten för 
folkbibliotek i allmänhet när det gäller digitalisering? *

Flera alternativ kan anges

•  Bristande ekonomiska resurser

•  Lågt intresse hos användarna

•  Lågt intresse hos beslutsfattarna

•  Övrigt: 
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Bilaga 3. Kontaktlista
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BIBLIOTEK SKICKAT SVARAT PÅMINNELSE
Ale 2015-04-29 2015-05-08
Alingsås 2015-04-29 2015-04-30
Bengtsfors 2015-04-29 2015-05-08
Bollebygd 2015-04-29 2015-05-12 2015-05-08
Borås 2015-04-29 2015-05-12 2015-05-08
Dals-Ed 2015-04-29 2015-04-29
Essunga 2015-04-29 2015-04-29
Falköping 2015-04-29 2015-05-05
Färgelanda 2015-04-29 2015-05-08
Grästorp 2015-04-29 2015-05-08
Gullspång 2015-04-29 2015-04-29
Göteborg 2015-04-29 2015-04-29
Götene 2015-04-29 2015-05-08
Herrljunga 2015-04-29 2015-05-08
Hjo 2015-04-29 2015-04-29
Härryda 2015-04-29 2015-05-08
Karlsborg 2015-04-29 2015-04-29
Kungälv 2015-04-29 2015-05-09 Mail. 2015-05-08
Lerum 2015-04-29 2015-04-30
Lidköping 2015-04-29 2015-05-08
Lilla Edet 2015-04-29 2015-05-11 2015-05-08
Lysekil 2015-04-29 2015-05-06
Mariestad 2015-04-29 2015-04-30
Mark 2015-04-29 2015-05-08
Mellerud 2015-04-29 2015-04-30
Munkedal 2015-04-29 2015-05-11 2015-05-08
Mölndal 2015-04-29 2015-05-08
Orust 2015-04-29 2015-05-07
Partille 2015-04-29 2015-05-08
Skara 2015-04-29 2015-05-11 2015-05-08
Skövde 2015-04-29 2015-04-29
Sotenäs 2015-04-29 2015-05-08
Stenungsund 2015-04-29 2015-04-29
Strömstad 2015-04-29 2015-05-04
Svenljunga 2015-04-29 2015-05-08
Tanum 2015-04-29 2015-05-11 2015-05-08
Tibro 2015-04-29 2015-04-29
Tidaholm 2015-04-29 2015-04-29
Tjörn 2015-04-29 2015-05-08
Tranemo 2015-04-29 2015-05-04 *2
Trollhättan 2015-04-29 2015-05-08
Töreboda 2015-04-29 2015-05-11 2015-05-08
Uddevalla 2015-04-29 2015-05-11 2015-05-08
Ulricehamn 2015-04-29 2015-05-08
Vara 2015-04-29 2015-05-08
Vårgårda 2015-04-29 2015-04-30
Vänersborg 2015-04-29 2015-05-08
Åmål 2015-04-29 2015-05-12 2015-05-08
Öckerö 2015-04-29 2015-04-29
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