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Förord

Digitalisering av historiska källor, historikernas inställning till dessa och den 
upplevda problematiken har som ämne varit intressant och aktuellt. Det har 
varit en lärorik process som lett fram till den här uppsatsens resultat och 
slutsatser. 

Ett stort tack till handledaren Mats Dahlström som varit ett stöd och kommit 
med konkreta tips och infallsvinklar för utvecklingen av studien. Även ett stort 
tack till de fem historikerna för att jag fick möjlighet att intervjua er och för att 
ni tog er tid och ställde upp och gav er in i samtalen med stor entusiasm och 
utförlighet. 

Regina Jakobsson, 25/8 2015
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1. Inledning

I början av 2000-talet tillbringade jag många timmar i diverse arkiv. Både på 
grund av ren historisk nyfikenhet, men också för att lokalisera källmaterial till 
såväl ett gymnasieprojekt som till uppsatser i historia vid Örebro universitet. 
Exempelvis har husförhörslängder och arvsskiften vevats fram och använts 
som källmaterial. Det var förstås både en spännande och tidsödande process. 
Då kändes det svårt att ta till sig att stora delar av materialet skulle finnas 
tillgängligt digitalt i framtiden. Skulle verkligen inte åtskilliga timmar behövas 
för att ta sig igenom en hel rulle av husförhörslängder som kunde utmynna i ett 
eller två relevanta dokument? Skulle det bli möjligt att genom några få klick få 
upp en reproduktion av dokumentet på datorskärmen och därmed spara tid? 
Det kändes som en omöjlighet då. 

Förutsättningen för att kunna ge en bild av vår historia och det förflutna är 
förstås ett bra källmaterial. En historiker vill förstå, tolka och fånga meningen 
med människors beteenden, handlingar och levda liv och därför är valet av 
källmaterial viktigt (Kjeldstadli,1998).

En kvalitativ studie är tolkningsinriktad och handlar om att få förståelse för 
andra människors förståelse. Hur den sociala verkligheten ser ut beror på hur 
deltagarna tolkar verkligheten (Bryman, 2011). I den här kvalitativa 
undersökningen är tolkning och förståelse viktiga delar. Det handlar om att på 
ett kvalitativt sätt undersöka hur historiker förhåller sig till digitaliserade 
historiska källor och om det digitaliserade källmaterial som historikerna har 
använt sig av och uttalar sig om, har motsvarat deras intressen och behov. 
Därmed kommer upplevda problem kring digitalt källmaterial också att vara en 
central del i den här uppsatsen. 

Utgångspunkten och inspirationen till den här undersökningen uppstod genom 
artikeln Digital archives and history research (Maxwell, 2010). Kortfattat 
handlar den om hur historiker förhåller sig till arkiven- och bibliotekens 
digitaliserade innehåll. Den digitala teknologin har helt klart öppnat upp för 
häpnadsväckande nya möjligheter i samhället, men digitaliseringen har också 
baksidor. Det finns en rädsla för manipulering av digitala dokument och långt 
ifrån alla reproduktioner är trovärdiga. Historiker som forskar i det förflutna 
föredrar alltid originaldokument och de har svårt att lita på digitala källor, 
enligt Maxwell i artikeln.

Artikeln väcker således flera tankar och funderingar. Förhåller det sig 
fortfarande på det sättet som Maxwell (2010) hävdar, att historiker alltid 
föredrar originalkällor? Finns det en rädsla för manipulering av digitala 
dokument och anses digitala reproduktioner vara mindre trovärdiga? Och om 
så icke är fallet, lever de digitaliserade reproduktionerna upp till historikernas 
intressen och behov? 

Det finns flera olika aspekter av digitaliseringen som är viktiga att poängtera. 
Inom historieämnet har digitaliseringen inneburit förändringar på flera plan 
(Parland-von Essen & Nyberg, 2014). De verktyg som historikerna använder i 
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sin vardag är en av aspekterna. Datorer för ordbehandling, informationssökning 
via webben och kommunikation genom e-post är några av dessa verktyg. En 
annan stor betydelse av digitaliseringen rör förstås själva materialet. Det kan 
handla både om omvandligen från befintlig källa till digital källa, men också 
om användningen av material som är digital från första början. Den tredje 
betydelsen av digitaliseringen handlar om digitala metoder och att en del av 
dem innebär att det går att utföra krävande beräkningar på datorer som inte var 
möjliga innan. Digitaliseringen har på sätt och vis bidragit till att forskare nu 
kan svara på nya frågor. Sist, men inte minst öppnar även digital teknik upp för 
nya former av kunskapsspridning i samhället, enligt Parland-von Essen och 
Nyberg (2014).

Wildemuth (2009) för fram att det är av stor vikt att förstå och att kunna 
argumentera för varför en undersökning är relevant för området/ämnet. Varför 
är historiker och deras inställning och förhållande till digitala historiska källor 
ett viktigt ämne inom biblioteks- och informationsvetenskap? Som nämndes 
tidigare så har utvecklingstakten varit snabb i samhället och digitaliseringen 
har redan inneburit stora förändringar för den vetenskapliga världen. För 
historiker har den digitala tidsåldern inneburit en slags förskjutning från brist 
till överflöd av källmaterial. Det produceras dagligen enorma mängder av 
information i samhället, vilket gör att överflödet gäller speciellt material från 
vår egen tid, men således även från tidigare perioder. Från tidsperioder i 
historien med få källor bevarade för eftervärlden har digitaliseringen haft stor 
betydelse. Den har inneburit att digitaliserat källmaterial blivit tillgängligt för 
fler och för forskningen på ett helt annat sätt än innan (Parland-von Essen & 
Nyberg, 2014).

Vi befinner oss således i en brytningstid av gamla och nya medier, där vårt 
kulturarv är viktigt för oss och därför är det här ett relevant och högst aktuellt 
ämne att lyfta fram och få perspektiv på. Kultur- och demokratiminister Alice 
Bah Kuhnke har lyft kulturarvsfrågor och digitalisering som just viktiga och 
prioriterade områden för regeringen att arbeta med. Kulturarvet är viktigt 
eftersom det både levandegör och skapar en delaktighet i samhället mellan 
människor. Biblioteken har också en viktig roll när det kommer till att 
tillgängliggöra vårt kulturarv i olika former och format, enligt Alice Bah 
Kuhnke (Svedemyr, 2015).

Ur ett användarperspektiv kan även ämnet och dess slutsatser vara till nytta för 
de digitala biblioteken och arkiven. Att olika professioner och discipliner får 
perspektiv på varandras synsätt är också viktigt att lyfta, samt att uppsatsens 
resultat kan vara intressant för historiker själva. Det finns förvånansvärt lite 
publicerad forskning kring historikers synsätt och inställning till digitalt 
källmaterial (Roland & Bawden, 2012). Därför är detta något som också bidrar 
till relevansen för den här undersökningen. 
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2. Avgränsningar, problembeskrivning, syfte och 
frågeställningar

Avgränsning
Det finns en hel del publicerad forskning om digitalisering, det kulturella arvet 
och frågor som rör den bevarande aspekten av digitalt material inför framtiden. 
En stor avgränsning i den här undersökningen var att helt utesluta allt som rör 
den framtida digitala bevaringen. En ytterligare avgränsning var att utesluta 
elektroniskt födda källor. Fokus hamnade istället på att lyfta fram historiker 
som grupp och hur de förhåller sig till fysiska originalkällor och till digitala 
reproduktioner av dessa. Historikernas upplevda problem vid användandet av 
digitalt källmaterial stod också i fokus.

Problembeskrivning
I forskningsläget kring historikers syn på digitaliserade historiska källor är det 
främst undersökningar i Kanada, USA och Storbritanien som är framträdande. 
Den tidigare forskningen visar tydligt att originalkällan alltid har haft och har 
stor betydelse, att den personliga interaktionen med ett fysiskt original är viktig 
och att originalkällan inger en speciell känsla som inte en digital reproduktion 
kan mäta sig med. Samtidigt visar också forskningen att många historiker kan 
se fördelarna med att använda sig av digitalt källmaterial. Den tidigare 
forskningen gav därmed en bild av att historikers inställning till digitalt 
källmaterial förändras i takt med den digitala utvecklingen i samhället. Så vad 
innebär då den digitala tidsåldern för historikerna? Har den historiska 
forskningen ändrats i och med digitaliseringen i samhället eller är det 
fortfarande originalkällor som historiker föredrar att använda sig av? Kommer 
de intervjuade historikerna för den undersökningen att ha ett liknande 
förhållningssätt till digitalt källmaterial som den tidigare forskningen visar? 

Syfte
Syftet med den här kvalitativa undersökningen var därmed att lyfta fram och få 
perspektiv på hur historikerna förhåller sig till digitaliserade historiska källor. 
Detta gjordes genom att ta reda på vad historikerna använder sig av för 
källmaterial, hur de lokaliserar det och vad som är viktigt vid valet av 
källmaterial. Hur historikerna resonerar kring risken för manipulation, 
originalkällans betydelse och trovärdigheten hos digitala resurser var också av 
betydelse. 

Undersökningens syfte var även att identifiera problem som historikerna har 
upplevt vid användandet av digitala reproduktioner, samt att ta reda på om det 
digitaliserade källmaterialet som historikerna uttalat sig om har motsvarat deras 
intressen och behov.

Forskningsfrågorna
Att ha en klar föreställning av vilka frågor som skulle ställas och vad jag som 
forskare ville ha svar på, gjorde att det blev enklare att vara fokuserad under 
hela arbetsprocessen. Det gav också en övergripande bild av studien i sig. 
Forskningsfrågorna sågs därmed ses som ett problem som skulle lösas under 
processens gång (Wildemuth, 2009). 
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• Vilken inställning och förhållande har de intervjuade historikerna till 
digitaliserade historiska källor?

- Vad för slags källmaterial använder sig historikerna av, hur lokaliseras 
källmaterialet och vad är viktigt vid valet av källor?
- Hur resonerar historikerna kring originalkällans betydelse, risken för 
manipulation och trovärdigheten hos digitala reproduktioner?

• Vilka problem har historikerna upplevt i samband med användandet av 
digitala reproduktioner? Har det digitaliserade källmaterialet som 
historikerna uttalar sig om motsvarat deras intressen och behov? 
Varför, varför inte?  

3. Uppsatsens disposition

Efter introduktionen till ämnet inleddes uppsatsen med de avgränsningar som 
var nödvändiga att göra, följt av en problembeskrivning. I samma avsnitt 
presenterades även syftet med själva undersökningen, samt de forskningsfrågor 
som uppsatsen var centrerad kring.

I nästkommande avsnitt ges en bakgrund kring historiker och deras källor, där  
historikernas forskningsprocess beskrivs. Bibliotekens och arkivens viktiga roll 
i att tillhandahålla och tillgängliggöra material var också viktig att lyfta. Vidare 
var det även relevant att belysa digitaliseringens syfte i samhället och även att 
kortfattat ta upp hur två stora institutioner som Kungliga biblioteket och 
Riksarkivet (Digisam) arbetar med sitt digitaliseringsarbete och vilken policy 
och vilka kvalitetsnivåer som eftersträvas hos dem. 

Den tidigare forskningen ger en bild av historikers inställning och förhållande 
till digitaliserat källmaterial. Hur andra historiker har resonerat vid valet av 
källmaterial och hur källmaterial lokaliseras lyfts också. Likaså var det viktigt 
att ta upp hur andra historiker har resonerat kring originalkällans betydelse, 
manipulation och trovärdigheten hos digitalt material. Den tidigare 
forskningens bild av upplevd problematik och kritik från historiker var också 
viktig att ta upp, för att kunna sätta den här undersökningens resultat i ett 
perspektiv. En kortare sammanfattning av de viktigaste delarna avslutar 
avsnittet där det också finns utrymme att ta upp luckor i forskningen. 

Därefter kommer uppsatsen metod att belysas. Här förklaras uppsatsens 
tolknings- och förståelseram. Hur urvalet gick till och hur de semistrukturerade 
intervjuerna genomfördes är också viktiga delar i det här avsnittet. Uppsatsens 
representativitet, kodning och analysens utformning var andra viktiga delar att 
redogöra för. Metoddelen avslutas med ett kortare avsnitt med funderingar 
kring etiska aspekter.
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Det är i resultatet som den insamlade datan presenteras. Allra först ges en 
kortare presentation av de intervjuade historikerna. Resultatet utgör sedan två 
olika delar. Den första delen beskriver de intervjuade historikernas 
förhållningssätt till digitala reproduktioner, hur källmaterial lokaliseras och vad 
som är viktigt vid valet av ett källmaterial. Även originalkällans betydelse, 
risken för manipulation och trovärdigheten hos digitalt material tas upp i den 
första delen. Den andra delen visar den kritik och de problem som historikerna 
har upplevt i samband med användandet av digitaliserat källmaterial. 

Fortsättningsvis diskuteras resultatet i en tematisk analys. Hur den här 
undersökningens resultat kan förstås i perspektiv till den tidigare forskningen 
och bakgrunden i ämnet var av betydelse. Det handlade om att klargöra såväl 
likheter som skillnader med tidigare resultat. 

Vilka slutsatser den här kvalitativa undersökningen utmynnade i förs fram i 
avsnittet Slutsatser och förslag till fortsatt forskning. Precis som kapitlet 
antyder finns här även förslag till hur forskningen skulle kunna gå vidare inom 
ämnet. Sist men inte minst avslutas uppsatsen med en sammanfattning.  

4. Bakgrund 

I det här avsnittet ges en inblick kring historiker och deras forskningsprocess. 
Även arkiven- och bibliotekens viktiga roll i att tillgängliggöra och 
tillhandahålla material kommer att belysas, samt digitaliseringens primära syfte 
i samhället.

Bibliotek och arkiv har olika riktlinjer och måttstockar när gäller att digitalisera 
källmaterial. Därför är det relevant att kortfattat beskriva hur två stora 
institutioner i Sverige som Kungliga biblioteket och Riksarkivet faktiskt 
arbetar med sitt digitaliseringsarbete, vad deras digitaliseringspolicy innebär 
och vilka kvalitetsnivåer de ovan nämnda institutionerna försöker eftersträva. 
Deras arbete bör ses som exempel på hur digitaliseringsarbetet kan/ska gå till i 
samhället.

Syftet med bakgrundsinformationen och dess olika delar är därmed att sätta 
undersökningen i ett större sammanhang och att skapa förståelse för den 
fortsatta framställningen. 

4.1 Forskningsprocessen och källorna
Vad handlar historia om? Kortfattat går det att säga att historia handlar om 
handling och samhälle och om aktörer och strukturer. Med ett historiskt 
angreppssätt är det användningen och förhållandet till tiden som är speciellt 
(Kjeldstadli, 1998).
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Flóren och Ågren (2006) menar att historia som ord har flera olika betydelser. 
Det går exempelvis att likställa ordet med en berättelse eller en vits. Ordet 
används också kort och gott om det förflutna och en annan betydelse står för 
läran om det förflutna och betecknar strävan och förmedling av kunskap om 
vår historia. Historia som kunskapsfält handlar mestadels om människans 
förflutna och dess relationer. Det kan exempelvis röra sig om relationer som 
uttrycks mellan människor genom skatter och lagar, religiösa system eller 
ekonomiska arbetsfördelningar, snarare än genom känslomässiga förhållanden. 
Den historiska forskningen har genomgått förändringar under andra hälften av 
1900-talet. Fram till 1950-talets slut var det främst statens historia som det 
forskades om. Händelser eller fenomen förklarades ofta ur ett politiskt 
perspektiv. Från att forskningen till största delen har behandlat krig, kungar och 
tydligt märkbara händelser, har utvecklingslinjen inom historieämnet förändrats 
till att handla mer om allmänt samhällsinriktade frågor. ”Vanliga” människors 
liv, det lokala samhället och att förstå människor i ett sammanhang har blivit 
allt viktigare, likaså att undersöka tillstånd och gradvisa förändringar. 
Historieforskningen och dess utveckling under de senaste decennierna kan 
sammanfattas genom tre olika skeenden, enligt Flóren och Ågren (2006):

– Politik och beslutsfattande
– Materiella förutsättningar 
– Sociala och kulturella sammanhang

Dock är det viktigt att poängtera att det är en grov indelning och att äldre 
forskningsperspektiv lever kvar, även om det är i något förändrade former. 
Genom nya influenser har även den äldre forskningen fått en förnyad aktualitet 
(Flóren & Ågren, 2006).

Källorna har en större roll i historisk forskning jämfört med många andra 
discipliner. Det är historikernas arbetsmaterial. Utan källor skulle det vara 
omöjligt för historikerna att forska då de undersöker en verklighet som inte 
längre finns och som därmed inte heller går att påverka. För att kunna forska i 
det förflutna använder sig historikerna av de spår som historien har lämnat efter 
sig. För historiker handlar det om att granska, bearbeta, jämföra och tolka 
materialet på ett kritiskt sätt. Inom ämnet historia behöver det inte alltid vara 
givet på förhand vad som faktiskt är källor och vad som är litteratur, utan det 
avgörs utifrån forskarens syfte och frågeställningar (Flóren & Ågren, 2006). 

Den historiska forskningen kan anses beteckna ett samtal mellan historikern 
och källorna. Det är en slags dialog mellan teori och empiri, eller som en fram- 
och tillbakakoppling mellan antaganden och prövningen av dessa antaganden. 
Den historiska forskningsprocessen handlar i grunden om att svara på frågor 
som: Vad hände? Vem gjorde det? Var hände det? När ägde det rum? 
Ambitionen är dock högre och därmed vill historiker även svara på frågan: 
Varför uppträder ett fenomen? Genom den typen av frågor ges förklaringar till 
varför exempelvis en händelse har ägt rum. Det finns tre olika förklaringstyper, 
enligt Kjeldstadli (1998):

– Orsakförklaringar – Fenomenet/händelsen har en orsak och ägde rum 
på grund av något.

– Motivförklaringar – Det finns en avsikt bakom fenomenet/händelsen. 
Någon ville att det skulle ske. Det finns ett ändamål.
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– Funktionella förklaringar – Fenomenet/händelsen har en funktion, 
därför att det motsvarade vissa behov.

Källor är således vägen som leder fram till kunskap om vårt förflutna och som 
säger något om en faktisk verklighet tillbaka i tiden (Flóren & Ågren, 2006). 
Dock är det viktigt att poängtera att källor är avspeglingar av verkligheten och 
att det är okritiskt att tro att en fullständig bild av det förflutna ska kunna 
återskapas eller rekonstrueras. Att kunna komma fram till en absolut sanning är 
inte enkelt, utan det handlar snarare om att kunna se rimligheter i 
rekonstruktionen. För att källorna ska kunna ge några svar krävs som tidigare 
nämnts bearbetning av dem (Flóren och Ågren, 2006). Forskningsprocessen 
kan ses som ett pussel som ska läggas, men det är ett pussel där de flesta 
bitarna saknas. Därför handlar den historiska forskningen om att rekonstruera 
det förflutna med hjälp av de rester/spår som finns kvar för att visa hur det var 
eller till och med kan ha varit (Kjeldstadli, 1998).

Forskaren måste även skapa sig en uppfattning om källans trovärdighet. 
Källkritiskt tänkande är med andra ord grundläggande inom historisk 
forskning. Det handlar inte bara om huruvida källan är tillförlitlig eller inte, 
sann eller falsk, utan även om vilken tyngd som går att lägga vid källan som 
sådan (Flóren & Ågren, 2006). Historieforskningen kan sägas ha två olika sidor 
som båda måste finnas. Den ena sidan är kritisk, undersökande och analytisk 
och bryter ner forskningen i mindre delar. Den andra sidan är istället 
uppbyggande och konstruktiv. Det är i den sistnämnda delen som historikerna 
försöker hitta och påvisa strukturella mönster och sammanhang i det förflutna 
(Kjeldstadli, 1998).

En källa är något som tillkommit i ett annat syfte än att bidra med kunskap om 
vår historia. Det kan röra sig om förvaltningsmaterial, tidningsartiklar, 
offentliga publikationer, privata räkenskaper eller liknande, enligt Flóren och 
Ågren (2006). En bearbetning med exempelvis statistik är således också ett 
källmaterial. Det finns många olika slags källor. Vanligtvis görs en skillnad 
mellan kvarlevor och berättande källor. När det gäller kvarlevor är de en 
levande del av den verklighet de skildrar. Det är viktigt att undersöka källans 
äkthet och representativitet när det handlar om kvarlevor. Med berättande 
källor är det inte bara äktheten som bör ifrågasättas, utan också sanningshalten. 
Det är större risk att berättande källor är förvanskade eftersom en sådan källa 
återger en händelse som den inte själv var en del av. En berättande källa har 
med andra ord passerat en förmedlad länk. Vid den typen av källor kan det 
även vara viktigt att ifrågasätta tendens, närhet, oberoende eller rimlighet 
(Flóren & Ågren, 2006). Historiker gör en bestämning av källor utifrån upphov 
och funktion. Det innebär att källan ska dateras och att ta reda på i vilket syfte 
den kom till och av vem. Andra viktiga punkter att ta i beaktning är att 
historiker gärna vill ha flera olika källor som säger samma sak, men som är 
oberoende av varandra. Dessutom är det av stor vikt i vilket förhållande 
berättaren står till det som källan berättar. En förstahandskälla är en 
ögonvittnesskildring. Det är således den primära källan, det vill säga den källa 
som i tid och rum ligger närmast det som hänt (Kjeldstadli, 1998).

Många historiker använder sig av skriftliga källor. En skriftlig källa är 
vanligtvis en text skriven på ett papper. Givetvis finns det undantag. Ibland kan 
skriftliga källor istället ses som föremål, beroende på dess uppkomst och 
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utseende. Vanligtvis används skriftliga källor genom att innehållet i dem tolkas 
(Flóren & Ågren, 2006).

Inom modern historieforskning är det även vanligt att använda sig av muntliga 
källor. Källmaterialet skapas då vanligtvis med hjälp av intervjuer. Att det finns 
mycket att ta hänsyn till vid intervjuer visas senare i metoddelen, däremot är 
det ingen principiell skillnad mellan muntliga och skriftliga källor ur ett 
källkritiskt hänseende. Skrift bevarar dock fakta bättre än vad minnet gör. 
Däremot förutsätter det att det skrivits ner i nära anslutning till den faktiska 
händelsen. Har den skriftliga källan kommit till långt senare, bör den betraktas 
på samma sätt som ett muntligt minne, enligt Flóren och Ågren (2006).

4.2 Arkiven och bibliotekens roll 
Arkiv, museer och bibliotek kallas för vårt samhälles kollektiva minne. Av 
dessa tre institutioner torde det vara arkiven som är minst kända för den större 
allmänheten, men som är helt oumbärliga för historikerna. Arkivens roll är att 
ta emot material från bland annat myndigheter, privatpersoner, företag och 
organisationer. Materialet vårdas på arkivinstitutionen och görs tillgängliga för 
allmänheten. I tryckfrihetsförordningen finns offentlighetsprincipen som ger 
medborgare rätt till att ta del av allmänna handlingar. Dock kan tillgängligheten 
variera i olika utsträckning, på grund av den militära sekretessen, 
personsekretessen och utrikessekretessen. Även om en del material från 
privatpersoner, företag och organisationer förvaras i arkiv som är offentliga, är 
det ändå inte ovanligt att tillstånd behöver sökas för att få ta del av materialet 
(Kjeldstadli, 1998). 

Arkiven och biblioteken har en viktig roll i att tillhandahålla och 
tillgängliggöra källmaterial. Det är förstås också viktigt hur de digitaliserar 
materialet. De reproduktioner som historikerna har använt och använder sig av 
har skapats av flera olika aktörer, för olika målgrupper och med olika syften. 
Det är en aspekt som är viktig att komma ihåg i sammanhanget.

Det är också viktigt att komma ihåg att tillgängligheten även styrs av 
sekretesser som nämndes ovan.

Att själva tillgängliggörandet av information är en viktig del för biblioteken 
och arkiven är tydligt i Kulturdepartementets nationella strategi (2011) som 
handlar om att digitalisera, tillgängliggöra och digitalt bevara 
kulturinformation och kulturmaterial. Strategin, Digit@lt kulturarv, gäller för 
2012-2015 och innefattar riktlinjer för hur arbetet med det digitala kulturarvet 
både ska genomföras och följas upp i samhället. Anledningen till den 
utformade strategin är att alla kulturella verksamheter och arkivinstitutioner 
ska bevara samlingar digitalt och även tillgängliggöra dessa i en allt större 
utsträckning än innan. Dessa institutioner ska även ha en plan för hur de ska 
arbeta med digitalisering och tillgänglighet, samt att prioriteringar ska ske 
utifrån efterfrågan och den bevarande aspekten. Det kulturpolitiska målet är att 
ha ett levande kulturarv som används och utvecklas i samhället och för att nå 
detta behöver tillgängligheten bli bättre. Alla ska också kunna delta i kulturlivet 
och ha möjlighet till kulturella upplevelser och bildning. Därmed är de olika 
kulturinstitutionerna viktiga led i detta. Den digitala tekniken och de 
digitaliserade resurserna är viktiga för att kunna nå detta kulturpolistiska mål, 
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samtidigt som det också innebär att kulturarvet får ta plats och synas på flera 
ställen i samhället (Kulturdepartementet, 2011).

Ett väl etablerat tillvägagångsätt hos de institutioner som digitaliserar 
källmaterial är att generera enklare leveransfiler/visningsfiler för användarna. 
Bakom finns en hög kvalitet i så kallade arkivfiler som användarna inte 
kommer åt. Sannolikt är historikerna medvetna om att det är 
leveransfilerna/visningsfilerna som görs tillgängliga och att det är dessa som de 
får ta del av på datorskärmen. Inom forskningen är det dock arkivfilerna som 
många gånger behövs, som upprätthåller en högre kvalitet. Principen har 
beskrivits som problematisk av Dahlström (2011). Att medvetengöra denna 
princip och ha den i åtanke vid analysen var därmed relevant.

4.3 Kvalitetskrav
Digisam är en avdelning vid Riksarkivet och ett samordningssekretariat. Det är 
digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av vårt kulturarv som 
Digisam i huvudsak utvecklar och arbetar med. Digitalt material publiceras och 
tillgängliggörs på Internet. Dock är inte själva tillgängliggörandet tillräckligt, 
utan materialet måste också göras sökbart genom att förses med metadata. Det 
är en förutsättning för att material ska bli användbart (Digisam, 2015). 

Den övergripande visionen är att digitaliserat material ska vara tillgängligt och 
användbart för alla och att det ska ha en hög kvalitet. För att effektivisera och 
möjliggöra det digitala arbetet har principer upprättats. Principerna är tänkta 
som ett stöd i ett långsiktigt arbete, som i sin tur kan leda fram till riktlinjer och 
anvisningar (Digisam, 2015). 

Enligt principerna framgår det bland annat att kompetens och resurser ska 
användas på ett effektivt och ändamålsenligt vis vid själva genomförandet. 
Kvalitetshöjning av metadata (både analog och digital) ska prioriteras. Det är 
en förutsättning för att användbarheten ska både ökas och utvecklas i samhället 
och komma till nytta. Det framgår även av principerna att det är viktigt att 
olika digitaliseringsprojekt följs upp och utvärderas. Det kommer både leda till 
kompetensutveckling och att misstag som gjorts tidigare undviks. Uppföljning 
leder även till att bra digitalisering lyfts fram (Digisam, 2014).

På Kungliga biblioteket i Stockholm är det material på papper som har dålig 
kvalitet som prioriteras vid digitalisering. Det kan exempelvis röra sig om 
tidskrifter och tidningar. Just nu finns ett pågående projekt som handlar om att 
hitta lämpliga metoder för att kunna massdigitalisera dagspress framöver. 
Digitalisering av ljud- och bild är också aktuellt, eftersom många audiovisuella 
uppspelningsmedier är på väg att förstöras. Det rör sig om bland annat material 
från såväl SR som SVT. Gällande boksamlingar är det för närvarande SOU, 
Statens offentliga utredningar, som digitaliseras. Det digitala materialet finns 
inte samlat på någon enhetlig plattform i dagsläget och det är något som 
Kungliga biblioteket vill förändra och utveckla framöver (Konstenius, 2014).
          
Kungliga biblioteket (2011) har upprättat instruktioner för kvalitetsnivåer vid 
digitalisering. I den instruktionen framgår det att digitaliseringens främsta syfte 
är själva tillgängliggörandet. Oavsett vad det är för slags material som ska 
avbildas är en korrekt exponering och tonseparation viktig. Digitaliseringen ska 
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helst ske i en kontrollerad miljö. Utrustningen ska vara kalibrerad, för att så få 
avvikelser som möjligt ska uppstå mellan den digitaliserade resursen och den 
ursprungliga källan. Kvalitetskraven innefattar bland annat följande (Kungliga 
biblioteket, 2011): 

• Dokumentet ska uppbringa en optisk skarphet vid avbildningen.
• Dokumentet ska vara korrekt exponerat och jämnt belyst.
• Placeringen av dokumentet ska ske så rakt som möjligt.
• Fotograferingen ska allra helst ske mot en bakgrund som är neutral. 

Beskärningen ska därefter minimeras eller helt elimineras. 
• Eventuellt brus vid avfotograferingen får inte påverka texten eller 

bilden i innehållet, så att det blir en märkbar försämring i 
återgivningen. 

• Om det är möjligt ska hela sidor avbildas.

Kungliga biblioteket vill upprätthålla en effektivitet kring arbetssättet med 
digitalisering, själva produktionen och tillgängliggörandet, vilket framgår i 
digitaliseringsstrategin (Kungliga biblioteket, 2011). Målsättningen är att stora 
delar av deras samlingar ska bli såväl synliga, som sökbara och tillgängliga. 
Den huvudsakliga målgruppen för digitaliserade samlingar är inriktad mot 
högre utbildning och forskning. Samtidigt ska de digitala samlingarna i största 
möjliga mån också vara tillgängliga för gemene man. Urvalskriteriet handlar 
om bevarande, forskningsintresse, allmänintresse och finansiering. Samlingar 
eller dokument som är starkt efterfrågade prioriteras vid digitalisering. Även 
forskningsintressen prioriteras då dessa hör till Kungliga bibliotekets 
målgrupp, samt material som är sprött och känsligt, eller material som har 
format som börjar bli föråldrade. Det är viktigt för Kungliga biblioteket att 
upprätthålla en teknisk kvalitet och att det ska vara enkelt att söka och navigera 
sig fram till digitaliserat material.

5. Tidigare forskning i ämnet

Vad andra forskare har kommit fram till i liknande undersökningar är av stor 
relevans och kommer att behandlas i det här avsnittet. Den tidigare forskningen 
som presenteras är publicerad 2004-2015. Mycket har hänt kring digitalisering 
sedan 2000-talets början. Anledningen till att en del tidig forskning finns med 
är för att ge ett tidsperspektiv kring utvecklingen och för att också kunna ge en 
bred bild av historikers inställning och förhållande till digitala reproduktioner. 
Är historikers inställning till digitaliserat källmaterial under pågående 
förändring? Eller är det fortfarande originalkällan som historiker föredrar att 
använda sig av?

5. 1 Historikers informationsbehov har inte förändrats 
över en generation

Dalton och Charnigo (2004) har undersökt historikers attityd och användandet 
av digitalt källmaterial, vilket går att ta del av i artikeln Historians and Their 
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Information Sources. Artikeln är intressant för den här undersökningen då den 
visar historikers attityd till digitalt källmaterial under tidigt 2000-tal. 
Författarna tar upp vilka slags källor som är viktiga för historiker, hur 
historiker hittar och söker efter material och vad de har för prioriteringar och 
preferenser i samband med sökandet (Dalton & Charnigo, 2004).

För en historiker handlar det om att försöka tolka och analysera det förflutna 
genom att lappa ihop olika delar. Hur har då förekomsten av elektroniska 
resurser förändrat den historiska forskningen? För att svara på den frågan har 
Dalton och Charnigo utfört en enkätundersökning med amerikanska historiker. 
De fick 278 stycken användbara enkätsvar (Dalton & Charnigo, 2004).

I artikeln redogör de för det resultat som undersökningen visar, samtidigt som 
de också jämför resultatet med en liknande undersökning utförd av Stieg från 
1981. Vad de menar är att historikernas informationsbehov och egenskaper inte 
har förändrats nämnvärt över en generation och att det fortfarande är fysiska 
källor som till allra största delen utgör historikernas källmaterial. Däremot 
menar artikelns författare att den digitala tidsåldern har inneburit att historiker 
lättare kan identifiera källmaterial genom att använda sig av olika kataloger och 
index. Trots detta framkommer det ändå i resultatet av undersökningen att 
historiker har blivit mer öppna för att använda sig av olika slags 
informationskällor, än vad de var för en generation sedan (Dalton & Charnigo, 
2004).

Handskrifter har varit och är fortfarande ett vanligt förekommande källmaterial 
bland historiker. För att hitta och upptäcka historiska källor använder sig 
historikerna främst av sökhjälpmedel, fotnoter och arkiv- och 
bibliotekskataloger, men även genom källförteckningar, bibliografiska 
databaser, arkiven i sig eller genom konversationer med andra historiker. 
Dalton och Charnigo (2004) menar att kunskapen och användandet av 
bibliografiska verktyg har ökat sedan 80-talet. 

Undersökningen visade även vad som påverkar historikerna mest när det 
kommer till valet av informationskällor: kvalitet, tillgänglighet eller 
användarvänlighet. Övervägande delen menar att det är kvaliteten som är 
viktigast, men flera historiker påpekade att om källan inte är tillgänglig spelar 
förstås inte kvaliteten någon roll. En historiker ansåg att digitaliseringen av 
historiska källor har sparat både tid och pengar. En annan menade att han 
numera kan forska från sitt kontor, vilket var helt otänkbart innan (Dalton & 
Charnigo, 2004).

5.2 Nödvändiga alternativ
Även Duff, Craig och Cherry (2004) visar i artikeln Historians Use of Archival  
Sources: Promises and Pitfalls of the Digital Age, hur historiker använder sig 
av och resonerar kring källmaterial. Det är en artikel som ger perspektiv till den 
här undersökningens forskningsfrågor. För att samla in data har även de utfört 
en enkätundersökning. De flesta historiker tar hjälp av olika sökhjälpmedel, 
fotnoter bland referenserna eller arkivarier för att hitta och lokalisera 
information att använda sig av i sin forskning, enligt resultatet. Majoriteten av 
historikerna som forskar kombinerar digitala och analoga resurser, enligt Duff 
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et al. (2004). Varför använder sig då historikerna allra helst av originalkällan? 
Enligt artikeln har det med originalets tillstånd att göra och erfarenheten av 
användandet av den ursprungliga källan. Originalen upplevs vara mer 
tillförlitliga och fullständiga än vad digitala reproduktioner är. En av 
respondenterna uttryckte sig såhär: 

”They allow the user to be more fully in touch with the material and documentary contexts of 
the historical period.” (Duff et al., s. 19)
Den ursprungliga källan ger bättre stimulans till den historiska fantasin. 
Historiker menar att det är lättare att engagera sinnena och att bedömma 
äktheten och sammanhanget genom att använda sig av originalkällan. En av 
historikerna i undersökningen hävdade att det är sällan som en reproduktion 
faktiskt kan göra ett original rättvisa. Inom historisk forskning har det funnits 
och finns en stark föreställning om att den personliga interaktionen och 
hanteringen av objekt/dokument från vårt förflutna är viktig. Även om 
originalet har stort värde för de flesta historiker, visar undersökningens resultat 
också fördelarna med att använda sig av digitala reproduktioner. Digitaliserade 
resurser anses vara nödvändiga alternativ till de ursprungliga källorna. En av 
historikerna resonerade såhär, ett synsätt som Duff et al. (2004) menar att 
många historiker är beredda att hålla med om:

”What I give up in terms of sensuality I gain in availability.” (Duff et al., 2004, s. 19)

Några av respondenterna påpekade att de gillar att använda sig av digitalt 
material, men att de har upplevt dåliga reproduktioner. En av historikerna i 
undersökningen förklarade att denne varit med om reproduktioner som har 
varit svårlästa. Det har även förekommit stympade texter och andra faktorer 
som inverkat på kvaliteten och tydligheten. Problemet ligger i att det är en 
ojämn standard kring digitala reproduktioner och att de är känsliga för 
förändringar och alltför beroende av en teknik som ständigt är under utveckling 
(Duff et al., 2004). 

Går det då att lita på digitaliserade historiska källor? En del av historikerna 
ansåg att det kan vara svårt att ha säker kännedom om den digitaliserade 
källans härkomst och att det finns en risk för manipulering och oro för 
trovärdigheten hos elektroniska resurser. Det finns flera faktorer som måste 
uppfyllas för att historiker ska använda sig av digitaliserat källmaterial. 
Historiker vill vara försäkrade om att den digitaliserade källan/samlingens 
ursprung, dess fullständighet och att innehållet stämmer överens med 
originalet. Fullständig tillgång är förstås också en viktig och avgörande faktor i 
sammanhanget. Digitaliserade källor ersätter inte behovet av originalet, men 
kan däremot fungera som ett led i lokaliseringen av källor eller som ett 
alternativ då originalet inte är tillgängligt. För att bejaka historikers intressen 
och behov och för att få dem att använda digitaliserat material så kommer det 
alltid att handla om att digitala reproduktioner upprätthåller en bra kvalitet, 
Duff et al. (2004).
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5.3 Begränsad tillgång
Duff et al. (2004) har även tagit upp liknande frågor i artikeln Finding and 
using archival resources: a cross-Canada survey of historians studying 
Canadian history, där de genom en omfattande enkätundersökning tagit reda på 
hur historiker i Kanada förhåller sig till digitaliserat källmaterial. Flertalet av 
respondenterna uppgav att källorna i deras pågående forskning kom från många 
olika arkiv. Majoriteten använder sig av landsarkiv, men även stadsarkiv och 
universitetsarkiv var vanligt förekommande, enligt Duff et al. (2004). För att 
hitta och lokalisera användbart källmaterial var det arkiven, arkivens 
sökhjälpmedel och arkivarierna som var viktigast för detta ändamål. På fjärde 
plats kom fotnoter och andra slags referenser och på femte plats kollegor.
Hinder och problem som upplevdes av historikerna var bland annat att 
tillgången till vissa källor är begränsad, att det inte finns tillräckligt med 
sökhjälpmedel och att dessa inte är tillräckligt detaljerade, samt att vissa källor 
är i dåligt skick. Av historikerna var det 90 % som hade använt sig av 
originalkällan i sin forskning och 92 % av dem föredrog den ursprungliga 
källan vid val av källmaterial. Endast 25 % uppgav att de använder sig av 
digitala reproduktioner. Det är en siffra som får anses vara låg, men samtidigt 
är det viktigt att komma ihåg att mycket har hänt kring digitalisering sedan 
2004, då den här studien publicerades. Anledningen till att majoriteten föredrar 
originalkällor är för att dessa upplevs som äkta, pålitliga, fullständiga och 
läsbara. Det var 12 stycken av respondenterna som påpekade att anteckningar i 
marginalen är något som ofta saknas hos digitala reproduktioner, vilket gör att 
helheltsbilden och sammanhanget går förlorat. En av historikerna menade att 
det fysiska attributet med att använda sig av en originalkälla är viktigt och 
uttryckte sig enligt nedan:

”It provides the actual ‘texture’ as well as the actual ‘text’! This allows the user to reconstruct 
the full ‘sense’ of the document.” (Duff et al., 2004, s. 66)

I artikeln framgår det även hur viktig källans kvalitet är. Historikerna är 
kritiska till att digitala reproduktioner redigeras och att dessa ändringar inte är 
tydligt dokumenterade (Duff et al., 2004).

5.4 Historiker föredrar originalkällor
Som nämndes tidigare i inledningen så har Maxwell (2010) skrivit artikeln 
Digital archives and history research: feedback from an end-user, där han 
diskuterar digitaliseringen ur historikers perspektiv. Här lyfts historikers 
inställning och förhållningssätt till digitala källor fram. Artikeln är publicerad 
för fem år sedan, men visar en mer kritisk inställning till digitaliserat 
källmaterial än de tidigare artiklarna från 2000-talets början. Därför är det en 
intressant artikel att jämföra den här undersökningen resultat med. Föredrar 
historiker fortfarande originalkällor? Och litar inte historiker på digitaliserade 
reproduktioner? 

Historisk forskning handlar enligt tradition ofta om att på ett kvalitativt sätt 
analysera gamla pappersdokument. Maxwell (2010) frågar sig därför vad det är 
historiker vill ha för slags material från arkiven och forskningsbiblioteken. 
Historiker har speciella egenheter som färgas av i deras agerande med digitala 
källor. Som en kontrast till andra discipliner är det gamla källor de vill åt. En 
historiker svarar att denne sällan använder källor som är yngre än ett sekel. Ny 
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forskning i historien handlar därmed ofta om tillgången till primärkällor. Om 
initiativet till digitalisering syftar till att öka tillgången till historiskt material, 
istället för att äventyra dess överlevnad, hur ska då bibliotekarier tänka? Enligt 
Maxwell måste bibliotekarier som vill att historiker ska nyttja deras innehav 
komma ihåg att historiker alltid föredrar handlingar i original. Det finns en 
misstänksamhet mot översättningar, såväl som antologier. Revideringar, 
uppdateringar och förbättringar är ord som en historiker inte finner tilltalande i 
samband med källmaterial. Långt ifrån alla reproduktioner är trovärdiga och 
även den mest trovärdiga transkriptionen av en primärkälla kan innehålla fel. 
Det kan handla om att källor manipuleras på grund av politiska syften, men det 
kan också handla om att ursprungliga fel ”rättas” i samband med digitalisering. 
En historiker vill med andra ord helst utgå ifrån originalkällan, men när 
originalkällan är svåråtkomlig kan den digitala varianten underlätta och vara ett 
alternativ. Att den digitala reproduktionen består av bilder av 
originaldokumentet är av stor vikt. Det är förstås också viktigt att källans 
ursprung framgår i den digitala reproduktionen (Maxwell, 2010).

5.5 Kvalitet och trovärdighet  
Conway (2011) tar i artikeln Archival quality and long-term preservation: a 
research framework for validating the usefulness of digital surrogates upp 
kvaliteten och användbarheten hos digitala samlingar och är därmed viktig för 
den här undersökningen. 

Han menar att utvecklarna av digitalt material har koncentrerat sig på att 
upprätthålla en trovärdighet, men att uppmärksamheten kring själva innehållet 
och dess användbarhet och kvalitet har varit förhållandevis liten. Hur kan 
trovärdighet upprätthållas om inte användbarheten och kvaliteten också 
uppmärksammas? Conway (2011) hävdar att då digitala resurser skapas av 
tredjepartsföretag kan innehållets kvalitet och pålitlighet påverkas. När 
kvaliteten och användbarheten brister handlar det om problem med något av 
följande (eller en kombination av dem): den ursprungliga källan, 
omvandlingsprocessen till digital källa (OCR och skanning) eller 
efterbehandling i syfte att förbättra resursen. Kvalitetsfel gör därmed att en 
digital reproduktion blir betydligt mindre användbar än vad som många gånger 
förväntas, behövs eller önskas av användaren. En digitaliserad resurs får inte 
inneha felaktighter som hämmar tolkningsbarheten i källan. Att källans 
ursprung finns dokumenterad är också viktigt. En ofullständig digitaliserad 
resurs anses vara mindre användbar, oavsett vad användaren har för syfte och 
användningsområde, enligt Conway (2011).

Conway och Donaldson (2015) har undersökt förtroende och trovärdighet kring 
arkivmaterial i artikeln User conceptions of trustworthiness for digital archival  
documents. För arkiv som syftar till att hålla och leverera digitalt källmaterial 
är det egenskaper som är viktiga. Artikeln är en kvalitativ studie som bygger på 
intervjuer från tre fokusgrupper med användare vid Washington State Digital 
Archives. Resultatet tyder på att användarna uppfattar digitala resurser som 
pålitliga utifrån dess form, noggrannhet (att informationen är fri från felaktiga 
uppgifter), autenticitet, läsbarhet, stabilitet och giltighet.

14



5.6 Sättet att forska på har förändrats
I artikeln The Future of History: Investigating the Preservation of Information 
in the Digital Age (Bawden & Roland, 2012) har semistrukturerade intervjuer 
gjorts med historiker, bibliotekarier, arkivarier och webbforskare. Stora delar 
av artikeln handlar om elektroniskt födda källor och om den bevarande 
aspekten, delar som har uteslutits i den här undersökningen. Dock finns det 
några viktiga punkter som är värda att lyfta från artikeln. 
Resultatet visar att digitala resurser är användbara och viktiga för forskningen. 
Den digitala tidsåldern har inneburit att sättet att forska på har förändrats, 
precis som flera andra forskare också har kunnat konstatera i de andra 
artiklarna. Arkiven besöks inte lika ofta längre och tillgången och åtkomsten 
till digitalt källmaterial hade inte gått att föreställa sig för bara ett decennium 
sedan. En av historikerna i undersökningen menar att en av nackdelarna med 
digitaliseringen är att det finns en risk för att historiker blir bekväma i sin 
forskning och att den historiska forskning som skrivs och kommer att skrivas 
kan bero på tillgängligheten digitalt. Den digitala tidsåldern har också inneburit 
att historiker har fått tänka om och att källor numera måste förstås i ett bredare 
perspektiv. Gränserna för primära och sekundära källor håller på att suddas ut i 
och med digitaliseringen (Bawden & Roland, 2012).

Även Rutner och Shonfeld (2012) har undersökt hur forskningen har förändrats 
för historiker i och med digitaliseringen. Resultatet publicerades i Supporting 
the Changing Research Practices of Historians: Final Report from ITHAKA 
S+R. De har intervjuat såväl bibliotekarier som arkivarier och 39 stycken 
historiker i USA. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär. Alla de 
intervjuade historikerna hade använt sig av både fysiska och digitala 
arkivsamlingar i sin pågående eller nyligen avslutade forskning och 
övervägande delen var positivt inställda till att använda sig av digitalt 
källmaterial. 

Rutner och Shonfeld (2012) anser att digitaliseringen har förändrat historikers 
sätt att forska, inte minst genom olika sökfunktioner och användadet av 
digitalkameror vid interagerandet med källor. Tillgängligheten har också 
underlättat forskningen. En av historikerna i undersökningen menade att det 
sparar tid att kunna forska från datorn och att inte behöva resa långt för att 
komma åt olika arkivsamlingar. Det var relativt få av de intervjuade 
historikerna som endast använder sig av fysiska primärkällor i sin forskning. 
De fåtal som endast använde sig av originalkällor, gjorde det av gammal vana. 
Några historiker menade också att de många gånger inte hade något val, 
eftersom det källmaterial som de arbetade med inte fanns digitaliserat. Två av 
historikerna hade färdigställt och avslutat sin forskning genom att endast 
använda sig av digitaliserat primärt källmaterial. Deras inställning och 
förhållande till digitaliserat material var positiv. En av historikerna påpekade 
att den nya tekniken inte är något substitut, utan att det istället kan ses som ett 
komplement. En annan historiker menade att allt material kring hennes 
forskningsområde finns digitaliserat och att det ibland känns som att hon fuskar 
när hon använder det (Rutner & Shonfeld, 2012).

Chassanoff (2013) tar i sin studie Historians and the Use of Primary Source 
Materials in the Digital Age reda på hur historiker söker efter och lokaliserar 
källmaterial till sin forskning, vilka källor de helst använder sig utav, hur 
tillgängligheten för digitala källor är och hur historikerna ser på digitaliserade 
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reproduktioner. Artikeln är relevant för den här undersökning eftersom det är 
en av de senaste studierna som visar historikers förhållningssätt till digitalt 
källmaterial.

Chassanoff (2013) menar att tillgängligheten för arkivmaterial har genomgått 
stora förändringar de senaste tio åren. Därför var hon också intresserad av att ta 
reda på om historikernas forskningsmetoder ändrats i och med den tekniska 
utvecklingen. För att få svar på sina frågor har hon utfört en enkätundersökning 
på webben. Det var 86 akademiska historiker som deltog i studien. Resultatet i 
undersökningen visar att historikerna använder sig av flera olika arkiv för att 
lokalisera källmaterial. I sökandet efter källmaterial utgår flertalet ifrån 
referenser i artiklar och avhandlingar, men även bibliotekskataloger och 
arkivens webbplatser är till stor nytta. De allra flesta använde sig av såväl 
fysiska som digitala källor. Olika sökverktyg på webben framfördes som 
viktiga i forskningsprocessen. Böcker, korrespondens, tidskrifter, 
dagstidningar, handskrifter, dagböcker och fotografier var de primära källor 
som historikerna i Chassanoffs undersökning använde sig allra mest av. 

Huruvida historikerna föredrar ett fysiskt original, en digital reproduktion eller 
en kombination av båda, gavs skiftande svar. Flera historiker uppgav att de 
efter att ha sett den den digitala reproduktion, ville de få tillgång även till det 
fysiska originalet. Det finns flera anledningar till detta visar det sig i studien. 
Vissa historiker var missnöjda med kvaliteten på det digitaliserade 
källmaterialet, en del framhävde också att en del samlingar endast är delvis 
digitaliserade, vilket därmed försvårar användningen av dem. Dålig kvalitet på 
digitaliserade reproduktioner och ofullständigheten hos dem drar ner 
trovärdigheten (Chassanoff, 2013).

Att ha tillgång till originalkällan är viktigt. Transkriberade dokument är svåra 
att lita på eftersom det inte går att veta vilka regler som efterföljts vid själva 
transkriberingen. En historiker som forskar kring jordbruk på 1800-talet 
menade att han vill kunna känna på den fysiska källan och kunna vända blad. 
Det blir inte samma interaktion eller känsla med en digital reproduktion. 
Originalkällan beskrivs som ”the real thing” för en historiker. Över 90 % av 
respondenterna har dock använt sig av digitaliserade reproduktioner i sin 
forskning. Det är viktigt för historiker att digitala reproduktioner replikerar de 
attribut som också finns i arkiven. Det finns krav som ska uppfyllas för att 
historiker ska använda sig av digitaliserat källmaterial; det ska finnas 
detaljerade beskrivningar, kvaliteten ska vara hög och samlingarna ska vara 
kompletta (Chassanoff, 2013).

Sinn och Soares (2014) har tillsammans gjort en studie kring historiker och 
användningen av digitalt källmaterial. Det här är också en av de senare 
studierna kring historiker och deras användarbehov och som därmed är viktig 
att sätta i perspektiv till den här undersökningens resultat. Sinn och Soares 
(2014) ville undersöka den process som historikerna går igenom för att hitta 
digitalt material, vad som fick dem att använda digitala källor och vilka 
fördelar som finns med dessa, samt andra faktorer som kan spela roll vid valet 
av källmaterial. Historikernas upplevelser kring att arbeta i digitala 
arkivsamlingar framförs i forskningsstudien Historian´s use of digital archival 
collections: The web, historical scholarship, and archival research. 
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Resultatet visar att arkivsamlingarna utgör en viktig del av det källmaterial som 
historikerna arbetar med. Det är många historiker som fortfarande föredrar 
originalkällan, menar Sinn och Soares (2014), men det märks att historikernas 
preferenser börjar förändras allteftersom de konsulterar digitalt material. Enligt 
den här studien är webben den viktigaste resursen för historiker när det 
kommer till att lokalisera primärt källmaterial. Responsen kring digitaliserade 
resurser var blandad. Många av historikerna var positiva till de digitala 
samlingar som de använt sig av. De ansåg att användandet av digitala 
resurserna gör att de sparar både tid och den ansträngning som ofta krävs i ett 
fysiskt arkiv, precis som framkommit i flera andra studier. Många upplevde 
också att det är enkelt att använda sig av digitaliserade resurser. Några var 
missnöjda med kvaliteten, främst gällande digitala foton. En del av historikerna 
ansåg att digitala resurser saknar mångfald och att de är otillräckliga. Sinn och 
Soares (2014) kom fram till att för att historiker ska vara villiga och välja att 
använda sig av digitala källor och arkiv så måste innehållet vara bra och 
tekniken effektiv. Historiker har blandande känslor när det kommer till att 
jämföra den ursprungliga källan med den digitala reproduktionen. En del ser 
dem inte som samma ursprungliga artefakt. Ett original är alltid ett original, 
precis som framhävts i några av de andra artiklarna. Ändå är det många som 
anser att digitaliseringen har gett dem värdefull information och underlättat 
forskningen. En historiker uttryckte sig såhär:

”No, digital copies are NEVER [emphasis original] the same, but they are very, very useful.” 
(Sinn & Soares, 2014, s. 1802)

En annan historiker beskrev hur erfarenheten från fältarbetet har förändrats i 
och med digitaliseringen:

”The downside is that ‘field’ experience may be lost. Seeing, smelling, touching the 
documents, objects, and places that our historical subjects knew provides crucial insights that 
digital documents cannot.” (Sinn & Soares, 2014, s. 1806)

De digitala källorna anses som värdefulla, men de ses inte som ett substitut till 
den ursprungliga källan. Om vi bara hade de digitaliserade källorna skulle 
alldeles för mycket värdefull information försvinna, menar en historiker. Finns 
originalet, så väljs originalet om det är tillgängligt. Flera historiker upplever att 
de digitala källorna saknar auktoritet och att de därför använder dem som 
kompletterande källor. En av historikerna uppgav att han efter att ha använt sig 
av den ursprungliga källan, enkelt kunde gå in och kontrollera innehåll och 
citat i den digitaliserade reproduktionen. Sinn och Soares (2014) tar upp 
tillgängligheten som betydelsefull i artikeln och menar att det ofta är just 
tillgängligheten som gör att valet faller på den digitala resursen. 
Tillgängligheten för digitala källor gör det också enklare för läsaren att 
kontrollera det som påstås. De digitaliserade arkivsamlingarna har betytt och 
betyder mycket för historikerna och för många har de inneburit ett förändrat 
beteendemönster i själva forskningsprocessen. Historikernas åsikter går hela 
tiden isär gällande synen och inställningen till digitaliserade källor. En av 
historikerna i undersökningen, med en positiv inställning, uttryckte sig enligt 
följande:

”Truly excellent digital copies made by authoritative procedures seem to me as good as, and 
sometimes better than, originals.” (Sinn & Soares, 2014, s. 1806)
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5.7 Kontexten är viktig
I den tidigare forskningen konstaterar flera forskare att det är tydligt att 
kontexten är viktig för historiker. Weller (2012) hävdar i History in the digital 
age att själva kontexten är allt för en historiker. Hon menar att när 
informations- och källmaterial ändras från ett medium till ett annat finns det 
också en risk för att innehållet får en annan innebörd och att det nya 
digitaliserade mediet leder till en helt annan tolkning.

Enligt undersökningen som Duff et al. (2004) gjorde var digitala 
reproduktioner det format som gillades minst av historikerna. Anledningen till 
detta uppgavs bland annat vara just bristen på kontext till andra dokument. 
Chassanoff (2013) menar också att det är nödvändigt att ha tillgång till en hel 
samling för att förstå kontexten. Delvis digitaliserade samlingar ger inte den 
helhetbild som historikerna är ute efter. Även Maxwell (2010) menar att det 
finns digitala versioner som helt tappat sin kontext (som tid och plats) och 
därmed är oanvändbara för en historiker som vill förstå det samhälle som 
skapade källan.

5.8 Sammanfattning av forskningsläget
Den tidigare forskningen kring historiker och digitaliserat källmaterial kommer 
i det här avsnittet att sammanfattas för att konkretisera bilden.

I den tidigare forskningen varierar historikernas inställning till digitala 
reproduktioner. Somliga är negativa, andra är positiva. I några av de tidigaste 
undersökningarna var det fortfarande fysiska källor som till allra största delen 
utgjorde historikernas källmaterial. Jämfört med 80-talets början har dock 
historiker blivit öppnare med att använda sig av olika slags informationskällor. 
I en av artiklarna framstod kvaliteten som viktigare än tillgängligheten. I en 
annan artikel visade det sig att det är få som endast använder sig av fysiska 
källor i sin forskning. Många kombinerar analoga och digitala källor. Den 
tidigare forskningen visade även att det finns historiker som färdigställt och 
avslutat sin forskning genom att endast använda sig av digitaliserat 
källmaterial. Flera av historikerna uppgav att de efter att ha sett den digitala 
reproduktion, ville de få tillgång till det fysiska originalet. 

Många gånger är det tillgängligheten som gör att valet faller på den digitala 
resursen. De digitala källorna anses som värdefulla, men de ses inte som ett 
substitut till den ursprungliga källan. De anses däremot vara nödvändiga 
alternativ.

Den tidigare forskningen visar att historikerna använder sig av olika 
sökhjälpmedel, fotnoter bland referenserna, arkiv- och bibliotekskataloger, 
källförteckningar, bibliografiska databaser, arkivarier eller kollegor för att 
lokalisera källmaterial. Webben har blivit allt viktigare för historiker i deras 
forskningsprocess. 

Den digitala tidsåldern har underlättat den historiska forskningen. För många 
historiker har det inneburit ett förändrat beteendemönster i själva 
forskningsprocessen. Digitaliseringen har medfört att arkiven inte besöks lika 
ofta längre. Det sparar också tid att kunna forska från datorn och att inte 
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behöva resa långt för att komma åt olika arkivsamlingar. Olika sökfunktioner 
och användandet av digitalkameror vid interaktionen med källor har också haft 
stor betydelse. Historikernas preferenser förändras allteftersom de konsulterar 
digitalt källmaterial. En nackdel kan dock vara att historiker blir bekväma i sin 
forskning och att den historiska forskning som skrivs och kommer att skrivas 
kan bero på tillgängligheten digitalt.

Historiker som föredrar originalkällor menar att det har med originalens 
tillstånd att göra och att de anses vara mer tillförlitliga, läsbara och fullständiga 
än vad digitala reproduktioner är. Det upplevs vara enklare att avgöra äktheten 
och sammanhanget utifrån den ursprungliga källan. För en del historiker är 
interaktionen med en fysisk källa viktig. Samma känsla går inte att uppnå 
genom att använda sig av en digital reproduktion. I flera av undersökningarna 
var det fortfarande originalkällan som många historiker föredrog. Enligt 
Maxwell (2010) föredrar historiker alltid originalkällor framför digitala 
reproduktioner.

Går det att lita på digitala reproduktioner? Den tidigare forskningen visar att 
en del historiker upplever att det finns en risk för manipulering och oro kring 
trovärdigheten hos digitala resurser. Det kan handla om att källor manipuleras 
på grund av politiska syften, men det kan också handla om att ursprungliga fel 
”rättas” i samband med digitalisering. Dålig kvalitet på digitaliserade 
reproduktioner och ofullständigheten hos dem drar ner trovärdigheten.
Användare uppfattar digitala resurser som pålitliga utifrån dess form, 
noggrannhet (att informationen är fri från felaktiga uppgifter), autenticitet, 
läsbarhet, stabilitet och giltighet.

I den tidigare forskningen handlar de upplevda problemen med digitala 
reproduktioner om dålig kvalitet, ofullständiga källor, att materialet är svårläst, 
att anteckningar ute i marginalen saknas eller att källans ursprung inte framgår. 
Att tillgången till en del digitaliserat källmaterial är begränsad framfördes 
också som kritik. Problemet ligger i att det är en ojämn standard kring digitala 
reproduktioner och att de är känsliga för förändringar och alltför beroende av 
en teknik som ständigt är under utveckling. Historiker är kritiska till att digitala 
reproduktioner redigeras och att ändringarna inte dokumenteras tydligt.

Kvalitetsfel innebär att en digital reproduktion blir betydligt mindre användbar 
än vad som många gånger förväntas, behövs eller önskas av användaren. En 
ofullständig digitaliserad resurs är mindre användbar, oavsett vad användaren 
har för syfte eller användningsområde.

Det finns flera faktorer som måste uppfyllas för att historiker ska använda sig 
av digitaliserat källmaterial. Historiker vill vara försäkrade om att den 
digitaliserade källans ursprung och dess fullständighet och att innehållet 
stämmer överens med originalet. Detaljerade beskrivningar och hög kvalitet är 
också viktiga faktorer, likaså fullständig tillgång. Att tekniken är effektiv anses 
också som viktig i sammanhanget.

Kontexten är viktig för historiker. Digitala samlingar som är delvis 
digitaliserade ger inte den helhetbild som historikerna är ute efter. Digitala 
versioner som helt tappat sin kontext (som tid och plats) är oanvändbara för en 
historiker som vill förstå det samhälle som skapade källan.
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Genom den här sammanfattningen är det tydligt att det finns luckor i 
forskningen. Flera av artiklarna visar på liknande resultat, samtidigt som de 
också skiljer sig åt. Förhoppningen är att kunna fylla några av luckorna genom 
den här studien. Eftersom digitaliseringen av historiskt källmaterial är aktuell 
och under ständig utveckling, där tillgången till antalet digitaliserade 
reproduktioner hela tiden växer, är det viktigt att forskningen kring ämnet 
ständigt hålls uppdaterad. Dessutom är forskningen kring historiker och deras 
förhållande till digitaliserade reproduktioner och upplevda problem ett ämne 
som är tämligen outforskat i Sverige. 

Använder sig de intervjuade historikerna av digitala reproduktioner och 
motsvarar i så fall reproduktionerna deras intressen och behov? Eller är det 
fortfarande originalkällor som till största delen utgör historikernas 
arbetsmaterial?

6. Metod

6.1 Attitydundersökning 
Metoden i undersökningen kan ses som ett slags redskap eller verktyg. Den 
handlar om hur information samlas in, organiseras och därefter tolkas (Larsen, 
2007). I den här kvalitativa undersökningen är det historikernas förhållande till 
digitaliserat källmaterial och dess problematik som är i fokus. Det är en 
förståelse av beteende som också skapar en slags närhet. Studien strävade 
därmed efter en kontextuell förståelse av historikernas attityd till digitalt 
källmaterial (Bryman, 2011). Uppsatsen var således inte teorigrundad, utan det 
handlade om att utföra en attitydundersökning av ett underbeforskat empiriskt 
fält, som därefter kopplades till den tidigare forskningen i ämnet. Uppsatsens 
tolknings- och förståelseram grundade sig istället i de frågor som ställdes och i 
de teman som analysen utmynnade i, då dessa identifierades och arbetades 
fram utefter den tidigare forskningen i ämnet.

6.2 Urvalet 
För att kunna besvara forskningsfrågorna samlades data in genom 
semistrukturerade intervjuer med fem stycken historiker vid Örebro universitet, 
Kungliga biblioteket, Örebro universitet/Linköpings universitet och 
Riksarkivet. En viktig aspekt i sammanhanget var givetvis hur många 
intervjuer som skulle genomföras för att den teoretiska mättnaden skulle fyllas. 
För att verkligen kunna gå på djupet kring inställningen till digitala historiska 
källor och dess problematik var antalet intervjupersoner noga övervägt inom 
den tidsram som fanns att tillgå. Skulle dock inte upplevelsen av en teoretisk 
mättnad infunnit sig efter dessa fem intervjuer hade givetvis fler historiker 
intervjuats. En av historikerna följdes upp för att komplettera en fråga, något 
som är vanligt vid kvalitativa intervjuer (Bryman, 2007). 

Urvalet i studien var dels målinriktat. Det fanns en medvetenhet bakom valet 
som grundade sig i att de utvalda historikerna skulle ha olika bakgrunder inom 
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historieämnet. Det var av stor vikt att de intervjuade historikerna forskar kring 
olika tidsepokrar och att det finns en variation i vad de använder sig av för 
källmaterial, detta för vidga perspektivet av inställningen och förhållandet till 
digitaliserade historiska källor. Larsen talar om snöbollsmetoden kring urval, 
då informanter med stor kunskap inom det aktuella ämnet kontaktas, som i sin 
tur leder vidare till andra intressanta informanter (Larsen, 2007). Ett målinriktat 
snöbollsurval var med andra ord den kombinerade strategin för att hitta 
relevanta informanter för undersökningen. 

De första tre intervjupersonerna valdes ut med tanke på de forskningsfrågor 
som skulle besvaras. Det fanns en kännedom sedan innan om att dessa tre har 
olika historiska intresseområden och att bredden kring vad de använder sig av 
för olika slags källor var stor. Efter att den första och andra intervjun hade ägt 
rum visade det sig att både historiker 1 och historiker 2 nämnt historiker 4 som 
en lämplig informant med stor kunskap inom ämnet. Dessutom visade sig den 
föreslagna informanten ha en annan tidsperiod och ett annat intresseområde 
inom forskningen och således kontaktades den personen. Vid intervjun med 
historiker 3 kom det fram att historiker 5 skulle vara en lämplig informant som 
dessutom är inriktad kring ytterligare en annan tidsperiod och som använder 
sig av andra slags källor än tidigare nämnda informanter. Därmed kontaktades 
även den historikern och cirkeln kring urvalet var sluten.

Överlag gick arbetet med att lokalisera informanter smidigt, då samtliga som 
kontaktades var snabba med att tacka ja till att medverka. 

6.3 Representativitet och kvalitet
När det handlar om kvalitativ forskning och hur kvaliteten i undersökning 
förhåller sig, är det svårt att ge begreppen reliabilitet och validitet samma 
relevans som i en kvantitativ studie, eftersom det inte handlar om mätning på 
samma sätt. I de flesta studier av kvalitativ karaktär är det svårt att uppnå 
reliabilitet, då det handlar om i vilken utsträckning undersökningen kan 
replikeras. En social miljö är svår att ”frysa”. Hur det som ses och hörs ska 
tolkas hör dock också till reliabiliteten, vilket ändå var centrala delar i den 
undersökningen. Validiteten kan dock bli ett problem när det handlar om i 
vilken utsträckning resultaten kan generaliseras i andra miljöer, då urvalet ofta 
är begränsat (Bryman, 2011).

Något som är viktigt att fundera över är huruvida historikerna är representativa 
eller inte. I vilken utsträckning de intervjuade historikerna är representativa för 
hur också historiker vid andra lärosäten resonerar är svårt att säga någonting 
om i den här kvalitativa undersökningen. Att göra anspråk på en 
representativitet är därmed inte befogat, eftersom underlaget inte är tillräckligt 
stort för ett sådant fastställande. Däremot finns det en tanke bakom 
urvalsprocessen som nämndes tidigare, då historikerna är aktiva vid olika 
institutioner och lärosäten, tillhör olika åldersgrupper och forskar inom olika 
tidsperioder och områden. Detta bidrar till ett bredare perspektiv än om 
informanterna hade varit knutna till en och samma institution. 

Problemet kring reliabilitet och validitet i kvalitativa undersökningar bygger på 
svårigheten i att komma fram till en enda sanning av den sociala verkligheten. 
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Det här resultatet kan dock ses som ett av flera tänkbara resultat och inte som 
en fullständig version av den sociala verkligheten (Bryman, 2011).

För att bidra med en undersökning av hög kvalitet har det varit viktigt att hela 
tiden upprätthålla en tydlighet kring utförandet och tillvägagångssättet. Det har 
även varit viktigt att vara medveten om den eftertanke som muntliga källor 
kräver. Det har bland annat handlat om att inte vara styrande under intervjuerna 
(Kjeldstadli, 1998).

6.4 Semistrukturerade intervjuer 
Insamlingen av data skedde både på plats vid Örebro universitet, samt över 
Skype. I en kvalitativ undersökning är intervjun den vanligaste metoden att 
tillgå. Att det är en attraktiv metod har att göra med att det ofta inom kvalitativ 
forskning handlar om att fånga intervjupersonernas synsätt och uppfattningar. 
Genom att genomföra kvalitativa intervjuer kan detaljerade och fylliga svar fås 
från intervjupersonerna (Bryman, 2011).

Den här undersökningen gick ut på att fånga historikernas uppfattningar, att gå 
på djupet kring deras inställningar till digitala historiska källor och att få just 
detaljerade svar. Det fanns andra tänkbara metodval som hade kunnat vara 
lämpliga. Exempelvis hade en etnografisk studie eller fokusgrupper kunnat 
vara tänkbara metodval, men valet föll ändå naturligt på intervjumetoden. Dels 
på grund av den givna tidsramen, men också för att historikerna skulle få 
möjlighet att uttrycka sig en och en och för den frihet och flexibilitet som 
metodvalet rymmer (Bryman, 2011).

En intervju behöver vara organiserad och välplanerad för att lyckas. Med andra 
ord var förarbetet inför intervjuerna stort. Innan intervjuerna ägde rum 
utformades en intervjuguide med frågor (se bilaga). Det var viktigt att ha full 
kontroll över vad som skulle efterfrågas, för att senare kunna besvara 
forskningsfrågorna och för att även rätt intervjuteknik skulle antas. Generellt är 
intervjuguiden uppbyggd utifrån frågeställningarna. Denna uppbyggnad 
underlättade såväl arbetet med resultatdelen som den tematiska analysen. 
Däremot hände det att en del av svaren från både första och andra gruppen av 
frågor passade bättre in på den sista frågeställningen om upplevda problem och 
kritik kring digitala reproduktioner. Intervjuerna var av semistrukturerad 
karaktär, vilket innebär att intervjuerna var strukturerade med förutbestämda 
frågor, men att själva ordningen på frågorna ibland ändrades under 
intervjuernas gång. Vid ett par tillfällen ströks eller justerades även någon 
fråga. Vissa svar ledde även till spontana följfrågor eller att informanten 
uppmuntrades till att utveckla sitt svar. Den semistrukturerade intervjuformen 
ledde till intressanta ingångar under intervjuerna, där det också fanns möjlighet 
att fånga det oväntade. Frågorna under själva intervjuerna var av olika karaktär 
och det var av stor vikt att försöka upprätthålla en tydlighet (Bryman, 2011). 

Intervjuerna började med att historikerna fick redogöra kort om sig själva och 
sin forskningsbakgrund. Det upplevdes som viktigt att ge utrymme för tystnad, 
vilket gav intervjupersonerna tid till att tänka efter ordentligt. Tyngdpunkten 
under själva intervjuerna handlade om att tolka och att få förståelse och 
förklaring. Att försöka upptäcka mönster under samtalen var också av relevans 
(Bryman, 2011).
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6.5 Inspelning och kodning
Tre av intervjuerna genomfördes på Örebro universitet. Vid ett av tillfällena 
nyttjades ett sammanträdesrum och vid de två andra tillfällena genomfördes 
intervjuerna inne på informanternas kontor. Samtalen spelades in med hjälp av 
en Iphones röstmemo. De andra två intervjuerna genomfördes över Skype och 
spelades också in med en Iphones röstmemo. Intervjuerna var ca 40-45 minuter 
långa. Den längsta intervjun varade i 60 minuter. Att transkribera intervjuer är 
en tidsödande process, därför var det viktigt att vara medveten och inställd på 
detta. Efter varje intervju påbörjades därför arbetet med att transkribera 
intervjuerna omedelbart. Själva transkriberingen innebär att varje uttryckssätt 
bibehålls, vilket är en stor fördel (Bryman, 2011).

De nedskrivna intervjuerna kodades sedan, vilket också var en tidskrävande 
process. Vad handlar informationen om? Vilket tema eller vilken kategori hör 
den här information till? Detta var funderingar som var aktuella under 
processens gång. Materialet lästes om och om igen och datan delades upp i 
olika koder utefter teman som växt fram under arbetsprocessen. Kodningen var 
också en viktig del av förarbetet inför analysen (Bryman, 2011).

Själva kodningen följde intervjuguiden, som i sin tur följde forskningsfrågorna. 
Därmed gick kodningsarbetet smidigt. Dock bör det poängteras att historikerna 
många gånger gav svar på flera frågor i ett och samma svar. Således kunde ett 
utförligt svar innebära att en del av det kodades till att handla om 
förhållningssättet och inställningen till digitaliserade resurser och en annan del 
i svaret berörde upplevda problema kring användandet av digitala 
reproduktioner. 

Som exempel kan nämnas att en historiker berättade om hur denne lokaliserar 
källmaterial genom att använda olika sökverktyg. Därefter fortsatte historikern 
med att berätta om problematiken kring material som inte är sökbart, men som 
ändå finns i arkiven. Ett sådant svar delades därmed upp i två olika koder, där 
första delen av svaret kodades till en tvåa och andra delen av svaret kodades till 
en fyra.

1. Inställningen till digitala reproduktioner
2. Att lokalisera och använda historiska källor
3. Originalkällan, manipulation och trovärdighet
4. Upplevda problem i samband med digitalt källmaterial

6.6 Tematisk analys
Resultatet av undersökningen och kodningen presenteras i form av en tematisk 
analys. Meningen var att få fram vad som sagts i intervjuerna utifrån olika 
teman och att resultatet skulle kopplas samman med den tidigare forskningen. 
De teman som analysen är centrerad kring har under processens gång 
identifierats och arbetats fram i relation och (som svar på) den tidigare 
forskningen. 

Här var det lämpligt att fundera över sådant som återkommer flera gånger, samt 
de likheter och skillnader som intervjupersonerna tydliggjorde kring olika 
teman (Bryman, 2011). Övergripande handlade det om att kunna ge en bild av 
historikernas förhållningssätt och inställning till digitaliserat källmaterial. Detta 
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görs också genom att belysa valet av källmaterial, vad originalkällan har för 
betydelse för dem, om det finns en risk för manipulation och om trovärdigheten 
hos digitalt material. I analysen kommer också historikernas kritik och 
upplevda problem kring digitala reproduktioner att diskuteras. Första 
frågeställningen med följdfrågor har delats upp i fem olika teman och andra 
frågeställningen representerar ett tema. För att knyta ihop analysen var det 
också relevant att diskutera undersökningens resultat i perspektiv till 
bakgrundsavsnittet. Genom att utgå ifrån följande teman (baserade på 
forskningsfrågorna, tidigare forskning, bakgrunden och det empiriska 
materialet) har analysen tagit form:

• Historikerna och förhållandet till digitaliserade reproduktioner
• Valet av källmaterial
• Originalkällans betydelse
• Risken för manipulation
• Trovärdigheten hos digitala resurser

• Historikernas kritik och upplevda problem kring digitaliserat 
källmaterial 

6.7 Etiska aspekter 
Innan metodavsnittet avslutas är det viktigt av nämna och poängtera de etiska 
principerna. Genom undersökningen har funderingar kring dessa principer varit 
genomgående. Detta för att undersökningen skulle utformas och genomförs på 
ett sådant sätt att både integritet och kvalitet säkerställs.

De involverade intervjupersonerna kontaktades genom mail där de fick 
förfrågan om att medverka och där de också informerades om undersökningens 
syfte. Samtliga samtyckte till att medverka och att intervjuerna spelades in. De 
var också införstådda i att den insamlade datan enbart skulle användas i 
forskningssyfte och därefter hanteras på ett varsamt sätt (Bryman, 2011). 
Varken namn eller kön nämns i studien, utan historikerna benämns som 
historiker 1, historiker 2 osv., för att därefter förkortas till att benämnas som 
H1, H2 etc. 

Även om ingen enskild person nämns vid namn i undersökningen, är det ändå 
viktigt att komma ihåg att några av historikerna har uttryckt specifika platser 
och forskningsobjekt som eventuellt går att koppla till dem som historiker. De 
som var utförliga i sina beskrivningar upplevde dock inte detta som ett 
problem, eftersom undersökningen i sig inte berör ett känsligt ämne. 

Det var även viktigt att komma ihåg att historikerna framställs som en grupp. 
Precis som Vetenskapsrådets expertgrupp för etik (2011) hävdar ska ingen 
känna sig stigmatiserad eller utsatt som grupp heller.
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7. Resultat

Upplägget i resultatdelen är tänkt utifrån forskningsfrågorna. Allra först 
kommer dock en kortare presentation att ske av de intervjuade historikerna, där 
olika forskningsområden, tidsperioder, akademiska titlar, åldersgrupper och 
vilka institutioner historikerna är knutna till, tas upp. 

Därefter kommer informanternas förhållningssätt till digitaliserade 
reproduktioner att redovisas på ett övergripande sätt. Vad historikerna använder 
sig av för källmaterial och vad som är viktigt vid valet av källor kommer också 
att tas upp och konkretisera bilden. Hur historikerna resonerar kring 
originalkällans betydelse, om de upplever att det finns en risk för manipulation 
vid digitalisering och vad de anser om trovärdigheten hos digitala 
reproduktioner, hör också till den första delen i resultatet. 

I den andra resultatdelen kommer historikernas kritik och upplevda problem 
kring digitala reproduktioner att tas upp, samt om det digitala källmaterialet 
som informanterna har använt sig av och uttalar sig om har motsvarat deras 
intressen och behov.

7.1 Presentation av historikerna 

• Institutioner:   Örebro universitet, Kungliga biblioteket, Riksarkivet, 
Örebro universitet/Linköpings universitet. 

• Åldersgrupper:   40-50 år, 40-50 år, 50-60 år, 60-70 år och 60-70 år.  

• Akademiska nivåer/titlar:   Professor, fil dr, docent och två lektorer.

• Forskningsområden:   teknik och politik, kvinnohistoria och politisk 
historia, medeltiden och klosterliv, rätts- och förvaltningshistoria, 
arbetarhistoria och demokrati/makt.

• Tidsperioder:   1300-1400-tal, 1600-1700-tal, 1850 och fram till idag, 
1860 och fram till idag, 1900-talet. 

7.2 Inställningen till digitala reproduktioner
Det finns en tacksamhet kring de digitala samlingarna, enligt historiker 1. 
Digitaliseringen har medfört att materialet blir brukbart för många fler. 
          
Historiker 2 menar att fördelen med digitaliserade reproduktioner framförallt är 
tillgängligheten. Nackdelen är autenciteten. Hur nära är det digitala 
källmaterialet den ursprungliga händelsen? Det är en fråga som är svårare att 
svara på när det gäller digitaliserat material, menar informanten.
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Historiker 3 anser att den stora fördelen med digitaliserat källmaterial är att det 
är tillgängligt. Användarvänligheten och tillgängligheten upplevs vara viktigare 
än kvaliteten många gånger. Eftersom det inte finns någon stor samling som 
passar H3:s forskning på hemmaplan, så skulle historikern köra fast hela tiden 
utan de digitala reproduktionerna. Informanten menar även att det är en stor 
fördel att inte behöva vara rädd för att göra åverkan på de fysiska originalen. 
H3 använder sig till stor del av digitalt källmaterial och brukar börja med att gå 
igenom de digitala reproduktionerna som finns, för att sedan följa upp med att 
besöka olika arkiv för att titta på originalen. Arbetet i ett fysiskt arkiv ger ett 
annat djup, förklarar informanten. Det ger en annan känsla och en bättre bild av 
sammanhanget.

För historiker 4 är den uppenbara fördelen med digitala källor också 
tillgängligheten; att snabbt kunna få tillgång till ett material som annars hade 
varit svåråtkomligt. Att kunna söka i stora textmängder är också en stor fördel, 
förutsatt att materialet är OCR:at. Annars är det helt meningslöst, anser H4. 
Informanten upplever att en av nackdelarna är att historiker har hårda deadlines 
idag. Därför gäller det att snabbt hitta ett källmaterial som är användbart och 
därmed är det lätt att välja ett som är digitalt tillgängligt. H4 menar att det inte 
leder till de bästa forskningsfrågorna alla gånger och dessutom är det inte 
forskaren själv som i grunden har gjort urvalet då. Det är lätt att historiker blir 
bekväma idag, vilket inte är konstigt med tanke på den rådande tidspressen.Vid 
valet av källmaterial är det oftast tillgängligheten som får styra för H4, mycket 
på grund av just tidsaspekten.

”Det finns en giftig kombination mellan det digitala materialets snabbhet och lättillgänglighet 
och forskningsprocessens industrialisering. Det är väldigt få idag som har tid eller råd att sitta 
och forska utan att det finns en deadline. De här gamla som kunde sitta i 20 år och fila på sin 
avhandling och sedan i bästa fall lägga fram något genialiskt mitt i livet, de finns inte längre. 
Forskning och att vara doktorand är idag mer början på en karriär, där man ska meriteras för 
vidare uppgifter och det gäller att bli färdig med något som är okej. Kanske inte genialt eller 
världsbäst. Man måste snabbt hitta något som funkar att forska på. Man har inte råd att ta 
chanser och att åka iväg på vinst och förlust till Riksarkivet och börja gräva lite hejvilt i olika 
analoga källsamlingar. Man måste vara säker från början att material finns och är användbart. 
Då blir det lätt att man väljer digitala källor framför analoga har jag en känsla av.” (personlig 
kommunikation, 10 april 2015)

Historiker 5 upplever att fördelarna med digitaliseringen är att mycket har 
blivit mer effektivt. Informanten uppger att denne kan sitta såväl hemma som 
på kontoret och forska och att det inte finns en platsbundenhet på samma sätt 
som innan, vilket beskrivs som praktiskt. Det är möjligt att gå igenom mer 
material när det finns tillgängligt i datorn. Nackdelen är att historiker i viss 
mån kan bli styrda och begränsade av det som finns digitalt, tror H5. För en del 
kan digitaliseringen medföra att tröskeln för att ta sig till ett arkiv har blivit 
högre. Samtidigt menar H5 att fler borde nyttja möjligheten att beställa det 
material som de vill ha digitaliserat, även fast det då kostar.
          
H5 anser inte att själva forskningen egentligen har förändrats, men att många 
saker har blivit enklare och att det har underlättat i och med att materialet finns 
där hela tiden. Historikern menar att denne inte behöver anteckna lika noggrant 
längre, utan att det mer handlar om det nödvändigaste som sidnummer och att 
se till att det går att hitta tillbaka till källan.
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Att tänka arbetsekonomiskt är viktigt för en av historikerna. Det handlar hela 
tiden om en avvägning mellan tillgänglighet och kvalitet vid valet av 
källmaterial och att kombinera många olika typer av källor. Tiden är ofta 
styrande. En av historikerna förklarade att denne gör bedömningar där mindre 
viktiga delar får sammanfattas utifrån vad andra skrivit och när det gäller de 
viktigaste bitarna går informanten ner i arkiven. Kvaliteten är otroligt viktig, 
men ibland får tillgängligheten styra.

”Det är en avvägning mellan tillgänglighet och kvalitet. För kvalitet är trots allt viktigt. Man 
missar en del vid digitalisering, det gör man.” (personlig kommunikation, 17 mars 2015)

”Ja, alltså som forskare boende i Örebro är det klart att man är oerhört tacksam över det som 
finns digitaliserat […] Det sparar väldigt mycket tid.” (personlig kommunikation, 17 mars 
2015)

H2 menar likt H1 att kvaliteten på materialet är oerhört viktig, men att allting 
handlar om trovärdigheten. Om det digitaliserade materialet bara är trovärdigt, 
menar informanten att det inte finns någon anledning åka långt för att studera 
originalet. Tillgängligheten får ofta styra, men samtidigt måste kvaliteten och 
trovärdigheten vara hög. Historikern menar att denne fortfarande gräver 
mycket i fysiska arkiv, samtidigt som också digitaliserade reproduktioner 
används i stor utsträckning. Det är en kombination av båda.

Den digitala tidsåldern har till viss del förändrat H1:s forskning. Vissa moment 
upplevs som enklare. Att göra en snabb översikt av originalkällan och sedan 
fotografera av den hör numera till vanligheten. Historikern menar att de allra 
flesta sitter med sina telefoner och Ipads i arkiven och fotograferar av det de 
hittar.

”Jag tycker inte att den har förändrats så jättemycket. Vissa saker har blivit enklare. […] 
Digitaliseringen av historiskt material har inte gått så långt så att det på något radikalt sätt 
förändrar saker och ting och även om det hade funnits digitaliserat material kring Kata, så tror 
jag att jag hade suttit i arkiven ändå.” (personlig kommunikation, 17 mars 2015)

H2 anser att den digitala tidsåldern förändrat forskningen för denne. 
Information överlag har blivit mer lätttillgänglig menar informanten. De 
digitala reproduktionerna sparar både tid och underlättar forskningsarbetet på 
många sätt.

Även H3 instämmer i att den digitala tidsåldern har förändrat forskningen och 
att det både har inneburit fördelar och nackdelar: 

”Ja det har den gjort. Det har på ett plan gjort det lättare. […] Jag är mycket för att skriva ut 
digitala reproduktioner och sedan ha dem i en pärm och sitta och anteckna och klottra. […] Å 
andra sidan så tycker jag väldigt mycket om att sitta i arkiv eller på bibliotek och jobba. Så det 
gör jag ju mindre nu. Det är en förändring och jag är inte säker på att det är bra. Det finns 
såklart fördelar med det, men det finns också nackdelar. Just det här att man kommer bort från 
andra som faktiskt kan det här bra och som man kan ställa bra frågor till.” (personlig 
kommunikation, 27 mars 2015)

Den digitala tidsåldern har helt klart förändrat H4:s forskning, inte minst 
genom var informanten befinner sig och genom vilka redskap som används. 
Historiker är inte bundna till att sitta någon längre stund i arkiven längre. Med 
hjälp av dator, mobiltelefonen eller digitalkamera läggs material snabbt in för 
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att sedan bearbetas hemma. H4 påpekar att den digitala tidsåldern också har 
inneburit ett förändrat tankesätt kring källmaterial som sådant.

”Kontaken med en arkiv- eller biblioteksmiljö har man inte när man sitter hemma och forskar. 
När forskare kommer hit har de ofta ett annat beteende än förr för 20 år sedan. Det är få som 
sitter i läsesalen veckor och månader i streck och transkriberar för hand. Utan man har med sig 
dator, scanner eller kamera och snabbt som ögat försöker man ta in så mycket material som 
möjligt i sin dator och sen hem igen och bearbeta det. De långa forskarbesöken blir alltmer 
sällsynta. Det är en slags allemansdigitalisering som pågår vid sidan om.” (personlig 
kommunikation, 10 april 2015)

H5 berättar om fördelarna och en av nackdelarna med digitalt källmaterial och 
resonerar enligt nedan:

”Jag kan ju tycka att mycket har ju blivit oerhört mycket mer effektivt när saker finns digitalt. 
Just det där att man kan sitta hemma eller sitta på jobbet. [...] Är det digitalt kan man köra en 
kvart om dagen om man har lust. Och det är väldigt praktiskt. Jag tror att det är möjligt att gå 
igenom mer material egentligen, i och med att man har det i sin dator. Nackdelen är ju att man i 
viss mån blir styrd av det som finns digitalt.” (personlig kommunikation, 17 april 2015)

”Jag skulle inte säga att den egentligen har förändrat min forskning, däremot så har den gjort 
väldigt mycket saker lättare.” (personlig kommunikation, 17 april 2015)

7.2.1 Att lokalisera och använda historiska källor 
I ett nyligen avslutat forskningsprojekt om Margaret Thatcher kunde H1 
använda enbart digitaliserat material, då hela Thatchers officiella arkiv är 
digitaliserat. Det upplevdes som en väldigt stor fördel. I den pågående 
forskningen om agitatorn Katarina Dalström finns däremot väldigt lite av 
hennes personliga arkiv digitaliserat. Det lilla som finns lönar sig inte att gå 
igenom, menar informanten. Primärkällor som H1 använt i forskningen kring 
Katarina Dalström är bland annat handskrivna brev och minnesanteckningar, 
protokollsböcker och olika manuskript i original. I samband med forskningen 
kring Katarina Dalström har informanten däremot haft stor nytta av tidskriften 
Morgonbris som finns digitaliserad. När det kommer till att lokalisera 
källmaterial har digitaliseringen kommit långt, anser informanten, då mycket 
kan lokaliseras på nätet genom olika sökverktyg. Andras fotnoter är också ett 
sätt för H1 att lokalisera källmaterial. Historikern talar om sig själv som en 
arkivråtta. Örebro stadsarkiv, Arkivcentrum, Arbetarrörelsens arkiv och arkiv i 
Umeå och Göteborg har varit och är viktiga i forskningsprocessen.

H2 använder sig i stor utsträckning av digitaliserade reproduktioner och även 
av nätbaserat material överlag. Ett projekt om rockmusik från 1950-1970-talet 
är helt baserat på material som är digitalt. Informanten förklarar att denne 
använder sig av både Spotify och Wikipedia som informationskällor i det 
projektet, det vill säga källor som är elektroniskt födda. H2 har också arbetat 
mycket med intervjuer under årens lopp. Minnesanteckningar, handskrifter, 
årsberättelser och protokoll är primära källor som också använts i forskningen, 
men då har det varit de fysiska originalen. Riksarkivet och Arbetarrörelsens 
arkiv har varit och är viktiga för H2:s forskning. Informanten kombinerar ofta 
originalkällor med digitala reproduktioner.

H3 forskar just nu om kvinnlig auktoritet från 1330-1430. Källmaterialet består 
av svenskt diplomatarium, Vadstena klosters diarium, predikningar, krönikor 

28



och bönböcker. Det mesta av källmaterialet finns digitaliserat. Samma 
historiker använder sig också av olika sökverktyg på bibliotekens och arkivens 
hemsidor för att lokalisera källmaterial. H3 använder sig bland annat av 
Riksarkivet, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek i sin 
forskning.

H4 har i stor utsträckning använt både digitalt och analogt material. 
Traditionella riksdagstryck, protokoll och statens offentliga utredningar är 
material som H4 har använt sig mycket av och som alltmer finns tillgängligt på 
nätet. Informanten har även arbetat en hel del med intervjuer i sin forskning. 
Just nu håller H4 på med ett forskningsprojekt som är helt digitalt och många 
gånger är källorna dessutom elektroniskt födda. För att lokalisera källmaterial 
brukar historikern börja med att orientera sig översiktligt genom att använda 
Google. Informanten anser sig ha god koll på olika sökverktyg och brukar 
använda sig av databaserna LIBRIS och NAD. Det är främst Riksarkivet och 
Riksdagens arkiv som har varit viktiga institutioner för informantens forskning.

I H5:s pågående projekt om soldater i Stockholm används domböcker och 
mönsterrullor. Domböckerna är originalkällor och mönsterrullorna är digitala 
resurser. H5 blandar originalkällor och digitala reproduktioner i sin forskning. 
Riksarkivet, Krigsarkivet, Stockholms stadsarkiv och olika kyrkoarkiv har varit 
och är viktiga för H5:s forskning. Informanten använder sig gärna av många 
olika arkiv. För att lokalisera källmaterial finns olika vägar att gå. Historikern 
menar att denne har stor erfarenhet av att arbeta i arkiv och att hitta material, 
bland annat genom beståndsöversikter och att söka i olika databaser. Ibland kan 
även andras fotnoter leda fram till ett spännande källmaterial.

7.2.2 Originalkällan, manipulation och trovärdighet
En av historikerna frågar sig själv varför originalkällan har så stor betydelse. 
Egentligen ger den digitala reproduktionen samma information, menar 
personen. Det upplevs dock som viktigt att ha sett de skavda kanterna, en 
bläckplump eller fingeravtrycken på originalkällan. I princip föredrar H1 alltid 
originalkällan framför en digital reproduktion och samma person menar att 
dessa inte går att likställa med varandra. Det handlar om den personliga 
interaktionen med originaldokumentet som framkallar en speciell magisk 
känsla.

H2 berättar om originalkällor och digitala reproduktioner:

”Originalkällan är i allmänhet en återspegling av en faktiskt händelse, den verklighet som vi 
kan se det förflutna igenom. Därför är originalkällor det grundläggande för oss. Utan original 
så kan vi inte forska. Men är de dessutom digitaliserade så kan vi lättare få tillgång till dem. 
Historia är ett ämne som verkligen är beroende av källmaterial. Vi berättar och vi har en stor 
kontext som vi sätter in vår berättelse i.” (personlig kommunikation, 18 mars 2015)

H2 föredrar inte alltid originalkällan. Vad som har en avgörande betydelse vid 
valet av källa är själva sammanhanget och även vilken tidsperiod i historien det 
rör sig om. Anser H2 att den digitala reproduktionen är trovärdig, vänder sig 
inte informanten till den fysiska originalkällan. Det går dock inte riktigt att 
likställa en originalkälla med en digital reproduktion, menar informanten. Men 
det beror på kontexten och hur genomförandet har gått till. Om det exempelvis 
rör sig om en hel protokollserie som finns digitaliserad så går informanten 
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igenom källmaterialet på samma sätt som om det vore originalhandlingar. H2 
hävdar att denne inte är någon nostalgiker och att känslan eller den personliga 
interaktionen med ett fysiskt original inte är viktig. En originalkälla kan 
däremot vara mer lättläst.
 
”Känslan är inte viktig, men det kan vara lättare att exempelvis läsa ett original. Jag är ingen 
nostalgiker som vill att det ska lukta och sådär. Ibland sitter man illa i fysiska arkiv, ljuset är 
dåligt och det är mycket damm.” (personlig kommunikation, 18 mars 2015)

”Vet man bara att materialet är trovärdigt finns det ingen anledning att åka långt för att titta på 
originalet.” (personlig kommunikation, 18 mars 2015)

För H3 har originalkällan stor betydelse. Informanten menar att denne fått en 
starkare känsla för originalet under senare år. Hur själva dokumentet ser ut har 
blivit allt viktigare för historikern. Hur det har upprättats, vilket material det 
har, hur handstilen ser ut, var dokumentet har befunnit sig tidigare, vem som 
har skrivit det och vem som har använt det är frågor som historikern har blivit 
mer intresserad av nu än för 15-20 år sedan. H3 föredrar dock inte alltid 
originalkällan, om den digitala reproduktionen är en bra reproduktion, vilket 
ofta är fallet nuförtiden. Det finns fantastiska digitala utgåvor och samlingar, 
menar H3. När de är bra, föredrar personen att arbeta med digitalt material i 
många sammanhang. Det innebär att arbetet kan bli mer intensivt och att 
materialet kan ”knådas” fram och tillbaka så länge som det behövs.

På frågan om det går att likställa ett fysiskt original med en digital 
reproduktion svarade H3:
 
”Nej, det gör det inte. Absolut inte! En reproduktion är en reproduktion och den kan man 
använda, för det är ett bruksföremål på ett helt annat sätt. Den är meningen att användas. 
Originalet är förstås något annat. Alla de små små detaljer som finns i originalet kan man aldrig 
digitalisera eller reproducera.” (personlig kommunikation, 27 mars 2015)

H3 anser att originalet förmedlar tidskänslan på ett helt annat sätt än vad en 
digital reproduktion gör. Känslan av att använda sig av ett fysiskt original 
upplevs som hisnande, häftig, fantastisk och upphetsande på en och samma 
gång. Att arbeta med ett fysiskt original innebär en känsla av historia, som inte 
kan fås genom att använda sig av en digital variant. Den personliga 
interaktionen med källmaterialet är viktig och ger ett annat perspektiv, även om 
det går att klara sig utan den, menar H3. När det handlar om att fördjupa sig 
ordentligt vill informanten gärna gå till originalkällan. I andra fall handlar det 
om att göra avvägningar på grund av tidsaspekten.

”Det mesta som jag använder är digitaliserat. [...] Men det händer att jag åker och kollar på 
originalkällan. Man kan få en annan känsla då. Dels hur dokumentet faktiskt ser ut, det 
tekniska och kvaliteten. Man kan titta på sigillen, man kan titta på handstilen och man får en 
annan förståelse.” (personlig kommunikation, 27 mars 2015)

I H4:s fall kan originalkällan mycket väl vara digital från början, men när 
informanten förklarar förhållandet till traditionella fysiska originalkällor, 
uttrycker sig historikern såhär:

”Det finns någonting i den typen av källor som är svårt att ta på, men som nog är besläktat med 
den känslan man kan få för en skivsamling eller konst. Det fysiska, det materiella har en sorts 
tyngd, en sorts kvalitet som är svår att översätta egentligen. Det har en äkthet och en sorts 
materialitet som ger trovärdighet. […] Det har att göra med att det materiella har en prioritet 
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framför det icke materialla i våran föreställning och kultur, tror jag.” (personlig 
kommunikation, 10 april 2015)

På grund av tidsaspekten föredrar H4 många gånger att använda sig av digitala 
resurser, i de fall som sådana finns tillgängliga. En reproduktion är dock en 
reproduktion och går inte att likställa med ett fysiskt original, menar H4. Det 
går inte att få fram samma källa vid digitalisering. Detta kan vara ett större eller 
mindre problem beroende på vad forskaren är ute efter och vad det är för slags 
källmaterial. H4 tror att många historiker upplever att interaktionen med en 
fysisk källa är viktig, att det handlar om något känslomässigt och att veta att 
man som forskare har gått till botten med källan och dess proveniens.

”Om jag har obegränsat med tid till mitt förfogande så är det klart att jag hellre använder/läser 
originalkällan. Men om jag lägger till tidsaspekten som ofta styr, så föredrar jag den digitala 
källan.” (personlig kommunikation, 10 april 2015)
          
För H5 har inte den fysiska originalkällan någon avsevärd betydelse. Det finns 
en känsla med dem, men det är inte det som styr, menar historikern. Material 
från 1600- och 1700-talet är skört och det går inte att arbeta med det hur som 
helst. Därför är det bättre att arbeta med digitala resurser när möjlighet finns, 
menar H5 som också ser det som en säkerhetsfråga. Informanten förklarar att 
denne, precis som många andra nu för tiden, fotograferar av originalkällan med 
mobilen eller med en digitalkamera, istället för att anteckna, för att sedan 
kunna arbeta vidare med källan genom datorn. Vid sidan av digitaliseringen 
förekommer en slags allemansdigitalisering, förklarar informanten.

”Jag skulle säga att gränserna suddas ut där väldigt mycket, mellan vad som är original och vad 
som är digitalt. […]  Man använder källan i en digital form, även om man har digitaliserat den 
själv.” (personlig kommunikation, 17 april 2015)

H5 föredrar inte originalkällan framför en digital reproduktion, men det beror 
på vad det är för slags källmaterial och hur digitaliseringen är gjord. Ibland går 
det att förstora upp texten på en digital reproduktion. Är originalets text liten 
och handskriften svår att tyda, kan den digitala reproduktionen vara en stor 
fördel. Den personliga interaktionen med en fysisk originalkälla är inte lika 
viktig längre. Enligt informanten är det viktigare att källmaterialet finns 
tillgängligt på ett bra och lätt sätt.

Så länge det är innehållet i en källa som är det intressanta går det oftast att 
likställa ett fysiskt original och en digital resurs, menar H5:

”Ah, det skulle jag säga att det går i de allra flesta fall. Så länge det bara är innehållet som man 
är intresserad av. Det beror ju på vad man forskar om. För en del är det så att själva pappret och 
stämplar och sånt där är viktiga och då blir det inte riktigt samma sak.  Men men... är det 
digitaliserat på ett snyggt sätt så är det liksom ingen skillnad.” (personlig kommunikation, 17 
april 2015)
          
H1 upplever inte att det finns någon direkt risk för manipulation av digitaliserat 
källmaterial. Då skulle det i så fall handla om kontroversiellt material. Om 
källmaterial är ordentligt digitaliserat har det inte sämre trovärdighet, däremot 
kan det ge mindre information.

”Själva det digitaliserade dokumentet har jag svårt att se att det skulle vara något problem med. 
Men däremot urvalet. Det kan man aldrig vara säker på. […] Att man kanske har bortsett från 
vissa delar.” (personlig kommunikation, 17 mars 2015)
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Även H2 menar att det i allmänhet inte finns någon risk för manipulation vid 
digitalisering. Däremot är det viktigt att komma ihåg att material kan vara 
tillrättalagt och att vissa delar kan vara bortplockade. Vare sig det handlar om 
originalkällor eller digitaliserade reproduktioner krävs ett källkritiskt tänkande 
och arbete. Trovärdigheten hos digitaliserade historiska källor är vanligtvis 
hög, även om det förstås finns undantagsfall, menar H2.

H3 instämmer med de andra historikerna i att risken för manipulation är 
otänkbar när det handlar om material från stora institutioner som Kungliga 
biblioteket och Riksarkivet. Däremot finns det förstås personer som använder 
deras material, lyfter ut det och förfalskar för eget syfte. Sådant kan hända. När 
digitaliseringen går fort framåt och genomförandet ska ske snabbt finns det  
risk för slarv och att människor råkar göra fel. Det händer också att en del vill 
göra en bättre version. Vid en tolkningsprocess finns det en risk att fel uppstår. 
Därför menar H3 att det är viktigt att gå på djupet i materialet och att inte 
endast lita blint på det som är digitaliserat. Trovärdigheten hos digitaliserat 
material är lika hög som hos originalet, om båda är knutna till samma 
institution, menar informanten.

Inte heller H4 känner att det finns någon egentlig risk för manipulation vid 
digitalisering. Däremot kan det ske förvanskningar, även om de inte är 
avsiktliga.

”Är du osäker på en källas tillförlitlighet så är det klart att det fysiska originalet är en mycket 
säkrare referens än vad den digitala kopian är.” (personlig kommunikation, 10 april 2015)

H5 har aldrig tänkt på manipulation som någon egentlig risk vid digitalisering, 
även om möjligheten såklart finns, menar historikern. Manipulation kan också 
vara något bra, konstaterar informanten. Ett fysiskt original kan ibland vara 
oläsligt, men genom att digitalisera det och ändra färginställningarna kan det 
bli fullt läsbart. Något som historikern däremot ser som en risk vid 
användandet av digitaliserat källmaterial är istället begränsningen.

”[…] Om man bara begränsar sig till det som är digitaliserat så kan man missa saker [...] Det är 
också en form av manipulation, att man väljer ut vad som ska vara tillgängligt. Det är alltid ett 
urval, eftersom aldrig allting är digitaliserat. Om man då tycker att vissa saker ska folk inte se, 
ja då kan man gömma undan det i arkivet.” (personlig kommunikation, 17 april 2015)

Ibland kan den digitala reproduktionen vara svårläslig, precis som det kan vara 
tvärtom. Det händer att historikern börjar med att använda sig av en digital 
resurs för att sedan vända sig till originalkällan. Några problem gällande 
trovärdigheten hos digitalt 1600- och 1700-tals material har informanten inte 
stött på. Trovärdigheten är hög, menar H5. Historikern påpekar dock att denne 
är väl insatt i hur originalkällorna faktiskt ser ut och att informanten skulle 
upptäcka om det var något konstigt med reproduktionerna.
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7.3 Digitaliseringens nackdelar
Historikerna har ett behov och ett intresse av att få en helhetsbild och en 
kontext kring källmaterialet. Tyvärr blir digitaliseringen aldrig fullständig och 
det missas en hel del, menar en av historikerna. Exempelvis kan en 
brevsamling vara digitaliserad, men genom att titta på samlingen i det fysiska 
arkivet istället kan små saker som en tillhörande papperslapp, 
minnesanteckningar eller en biljett också dyka upp. Sådant som inte har 
digitaliserats. Att gå igenom de fysiska arkiven ger alltid lite mer information. 
De fysiska arkiven ger en tydligare helthetsbild och en kontext på ett annat sätt, 
anser H1. Kvaliteten på det digitaliserade materialet ska vara bra för att 
användas och hela källan ska finnas med. Det är väldigt olyckligt när 
information ute i marginalen inte kommer med, menar informanten.

”[…] och helst ska man ju göra en sådan sak som att fotografera av baksidan av pappret som en 
rutin. När jag läser det här på skärmen ska jag vara säker på att det inte stod något på baksidan 
som dom missade.” (personlig kommunikation, 17 mars 2015)

Även H3 anser att det är ledsamt när små upplysningar försvinner vid 
digitaliseringen, upplysningar som annars går att få ut av originalet.

H2:s krav för att använda sig av digitaliserat material är framförallt att det ska 
finnas en trovärdighet och att det ska vara lätt att läsa. Många gånger kan dock 
originalet vara mer lättläst, menar H2.

För H4 är det viktigt att den digitala reproduktionen har en korrekt texttolkning 
och en korrekt avbildning i hög upplösning. Även sökbarheten är ett krav. Det 
spelar ingen roll att materialet existerar någonstans om det inte snabbt går att 
hitta det, poängterar H4. Tyvärr, är det inte alltid som material går att söka 
fram, även om det finns där. H4 menar också precis som H1 och H3 att mycket 
information går förlorad vid digitalisering. Originalet ger alltid lite mer 
information och en bättre kontext. Som exempel nämner vederbörande 
dagstidningsartiklar. Är det endast själva artikeln som är digitaliserad, så går 
sammanhanget förlorat. Allting som finns runt omkring artikeln är också 
bidragande till en helhetsbild. Sådan typ av information nås inte genom det 
digitala, menar historikern.

H5 anser likt H2 att kravet för att använda sig av en digitaliserad reproduktion 
är att den ska vara läsbar på samma sätt som originalet. H5 förklarar också att 
en del arkiv har problem med digitaliseringen av bundna böcker, där texten 
skrivits först för att sedan bindas ihop. En del av texten kan vara nere i 
mittspringan och den kommer inte med vid digitalisering.

Dåligt digitaliserade källor har H1 och H2 varit med om. Som exempel nämner 
historikerna att en del källor är dåligt avfotograferade och en del samlingar är 
delvis digitaliserade. Fotografier är ett intressant källmaterial, menar H1, men 
där fattas ofta en kontext och årtal som försvårar arbetet med dem.

H1 beskriver kvaliteten och genomförandet av digitalt historiskt material enligt 
nedan:

”Ja, sådär. Lite växlande, det måste jag säga. Jag tycker ofta att man missar lite i kanter och 
sådär och det begriper jag inte, varför man slarvar med marginalerna.” (personlig 
kommunikation, 17 mars 2015)
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Ibland har digitaliserade källor varit svårlästa, källans ursprung har inte 
framgått och kvaliteten har varit dålig. Precis som H1 tar H2 upp 
problematiken kring avsaknaden av en kontext hos digitaliserat material, samt 
att information ute i marginalen ofta saknas. Även H2 påpekar att kvalitet och 
genomförande är varierande, men för det mesta bra.
H5 är samstämmig till att genomförande och kvalitet är varierande. Till stor del 
beror det på om digitaliseringen framställts i färg eller i svartvitt. Många 
gånger är det svårt att digitalisera äldre material i svartvitt. Om pappret inte är 
vitt blir det mestadels gråskalor, menar H5. De digitaliseringar som varit 
otillfredställande har oftast varit dåligt avfotograferade. Ibland kan det också 
handla om att datafiler komprimerats för hårt, vilket leder till att bilden blir 
suddig när användaren försöker förstora upp texten.

H3 har inte upplevt många dåligt digitaliserade källor, utan det har överlag 
varit bra kvalitet på det material som informanten arbetat med. Historikern 
påpekar att det har att göra med att det ligger mycket pengar bakom 
digitaliseringen av just 1300- och 1400-tals källor som vederbörande arbetar 
med. Det har hänt att någon sida varit lite grynig och att H3 kunnat se att själva 
genomförandet har gått fort. Då det har har handlat om tryckta digitaliserade 
källor har informanten upplevt att sidnummer har fattats vid några tillfällen, 
vilket har försvårat bilden av ett sammanhang. Det har också hänt att digitala 
samlingar inte har varit kompletta.

”Jag tror att det material som jag använder ligger det mycket pengar bakom. Dom söker ju och 
får externa medel för digitalisering. Så de har ju råd att anställa riktigt bra fotografer som tar 
god tid på sig och gör fantastiska arbetsinsatser. Sedan har de en otrolig kunskap kring 
materialet. De har jobbat med det i decennier. Jag har inte hittat något som varit direkt dåligt. 
Däremot kan jag tänka mig att det förekommer om man inte har så mycket pengar. Det kostar 
att göra bra digitalisering. Jag tror att det läggs mer krut på tidigt material av många skäl. Dels 
kan det vara för att det är lättare att få pengar till det, för att det är kulturarv och att det är 
känsligt material.” (personlig kommunikation, 27 mars 2015)

Även H4 har varit med om dåligt digitaliserade källor. Informanten uppger att 
denne har råkat ut för svårlästa källor och att källans ursprung inte har 
framgått. Ofullständiga källor som har varit lösryckta ur sitt sammanhang har 
historikern också stött på.

”Det har hänt att man har stött på sådant som känts väldigt omoget. Syftet kanske har varit gott, 
men framställningen och kontexten har varit helt otillfredställande.” (personlig 
kommunikation, 10 april 2015)

Kungliga biblioteket har en digitaliseringspolicy, men denna kan endast kan ses 
som en riktlinje för hur digitaliseringen ska gå till, menar H4. Ibland känns det 
som att varje institution sitter och försöker uppfinna hjulet själva, till väldigt 
stora kostnader, enligt historikern.

Kring hur genomförandet ska gå till uttryckte sig historikern enligt nedan: 

”Man kan tycka att det borde finnas någon nationell norm i alla fall.” (personlig 
kommunikation, 10 april 2015)

En av informanterna menar att genomförandet inte sker systematiskt och att det 
är viktigt att det tydligt framgår vilka riktlinjer och punkter som ska följas. 
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Samtidigt förstår historikern problematiken, speciellt för mindre bibliotek och 
arkiv.

”Som historiker är man beroende av att pengar söks och att de får pengar till projekt. Men de 
lokala arkiven och biblioteken gör förstås så gott de kan.” (personlig kommunikation, 27 mars 
2015)

Kring genomförandet uttrycker sig en av historikerna såhär: 
”Det är viktigt att överföringen från primär källa till digital källa sker så omsorgsfullt som 
möjligt. Inte bara snabb slentrianmässig fotografering. […] Kring genomförandet finns det inga 
regler överhuvudtaget.” (personlig kommunikation, 18 mars 2015)

Vidare uttryckte även H1 hur viktigt det är att digitaliseringsarbetet genomförs 
med ordentliga instruktioner:

”Det gäller att de som digitaliserar får bra instruktioner och att man har en policy. Annars får 
man inte hela bilden.” (personlig kommunikation, 17 mars 2015) 

En av informanterna förklarade att en del historiker anser att det är konstigt att 
det inte finns tydliga regler kring genomförandet, men uttryckte istället en 
annan syn på saken: 

”Ibland kan det bli så att man då får så höga krav att det blir mindre saker gjorda helt enkelt. 
[...] En dåligt gjord digitalisering är ändå bättre om man inte kan titta på originalet. […] Jag har 
sett många projekt som liksom har fastnat på att man ska följa väldigt bestämda riktlinjer och 
därför har man inte kommit så långt.” (personlig kommunikation, 17 april 2015)

Det digitaliserade utbudet är fortfarande förhållandevis litet. H1 hävdar att vi 
ännu befinner oss i någon slags barndom när det handlar om digitaliserat 
material. Urvalsmässigt önskar informanten att fler äldre tidningar skulle 
digitaliseras. Tillgången till digitaliserat material upplevs som okej. Det händer 
att vissa sidor är avgiftsbelagda, vilket kan avhålla många. H1 förstår varför, 
men har ändå upplevt det som irriterande och ibland struntat i vissa källor på 
grund av att kostnaden.

H2 uttrycker sig såhär kring utbudet av historiskt källmaterial som är 
digitaliserat:

”Det är fortfarande litet, men blir bättre och bättre. Det är ju inte så att vi klarar oss utan arkiv 
och det kommer vi inte göra de närmaste 100 åren.” (personlig kommunikation, 18 mars 2015)

Informanten menar att vad som bör digitaliseras är tidsbundet och därför går 
det inte riktigt att utgå ifrån vad forskningen anser. Källmaterial som är viktigt 
att digitalisera nu, kanske inte uppfattas vara lika viktigt om 10-15 år. Fokus 
bör därför ligga på äldre material som är känsligt och sprött. Gamla intervjuer 
är ett populärt källmaterial inom historieforskningen och H2 menar att fler 
intervjuer därför borde digitaliseras.

När det handlar om tillgången till digitaliserat material resonerar H2 såhär: 

”Det är inte frågan om det har varit digitalt eller inte som avgjort om jag har haft tillgång eller 
inte. Förutom någon liten obskyr tidning från USA som jag inte fick tillgång till, för då skulle 
man betala en massa pengar. Det är ganska öppet idag ändå. Men det kan vara problematiskt 
med en del känsligt eller privat material. En del företagsmaterial kan vara svårt att komma åt. 
Offentlighetsprincipen är ändå begränsad. Vem har makt över information? Vissa saker kan 
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vara ärekränkande. Man måste hela tiden sätta saker i sitt sammanhang. Det är ändå väldigt 
liten del som kostar pengar. Det mesta är öppet.” (personlig kommunikation, 18 mars 2015)

H5 har märkt av att vissa digitaliseringar kostar pengar. Som exempel nämns 
engelska National Archives. Det var inget arkiv eller bibliotek i Sverige som 
hade just den databasen som H5 var intresserad av. Då upplevde historikern att 
det digitaliserade materialet kändes svåråtkomligt och att det skulle kännas 
konstigt att vara tvungen att åka till London för att titta på en digital samling.
          
H3 anser att det digitala utbudet av historiska källor bara blir bättre och bättre. 
Personen skulle dock uppskatta att mer historiskt material från 1500-talet 
digitaliserades. Även digitaliserade inkunabler skulle uppskattas. I princip så 
upplever H3 att denne så gott som alltid har tillgång till historiskt material. Å 
andra sidan finns det två baksidor. När det gäller originalkällor upplever H3 att 
en del av de medeltida originalkällorna har blivit mer svåråtkomliga och att de 
vaktas hårdare efter digitaliseringen. Desutom menar H3 att det krävs en 
vakenhet och uppmärksamhet hos historikerna för att inte missa nya 
digitaliseringsprojekt. Bibliotek och arkiv kan bli tydligare med vad de faktiskt 
tillhandahåller för digitaliserat material.

”Ofta vet man att arkiv har digitaliseringsprojekt, men det går inte att hitta grejorna, det är inte 
sökbart. Då har man lagt ner massa jobb och så är det inte tillgängligt ändå i praktiken.” 
(personlig kommunikation, 27 mars 2015)

H3 menar att det medeltida pergamentbrevet åldras, men att det är skrivet en 
gång för alla. Det digitala pergamentbrevet åldras däremot ännu snabbare och 
är inte skrivet en gång för alla. Det finns mycket som kan göras bättre rent 
tekniskt, inte minst att uppdatera gränssnitt som möter användarna och att se 
till att allt digitaliserat material är sökbart. Det ska finnas en bra databas bakom 
och det ska vara bra organiserat.

”Det digitala ska vara insatt i en bra teknisk lösning, absolut. Är det svårläsligt så blir det 
besvärligt. Då är det enklare att sätta sig i bilen och ta sig till det fysiska arkivet. Ibland är det 
inte mer lätttillgängligt, bara för att det är digitalt. Det ska vara sökbart. Man ska kunna hitta 
det på biblioteket eller arkivets hemsida och det är inte alltid att så är fallet.” (personlig 
kommunikation, 27 mars 2015)

H4 är inne på samma spår som H3 och menar att sökbarheten är viktig:

”Det handlar inte bara om att stoppa ett dokument i scannern och så nästa och sen är det klart. 
Det är meningslöst. Det måste förses med metadata, katalogiseras, förtecknas, göras sökbart 
och beskrivas. Annars skapas bara ett berg av digitaliserat material som ingen jäkel kommer 
kunna hitta i. Då blir det inte det minsta tillgängligt och ingenting kommer bli bättre av det. 
Möjligen att man bevarar någonting som håller på att vittra sönder, men ingenting annat.” 
(personlig kommunikation, 10 april 2015)

H4 anser att det digitala utbudet inom historieämnet är bristfälligt, men menar 
att det går att jämföra med hur långt tryckkonsten hade kommit runt år 1500. 
Uppgiften är obeskrivligt stor och dessutom oerhört kostsam. Främst är det 
svenska dagstidningar som informanten skulle vilja att det fanns ett större 
digitalt utbud av. Tillgängligheten är också bristfällig många gånger, enligt H4.

”Många vill nog väl och gör vad dom kan, men som sagt, uppgiften är så stor och 
förväntningarna så uppskruvade höga. Man skapar en föreställning om att vi lever i ett digitalt 
samhälle där alla resurser ska finnas på nätet och så gör det inte det. Det är klart att människor 
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reagerar med besvikelse och missnöje, även forskare.” (personlig kommunikation, 10 april 
2015)

För H1 är det viktigt att originalet fotograferas vid en digitalisering. 
Informanten har ibland stött på papperskopior i arkiven, något som inte 
uppskattas. Handstilen är naturligtvis viktig vid handskrivna källor, det ska inte 
vara någon datorskriven avskrift. H2 håller i stora drag med, men anser även 
att bearbetade källor kan vara en fördel ibland.

H4 menar likt H1 att utformningen vid digitalisering är viktig: 

”Jag kan känna en viss misstänksamhet mot originalkällor som är överförda till rena textfiler. 
Där ökar ju chansen till att fel insmyger sig och man kan inte riktigt relatera till hur originalet 
såg ut. Utformandet är viktigt.” (personlig kommunikation, 10 april 2015)

Dessutom menar historikern att alla databaser inte är heltäckande. Det finns 
digitaliserat material som en del databaser inte har en förmåga att visa upp. 
Även H1 menar att det finns material i arkiven som inte är registrerat, vilket 
försvårar själva forskningsarbetet.

”Det är inte okej för en stor institution att bevara och förvara material som man inte genom en 
katalog kan visa upp.” (personlig kommunikation, 10 april 2015)

Även de stora institutionerna klarar inte alltid att svara på om beståndet finns 
eller inte. Det är ett problem, menar H4. Likaså går det inte alltid att lita på 
sökverktygen. Därför kan det vara bra att bege sig till institutionerna för att 
dubbelkolla, menar historikern. Kontakten med arkivarier och bibliotekarier 
kan också vara viktig för tolkningen av ett material.
          
H5 upplever att det kan vara ett problem att digitaliserat källmaterial inte alltid 
är ordentligt indexerat, det gör att materialet blir svårarbetat. Det kan ibland 
saknas en innehållsförteckning på en volym på flera hundra sidor. H5 påpekar 
att digitaliseringen inte handlar om att enbart fotografera av en källa, utan 
uttrycker också hur viktigt det är att det blir indexerat rätt. Det finns tyvärr 
många exempel på dålig digitalisering, menar historikern. Utbudet av digitala 
samlingar inom informantens intresseområden upplevs som bra. Enligt H5 har 
arkiven och biblioteken koncentrerat sig på att digitalisera källmaterial som 
många är intresserade av. Även material som tar lång tid att gå igenom i 
original har haft prioritet. Informanten skulle dock önska att fler domböcker 
digitaliserades framöver.
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8. Analys och diskussion

Analysen kommer att delas in i sex delar utifrån respektive tema. Historikernas 
inställning och förhållande till digitaliserade reproduktioner kommer att 
diskuteras. Likaså kommer tankar kring valet av källmaterial att tas upp, samt 
hur historikerna resonerar kring originalkällans betydelse, risken för 
manipulation och trovärdigheten hos digitaliserade resurser. 

Den sjätte analysdelen belyser de problem och den kritik som historikerna har 
uttryckt kring anvädandet av digitala reproduktioner. Att det digitala 
källmaterialet inte alltid motsvarar historikernas intressen och behov och varför 
det inte gör det, kommer också att diskuteras. 

Undersökningens resultat kommer att diskuteras i relation till såväl bakgrunden 
som den tidigare forskningen i ämnet.

8.1 En positiv inställning
Resultatet i den här undersökningen visade överlag störst likheter med den 
senare forskningen, vilket inte är förvånande. I den tidigare forskningen är det 
märkbart att det pågår en förändring, både till inställningen och användandet av 
digitala resurser, från 2004 och fram till idag. Digitala reproduktioner har fått 
en allt större betydelse i samhället och för den historiska forskningen.

Vilken inställning/förhållande har de intervjuade historikerna till 
digitaliserade historiska källor? 

Historikernas inställning till digitala reproduktioner är positiv. I olika hög grad 
använder sig samtliga av digitalt källmaterial när möjlighet finns. Ofta 
kombinerar historikerna analoga och digitala källor och flera av informanterna 
har dessutom genomfört forskningsprojekt som varit helt baserade på digitalt 
material. Två av de intervjuade historikerna har även avslutat forskningsprojekt 
med källor som var elektroniskt födda.

Att historikerna ställer sig positiva till att använda sig av digitala 
reproduktioner handlar först och främst om tillgängligheten, att det underlättar 
forskningen och är tidsbesparande (vilket bland annat innebär färre resor till 
arkiv), samt att det är en fördel att kunna söka i stora textmängder. Det har med 
andra ord blivit möjligt att gå igenom större mängder av text än innan, vilket 
också medför en effektivitet i forskningen på ett nytt sätt. Att användandet av 
digitala reproduktioner sparar tid var också något som var tydligt i den tidigare 
forskningen (Dalton & Charnigo, 2004) och att historiker ofta kombinerar 
digitala och analoga källor framgick likaså i undersökningen utförd av 
Chassanoff (2013). 

Inställningen till digitaliserade reproduktioner varierade däremot i den tidigare 
forskningen som presenterats. Bland annat var detta något som Sinn och Soares 
(2014) visade genom sin artikel. Många var dock positivt inställda också, då de 
menade att digitaliseringen ändå medfört att forskningsprocessen blivit enklare 
och dessutom är tidsbesparande. Rutner och Shonfeld (2012) visade att alla 
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intervjuade historiker hade använt sig av såväl analoga som digitala resurser i 
sin pågående eller nyligen avslutade forskning. Två av dem hade även 
genomfört helt digitaliserade forskningsprojekt, vilket även några av 
informanterna i den här undersökningen hade gjort. Att Rutner och Shonfelds 
artikel uppvisade flera likheter med den här undersökningens resultat var 
tydligt. De digitala reproduktionerna anses vara bruksföremål på ett annat sätt 
än vad originalen är. Genom att använda en digital resurs görs ingen åverkan på 
den ursprungliga källan. Det går inte att arbeta med originalkällor hur som 
helst, utan det ses också som en säkerhetsfråga. Om möjlighet finns är det 
därmed bättre att använda sig av digitala resurser. De digitaliserade resurserna 
kan således ses som nödvändiga alternativ, något som också framgick enligt 
Duff et al. (2004).

Den digitala tidsåldern har förändrat forskningen för flertalet intervjuade 
historiker. Det upplevs ha blivit enklare att forska och överlag är det lättare att 
få tag på information. Digitala resurser är användbara och viktiga för 
historikerna. Var historikerna befinner sig och vilka redskap som används är 
också annorlunda. Historiker är inte bundna till arkiven och biblioteken på 
samma sätt längre. Detta var något som de intervjuade historikerna klargjorde 
tydligt och att det både har sina för- och nackdelar. En av nackdelarna är förstås 
att historikerna kommer bort från arkivarier och bibliotekarier som kan 
materialet. Förändringar som är positiva är att interagerandet med 
källmaterialet har blivit enklare, sökfunktionernas många fördelar och 
användandet av digitalkameror i arkiven. Tillgängligheten har förenklat och 
underlättat forskningsprocessen konstaterar både jag och flera andra forskare i 
den tidigare forskningen. Hur och att den historiska forskningen har förändrats 
och förenklats var också något som både Bawden och Roland (2012) och 
Rutner och Shonfeld (2012) med stora likheter konstaterade.

Den digitala tidsåldern har inneburit ett förändrat tankesätt kring källmaterial. I 
arkiven används digitalkameror, datorer eller mobilkameror. Material 
fotograferas, för att sedan läggas in i datorn och bearbetas hemma eller på 
kontoret. Att originalkällan fotograferas och därefter används hemma i digital 
form, gör att gränserna för vad som är original och vad som är digitalt inte är 
alls är lika självklara längre, enligt en av historikerna. Detta är något som också 
Bawden och Roland (2012) visar i sin artikel. Gränserna mellan analogt och 
digitalt håller därmed på att suddas ut i och med digitaliseringen och det 
innebär att källor nu måste förstås i ett bredare perspektiv än innan, något som 
historikerna i den här undersökningen inte är främmande för.

8.1.1 Valet av källmaterial 
Vad för slags källmaterial använder sig historikerna av, hur lokaliseras 
källmaterial och vad är viktigt vid valet av källor?

Historikerna undersöker en verklighet som inte längre går att påverka. Ett bra 
källmaterial är därför förutsättningen för att kunna bearbeta och rekonstruera 
vad som har hänt eller kan ha hänt i historien. Det är källorna som är 
historikernas arbetsmaterial och som leder fram till kunskap om vårt förflutna 
(Flóren & Ågren, 2006). I resultatet framgår det att historikerna använder sig 
av många olika slags arkiv i sin forskning. Historikernas olika 
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forskningsperioder från 1300-talet och fram till idag visar på en bredd av olika 
slags källmaterial. Vad historikerna föredrar att använda sig av för källmaterial 
beror ofta på sammanhanget och genomförandet. Kvaliteten är viktig, men 
många gånger handlar det om avvägningar från fall till fall. Flertalet framförde 
ändå att det ofta är tillgängligheten som får styra på grund av tidsaspekten. I 
undersökningen som Dalton och Charnigo (2004) utförde var det dock 
kvaliteten som påverkade historikerna allra mest vid valet av källmaterial. Sinn 
och Soares (2014) undersökning visade däremot att det ofta är tillgängligheten 
som gör att valet faller på den digitala resursen, något som på liknande sätt 
framgick av den här undersökningens resultat. Om det digitala materialet är 
trovärdigt finns det ingen anledning att åka långt för att titta på originalet, 
menar en av de intervjuade historikerna. För en annan historiker är det däremot 
en bedömningsfråga. De viktigaste delarna vill personen gärna se i original. 
För en tredje historiker handlar det istället många gånger om att gå igenom och 
bearbeta det digitala material som finns först, för att sedan vända sig till 
originalen då det digitala inte räcker till. I bakgrundsavsnittet framgick det hur 
viktigt och speciellt förhållandet till tiden är i en historisk forskningsprocess 
(Kjeldstadli, 1998). Det är därmed viktigt hur nära en källa är i förhållande till 
den faktiska historiska händelsen. Därför är det befogat att fråga sig: Hur nära 
är egentligen det digitala källmaterialet den ursprungliga händelsen?

Några av informanterna menar att tidspressen kring den historiska forskningen 
i dagens samhälle kan leda till att historiker gör det bekvämt för sig och 
därmed väljer ett material som finns tillgängligt digitalt. Vad innebär då det för 
den historiska forskningen som presenteras idag och kommer att presenteras 
framöver? Som en av de intervjuade historikerna framförde leder det inte alltid 
fram till de bästa forskningsfrågorna. I viss mån blir historiker därmed styrda 
och begränsade av det digitala materialet. Detta tankesätt framgick också i 
studien som Bawden och Roland (2012) gjorde. Det finns en risk i att historiker 
blir bekväma i sin forskning och att den historiska forskning som skrivs kan 
bero på tillgängligheten digitalt. Urvalet är således en viktig aspekt vid 
digitalisering när det kommer till vad som digitaliseras och vad som inte 
digitaliseras i samhället. Att de institutioner som digitaliserar har en 
maktposition är tydligt. En maktposition som också kan ha en inverkan på den 
framtida historiska forskningen som skrivs. Tidspressen som råder idag när det 
gäller historisk forskning kräver tillgänglighet och effektivitet. Tidspressen är 
således en av faktorerna som också har inneburit en förändring för den 
historiska forskningen. 

Källmaterial lokaliseras på flera olika sätt. Mest framträdande var dock att 
källmaterial lokaliseras genom olika sökverktyg och databaser, andras fotnoter, 
genom arkiven- och bibliotekens webbsidor eller genom Google. Den tidigare 
forskningen visade likt detta resultat att olika sökverktyg och fotnoter är 
viktiga för att lokalisera källmaterial. Detta framgick bland annat i 
undersökningen som Dalton och Charnigo (2004), Duff et al. (2004) och 
Chassanoff (2013) utförde. Att webben är viktig vid upptäckandet av 
källmaterial visade likaså Sinn och Soares (2014). 

Överlag är det tydligt att webben har stor betydelse för den historiska 
forskningen och att den har underlättat på många olika plan. Webben har 
öppnat upp helt nya möjligheter, inte bara när det kommer till att använda sig 
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av just digitala reproduktioner, utan även för att lokalisera källmaterial och 
undersöka vad som finns eller inte finns skrivet sedan innan i ämnet. 

8.1.2 Originalkällans betydelse
Vad har originalkällan för betydelse för historikerna? 

Kring originalkällan och dess betydelse går åsikter isär. Det var två av fem av 
de intervjuade historikerna som ansåg att originalkällan har stor betydelse för 
dem. Maxwell (2010) hävdade att historiker alltid föredrar originalkällor. Även 
Sinn och Soares (2014) undersökning visade att historiker fortfarande föredrar 
originalkällor. De intervjuade historikerna använder sig dock gärna och i stor 
utsträckning av digitaliserade reproduktioner och föredrar därmed inte alltid 
originalkällan. Att det skulle vara fysiska källor som fortfarande till största 
delen utgör historikers källmaterial, som Dalton och Charnigo (2004) hävdade, 
stämmer således inte längre enligt den här undersökningens resultat. Med stor 
sannolikhet har detta att göra med den rådande tidspressen. 

Att jämföra den ursprungliga källan med en digital reproduktion är svårt, enligt 
Sinn och Soares (2014). Ett original är ett original och en reproduktion är en 
reproduktion. Det resonemanget framträdde även i den här undersökningen. 
Fyra av historikerna menar att det inte går att likställa ett fysiskt original med 
en digital reproduktion, eftersom det aldrig går att digitalisera allting. En av 
dem ansåg att det faktiskt går att likställa dessa, då det endast är innehållet som 
är det intressanta. 

Enligt två av historikerna är inte den personliga interaktionen och känslan 
viktig. De andra tre menade dock tvärtom. Interaktionen med ett fysiskt 
original framkallar en speciell magisk känsla, ger ett annat perspektiv och mer 
information. Det kan vara viktigt att ha sett detaljer såsom fingeravtryck, en 
bläckplump eller skavda kanter för att förstå källan fullt ut. Originalkällan 
upplevs förmedla tiden och känslan av historia på ett annat sätt, inte minst 
genom exempelvis material och handstil. Samma känsla går inte att uppnå 
genom att arbeta med en digital resurs. Det finns också en äkthet hos 
originalkällan som är svår att ta på. Att en originalkälla förmedlar en äkthet, 
den historiska tiden och ger en annan slags känsla menade även Duff et al. 
(2004). Det har funnits och finns en stark föreställning om att den personliga 
interaktionen med ett original är viktig för historiker. Frågan är om inte den 
föreställningen redan har förändrats och kommer att förändras ännu mer desto 
mer material som tillgängliggörs digitalt? 

Överlag gav den tidigare forskningen en bild av att originalet har olika stor 
betydelse för olika historiker, vilket också var framträdande i den här 
undersökningen. Sinn och Soares (2014) menar att det skulle vara självklart att 
originalet väljs när det finns tillgängligt. Att det skulle vara en självklarhet var 
inte något som informanterna förmedlade under intervjuerna. Bilden som gavs 
var istället att de digitala källornas lättillgänglighet ofta får styra, men att 
mycket också beror på situation och sammanhang.
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8.1.3 Risken för manipulering
Finns det en risk att källmaterial manipuleras vid digitalisering? 

Enligt Maxwell (2010) föreligger det en risk och rädsla för manipulation vid 
digitalisering. Ingen av de fem intervjuade historikerna upplevde att det finns 
någon egentlig risk eller oro för att källmaterial ska manipuleras vid 
digitalisering, i alla fall inte från de stora institutionerna där informanterna 
söker upp sina källor och inte i syfte att förfalska. Historikerna menade att det 
är fullt möjligt att digitala reproduktioner manipuleras, men att det förstås 
också finns en möjlighet att originalkällor manipuleras. En av historikerna 
menade att risken är mer överhängande om det rör sig om ytterst 
kontroversiellt material. 

Manipulation kan dock innebära mer än att avsiktligt förfalska ett källmaterial. 
Det är viktigt att komma ihåg att material kan vara tillrättalagt och att vissa 
delar kan vara bortplockade. Den begränsning som digitaliserat material 
innebär kan också ses som en form av manipulering, då det handlar om urvalet 
och vad som faktiskt görs tillgängligt och vad som plockas bort. Eftersom 
aldrig allting digitaliseras kan en del material gömmas undan i arkiven. Det 
finns en risk för mänskligt slarv och att fel uppstår i en tolkningsprocess eller 
att förbättringar görs. Förvanskningar sker, även om de inte är avsiktliga, 
menade en av historikerna.  Att fel ”rättas” vid genomförandet var också något 
som Maxwell (2010) framförde i sin undersökningen, samt att tolkningsfel 
givetvis kan uppstå. 

Det finns också manipulering som kan vara bra, enligt en av informanterna. En 
originalkälla som är oläslig kan göras läsbar genom att rätt färginställningar 
används vid digitalisering, vilket kan ses som en form av manipulering. De 
intervjuade historikerna är väl medvetna om att källmaterial kan manipuleras, 
men det upplevs alltså inte som någon överhängande risk, som några av 
historikerna ansåg i undersökningen som Duff et al. (2004) utförde. Ett 
källkritiskt tänkande och arbete krävs dock alltid vid arbetet med ett 
källmaterial, detta oavsett om det rör sig om originalkällor eller digitala 
resurser.

8.1.4 Trovärdigheten hos digitala resurser
Hur resonerar historikerna kring trovärdigheten hos digitalt källmaterial?

Det framgick i bakgrundsavsnittet att ett källkritiskt tänkande är grundläggande 
inom historisk forskning. Historiker måste skapa sig en uppfattning om 
källmaterialets trovärdighet (Flóren & Ågren, 2006). Långt ifrån alla 
reproduktioner är dock trovärdiga, enligt Maxwell (2010). De intervjuade 
historikerna upplever ändå att tillförlitligheten har varit hög hos de digitala 
resurser som de har kommit i kontakt med. Om källmaterialet är digitaliserat på 
ett tillfredställande sätt, upplevs det inte ha sämre trovärdighet än vad 
originalet har. Däremot upplevs det ge mindre information. Tillförlitligheten är 
således hög, även om det förstås finns undantagsfall. En av historikerna ansåg 
att allting handlar om trovärdighet i forskningsprocessen. Digitala 
reproduktioner används gärna, men kravet är att kvaliteten ska vara hög och det 
ska vara läsbart på samma sätt som originalet, annars påverkas trovärdigheten. 
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För att historiker ska använda sig av digitaliserade resurser är upprätthållandet 
av en bra kvalitet därmed grundläggande, precis som Duff et al. (2004) 
poängterade i sin studie. Om originalkällan och den digitala reproduktionen är 
knutna till samma institution anses de också ha samma trovärdighet. Skulle det 
dock föreligga en osäkerhet kring en källas tillförlitlighet, anses originalet vara 
en säkrare referens att använda sig av. En av de intervjuade historikerna 
menade att trovärdigheten i allmänhet är hög och några egentliga problem 
gällande tillförlitligheten har personen inte stött på. Däremot krävs det också 
att man som historiker har god kännedom om hur originalkällorna faktiskt ser 
ut. 

Det är tydligt att trovärdigheten är viktig och att det på många sätt bottnar i att 
digitaliseringen har genomförts på ett bra sätt. Dålig kvalitet på det digitala 
materialet innebär att tillförlitligheten påverkas, precis som Chassanoff (2013) 
tog upp i sin artikel. Enligt Donaldson och Conway (2015) grundar sig också 
trovärdigheten i att materialet är läsbart och fritt från felaktigheter. Conway 
(2011) menar att utvecklarna av digitalt material har koncentrerat sig på att 
upprätthålla en trovärdighet, men att själva innehållet, dess användbarhet och 
kvalitet har fått förhållandevis lite uppmärksamhet. Det är tydligt att många 
olika faktorer spelar roll och påverkar varandra. Innehåll, användbarhet och 
kvalitet påverkar pålitligheten. Om inte dessa beaktas tillsammans vid 
genomförandet av digitalt material, hur ska då trovärdighet kunna 
upprätthållas? Hur är det möjligt att enbart koncentrera sig på att upprätthålla 
en trovärdighet när denna går förlorad om inte kvaliteten är bra?

8.2 Historikernas kritik kring digitaliseringsarbetet och 
upplevda problem

Vilka problem har historikerna upplevt i samband med användandet av 
digitala reproduktioner? Motsvarar det digitaliserade källmaterialet som 
historikerna uttalar sig om deras intressen och behov? Varför, varför inte?  

De intervjuade historikerna ger en bild av att digitala reproduktioner för det 
mesta upprätthåller en bra kvalitet, men att kvaliteten och genomförandet också 
varierar. Några av de upplevda problemen som har identifierats kommer att 
diskuteras nedan, där det också framgår varför en del digitaliserat källmaterial 
inte har motsvarat historikernas intressen och behov.

8.2.1 Kontexten
Ett av de identifierade problemen kring användandet av digitala reproduktioner 
är kontexten. Weller (2012) anser att kontexten är allt för en historiker. Det 
framgick klart och tydligt att kontexten har stor betydelse även för historikerna 
i den här undersökningen. Det ligger ett behov och ett intresse i att få en 
helhetsbild och ett sammanhang för att förstå det samhälle som skapade källan. 
Eftersom det inte går att digitalisera allting upplevs detta som en av 
digitaliseringens nackdelar/baksidor. Information går helt enkelt förlorad. Det 
kan handla om tillhörande material såsom en biljett eller små anteckningar, att 
text ute i marginalen eller i mittspringan på en bok inte kommer med, att 
fotografier saknar årtal, att sidnummer eller innehållsförteckning fattas eller att 
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sammanhanget och texten runt en digitaliserad tidningsartikel inte finns med. 
Att kontexten är viktig för historiker syntes på flera ställen i den tidigare 
forskningen. Duff et al. (2004) menade också att det förekommer att 
information ute i marginalen fattas hos digitala reproduktioner och att bristen 
på kontext är ett problem. För att förstå det förflutna är det viktigt att få ett 
sammanhang kring tid och plats, precis som Maxwell (2010) framförde. Även 
Chassanoff (2013) tog upp problemet och menar att kontexten är nödvändig för 
att få en helhetsbild. Något som även de intervjuade historikerna gav uttryck 
för.

8.2.2 Sökbarheten och tillgängligheten
Sökbarheten och tillgängligheten är också två aspekter som kan vara 
problematiska vid användandet av digitala reproduktioner. Det spelar ingen roll 
att det finns ett digitaliserat material om det inte är sökbart, förses med 
metadata, beskrivs, katalogiseras och indexeras ordentligt. Att ett material är 
digitalt behöver inte per automatik innebära att det är mer lättillgängligt. Det är 
heller inte alla databaser som är heltäckande och som har en förmåga att visa 
upp allt digitaliserat material. Att arkiv och bibliotek kan bli tydligare med vad 
de tillhandahåller för digitalt material var också något som uttrycktes av 
historikerna, samt att det tekniska många gånger kan göras bättre. Detta 
upplevdes som problem av flera av informanterna. I bakgrundsavsnittet 
framgick det att själva tillgängliggörandet är en viktig del för såväl biblioteken 
som arkiven (Kulturdepartementet, 2011). Alla kulturella verksamheter och 
arkivinstitutioner ska både bevara digitala samlingar och tillgängliggöra dem i 
en allt större utsträckning än innan. För att nå det kulturpolitiska målet med ett 
levande kulturarv som används och utvecklas i samhället är det därmed ett 
måste att tillgängligheten blir bättre.

Av intervjuerna framgick det att tillgängligheten många gånger kan vara 
bristfällig. Om det digitaliserade materialet inte görs sökbart, blir det i 
praktiken inte heller tillgängligt. Att historikerna upplever detta som ett 
problem är både tydligt och befogat. En av historikerna gav uttryck för att allt 
arbete som ligger bakom digitaliseringen blir meningslös om inte materialet är 
sökbart och tillgängligt. En stor del av syftet med digitaliseringen är just att 
material ska tillgängliggöras för fler. Om det då inte är sökbart faller förstås 
detta. Eftersom digitalisering är kostsamt är det förstås av stor vikt att se till att 
källmaterial både är sökbart och tillgängligt. Det finns ingen mening i att 
digitalisera material som inte går att söka fram och därmed inte heller använda 
sig av. Samordningssekretariatet Digisam (2015) har klargjort att källmaterial 
måste förses med metadata och göras sökbart. Det är en förutsättning för att 
material ska bli användbart. Som Sinn och Soares (2014) tog upp är 
tillgängligheten grundläggande vid valet av en digital resurs. Det handlar inte 
enbart om att innehållet ska vara bra, utan tekniken måste också vara effektiv. 
Även Duff et al. (2004) menade att tillgängligheten ibland kan upplevas som 
begränsad av historiker, vilket även framgick under intervjuerna till den här 
undersökningen.
 
Tillgängligheten kan också ha att göra med om ett material är avgiftsbelagt 
eller inte. Några av historikerna påpekade att de ibland har stött på material 
som har kostat pengar, men att det endast är en liten del som är avgiftsbelagd. 
En av historikerna menade att en del företagsmaterial, eller material som är 

44



känsligt/privat kan vara svårt att få tillgång till, vilket med stor sannolikhet har 
att göra med de sekretsslagar som togs upp i bakgrundsavsnittet.

8.2.3 Genomförande och kvalitet 
Genomförande och kvalitet på de digitala reproduktioner som historikerna har 
kommit i kontakt med upplevs som varierande, men för det mesta bra. Samtliga 
av de intervjuade historikerna har dock upplevt digitala reproduktioner som 
varit dåligt avfotograferade, ofullständiga, svårlästa/gryniga sidor eller att 
källans ursprung inte har framgått vid olika tillfällen. I bakgrundsavsnittet 
framgick det tydligt att upprätthållandet av en hög kvalitet vid digitalisering är 
viktigt för de stora institutionerna som Kungliga biblioteket (2011) och 
Riksarkivet (Digisam, 2015). Även om de digitala reproduktionerna som 
informanterna uttalar sig om är knutna till många olika institutioner, är det ändå 
viktigt att lyfta vad de stora institutionerna faktiskt försöker eftersträva. 
Historikern som använder sig av digitala reproduktioner från 1300- och 1400-
talen hade minst kritik att framföra. Att det ligger mer pengar bakom sådana 
digitaliseringar har med stor sannolikhet också att göra med att en högre 
kvalitet kan upprätthållas. 

I den tidigare forskningen visade Conway (2011) att kvalitetsfel och 
ofullständiga resurser innebär en mindre användbarhet, oavsett syfte och 
användningsområde. Chassanoff (2013) tog upp att delvis digitaliserade 
resurser försvårar användningen av dem och att det digitala materialet måste 
upprätthålla samma attribut som originalen. Det vill säga att det ska vara en bra 
kvalitet, detaljerade beskrivningar och att samlingarna ska vara kompletta. Att 
historikerna har råkat ut för dåligt digitaliserade källor även i den tidigare 
forskningen framgick på flera ställen. Sinn och Soares (2014) visade att 
kvaliteten inte lever upp till historikernas behov alla gånger, vilket även 
stämmer för den här undersökningen. Det upplevs som viktigt att överföringen 
till digital källa inte sker genom slentrianmässig fotografering, utan att det sker 
omsorgsfullt och med bra instruktioner. En korrekt texttolkning och avbildning 
i hög upplösning är också viktigt, samt att hela källan finns med och att den är 
läsbar på samma sätt som originalet. Duff et al. (2004) menade att historiker 
många gånger är positiva till att använda sig av digitalt källmaterial, men att de 
blivit missnöjda när reproduktionerna har varit otillfredställande. Svårlästa 
sidor och ofullständiga källor har haft inverkan på kvaliteten och tydligheten. 
          
Datafiler kan ibland komprimeras för hårt, vilket leder till att bilden blir suddig 
vid förstoring och det är något som inte uppskattas. En av historikerna menar 
att det många gånger kan ha stor betydelse om framställningen sker i färg eller 
svartvitt, då en del gammalt material i svartvitt resulterar i gråskalor vid 
digitalisering. Handstilen är viktig vid handskrivna källor och överlag har 
själva utformningen av den digitala resursen stor betydelse. Grundläggande är 
att originalet fotograferas. Det finns en misstänksamhet mot originalkällor som 
överförts till rena textfiler, eftersom det blir svårare att relatera till hur 
originalet ser ut. Dessutom medför det en större risk för att fel ska smyga sig 
in. Även Maxwell (2010) framförde i sin artikel att det är viktigt att källans 
ursprung framgår och att det finns en misstänksamhet mot digitala 
reproduktioner som avviker från originalets utseende.
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Som Chassanoff (2013) framförde kan det även vara svårt för historiker att veta 
vilka riktlinjer som efterföljts vid digitaliseringens genomförande. En av de 
intervjuade historikerna menade att institutioner har olika riktlinjer och att det 
borde finnas en nationell norm för hur genomförandet ska gå till. En annan 
menade dock att det också finns en risk med för höga krav och bestämda 
riktlinjer, vilket kan medföra att digitaliseringsprojekt drar ut på tiden. I en 
idealisk värld skulle allt historiskt källmaterial vara digitaliserat, de digitala 
reproduktionerna skulle alltid upprätthålla en bra kvalitet, vara kompletta, 
sökbara och tillgängliga och upplysande i fråga om kontext. Att så inte alltid är 
fallet gav historikerna uttryck för under intervjuerna. Historikerna använder sig 
gärna av digitala resurser, eftersom det förenklar och effektiviserar 
forskningsarbetet, trots att det i de allra flesta fall innebär mindre information 
än vad originalet kan uppbringa i form av kontext. Dessutom behöver 
historikerna inte vara rädda för att göra någon åverkan på originalkällorna när 
de istället arbetar med digitala reproduktioner. Förutsättningen är då att det 
digitala materialet upprätthåller en bra kvalitet, är sökbart och läsbart. Det är 
befogat att hålla med en av historikerna som menade att det är viktigt att 
digitaliseringen genomförs på rätt sätt, annars har arbetet gjorts förgäves. Att 
tillgodose historikernas intressen och behov är inte helt enkelt när olika 
institutioner arbetar efter olika riktlinjer vid genomförandet. Skulle kvaliteten 
bli bättre om det fanns en nationell norm att följa med tydliga regler? Eller 
skulle det innebära, som en av historikerna uttryckte, att digitaliseringsprojekt 
skulle dra ut på tiden? Digitalisering är kostsamt och material som digitaliseras 
och görs tillgängligt är till för att användas. Därför är det av stor betydelse att 
det görs ordentligt och med bra kvalitet för att digitaliseringen ska tjäna sitt 
syfte och leva upp till målen. 

Principen om att det finns digitala arkivfiler som upprätthåller en högre kvalitet 
än vad leverans/visningsfilerna på skärmen gör är också en problematisk del. 
Precis som Dahlström (2011) uttryckte är det många gånger arkivfilerna med 
hög kvalitet som behövs inom forskningen och principen är med stor 
sannolikhet en av anledningarna till att digitala reproduktioner inte motsvarar 
historikernas intressen och behov alla gånger. Reproduktionerna har förstås 
både sina styrkor och svagheter för olika målgrupper i samhället. Det är 
därmed viktigt att poängtera att reproduktionerna inte enbart är digitaliserade 
för historikernas användande och behov. 

När det kommer till digitaliserat historiskt källmaterial befinner vi oss 
fortfarande i någon slags barndom och historikerna kommer att fortsätta att 
vara beroende av arkiv under en lång tid framöver. Historikerna är väl 
införstådda i den obeskrivligt stora uppgift och kostsamhet som 
digitaliseringen innebär. Vad historikerna skulle vilja se är dock ett större utbud 
av framförallt dagstidningar, intervjuer, inkunabler och domböcker. 
Historikerna menar att fokus bör ligga på äldre material som är känsligt och 
sprött. Enligt en av historikerna har arkiv och bibliotek prioriterat och 
koncentrerat sig på att digitalisera material som många faktiskt är intresserade 
av. Även äldre och skört material har haft stor prioritet, samt material som 
många gånger tar lång tid att gå igenom i original. Det finns en tacksamhet 
kring de digitala samlingar som existerar. Däremot finns det också en baksida. 
Det material som arkiv och bibliotek digitaliserar stämmer inte alla gånger 
överens med de behov och intressen som de intervjuade historikerna gav 
uttryck för. För att historikerna ska använda sig av digitala resurser är 
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kvaliteten viktig, likaså kontexten, tillgängligheten och sökbarheten är 
betydande faktorer att ta hänsyn till vid det fortsatta och framtida 
digitaliseringsarbetet.

9. Slutsatser och förslag till fortsatt forskning

Den här studiens viktigaste slutsatser kommer i det här avsnittet att 
sammanfattas i punktform. Avslutningsvis kommer jag att lyfta några tankar 
som har dykt upp under processens gång och som skulle kunna leda till fortsatt 
forskning i ämnet. 

Inställningen/förhållandet till digitala reproduktioner
• Historikerna är positiva till att använda sig av digitaliserat källmaterial 

på grund av tillgängligheten och tidsaspekten. 
• Digitaliseringen har förenklat forskningen på flera plan. Att kunna 

forska från sin dator/sitt kontor och att inte behöva resa långt för att 
uppsöka ett fysiskt arkiv sparar tid. 

• Vid sidan av ”den riktiga digitaliseringen” sker en slags 
allemansdigitalisering. Datorer, smartphones och digitalkameror 
används för att fotografera av originalkällan.  

Källmaterialet
• Samtliga av de intervjuade historikerna kombinerar digitala och analoga 

källor och flera av historikerna har avslutat forskningsprojekt som har 
varit helt baserade på digitalt källmaterial. 

• Vad historikerna föredrar att använda sig av för källmaterial beror ofta 
på sammanhanget och genomförandet. 

• Kvaliteten är viktig, men många gånger är det tillgängligheten som får 
styra på grund av tidsaspekten. 

• I viss mån blir historikerna bekväma, styrda och begränsade av det 
digitala källmaterialet. Därför är urvalet en stor och viktig aspekt vid 
digitalisering.

• Källmaterial lokaliseras främst genom olika sökverktyg och databaser, 
andras fotnoter, arkiven- och bibliotekens webbsidor eller genom 
Google.

Originalkällans betydelse
• Originalkällan har olika stor betydelse för de intervjuade historikerna, 

likaså den personliga interaktionen med en fysisk källa. 
• Originalkällan ger ett annat perspektiv, kan vara mer lättläst och ge mer 

information. Historikerna föredrar ändå inte alltid originalkällor, även 
om flera av dem anser att det finns en speciell känsla och en äkthet hos 
dem. Ofta är det viktigare att källmaterialet är lättillgängligt.
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Risken för manipulation 
• Risken för manipulation vid digitalisering upplevs vara låg, särskilt från 

de stora institutionerna där informanterna söker upp sina källor. För att 
det skulle innebära någon risk skulle det i så fall röra sig om ytterst 
kontroversiellt material.  

• Förvanskningar och mänskligt slarv sker, även om det inte är avsiktligt. 

Trovärdigheten hos digitalt källmaterial
• Trovärdigheten anses i allmänhet vara hög hos digitaliserat källmaterial. 

Om källmaterialet är digitaliserat på ett tillfredställande sätt, upplevs 
det inte ha sämre trovärdighet än vad originalet har. Däremot kan det ge 
mindre information. 

• För att ett digitaliserat källmaterial ska anses trovärdigt ska det ha en 
hög kvalitet och vara läsbart på samma sätt som originalet, annars 
påverkas trovärdigheten.

• Om originalkällan och den digitala reproduktionen är knutna till samma 
institution anses de också ha samma trovärdighet. 

Upplevda problem i samband med användandet av digitala reproduktioner  
• Identifierade problem handlar till största delen om avsaknaden av en 

kontext och det faktum att digitaliserat material inte alltid är sökbart 
och därmed inte heller tillgängligt. 

• De fem intervjuade historikerna hade alla upplevt dålig kvalitet på olika 
sätt: digitala reproduktioner som varit dåligt avfotograferade, 
ofullständiga källor, svårlästa/gryniga sidor eller att källans ursprung 
inte har framgått. 

• Att institutionerna som digitaliserar historiskt material har olika 
riktlinjer för genomförandet och att det är visningsfiler som görs 
tillgängliga istället för arkivfiler med högre kvalitet, försvårar 
möjligheten att tillgodose historikernas behov och intressen. 

Digitaliseringen har inneburit och innebär en förändring för den historiska 
forskningen. Platsbundenheten till arkiv och bibliotek är inte längre lika tydlig. 
Det digitala källmaterialet har i viss mån förenklat och underlättat forskningen. 
Historiker har dock intressen och behov som inte alltid blir tillfredställda vid 
genomförandet. Den här kvalitativa undersökningen har endast skrapat på ytan 
kring dessa behov och upplevda problem. Om den här undersökningens resultat 
är något som skulle visa sig stämma för ett större antal historiker, skulle en 
utförligare undersökning behöva genomföras. 

Eftersom digitalisering är tidskrävande och kostsam, är det relevant att 
genomförandet sker omsorgsfullt och med bra instruktioner. Det är också 
viktigt att det upprätthåller en bra kvalitet, är sökbart och tillgängligt, något 
som leder till en större användbarhet för fler användare. Då digitalisering är ett 
aktuellt ämne i dagens samhälle är fortsatt forskning kring denna process och 
olika användares behov nödvändig. Den fortsatta forskningen skulle förslagsvis 
kunna fokusera på sökbarhet och tillgänglighet och hur denna skulle kunna 
förbättras för digitala resurser. 
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Sammanfattning

Syftet med den här kvalitativa undersökningen var att få perspektiv på hur 
historiker förhåller sig till digitaliserade historiska källor. Detta genom att ta 
reda på vad historikerna använder sig av för källmaterial, vad som är viktigt vid 
valet av källmaterial, samt hur de resonerar kring risken för manipulation, 
originalkällans betydelse och trovärdigheten hos digitala resurser. Syftet var 
också att ta reda på om det digitaliserade källmaterial som historikerna har 
använt sig av och uttalar sig om har uppfyllt deras intressen och behov, genom 
att identifiera upplevda problem kring digitalt källmaterial. Följande frågor 
skulle besvaras:

• Vilken inställning och förhållande har de intervjuade historikerna till 
digitaliserade historiska källor?

- Vad för slags källmaterial använder sig historikerna av, hur lokaliseras 
källmaterialet och vad är viktigt vid valet av källor?
- Hur resonerar informanterna kring originalkällans betydelse, risken 
för manipulation och trovärdigheten hos digitala reproduktioner?

• Vilka problem har historikerna upplevt i samband med användandet av 
digitala reproduktioner? Har det digitaliserade källmaterialet som 
historikerna uttalar sig om motsvarat deras intressen och behov? 
Varför, varför inte?  

Det var semistrukturerade intervjuer som genomfördes med fem stycken 
historiker vid Örebro universitet, Riksarkivet, Kungliga biblioteket och Örebro 
universitet/Linköpings universitet. Den insamlade datan kodades efter 
intervjuguiden och forskningsfrågornas uppbyggnad och utmynnade i en 
tematisk analys med sex stycken olika teman: historikerna och förhållandet till 
digitaliserade reproduktioner, valet av källmaterial, originalkällans betydelse, 
risken för manipulation, trovärdigheten hos digitala resurser och historikernas 
kritik och upplevda problem. 

Resultatet visar att det finns en tacksamhet kring de existerande digitala 
samlingarna. Historikerna är positiva till att använda sig av digitala 
reproduktioner på grund av tidsaspekten och tillgängligheten. Digitaliseringen 
har underlättat och förändrat forskningsprocessen, inte minst genom vilka 
redskap som används och var historikerna befinner sig. Digitaliseringen har 
också inneburit ett förändrat tankesätt kring källmaterial. Många gånger får 
tillgängligheten styra över kvaliteten. Källmaterial lokaliseras genom olika 
sökverktyg på biblioteken- och arkivens webbsidor, i fotnoter och på Google. 
Digitala och analoga källor kombineras ofta och flera av historikerna har även 
avslutat forskningsprojekt som varit helt baserade på digitalt material. 
          
Originalkällan har olika stor betydelse för de intervjuade historikerna, likaså 
den personliga interaktionen med en fysisk källa. Historikerna föredrar inte 
alltid originalkällan. För några av historikerna innebär dock originalet en 
speciell känsla och en äkthet. Trovärdigheten är i de allra flesta fall hög hos 
digitalt källmaterial och någon egentlig risk för manipulation i syfte att 
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förfalska föreligger inte. Däremot kan det digitaliserade materialet vara 
tillrättalagt och vissa delar kan vara bortplockade. I en tolkningsprocess finns 
det en risk för slarv, fel och förvanskningar, även om det inte sker avsiktligt. 
          
Resultatet visar också att användandet av digitala resurser många gånger beror 
på situationen och genomförandet. Det digitala källmaterial som historikerna 
har kommit i kontakt med har inte levt upp till deras intressen och behov alla 
gånger. Anledningen till detta är bristen på en kontext, att material inte är 
sökbart och därmed inte heller tillgängligt. Kvaliteten på det digitaliserade 
materialet upplevs som varierande. Samtliga intervjuade historiker har upplevt 
något eller flera av följande problem: ofullständiga källor, dåligt 
avfotograferade, svårlästa/gryniga resurser eller att källans ursprung inte har 
framgått. 
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Bilaga

Intervjuguide

Bakgrund 

Ålder
Akademisk nivå
Forskningsområden och tidsperioder
Hur länge har du forskat inom ämnet historia?

Digitala källor och valet av källor 

- Vilka fördelar och nackdelar ser du med användandet av digitala historiska källor?
- Vad har du forskat om nyligen, eller vad har du för pågående forskningsprojekt?
- Vilka olika slags källor har du använt dig av då?
- Hur lokaliserar du historiskt källmaterial?
- Hur resonerar du kring kvalitet, tillgänglighet och användarvänlighet vid valet av källmaterial? 
Vad är viktigast och varför?
- Hur använder du dig av arkiv i din forskning? Vilka olika slags arkiv?
- Har den digitala tidsåldern förändrat din forskning och i så fall hur?

Originalkällan, manipulation och trovärdighet 

- Vad har originalkällan för betydelse för dig?
- Föredrar du alltid originalkällan framför en digital reproduktion? Om ja/nej, varför?
- Går det att likställa ett fysiskt original med en digital reproduktion?
- Kan du beskriva känslan med att använda sig av en fysisk källa? 
- Är den personliga interaktionen med en fysisk källa viktig?
- Vilka krav ställer du på en digital reproduktion för att använda den?
- Finns det situationer där du föredrar att använda en digital reproduktion?
- Hur resonerar du kring risken för manipulation vid digitalisering?
- Hur resonerar du kring trovärdigheten hos digitalt källmaterial?

Utbud, genomförande, kvalitet och tillgänglighet

- Har du råkat ut för dåligt digitaliserade källor? På vilket sätt?
- Hur tycker du att utbudet av digitala samlingar är inom historieämnet? 
- Finns det något område/någon samling där du saknar en digital reproduktion/samling?
- Hur upplever du att tillgången och tillgängligheten till digitalt källmaterial är? 
- Hur har du upplevt genomförande och kvalitet på de digitala reproduktioner du har kommit i 
kontakt med?
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