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Abstrakt 
English title:  

Digitization of Cultural Heritage 

A glimpse into the everyday work of municipal libraries 

 

The purpose of this bachelor´s thesis is to examine how municipal libraries relate to 

national guidelines pertaining to the digitization of cultural heritage. Though these 

guidelines presently do not pertain to municipal libraries, we suspect that similar 

guiding principles will eventually be developed for them in the future as the 

digitalization of society continues. Our study aims to see to what extent municipal 

libraries with local heritage collections would be able to adhere to such guidelines 

should they be implemented. We intend to find this out by examining how the libraries 

in our study reason around the possibilities and obstacles of digitization, as well as how 

their reasoning differs from the national guidelines. The material for this study was 

collected by conducting five qualitative interviews with the librarians primarily 

responsible for the local heritage collections at five different libraries. The results were 

then analyzed by using thematic text analysis. The themes used were prominent areas of 

concern expressed in previous research pertaining to cultural heritage digitization. The 

four themes are comprised of technical uniformity, economy, copyright and awareness. 

In addition to thematic text analysis, the results were also examined within the 

theoretical framework of new institutionalism in order to see how the formal structures 

of the libraries function, and how they are affected by their surroundings in light of the 

digitalization of society. The results show that the libraries examined find that the main 

possibility of digitization is access, and that the biggest obstacle is financial. In general, 

we can conclude that the municipal libraries in our study would not adequately measure 

up to the national guidelines if they were to be implemented at the municipal level at 

this time. 
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1 Inledning 
 

1.1 Inledning 

”Att föra upp den mänskliga erfarenheten till en gemensam nivå; det är nu om detta som 

frågor om kulturarv ytterst handlar om. Om vår mänsklighet, varken mer eller mindre” 

(Hansson, 2014, s. 69). Denna korta aforism beskriver koncist varför kulturarv är 

viktigt, och stämmer väl överens med vår egen uppfattning. Kulturarv är på många plan 

starkt sammankopplat med vår mänsklighet; ett medel för oss som människor att skapa 

sammanhang i vår samtid, men också att söka skapa sammanhang bakåt i tiden. Alltså 

en viktig del i den allmänmänskliga strävan efter att skapa tillhörighet och bringa 

förståelse för vår plats i världen. Många bibliotek ombesörjer kulturarvssamlingar med 

lokal anknytning, samlingar som inte sällan omfattar material som är unikt och 

oersättligt. Dessa samlingar är viktiga för det lokala samhället, inte minst för att de är 

kulturarv, men även för att de kan främja aktiviteter såsom släktforskning, 

historieforskning och turism. Att de offentligt finansierade bibliotek som vi har besökt 

också har haft en lokal kulturarvssamling stödjer denna uppfattning, även om 

kulturarvssamlingarna har varierat till omfattning och innehåll. Dessa lokala 

kulturarvssamlingar säger oss således, att möjligheten att som låntagare kunna 

tillgodogöra sig det lokala kulturarvet inte bara ses som ett viktigt, men också ett 

grundläggande och naturligt inslag i landets folkbibliotek. Denna studie fokuserar på 

hur kommunalt finansierade offentliga bibliotek arbetar med digitaliseringen av sina 

lokala kulturarvssamlingar, men undersöker även statliga insatser och direktiv och hur 

de kommunala biblioteken förhåller sig till statens ansträngningar. 

 

Att förhålla sig till världen på ett historiskt och sociokulturellt sätt tror vi är viktigt för 

att kunna skapa sammanhang, och följaktligen var det intresset för lokalhistoria som 

först förde oss in på detta ämne. Samtidigt går det inte att särskilja eller isolera detta 

ämne från omvärldens åverkningar; att grunna på nutida omständigheter och möjligheter 

liksom att söka blicka framåt, ser vi därför som en självklar del i engagemanget och 

som en grundläggande del i det biblioteksarbete vilket strävar efter att på bästa möjliga 

vis bevara, tillgängliggöra och sprida de lokala kulturarven. Helt enkelt för att se till att 

kulturarven levandegörs och att samhället och dess invånare drar nytta och glädje av att 

dessa samlingar finns. I varje aspekt tillhör kulturarvet oss alla och envar, och som 

låntagare bör man inte begränsas av geografiska omständigheter, av det enskilda 

bibliotekets ekonomiska förutsättningar eller av bristande kunskaper. Enligt 

bibliotekslagen ska vi alla ges tillgång till landets samlade biblioteksresurser (SFS 

2013:801, 14 §).    

 

Starkare direktiv från myndigheter och den digitala utvecklingen i samhället liksom 

avsaknaden av jämförbara förlagor aktualiserar vår studie. Dessa direktiv, utarbetade 

riktlinjer och vägledande principer för hur implementeringen av digitaliseringsarbetet 

bör se ut, berör i första hand statligt finansierade och kulturarvsförmedlande 

institutioner. Detta förarbete tror vi ändock kan komma bli viktigt även för de 

kommunalt finansierade kulturarvsinstitutionerna, varför vi också har ämnat undersöka 

hur digitaliseringsarbetet kan se ut på offentligt finansierade bibliotek, liksom hur dessa 

bibliotek förhåller sig till statens påbörjade och fortgående ansträngningar. Vår 

förhoppning är att med denna uppsats kunna bidra till diskussionen om 

digitaliseringsarbetets utveckling vid bibliotek med kommunal huvudman. I synnerhet i 

förhållande till de problemområden som varit mest framträdande i tidigare forskning, 

det vill säga olika aspekter av teknisk enhetlighet, ekonomi, upphovsrätt och 
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medvetenhet. Medvetenhet är ett eget problemområde i det hänseende att det har ett 

övergripande och generellt fokus på digitaliseringens möjligheter, men är samtidigt del 

av de övriga problemområdena på en metanivå.         

 

1.2 Bakgrund 

Utvecklingen mot en genomgripande digitalisering av samhället präglar starkt vår 

samtid. Utöver digitaliseringen, pådrivs utvecklingen av ytterligare ett antal faktorer, 

såsom en alltmer tilltagande urbanisering och globalisering. Denna utveckling kommer i 

grunden att förändra förutsättningarna för hur vi lever våra liv (SOU 2016:89, s.18). 

 

I detta stycke följer en översiktlig bakgrundsbeskrivning, en redogörelse av hur 

digitaliseringen har präglat biblioteksverksamhetens förutsättningar i hänseende till 

arbetet med de lokala kulturarvssamlingarna, hur det statliga arbetet har utvecklats samt 

vad som kan komma att krävas för ett eventuellt framtida implementeringsarbete på 

kommunal nivå. 

 

En särskilt viktig källa för denna studie och i synnerhet för bakgrundsarbetet, har varit 

förstudien Ökad digitalisering av offentligt finansierad kultur i Sverige. Förstudien är 

publicerad 2016 och skriven av Karin Hovlin och Magnus Nemlander på uppdrag av 

Kulturrådet. Syftet med arbetet har varit att skapa ett underlag för Kulturrådets 

ställningstagande gällande det fortsatta arbetet med att digitalt tillgängliggöra offentligt 

finansierad kultur, med målsättningen att ge en bild av nyttor och nackdelar med olika 

alternativ, av centrala aktörers tankar kring digitaliseringsarbetet, av hur andra länders 

arbete har sett ut samt förslag till vidare arbete (Hovlin & Nemlander, 2016, s. 4-5). Vi 

anser att denna förstudie är särskilt relevant för vår uppsats i det avseende att den 

undersöker offentligt finansierad kultur i Sverige i förhållande till digitalisering, och för 

att det i dagsläget är den senaste undersökningen som ger en inblick i statliga 

förhållandena gentemot digitalisering och kulturarv. Dessutom belyser förstudien en 

problembild liknande den som vi har sett i nationell och internationell forskning. 

       

1.2.1 Digitaliseringens progression och de nya kulturpolitiska målen 

Alltsedan 1990-talet och lanseringen av internet har digitalisering varit en högaktuell 

fråga, inte minst för biblioteken vars möjligheter för att digitalt bevara och 

tillgängliggöra sina kulturarv har ökat (Hovlin & Nemlander, 2016, s. 9-10; 

Kulturdepartementet, 2011, s. 3). Digitaliseringsfrågan är således inte ny, även om den 

under senare tid har aktualiserats i och med allt starkare direktiv från myndigheter 

liksom utvecklingens pådrivande krafter. Ett av regeringens betydande fokus har haft 

uttrycklig bäring mot kulturen och mot landets kulturarv och följaktligen haft sin 

utgångspunkt i de nya kulturpolitiska målen. Dessa mål beskrivs i Kulturutskottets 

(2009, s. 13) betänkande Tid för kultur. I målen redogörs bland annat för hur kulturen 

ska vara obunden och att alla ska ges tillfälle att delta i kulturlivet. Men även att 

kulturpolitiken ska främja samverkan och ett kulturarv som levandegörs, bevaras, 

används och utvecklas (ibid.).   

 

Dagens genomgripande digitalisering av samhället har alltså renderat i en rad nya 

verktyg och möjligheter tjänliga för att uppnå dessa mål (SOU 2016:89, s. 26). De 

förändringar och de förutsättningar som vi alltjämt har bevittnat, har inte minst påverkat 

den svenska statens arbete och arbetsmetoder. Kulturrådet har avpassat arbetet efter 

digitaliseringen, och har med en rad rapporter och utredningar sökt förhålla sig till 

samtidens givna omständigheter samt bana väg för kommande möjligheter. Regeringen 
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har utöver dessa utredningar och rapporter sammansatt ett samordningssekretariat – 

Digisam – för digitalisering, digitalt bevarande och tillgängliggörande av kulturarvet.  

 

1.2.2 Kulturrådet, Digisam och biblioteken 

Digisam sattes samman 2011 och är sedan 2017 underställt Riksantikvarieämbetet. 

Sekretariatets huvudsakliga uppgifter är att öka kompetensen och 

kunskapsinhämtningen, liksom att samordna den berörda sektorn i frågor som handlar 

om digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling (Digisam, 2014b, s. 3).  

 

Kulturrådet är en myndighet underställd Kulturdepartementet, och har i uppgift att med 

utgångspunkt i de kulturpolitiska målen och vid sidan av andra främjandeåtgärder verka 

för kulturens utveckling och tillgänglighet (Hovlin & Nemlander, 2016, s. 4). För 

biblioteken har internets potential således blivit en möjlighet för att ytterligare främja, 

bevara samt öka användningen och utvecklingen av sitt lokala kulturarvsmaterial och 

därmed ett medel för att uppnå de kulturpolitiska målen (Kulturdepartementet, 2011, s. 

3). Enligt bibliotekslagens (SFS 2013:801) 2 § och 6 § ska biblioteksverksamheten 

finnas tillgänglig för alla, finnas i varje kommun och vara anpassade efter användarnas 

behov. Enligt bibliotekslagens 14 § ska Sveriges samlade biblioteksresurser dessutom 

göras tillgängliga för alla. Samtidigt har Digitaliseringskommissionens (SOU, 2016:89, 

s. 18) utredning påvisat att katalysatorerna för samhällsutvecklingen i huvudsak är 

digitaliseringen och utvecklingen av ny teknik. Således går att dra slutsatsen, att dessa 

pådrivande krafter bör tas till vara, för att på bästa sätt förhålla sig till bibliotekslagen, 

till de kulturpolitiska målen och i förlängningen även till samhällsutvecklingen. 

 

Det är också utifrån de ovanstående kulturpolitiska målen som Digisam har sin 

utgångspunkt, och utifrån vilka de har utarbetat sina vägledande riktlinjer och principer 

för arbetet med digitalt kulturarv på statlig nivå; riktlinjer och principer de menar 

kommer att variera över tid eftersom de är långsiktigt inriktade (2014a, s. 3). Dessa 14 

principer är indelade utifrån de fyra områdena styra, producera, använda och bevara och 

inbegriper: 

 
1. Digitaliseringsverksamhet ska styras av respektive institutions ledning 

2. Respektive institution ska ansvara för den metadata – analog såväl som 

digital – som rör institutionens samlingar, liksom för de objekt som är 

skapade digitalt 

3. Digitaliseringsprojekt ska följas upp och utvärderas av respektive institution 

4. Digitalisering ska genomföras så att resurser och kompetens används på ett 

effektivt och ändamålsenligt sätt 

5. Öppna standarder och specifikationer lämpade för tillgängliggörande och 

långsiktigt bevarande ska användas 

6. Publikt tillgängliggörande ska vara en del av varje digitaliseringsinsats 

7. Digitaliserade textresurser ska tillgängliggöras som maskinläsbar text 

8. Digitala filer och metadata ska vara så enkla som möjligt för andra att 

använda och återanvända 

9. Digitalisering av material där skyddstiden löpt ut ska inte medföra att nya 

rättigheter uppstår 

10. Länkningar mellan egen och andras information ska eftersträvas 

11. Semantiska beskrivningar ska utformas på ett standardiserat sätt 

12. Samarbete runt informationen ska möjliggöras 

13. Varje institution ska ha en strategi för bevarande av digital information 

14. Aktuella digitaliseringsinsatser ska beskrivas på institutionens webbplats 

(Digisam, 2014a). 
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Dessa 14 punkter har vi låtit kategorisera utefter de fyra problemområdena, och vi har 

kommit fram till att punkt 2, 5, 7, 8, 10 och 11 faller under teknisk enhetlighet; att punkt 

4 faller under ekonomi; att punkt 9 faller under upphovsrätt och att punkt 1, 3, 13 och 

14 faller under medvetenhet. Utöver detta har punkt 6 bäring mot tillgänglighet, och 

punkt 12 fokuserar på samarbete. 

 

Befintliga styrdokumenten som berör de statligt finansierade institutionerna vilka 

samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial gäller för hur digitaliseringsarbetet 

genomförs och följs upp, med målet att öka den omfattning till vilken 

kulturarvsmaterialet digitalt bevaras och tillgängliggörs (Kulturdepartementet, 2011, s. 

2). Härutöver ska dessa institutioner utarbeta en plan för digitalisering och tillgänglighet 

(ibid.). Det arbete som Digisam har genomfört riktar sig alltså mot statligt finansierade 

kulturarvsorganisationer; ännu finns det varken policyer eller något samlad strategi som 

vänder sig mot offentligt finansierade verksamheter som ombesörjer någon form av 

kulturarv (Hovlin & Nemlander, 2016, s. 13). Detta till trots tas många initiativ från 

enskilda aktörer, och inom kulturarvsdigitaliseringsområdet har många samlade initiativ 

tagits (ibid.). Exempel på detta är kulturarvsplattformarna Alvin och K-samsök; två 

databaser som samlar, tillgängliggör och bevarar digitaliserat kulturarvsmaterial. 

Digisam (2015, s. 6) understryker ändock att kulturarvsmyndigheter och institutioner 

genom befintliga digitaliseringsinsatser samt vidare främjande- och förändringsarbete 

arbetsmässigt befinner sig i början av att öka tillgängligheten och användningen av 

kulturarvet. Samtidigt framhåller samordningssekretariatet att de positiva effekterna av 

implementeringsarbetet av digitaliseringen är mycket stora, liksom att fortsatt och 

fokuserat förändringsarbete vidare skulle öka effekterna exponentiellt (ibid.). 

 

Icke att förglömma är, att även om utvecklingen starkt pådrivits av digitaliseringen, så 

kan den nya tekniken få omfattande genomslag först som ytterligare förutsättningar i 

samhället möjliggör detta (SOU 2016:89, s. 18). Härtill behöver statens 

digitaliseringsarbete bli stabilt och ske iterativt och fortlöpande; i huvudsak för att öka 

medvetenheten kring de möjligheter som digitaliseringsarbetet kan medföra, men även 

för att kunna utveckla nya och tjänliga metoder, verktyg och tjänster (SOU 2016:89, s. 

26).       

   

1.2.3 Dagslägets utmaningar och det fortsatta arbetet 

I dagsläget befinner sig Sverige på femte plats i en internationell mätning, emedan 

regeringen har som mål att i fråga om att nyttja de möjligheter som digitaliseringen 

medför vara nationellt såväl som internationellt ledande (Kulturdepartementet, 2011, s. 

9). För att uppnå dessa mål krävs det att få med sig alla kulturarvsförmedlande 

organisationer i digitaliseringsarbetet. För närvarande finns det ändock ingen strategi för 

digitaliseringen av kulturen som riktar sig mot alla kulturarvsförmedlande 

organisationer, heller finns det inte någon gemensam plattform för ett sådant 

tillgängliggörande. Hovlin och Nemlander (2016, s. 11) menar dock att intresset överlag 

är mycket stort. Härtill understryker Kulturdepartementet (2011, s. 3) möjligheten för 

allmänheten att delta i kulturlivet som en förutsättning för att uppnå de kulturpolitiska 

målen.  

 

Utvecklingen mot en genomgripande digitalisering av samhället kommer sålunda inte 

utan utmaningar. De främsta utmaningarna består i problematik rörande teknisk 

enhetlighet, ekonomi, upphovsrätt och medvetenhet. Enligt Hovlin och Nemlander 

(2016, s. 16) är medvetenheten hos de olika kulturarvsförmedlande institutionerna 

varierande. En utsago som vidare styrks av Astle och Muir (2002) och av Smith och 
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Rowley (2012).  Behovet av ökad medvetenhet och kompetens inom de institutioner 

som ansvarar för kulturarv är alltså stort. Medvetenheten kan innefatta tekniska 

kunskapsaspekter, exempelvis användningen av gemensamma standarder och arbetet 

med användarbarhet och tillgänglighet (Hovlin & Nemlander, 2016, s. 18; 

Kulturdepartementet, 2011, s. 6). Härutöver innefattas även ett större behov av ökad 

medvetenhet gällande de ekonomiska aspekterna av kulturarvsdigitalisering 

(Kulturdepartementet, 2011, s. 6). Alltjämt framhålls avsaknaden av ekonomiska 

resurser, brist på medvetenhet och kunskap kring upphovsrätten vid sidan av de tekniska 

aspekterna som de mest framträdande problemen (Hovlin & Nemlander, 2016, s. 11). 

En utav kvalifikationerna för att kunna implementera ett övergripande arbete med 

digitaliseringen av kulturarvet, och inte minst för att kunna distribuera materialet, är 

ofrånkomligen behovet av elektronisk infrastruktur (Hovlin & Nemlander, 2016, s. 17). 

Härtill finns klara problem gällande interoperabiliteten mellan olika tekniska standarder, 

i synnerhet gällande metadatastandarder, och inom kultursektorn används olika system 

och format parallellt (Digisam, 2015, s. 11, 25). Enligt resultatet från Digisams (2015, s. 

25) rapport Nuläge och vägvalsfrågor, är det fortsatt långt kvar till fullständig 

enhetlighet på kulturarvsområdet.     

 

Utvecklingen går således i många fall långsamt och att digitaliseringsprojekt har mål 

som tar tid att förverkliga medför att de ofta nedprioriteras (Hovlin & Nemlander, 2016, 

s. 38). Detta till trots är intresset för digitaliseringsfrågor stort inom kulturområdet 

(ibid.). Enligt digitaliseringskommissionen (SOU 2014:13, s. 6, 120) utgör kommunerna 

en av de viktigaste aktörerna att få med sig när det gäller implementeringsarbetet av den 

framtagna digitala agendan, och för att kunna göra Sverige bäst i världen på att nyttja 

digitaliseringens möjligheter. Även IFLA (2010, s. 12-13) betonar de offentliga 

bibliotekens betydelse, och menar att dessa aktivt bör upprätthålla sina lokalsamlingar 

och agera som nyckelaktörer för bevaringen och marknadsföringen av den lokala 

kulturen. Att ta hänsyn till den kultur som befinner sig i de offentliga bibliotekens 

omgivning, menar IFLA är viktigt för bibliotekens långvariga framgång. IT-frågorna 

spänner över samtliga politiska områden, och kulturpolitiken utgör inget undantag 

(SOU 2014:13, s. 5). Men i nuläget är det alltså upp till de offentligt finansierade 

biblioteken och deras huvudman att förhålla sig till kulturarvsdigitaliseringens 

möjligheter, utmaningar och hinder. Även om det ännu inte finns ett utarbetat 

digitaliseringsuppdrag, tillhör resurserna användarna och bör därför också göras så 

tillgängliga som möjligt (Digisam, 2015, s. 12-15).  Det finns alltså ett tydligt behov av 

vidare studier för att skapa en bredare såväl som djupare bild av den nuvarande 

situationen (Hovlin & Nemlander, 2016, s. 35-37). 

 

1.3 Problemorientering och avgränsningar 

Nedan redogör vi för problematiseringen av vårt syfte, samt vår motivering till 

avgränsningen av problemet. 

 

1.3.1 Problemorientering 

Regeringen har en önskan om att digitalisering ska genomsyra samhället. Detta 

önskemål har påverkat kultursektorn, och regeringen har tagit initiativ till en nationell 

strategi för kulturarvsdigitalisering. Detta har resulterat i framtagandet av riktlinjer och 

principer med vägledande syfte, riktat mot statliga förmedlare av kulturarv – särskilt 

inom sektorn för arkiv, bibliotek och muséum (ABM). Det finns många andra aktörer 

som ansvarar för kulturarv, men som i dagsläget inte inbegrips av dessa direktiv.    
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Ett exempel är offentligt finansierade bibliotek med kommunal huvudman. Dessa 

aktörer förfogar ofta över lokala samlingar av kulturarvskaraktär. För att få en inblick i 

nuläget avser vi studera hur kommunala bibliotek ansvariga för sådana samlingar 

arbetar med digitalisering. Detta gör vi genom att intervjua personal som har direkt 

erfarenhet av sådant digitaliseringsarbete.  

 

Att jämföra det kommunala med det statliga anser vi vara nödvändigt för att 

kontextualisera bibliotekens digitaliseringsarbete. Det har ägnats uppmärksamhet åt 

digitaliseringen av kulturarv på en statlig nivå, vilket föranleder oss att tro att det i 

framtiden även kommer att influera de kommunala aktörerna. Genom att undersöka 

kommunala biblioteks vardagliga arbete med kulturarvsdigitalisering, ämnar vi belysa 

rådande problematik i förhållande till den problembild som beskrivs i tidigare 

forskning. Att undersöka den kommunala problematiken kan bidra till diskussionen 

kring kulturarvsdigitalisering och i förlängningen avhjälpa ett eventuellt 

implementeringsarbete.  

 

1.3.2 Avgränsningar 

Med hänsyn till uppsatsens givna ramar, har vi varit tvungna att göra vissa 

begränsningar. På föregiven anledning har vi avgränsat oss till bibliotek med kommunal 

huvudman, och därför inte intervjuat statliga aktörer.   

 

Eftersom de bibliotek som ingår i undersökningen har kulturarvssamlingar som i 

huvudsak sköts av en ensam bibliotekarie, har vi valt att lägga fokus på biblioteket för 

vilket respektive bibliotekarie är representant. Således har föga hänsyn tagits till 

intervjupersonernas personliga åsikter; anledningen till urvalet av intervjupersoner är 

inte att söka förstå attityder, utan hur biblioteken som institution arbetar med 

kulturarvsdigitalisering.   

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och belysa hur kommunalt finansierade 

offentliga bibliotek ansvariga för lokala kulturarvssamlingar förhåller sig till nationella 

riktlinjer gällande digitaliseringen av dessa samlingar. 

 

Således lyder våra frågeställningar: 

  

 Hur resonerar de kommunala biblioteken kring digitaliseringens möjligheter och 

hinder? 

  

 Hur skiljer sig de kommunala bibliotekens resonemang gällande digitaliseringens 

möjligheter och hinder från de nationella direktiven?  

 

1.5 Begrepp och definitioner 

Begreppen kulturarv och digitalisering genomsyrar denna undersökning, och 

presenteras i nedanstående stycke. 

1.5.1 Kulturarv  

Enligt Riksantikvarieämbetet (2017) definieras kulturarv som de uttryck avsedd för 

mänsklig påverkan som kan vara materiella – som lämningar eller föremål; eller 

immateriella – som traditioner eller kunskap. Unesco (u.å.) förklarar att kulturarven är 

de fysiska artefakter och immateriella egenskaper som har ärvts från tidigare 
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generationer, som upprätthålls i nutiden samt kommer att skänkas till nytta för framtida 

generationer. IFLA (2017) förklarar att kulturarv kan vara artefakter som är naturliga 

eller kulturella samt rörliga eller fasta, och att de är av högt värde för samhällets nutid 

och framtid. Vidare förklarar IFLA att det är avgörande för utvecklingen av människan 

och den mänskliga kulturen att bevara och ha tillgång till kulturarv, men även att 

tillhandahålla utbildning kring kulturarv. 

1.5.2 Digitalisering och kulturarvsdigitalisering  

Digitaliseringsbegreppet är mångfasetterat, och dess definition och användning kan 

sträcka sig från den mest grundläggande tekniska definitionen till en hel process. Enligt 

Nationalencyklopedin (u.å.) är digitalisering omvandlingen av analoga data till digitala 

signaler. Astle och Muir (2002, s. 67) beskriver det som processen där ett original 

konverteras till ett digitalt objekt genom digital formatering; originalmaterial kan 

omfatta bland annat papper, olika format av fotografier, tredimensionella objekt, film 

med mera. Detta sker genom användningen av antingen en digitalkamera eller skanner 

(ibid.). När det gäller kulturarvsdigitalisering, går Riksantikvarieämbetet (2013, s. 7) 

ännu ett steg och beskriver det som den process där digitala representationer skapas för 

att i allra högsta mån efterlikna de analoga objekten. Under skapandet av en digital 

kopia, understryks vikten i att bibehålla originalets fullständighet. De fortsätter att 

förklara att digitalisering inte bara är den digitala reproduktionen av ett objekt, utan 

omfattas även av att särskilja de olika beståndsdelar som objektet utgörs av. För att 

fullständigt digitalisera ett objekt måste beskrivande metadata om både det analoga och 

det digitala objektet vara kopplat till den digitaliserade kopian (ibid.). 

 

Digitalisering används i olika utsträckning i praktiken inom olika institutioner. 

Riksantikvarieämbetet (2013, s. 8) beskriver de fem olika digitaliseringsnivåer som de 

använder sig av. Dessa sträcker sig från låg till hög nivå, och är viktiga att lyfta 

eftersom de har i uppdrag att erbjuda stöd till olika aktörer som förvaltar kulturarv 

(Riksantikvarieämbetet, 2013, s. 9). 

 

 Nivå 1: En digital kopia av ett analogt objekt skapas genom bildfångst eller 

kopiering för att tillgängliggöras elektronisk vid någon enstaka beställning; 

ingen bredare tillgänglighet eller användning sker. 

 Nivå 2: Utöver att skapa en digital kopia, lagras det digitala objektet i en 

gemensam intern struktur. Detta för att kunna användas internt eller vid enstaka 

nya beställningar, utan att först behöva upprepa bildfångstprocessen eller 

kopieringen. 

 Nivå 3: Det digitala objektet är publicerat på webben och därigenom tillgängligt 

för externa användare. Materialet kan sökas fram men är svårt att hitta, och 

innehållet är låst till ett visst format. 

 Nivå 4: Det digitala objektet finns publicerat på webben i ett format som är 

sökbart och strukturerat sett till både metadata- och textinnehåll. Detta sker 

vanligen genom att materialet läggs upp i en databas som externa användare har 

tillgång till. Information om vidareutnyttjande av materialet finns också.  

 Nivå 5: Det digitala objektet finns publicerat på webben i ett format som är 

strukturerat, objektet är standardiserat beskrivet, länkat till andra datakällor och 

har en öppen licensiering för att kunna vidareutnyttjas. 

 

Digitaliseringsbegreppet inbegriper även tillgång och bevaring. Tillgång till ömtåliga 

eller svåråtkomliga original blir möjligt genom digitalisering. Materialet kan användas 

och delas på olika sätt som exempelvis kringgår geografiska eller fysiska hinder. När 
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det gäller bevaring så sker detta genom att en artefakt förvaras på ett sätt som 

förebygger skada och ökar dess chanser till överlevnad (Smith & Rowley, 2012, s. 272).  

Vid användningen av digitaliseringsprocessen i ett bevarande syfte kan det uppstå 

problem. Föråldrad teknik är ett problem som kan påverka både tillgången till och 

bevaringen av ett objekt, och den förvrängda datan som kan skapas under 

digitaliseringsprocessen påverkar originalmaterialets validitet (Jarlbrink & Snickars, 

2017, s. 1230-1231).  
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2 Tidigare forskning 
Här presenteras en sammanfattning av tidigare forskning. Nationella såväl som 

internationella studier relevanta för undersökningen har granskats och fyra 

genomgripande teman har påvisats. Dessa teman behandlar den mest framträdande 

problematiken gällande kulturarvsdigitalisering och rör olika aspekter av teknisk 

enhetlighet, ekonomi, upphovsrätt och medvetenhet. Medvetenhet är ett problemområde 

i sig självt, men genomsyrar dessutom de övriga tre problemområdena. För att skapa en 

övergripande bild, kommer medvetenhet i detta stycke att presenteras först. I studiens 

övriga delar kommer medvetenhet att presenteras sist.  

 

Vidare existerar det aspekter gällande digitaliseringsprocessen som till mycket liten del 

eller inte alls uppmärksammas i denna studie. Vi är medvetna om praktikens 

komplexitet, men har i studien valt att huvudsakligen fokusera på de fyra teman vi 

bedömer vara de mest framträdande. För att skapa en djuplodande bild krävs vidare 

studier som beaktar digitaliseringsprocessens varje detalj, något som inte rymdes inom 

ramen för detta arbete. Under punkt 2.5 presenteras i detta hänseende en kort 

introduktion av ytterligare problemområden relevanta för digitaliseringsprocessen i 

förhållande till kulturarv.   

 

Eftersom ingen tidigare forskning som direkt berör studiens syfte eller frågeställningar 

har gjorts, har vi varit tvungna att beakta den tidigare forskning som behandlar aspekter 

relevanta för vår studie. Även de rekommendationer på vidare forskning som har 

föreslagits har vi haft i åtanke. Detta har ökat förståelsen för och belyst den problembild 

som synes vara övergripande för kulturarvsdigitaliseringsområdet, liksom för det övriga 

digitaliseringsområdet. Detta har dessutom ökat chansen för att hitta eventuella 

lösningar, eller åtminstone tillföra relevant material till den fortsatta diskussionen.    

 

2.1 Medvetenhet 

Med medvetenhet avses de kunskaper och den kännedom som inbegrips i 

digitaliseringens olika aspekter, exempelvis digitaliseringens möjligheter. Hovlin och 

Nemlander (2016, s. 16) presenterar i sin förstudie resultat som konvergerar med de 

granskade nationella och internationella studiernas resultat. Ett genomgripande 

problemområde tycks vara påvisade brister och variationer i medvetenhetsgraden hos de 

aktörer som ombesörjer kulturarvsmaterial. Hovlin och Nemlander menar att de aktörer 

vilka ligger i framkant ser digitaliseringen som ett medel för att bättre kunna genomföra 

sitt uppdrag, emedan de aktörer vilkas engagemang kan tyckas undermåligt i större 

utsträckning förhåller sig till sitt uppdrag utan hänsyn till digitaliseringen, utan snarare 

ser digitalisering som en aktivitet som kan ske parallellt med den övriga 

biblioteksverksamheten. 

 

Lars Björk (2015) beskriver i sin avhandling How reproductive is a reproduction? 

Digital transmission of text based documents det konstanta flödet av information mellan 

digitala och analoga format, och hur detta genomsyrar dagens samhälle och hur vi lever 

våra liv. Björk (2015, s. 239) menar att kulturarvsinstitutioner främst använder 

digitaliseringens möjligheter i syfte att bevara och tillgängliggöra sina samlingar, och 

att den digitala tekniken därmed har kommit att påverka hur biblioteken kan genomföra 

sin arbetsuppgift. De samlingar vilka förr krävde fysiska besök, begränsas inte längre av 

geografiska avstånd utan kan i viss utsträckning nås via nätet (ibid.). I förhållande till 

detta, menar Björk att riskerna med att oöverlagt anamma digitaliseringstekniken utan 

att beakta hur dagens möjligheter skiljer sig från tidigare metoder kan leda till 
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begränsade insikter gällande digitaliseringens möjligheter och förutsättningar. Björk 

(2016, s. 2) lyfter alltså riskerna i att inte fullt ut förstå digitaliseringstekniken, och 

exemplifierar detta genom att tala om de konsekvenser som kan uppstå om man 

okritiskt accepterar digitaliseringsprocesserna. Björk menar att det alltså finns en risk att 

både de tekniska aspekterna och konsekvensen av den digitala överföringen på en mer 

konceptuell nivå förbises om tekniken inte fullt ut förstås innan den används. 

  

Variationer i medvetenhetsgraden rör även beslutsfattande personal, och Hovlin och 

Nemlander (2016, s. 16) beskriver ett behov av tydligare direktiv från högre instans. 

Ofta är det upp till den enskilda kulturarvsinstitutionen att internt fatta beslut gällande 

olika digitaliseringsfrågor, vilka således påverkas av medvetenhetsgraden hos berörda 

aktörer (ibid.). Hur institutionerna tillgängliggör kultur digitalt påverkas alltså i stor 

utsträckning av den berörda personalens kompetens (Hovlin & Nemlander, 2016, s. 17).  

I en studie gjord av Ravenwood, Matthews och Muir (2013) undersöks biblioteks 

urvalsprocesser för bevaring av digitalt material; i studien understryks dessa utsagor, 

och forskarna menar att detta utöver bristfällig vägledning kan bero på undermåliga 

digitaliseringspolicyer. Att lyfta digitaliseringsfrågan till det politiska planet tycks 

således vara ett viktigt hänseende för att generellt kunna öka medvetenheten; en 

kännedom som Chmielewska och Wróbel (2013) presenterar i sin undersökning av hur 

kulturarvsdigitalisering kan se ut på nationell såväl som internationell nivå.  

 

Sådana brister i medvetenhetsgraden hos berörda aktörer kan i förlängningen få 

ödesdigra konsekvenser; exempelvis framhålls bristande medvetenhet och kompetens 

rörande digitaliseringsteknik och metadata av Roland och Bawden (2012, s. 229) som 

någonting som kan leda till ofrivillig censur – det vill säga att bristande kompetenser 

kan leda till bristande metadata och därmed försvåra återvinningsprocessen. Smith och 

Rowley (2012) har i sin studie undersökt hur digitalisering används på folkbibliotek i 

förhållande till lokalsamlingar, och menar att om medvetenheten ökar, även utanför det 

biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet, bör detta också bidra till en ökad 

förståelse för bibliotekens lokala kulturarvssamlingar och därmed hur dessa samlingar 

går att använda i förhållande till digitalisering.   

 

2.2 Teknisk enhetlighet 

Underordnat liksom separat från medvetenhet framträder problematik rörande olika 

aspekter av teknisk enhetlighet. Detta avser i första hand olika tekniska aspekter av 

kulturarvsdigitalisering. Hovlin och Nemlander (2016, s. 17) understryker behovet av 

nödvändig infrastruktur för att digitalt kunna tillgängliggöra kultur. Olle Sköld (2018, s. 

72-73) beskriver i sin avhandling gällande den digitala bevaringen av dator- och tv-spel, 

hur komplex sådan infrastruktur är; hur digitala strukturer kan vara så väsentligen 

påverkade av varandra att de i viss mån utgörs av varandra. Internets infrastruktur består 

av mängder av verksamheter som utför sina praktiker på daglig basis, och omvänt 

utgörs konfigurationen av webbplatser av de praktiker som utförs där (ibid.). Detta är 

inte sällan en kostsam aspekt av kulturarvsdigitalisering, och förslag på avhjälpande 

initiativ som ges av Hovlin och Nemlander (2016, s. 18) rör i första hand gemensamma 

och öppna standarder och tjänster som kan användas av externa, professionella såväl 

som privata aktörer.  

 

Vidare brister rör utvecklingen av policyer för olika aspekter av digitaliseringsarbetet, 

och presenteras i Astles och Muirs (2002) studie av förhållandet mellan digitalisering, 

tillgång och bevaring på bland annat folkbibliotek. Evens och Hauttekeete (2011) 

bekräftar denna framställning, och påvisar i sin studie gällande problematik som 
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organisationer som digitaliserar kultur handskas med, härutöver att samlingar ofta lider 

av förfall, delvis som en konsekvens av att tekniken är föråldrad. Det kan handla om 

alltifrån föråldrade medier till undermålig serverkapacitet och bristande konsekvens i 

användningen av metadatastandarder. Just faktumet att det i tämligen liten utsträckning 

finns standardiserade metadatasystem, kan leda till inkonsekvent bruk och i 

förlängningen försvåra och begränsa ett biblioteks samarbetsmöjligheter med externa 

aktörer (ibid.). Men även med konsekvent bruk av standarder finns det ändock risker; i 

Jarlbrinks och Snickars (2017) studie om digitaliseringsarbetet med dagstidningar 

påpekas hur den digitaliserad datan kan förvanskas och därmed inte utgöra den önskade 

tillförlitliga kopian av originalet som den var tänkt att representera. Dessa felaktigheter 

repeteras sedan när det digitaliserade materialet i sin tur kopieras (ibid.). Den ständigt 

pågående tekniska utvecklingen menar Smith och Rowley (2012) härtill kan utgöra ett 

hot för hur hållbar digital bevaring kan anses vara över tid. Att utveckla generella 

riktlinjer och att utveckla policyer och riktlinjer för standardisering beskrivs som en 

viktig del i det fortsatta digitaliseringsarbetet och för att undvika ovanstående 

problematik (Astle & Muir, 2002; Chmielewska & Wróbel, 2013; Evens & Hauttekeete, 

2011; Trifunović, 2012).     

 

2.3 Ekonomi 

Ekonomiska aspekter av kulturarvsdigitalisering gör sig ständigt gällande. Hovlin och 

Nemlander (2016, s. 19) påvisar hur många institutioner ställer krav på ökad 

digitalisering utan att fördenskull öka anslagen. De ekonomiska resurserna som avsätts 

för digitalisering gör således att den övriga verksamheten blir lidande, vilket i sig 

påskyndar behovet av anslag öronmärkta för digitaliseringsverksamhet (ibid). Denna 

bild styrks av Astle och Muir (2002), vilka menar att det finns en allmän brist på 

medvetenhet beträffande digitaliseringsomkostnader.  

 

Bristande ekonomiska förutsättningar och fragmenterade ansträngningar, är således två 

stora praktiska besvär som kan stå i vägen för digitalisering (Evens & Hauttekeete, 

2011). Smith och Rowley (2012) visar i sin studie resultat som tyder på att de 

ekonomiska förutsättningarna är ett stort hinder. Att digitaliseringsarbete ofta är 

fragmenterade liksom att digitaliseringsprojekt ofta är kortsiktiga går således att härleda 

till de finansiella möjligheterna (ibid.). En lösning på bibliotekens ekonomiska 

begränsningar i hänseende till digitaliseringsarbetet, skulle kunna vara att outsourca 

delar av digitaliseringsverksamheten eller att inleda nya samarbeten med externa aktörer 

(Trifunović, 2012). Långsiktig och hållbar finansiering av digitaliseringsprojekt är 

således ett område var det finns framträdande brister och kunskapsluckor (Astle & 

Muir, 2002; Evens & Hauttekeete, 2011; Roland & Bawden, 2012).  

 

2.4 Upphovsrätt 

Upphovsrättsliga frågor har under senare år blivit alltmer komplexa, och mycket arbete 

kring digitalisering avsätts just för att klara upp immaterialrättslig problematik (Hovlin 

& Nemlander, 2016, s. 19-20). Evens och Hauttekeete (2011) menar att just de 

immaterialrättsliga procedurerna kan utgöra själva flaskhalsen för digitaliseringsprojekt. 

Vidare beskriver Björk (2015, s. 29) hur det kan uppstå svårigheter gällande 

tillämpningen av den befintliga lagstiftningen rörande analoga kulturdokument för att 

lösa de upphovsrättsliga problem som kan uppstå inom det digitala området. Detta har 

medfört att organisationer ibland prioriterar att digitalisera material av sådan hög ålder 

att de inte längre är förbundna av upphovsrättsliga lagar, exempelvis har detta skett av 

det Norska Nasjonalbiblioteket Mo i Rana (Björk, 2015, s. 128). Även Jarlbrink och 
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Snickars (2017, s. 1230) menar att lagstiftningen har medfört svårigheter gällande 

kulturarvsinstitutioners digitaliseringsinsatser, varför bevaringsaspekten också har blivit 

ett vanligt riktmärke för arbete av sådan karaktär. Att digitalisera i bevaringssyfte, är 

alltså inte lika omgärdat av upphovsrättslig problematik som i de fall det digitalt 

bevarade materialet ska tillgängliggöras. Utöver detta noterar Astle och Muir (2002, s. 

67-68) samma problematik, och beskriver att trots att digitalisering bidrar till ökad 

tillgänglighet, är det för närvarande digitaliserade materialet tämligen smalt och arbetet 

pådrivs i stort av upphovsrättsliga restriktioner snarare än av efterfrågan. Vidare menar 

de att den begränsade budget som offentliga bibliotek ofta förfogar över, ytterliga bidrar 

till att begränsa vilket material som kan digitaliseras (ibid.).  

 

2.5 Ett bredare perspektiv 

Vid sidan av de fyra huvudsakliga teman beskrivna ovan, finns det i fråga om 

digitaliseringsprocessen alltså ytterligare en rad problemområden. Dessa gäller bland 

annat bevaring, migrering av digitaliserade objekt till nya format, föråldring av 

teknologi, digitalt brus, digital kuration, digitalfött material, och ursprung. Även om 

dessa aspekter av digitalisering inte är relevanta för denna studie i lika hög utsträckning 

som medvetenhet, ekonomi, teknisk enhetlighet och upphovsrätt, så är det viktigt att 

understryka helhetens komplexitet. Beroende på hur och i vilken utsträckning en 

organisation digitaliserar och hur det digitaliserade eller digitalfödda materialet 

hanteras, tillgängliggörs och bevaras, är dessa aspekter i allra högsta grad väsentliga för 

ett fortsatt och fullgott digitaliseringsarbete liksom för vidare studier.  

 

Ytterligare aspekter rörande medvetenhet förekommer också. Björk (2015, s. 239-240) 

beskriver bland annat hur det för kulturarvsinstitutioner är viktigt att vara medveten om 

att digitaliseringsprocessen inte bara handlar om att digitalisera analogt material, utan 

även om att överföra det digitaliserade materialet tillbaka till sitt analoga ursprung. 

Tekniska variabler vid överföringen och de teoretiska antaganden som ligger till grund 

för digitaliseringsprocessens utformning behöver följaktligen uppmärksammas. Björk 

påvisar således att digitaliseringsprocessen påverkas av de uppfattningar som råder 

gällande hur ett dokument definieras (ibid.).  

 

Ett genomgående begrepp som genomsyrar digitaliseringsprocessen, vare sig det tas i 

beaktning eller inte, är bevaring. Även om bevaringsbegreppet inbegriper digital såväl 

som analog bevaring, är det nödvändigt att i viss mening se dessa begrepp som åtskilda; 

hur ett digitalt material bevaras i förhållande till bevaringen av ett analogt material 

skiljer sig ofta åt, bland annat kan det digitala materialet påverkas olika av 

immaterialrättsliga bestämmelser samt av mer komplexa tekniska och praktiska 

utmaningar (Jarlbrink & Snickars, 2017, s. 1239; Ravenwood et al., 2013, s. 296). 

 

Teknologisk föråldring avser den process var de tekniska verktyg som används för att 

bevara digitalt material har föråldrats och inte längre går att använda. Det är i detta 

hänseende viktigt att migrera materialet, det vill säga att överföra materialet till en ny 

teknisk miljö för att förhindra att det förloras och för att säkerställa den använda 

teknikens fortsatta kompatibilitet. Eftersom tekniken ständigt utvecklas, är dessa 

processer mycket viktiga (Astle & Muir, 2002, s. 69).    

 

Om digitaliseringsprocessen inbegrips av ett mjukvaruprogram, kan digitalt brus uppstå 

som en biprodukt av digitaliseringen. Jarlbrink och Snickars (2017, s. 1234) beskriver i 

sin studie hur maskininläsning av dagstidningar med hjälp av ett mjukvaruprogram av 

misstag gav upphov till förvrängd och otillförlitlig data som förvanskade originalen, så 
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kallat digitalt brus. Roland och Bawden (2012, s. 226-227) beskriver digital kuration 

som den process var sårbar data säkerställs för att förhindra att datan förloras. Gällande 

digitalfött material avses det material vilket har skapats digitalt och som alltså inte har 

ett analogt original (Ravenwood et al., 2013, s. 295). Med ursprung avses den 

upphovsrättsliga kronologin, det vill säga materialets tillkomst, var det kommer ifrån 

samt var det befinner sig – en kedja som är svår att följa när det kommer till 

digitaliserade objekt (Jarlbrink & Snickars, 2017, s. 1239-1240). Enligt Jarlbrink och 

Snickars är utvecklingen av verktyg och utformningen av riktlinjer två viktiga åtgärder 

som bör tas för att kunna kvalitetssäkra digitaliseringens produktioner.       
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras och motiveras insamlingsmetoden, hur urvalet gick till, vilken 

metod som användes för intervjuerna samt intervjuguidens utformning. Utöver detta 

presenteras hur genomförandet gick till. De forskningsetiska ställningstaganden som har 

gjorts presenteras i huvudsak under fyra etiska aspekter. Avslutningsvis presenteras den 

metod som valts för att analysera det insamlade materialet. En översiktlig beskrivning 

av de undersökta biblioteken presenteras i resultatkapitlet under punkt 5.1.  

 

3.1 Insamlingsmetod 

Metoden som vi har valt för datainsamling är intervjuer, vilket genererar information av 

kvalitativ karaktär. Sådan data kan producera material som omfattar människors 

realiteter, erfarenheter, uppfattningar och attityder (Wildemuth, 2009, s. 222). Det kan 

också rendera i olika perspektiv och ge information om hur vissa situationer hanteras 

eller hur organisationer fungerar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 

227-228). När det kommer till kvalitativ data, gäller det att hitta mönster och variationer 

i det insamlade materialet (Trost, 2008, s. 22). Trost (2010, s. 143) förklarar att vid 

kvalitativa studier bör man tänka på vad som är rimligt inom tidsramen samt beakta 

medförande kostnadsaspekter. Han menar att det är föredraget att begränsa sig till ett 

mindre antal intervjuer, någonstans mellan fyra och åtta är rimligt, eftersom att man 

annars riskerar att förlora viktig information. Man måste kunna ha en överblick samt på 

samma gång kunna se skillnader och likheter i detaljerna (ibid.). Kvaliteten av intervjun 

är viktig, och ju mindre intervjuer man har, desto bättre blir chanserna att man får bra 

material (Trost, 2010, s. 144). Med detta i åtanke valde vi att utföra fem intervjuer. 

Detta tillvägagångssätt anser vi vara passande för våra frågeställningar, vilka ämnar 

utforska de resonemang och förhållningssätt, samt de möjligheter och hinder som 

förekommer vid digitaliseringsarbetet med lokala kulturarvssamlingar på samtliga 

bibliotek.  

 

3.1.1 Urval 

För att hålla oss inom rimliga ramar men ändå kunna få bra variation i vårt urval av 

intervjupersoner, gjorde vi ett strategiskt urval av bibliotek och intervjupersoner. Enligt 

Trost (2010, s. 138) är ett strategiskt urval baserat på ett urval av ett antal egenskaper av 

teoretisk betydelse. Ett bra sätt att förhålla sig är att i sitt urval identifiera något 

homogent i vissa avseenden, och något heterogent inom det bestämt homogena (Trost, 

2010, s. 143). Eftersom studien utgår ifrån hur lokala och offentligt finansierade 

bibliotek förhåller sig till statliga och nationella riktlinjer när det gäller 

kulturarvsdigitalisering, förhöll vi oss till vissa kriterier i vårt urval av bibliotek och 

intervjupersoner. Vi har valt att granska bibliotek med kommunal huvudman, lokala 

kulturarvssamlingar och personal med erfarenhet av digitaliseringsarbete med 

samlingen. Studiens samtliga bibliotek är antingen folkbibliotek eller stiftsbibliotek med 

kommunal huvudman, och har lokala kulturarvsamlingar. För att få variation granskade 

vi bibliotekens webbsidor under urvalsprocessen, vilket påvisade att samlingarna 

varierar både till innehåll och omfång av lokalt kulturarvsmaterial, samt har olika 

tillträdesrättigheter och att de är digitaliserade i olika utsträckning. En intervju kan 

liknas vid ett samtal mellan människor och utvecklas bäst under ett fysiskt möte mellan 

intervjuaren och intervjupersonen, eftersom intervjun i detta hänseende mer blir som en 

levande social interaktion (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 193-194). För att kunna 

genomföra intervjuerna under ett fysiskt möte med intervjupersonerna, gjordes en 

geografisk avgränsning i relation till vart vi på ett rimligt sätt kunde ta oss. De utvalda 

biblioteken befinner sig inom två olika landskap, två olika län och tre olika kommuner.  
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3.1.2 Intervjumetod och intervjuguide 

Intervjumetoden som vi har valt är den semistrukturerade intervjun. En sådan intervju 

genererar data av kvalitativ karaktär, vilket passar vårt syfte bäst. Den semistrukturerade 

karaktären ger möjlighet till en intervjustruktur som på samma gång är organisatorisk 

och flexibel. Intervjuaren använder sig av en intervjuguide med förbestämda frågor 

vilket håller fokus på syftet, men samtidigt tillåter ändringar, förklarningar och 

anpassningar (Wildemuth, 2009, s. 233). Intervjuaren kan modifiera intervjun för att ta 

vara på olika intervjuobjekts perspektiv (ibid.). Tillfälle till förtydligande och 

utveckling av svar kan ske under denna sorts intervju. Även införskaffande av oväntad 

men lämplig information kan ske, eftersom en intervju med samtalskaraktär tillåter 

uppföljdsfrågor (Esaiasson et al., 2012, s. 251). 
 

Intervjuguiden strukturerar intervjuns förlopp, men beroende på studien kan det tillåtas 

en öppenhet i frågornas ordningsföljd då intervjuaren kan välja att ändra på denna eller 

bana väg för nya riktningar (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 146-147). Intervjufrågor bör 

ta hänsyn till både tema och dynamik; alltså relatera till teoretiska föreställningar samt 

stimulera en positiv interaktion och ett flytande samtal (ibid.). I skapandet av vår 

intervjuguide tog vi hänsyn till uppvärmningsfrågor, tematiska frågor och 

uppföljningsfrågor. Esaiasson et al. (2012, s. 265) förklarar att uppvärmningsfrågor är 

till för att skapa kontakt och en god stämning, tematiska frågor syftar till att ge 

intervjupersonen tillfället att besvara hur denne upplever det som står i centrum av 

undersökningen, och uppföljningsfrågor är till för att få fram mer information som 

anknyter till de tematiska frågorna. Trost (2010, s. 39) anser att det är lämpligt att 

anpassa ordningen av frågorna och typer av uppföljdsfrågor till hur den intervjuade 

svarar. Detta var vår avsikt när vi formade intervjuguiden, och vi ämnade huvudsakligen 

använda den som vägledning. 

 

3.1.3 Genomförande 

Med alla deltagare utom en, togs den initiala kontakten genom ett telefonsamtal. Under 

detta samtal förklarade vi vår avsikt och bokade tid och plats för intervjun. En utav 

deltagarna kontaktades via epost vilket innehöll ett respondentbrev, och denne svarade 

att de var intresserade av att ställa upp. Omedelbart efter telefonsamtalen skickade vi ut 

epost innehållande ett respondentbrev vari vår intention upprepades och vår 

kontaktinformation stod skriven.  

 

Samtliga intervjuer tog plats mellan den 16-23 april 2018. Intervjuerna genomfördes av 

två intervjuare, eftersom detta erbjöd möjligheten att ha flera på plats för att inhämta 

den information som framkom. Enligt Trost (2010, s. 67) är detta lämpligt när den som 

intervjuas är positionsinnehavare och representant för en organisation, och intervjuarna 

kan härtill komplettera varandra. De intervjuade respondenterna är representanter som 

arbetar med digitalisering på de olika bibliotek som granskades, och det var därmed 

lämpligt att två intervjuare var närvarande. Vi valde att åka till intervjupersonernas 

arbetsplats, dels för att kunna genomföra intervjun under ett fysiskt möte, vikten av 

vilket beskrevs i avsnitt 3.1.1, samt för att vi ville ta hänsyn till deltagarnas 

bekvämlighet. För att försäkra oss om avskildhet hölls intervjuerna i ostörda rum. Trost 

(2010, s. 65) menar att det är viktigt att intervjun sker i en miljö där intervjupersonen 

känner trygghet och där störningar kan undvikas.  

 

Intervjuerna spelades in på två smartfoner med användningen av applikationen 

Diktafon, utöver detta fördes det anteckningar. Esaiasson et al. (2012, s. 268) 
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rekommenderar att intervjuarna om det ges möjlighet spelar in intervjun, samt för 

anteckningar för att skapa tid till eftertanke och reflektion. Innan intervjun började 

upprepade vi den information som vi skickade ut i vår respondentbrev, och frågade om 

vi fick spela in intervjun. Vi förklarade att inspelningen kommer att förstöras efter 

publiceringen av uppsatsen. Alla förutom ett av intervjuobjekten beviljade oss tillstånd 

att spela in intervjun; vid denna intervju antecknade bägge intervjuarna för hand och 

jämförde sedan dessa för akribi. De intervjuer som spelades in med ljudupptagning 

transkriberades i sin helhet. Beslutet att transkribera hela intervjuerna togs i syfte att 

fånga upp svaren vilka senare skulle tematiseras. Eftersom samtliga intervjuer hade 

samtalskaraktär, gav intervjupersonerna svar som ofta innehöll de olika temana på en 

och samma gång. Samtliga intervjuer varade i cirka 45 minuter.  

 

3.1.4 Forskningsetiska överväganden 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 77) liknar intervjuundersökningar vid moraliska företag. 

De menar att sådan forskning både väcker moraliska och etiska frågor genom hela 

processen, och att detta måste tas hänsyn till redan från början (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 78-79). Trost (2010, s. 61) poängterar att tystnadsplikt är av största vikt under 

hela relationen med intervjupersonerna. Tystnadsplikt hänger samman med anonymitet 

och konfidentialitet. Anonymitet betyder att man inte avslöjar namn eller för den 

intervjuade annan igenkännande information, och konfidentialitet inbegriper att det som 

sägs eller görs av den intervjuade inte ska föras vidare eller avslöjas genom något 

identifierande (ibid.). Vetenskapsrådet (2002, s. 6) förklarar att det finns fyra huvudkrav 

när det gäller forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att se till att vi i vår undersökning 

tillgodosåg adekvata etiska hänsynstaganden så tillämpades dessa. Nedan redovisar vi 

för vad kraven innebär och för vår användning av dem. 

 

Informationskravet 

Forskaren ska informera deltagaren om syftet med undersökningen, framföra de villkor 

som gäller för deltagaren samt ge information om projektansvarigs namn och 

institutionsanknytning (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). I samband med den första 

kontakten fick samtliga deltagare via epost respondentbrevet, vilket innehöll syftet med 

vår studie liksom information om att det var i samband med vår kandidatuppsats i 

biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet som intervjuerna 

genomfördes. Vi meddelade om att denna uppsats kommer att bli publicerad i DiVA – 

Linnéuniversitetets digitala publikationskanal för bland annat studentuppsatser. Vidare 

förklarade vi att de intervjuade skulle anonymiseras, och att deras deltagande var 

frivilligt och kunde avbrytas när som helst.  De fyra deltagare som kontaktades på 

telefon fick också denna information verbalt. Kontaktinformation för både oss och vår 

handledare inkluderades i respondentbrevet. 

 

Samtyckeskravet 

Forskaren ska erhålla deltagarens samtycke innan deltagandet i undersökningen; 

deltagaren ska dessutom ha rätt att bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 9). Samtliga deltagare gav samtycke efter informationskravet angavs, både vid 

första kontakten och vid intervjutillfället innan intervjun började.  En utav de fem 

deltagarna utövade sin rätt att bestämma över till vilken grad denne ville medverka 

genom att neka ljudupptagning. Alla andra gav samtycke till att intervjun spelades in 

innan intervjun började.  
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Konfidentialitetskravet 

Forskaren ska se till att personliga uppgifter om deltagarna i största möjliga mån förblir 

konfidentiella, samt att dessa uppgifter inte ska kunna nyttjas av obehöriga 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). För att uppfylla detta krav har vi anonymiserat 

deltagarna genom att ge dem fiktiva och könsneutrala namn. Vi har också anonymiserat 

namn och plats på biblioteken där de arbetar. Trots att inga av deltagarna verkade 

bekymrad över konfidentialitetskravet eller anonymiteten, förklarade vi ändock att vi 

skulle förhålla oss till detta. Vi förklarade också att förutom vår kännedom om deras 

identitet, skulle också vår handledare ha tillgång till informationen.  

 

Nyttjandekravet 

Alla insamlade uppgifter om enskilda deltagare får endast nyttjas i forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Då vår undersökning inte är särskilt beroende av 

information av personlig karaktär, har vi förklarat för deltagarna att det material som vi 

samlar in endast är avsett för specifikt denna studie. Vi har också förklarat att 

ljudupptagningarna som utfördes kommer att förstöras efter det att kandidatuppsatsen 

har publicerats i DiVA. 

 

3.2 Analysmetod 

Nedan redovisar vi för den analysmetod som vi använde oss av när vi bearbetade det 

insamlade materialet. Vidare beskriver vi hur den nyinstitutionella teorin kan fungera 

som ett ramverk för att analysera uppsatsens resultat i förhållande till 

kulturarvsdigitalisering och våra frågeställningar. 

 

3.2.1 Texttematisering 

Trost (2010, s. 147) berättar att till skillnad från kvantitativa studier, finns det inte några 

fördefinierade tekniker när det kommer till analyseringen av kvalitativ data och 

framhåller kreativitet som ett hjälpmedel. Även Kvale och Brinkmann (2009, s. 208) 

och Thomsson (2010, s. 150) korresponderar med denna synpunkt, och förklarar att det 

viktiga är att man redovisar för hur analysen har gått tillväga.  

 

Vi har analyserat vårt insamlade material genom texttematisering utifrån de fyra 

problemområden som identifierades i den tidigare forskningen under kapitel 2: teknisk 

enhetlighet, ekonomi, upphovsrätt och medvetenhet. Trost (2010, s. 154) förklarar att 

ordet text kan tolkas på flera sätt, och inbegriper allt från intervjuer till intervjuarens 

minne. Texterna utifrån det vi analyserade var transkriberingarna och anteckningarna 

från samtliga intervjuer. Trost påpekar att stora mängder text måste hanteras och 

överblickas på ett effektivt sätt. Detta menar han kan utföras genom att läsa igenom 

texterna och använda sig av stickord och färgade understrykningspennor för att 

tematisera och hitta mönster (ibid.). Kvale och Brinkmann (2009, s. 210) beskriver 

analysering som att separera något i delar. Trost (2010, s. 154) uttrycker att det är 

väsentligt att samma frågor ställs till varje text.  

 

Eftersom vi ville identifiera hur de fyra problemområden tog sig i uttryck på samtliga 

bibliotek, läste vi igenom texterna flera gånger och ställde samma frågor till varje text. 

Med användningen av både färgade överstrykningspennor och stickord, fastställde vi de 

utsagor som behandlade samtliga teman liksom de vägledande principerna vilka 

beskrevs i kapitel 1. Thomsson (2010, s. 148) berättar att om man är flera intervjuare 

som samarbetar, är det viktigt att samtliga intervjuare läser igenom både materialet och 

varandras kommentarer. På detta sätt blir materialet analyserat flera gånger, nya 
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upptäckter kan ske och intervjuarna kan verifiera varandras slutsatser. Detta tog vi 

också hänsyn till under analysstadiet. Utöver de fyra övergripande teman och de 

vägledande principerna granskade vi resultaten utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv.  

 

3.2.2 Nyinstitutionell teori 

Nyinstitutionell teori kan användas för att klarlägga hur kommunala bibliotek ansvariga 

för lokala kulturarvssamlingar förhåller sig till förändringar i omvärlden, exempelvis 

den genomgripande digitaliseringen av samhället och de nya möjligheterna som denna 

utveckling medför. Men även för att påvisa hur biblioteken förhåller sig till de 

förändringar inom organisationsfältet som utvecklingen har medfört, och hur dessa 

bibliotek legitimerar sina respektive digitaliseringsinsatser och hur de förhåller sig till 

dessa för att skapa stabilitet. Med uppsatsens frågeställningar och problemformulering i 

åtanke, går alltså att kasta ljus över hur bibliotek med kommunal huvudman förhåller 

sig till omvärlden, till organisationsfältet i stort och hur de legitimerar sina insatser 

gällande kulturarvsdigitaliseringsarbetet. 

 

Vidare går den nyinstitutionella teorin att använda för att belysa hur statligt finansierade 

bibliotek förhåller sig till de nya direktiven, och hur de kommunala biblioteksaktörerna 

påverkas av denna förändring inom organisationsfältet. Kortfattat för att belysa 

spänningsfältet inom organisationsfältets delar statlig/kommunal, men även för att 

belysa hur och om förändringar inom organisationsfältet påverkar de kommunalt styrda 

bibliotekens digitaliseringsarbete.  

  

Genom att beakta de statliga direktiven, samhällsutvecklingen, den tidigare forskningen 

och de kommunala bibliotekens digitaliseringsarbete inom den nyinstitutionella teorins 

ramverk, hoppas vi således kunna öka förståelsen för de kommunala bibliotekens 

förhållningssätt och därmed kunna besvara uppsatsens frågeställningar. I kommande 

kapitel kommer den nyinstitutionella teorin presenteras mer djupgående. 
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4 Nyinstitutionell teori 
Nyinstitutionell teori fungerar som uppsatsens teoriram och erbjuder verktyg nyttiga för 

att bland annat söka förstå hur bibliotek med kommunal huvudman förhåller sig till och 

legitimerar digitaliseringsarbete riktat mot sina kulturarvssamlingar. I detta kapitel 

presenteras teorins utveckling och uttryckssätt och dess väsentliga delar.  

 

4.1 Utveckling och uttryckssätt 

Ulla Eriksson-Zetterquist (2009, s. 6) beskriver institutionell teori som ett teoretiskt 

ramverk snarare än som en enhetlig teori. Teorin producerades under 1800-talets slut 

och figurerade i olika former inom bland annat sociologin och statsvetenskapen, och 

koncentreras kring uppfattningen att institutioner växer fram när människor konstruerar 

institutionens sociala verklighet (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 7). Den nya  

institutionella teorin grundlades under 1970-talet och därifrån utvecklades den ur den 

tidigare institutionalismen i syfte att undvika de alltför deskriptiva och abstrakta 

karaktäristiska dragen vilka kan anses som problematiska (ibid.). Nyinstitutionell teori 

växte således fram inom organisationsteorin och ur institutionsteorin och fokuserade 

mer på likheter mellan organisationer snarare än förekommande variationer (Eriksson-

Zetterquist, 2009, s. 12). 

 

Nationella såväl som internationella organisatoriska strukturer och processer är 

brännpunkten för nyinstitutionalismen, med särskilt fokus på varför organisationer inom 

samma verksamhetsområde påvisar distinkt homogena drag gällande sina 

yrkesutövningar (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 12). Nyinstitutionalismen kom sedan att 

genomgå ett paradigmskifte under 1990-talet (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 87-88). 

Heterogeniteten i institutionella omgivningar samt de förlopp som medverkade till 

organisatoriska omställningar fordrade ytterligare forskning. Under denna period höjdes 

även kritiska röster gällande teorins effektivitet och dess fokus på fältet och dess 

organisationer snarare än på institutionaliseringsprocesser (ibid.). Med 

institutionalisering avses den procedur var särskilda sociala relationer och handlingar 

blir axiomatiska (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015, s. 292).   

 

Den nya institutionella teorin lägger tonvikten på regler, roller och 

meningskonstruktionen inom organisationer, med betoning på den form av 

institutionalisering som förhindrar aktörer från att beakta sin egennytta och därmed får 

dem att söka legitimitet i relation till omvärlden (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 108). 

Teorin ämnar således belysa hur de formella strukturer vilka organisationer handlar 

efter är ett resultat av omvärldens påverkan. Dessa formella strukturer menar Eriksson-

Zetterquist beskriver hur organisationer ger legitimitet, inte hur de i själva verket 

fungerar. Hur en organisation identifierar sig, är således beroende av organisationens 

handlingar och inte tvärtom (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 109). Samtidigt är 

definitionen av en organisations omgivning svårbestämbar, och kan ses som ett fält som 

påverkar organisationens utveckling på ett subtilt sätt (ibid.). För att förklara hur en 

organisation utvecklas, beaktar teorin organisationens förhållande till omgivningen med 

utgångspunkt i olika kulturella perspektiv (Eriksson-Zetterquist et al., 2015, s. 292).  

 

Värt att påtala är, att en organisations formella struktur inte nödvändigtvis är vad som i 

praktiken sker; det är alltså skillnad mellan dialog, beslut och handling – dialog leder 

inte självfallet till beslut, men leder det till beslut behöver besluten inte självfallet leda 

till handling (Eriksson-Zetterquist et al., 2015, s. 293). I själva fallet är dessa 

strukturella element ofta löst förbundna. Regelverk och styrdokument är ofta 
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otillräckliga, men samtidigt institutionaliserade tankemönster vilka ses som legitima. 

Trots att den formella strukturen åtskiljs från praktiker, kan detta ändock bidra till en 

organisations ökade legitimitet (Eriksson-Zetterquist et al., 2015, s. 293-295).  

 

4.2 Legitimitet, förändring och organisationsfält 

Legitimitet är ett centralt begrepp inom nyinstitutionalismen, och en viktig del i 

analysen av en organisation och dess omgivning (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 103-

105). Eftersom organisationer använder resurser som i annat fall skulle nyttjas på andra 

sätt, medför detta att organisationers bruk av resurser måste erkännas som lagliga. Detta 

i sin tur, medför att organisationer anpassar sig till förändringarna och utvecklingen av 

normerna i omgivningen (ibid.). Eriksson-Zetterquist (2009, s. 105-106) liknar 

legitimiteten vid status, och menar att dessa kulturellt betingade faktorer påverkas av 

bland annat interna relationer, media och samhället, vilket i förlängningen leder till krav 

på att ansluta sig till uppdragsgivarnas värderingar. Det enklaste sättet för en 

organisation att uppnå legitimitet är således att rätta sig efter omvärlden (ibid.).  

 

När det kommer till förändring kan den nyinstitutionella teorin användas för att förstå 

vad som händer mellan organisationer (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 88-89). 

Förändringar kan variera mellan organisationer inom samma fält och är beroende av 

organisationernas dynamiska natur. Hur snabbt en organisation förändras kan variera 

mellan sektorer och bero på hur nära förbundna sektorerna är liksom hur de är ordnade 

(ibid.). Greenwood, Suddaby och Hinings (2002, s. 59-62) har i en studie identifierat 

förändringsprocessen som ett förlopp i fem steg. Eriksson-Zetterquist (2009, s. 89-90) 

beskriver förändringsprocessen utifrån dessa fem steg, och menar att förändring inom en 

institution ofta inleds med att vedertagna praktiker destabiliseras. Detta föranleder 

uppkomsten av nya föreställningar, vilka sedan oberoende beprövas av enskilda aktörer. 

Efter detta skapas en enklare teoribild av förändringsdynamiken, varpå förändringen 

sprider sig till andra organisationer och därmed ökar de nya föreställningarnas 

legitimitet. När de nya föreställningarna blivit legitim, blir de således en vedertagen del 

inom organisationsfältet (ibid.).       

 

Begreppet organisationsfält utgörs inom den nyinstitutionella teorin av det område eller 

den samhälleliga sektor inom vilken en organisation är verksam (Eriksson-Zetterquist, 

2009, s. 73-75). Aktörer inom ett organisationsfält kan exempelvis vara företag och dess 

handelspartners, men även aktörer högre upp, såsom exempelvis policyskapande och 

övervakande myndigheter eller aktörer lägre ner (ibid.). Sådana aktörer kan i relation till 

en biblioteksorganisation exempelvis vara en författare eller ett förlag. Detta menar 

Eriksson-Zetterquist medför att organisationsfältet direkt är beroende av vilket fält som 

studeras, och organisationer inom samma fält kan komma att påverkas av exempelvis 

strukturella förändringar i fältet. Detta resulterar i att en organisations 

struktureringsprocess är ständigt pågående, eftersom fältet vilket organisationen 

förhåller sig till är föränderligt (ibid.).     
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5 Resultatredovisning 
I detta kapitel presenteras det insamlade materialet och studiens resultat redovisas. 

Inledningsvis introduceras de intervjuade bibliotekarierna och deras respektive 

arbetsplats. I kapitlets avslutande del presenteras resultatet tematiserat efter de fyra 

problemområdena teknisk enhetlighet, ekonomi, upphovsrätt och medvetenhet. 

 

5.1 Presentation av bibliotek och intervjupersoner 

Nedan presenteras de fem bibliotek och intervjupersoner som deltog i studien. För att i 

största möjliga utsträckning ta hänsyn till konfidentialitetskravet och i den omfattning 

som varit möjlig anonymisera deltagarna, har biblioteken fått beteckningen Bibliotek 1-

5 och respektive intervjuperson har fått ett könsneutralt och fiktivt namn. Presentationen 

ämnar karaktärisera och visa bibliotekens egenskaper och förutsättningar utan att 

avslöja identifierande information, vilket även gäller namnen på samlingarna som 

biblioteken arbetar med.   

 

5.1.1 Bibliotek 1 och Alex  

Bibliotek 1 är ett folkbibliotek och ett huvudbibliotek. Här arbetar intervjupersonen 

Alex, som är en utav de bibliotekarier som har hjälpt till vid vissa digitaliseringsprojekt. 

Trots att Alex inte är huvudansvarig för samlingarna eller för digitaliseringen, är Alex 

den enda som i nuläget har erfarenhet med projekten. Detta beror på att biblioteket just 

nu befinner sig i en övergångsperiod, och tidigare ansvarig personal har nyligen slutat 

arbeta på biblioteket. 

 

Bibliotek 1 har olika samlingar och arkiv som innehåller material som rör landskapet 

och kommunen var biblioteket ligger. Dessa samlingar består av mängder av olika 

sorters material, en del som är väldigt känsligt, och omfattas bland annat av fotografier, 

filmnegativ, glasplåtar, acetatfilm, kartor, ritningar och böcker. Kommunens bildarkiv 

innehåller 25 000 negativ av porträtt och topografi, varav över 4 000 är digitaliserade 

och sökbara genom en databas kopplad till bibliotekets webbplats. Biblioteket har också 

digitaliserat en bok från 1937 som innehåller ritningar över staden och dess utveckling 

sett över ett sekel. Denna bok är tillgänglig elektroniskt och går att bläddra i på 

bibliotekets webbplats. Majoriteten av materialet i samlingarna sträcker sig från 1800-

talet och framåt. Den utrustning som biblioteket använder sig av för att digitalisera är en 

flatbed scanner med ljusbord och en kopiator.     

 

5.1.2 Bibliotek 2 och Robin  

Bibliotek 2 är ett folkbibliotek som också är ett huvudbibliotek. Bibliotekarien Robin 

arbetar här och är ansvarig för länssamlingen samt digitaliseringsarbetet med denna. 

Robin är ensam om arbetet med länssamlingen och arbetar 25 % av sin heltidstjänst 

riktat mot samlingen. Länssamlingen utgörs av lokalt material som handlar om länet, 

dess olika orter, personer och historia. Den består av böcker, artiklar, småskrifter, 

kartor, bildmaterial och mikrofilmade uppsättningar av olika tidningar från området. 

Mycket av materialet är väldigt gammalt och oersättligt och en del utgivningar är unika. 

 

Biblioteket har gått samman med några andra bibliotek för att skapa en deldatabas i 

Libris var material från de olika bibliotekens lokalsamlingar är sökbara. Denna 

deldatabas består av över 20 000 olika poster. Bibliotek 2 har utöver detta katalogposter 

av monografier och artiklar från hembygdsböcker och annan lokalt anknuten litteratur. 

Dessa finns tillgängliga i fulltext, det vill säga att materialet inte enbart är sökbart utan 

också digitaliserat och tillgängligt att läsa direkt på webben. Dessa poster är sökbara via 
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den lokala bibliotekskatalogen och i Libris. För att digitalisera använder sig Robin 

främst av en skanner och en digitalkamera. Digitaliseringsutrustningen delas med andra 

delar av verksamheten. 

 

5.1.3 Bibliotek 3 och Kim  

Bibliotek 3 är ett stiftsbibliotek, men också en avdelning till ett folkbibliotek. 

Stiftsbiblioteket är inrymt i samma byggnad som folkbiblioteket. Här ansvarar 

bibliotekarien Kim för samlingarna och för digitaliseringen av dem. Kim arbetar heltid, 

men stiftsbiblioteket är bara en utav flera uppgifter som Kim ansvarar för. Två kollegor 

hjälper Kim med olika uppgifter, såsom katalogiseringen av samlingarna. 

Stiftsbibliotekets samlingar är unika och många objekt är så pass sällsynta att de anses 

vara rariteter. Det finns verk som inte bara är lokalt kulturarv, men som även kan 

karaktäriseras som världsarv. Ungefär 100 000 verk uppgår i samlingen, och cirka 1600 

av dessa är handskrifter – de äldsta från 1200-talet. Det finns också verk från 1300- och 

1400-talen, men det mesta är från 1500-talet och framåt. En del av materialet är 

katalogiserat i olika databaser, såsom Voyager, Libris och musikmanuskriptsdatabasen 

Repertoire International des Sources Musicales (RISM). För tillfället finns det inga 

poster med fulltexter. Det mesta digitaliseringsarbetet sker i samband med 

förfrågningar, vanligtvis från forskare, boksamlare och musiker från hela världen. 

Stiftsbiblioteket har fyra verk som är digitaliserade i sin helhet och tillgängliggjorda via 

bibliotekets webbsida. En digitalkamera och en skanner används för att digitalisera 

materialet. Digitaliseringsutrustningen delas med folkbiblioteket. 

 

5.1.4 Bibliotek 4 och Sam  

Bibliotek 4 är ett stifts- och gymnasiebibliotek, men också en filial till ett folkbibliotek. 

Stiftsbiblioteket är inrymt i samma byggnad som folkbiblioteket. Här ansvarar Sam för 

samlingarna och det digitaliseringsarbete som genomförs. Sam arbetar med samlingarna 

efter förmåga och behov, och delar sin halvtidstjänst med andra uppgifter på det 

folkbibliotek till vilket Bibliotek 4 är en filial. Samlingarnas bestånd omfattar bland 

annat böcker, handskrifter, kartor, handkolorerade planscher och notskrifter. Eftersom 

samlingarna innehåller verk som är från runtom i Sverige och från andra delar av 

världen, är den lokala betydelsen kopplad till de gamla lokala institutioner såsom skolor 

och kyrkor inom kommunen från vilka verken ursprungligen kom och under flera sekel 

tillhörde. Verken omfattar böcker som beskriver växt- och djurriket, religion, historia, 

språkhistoria, juridik, skönlitteratur, teknikhistoria och naturvetenskap. Verkens ålder 

sträcker sig från 1300-talet till 1900-talets början och det mesta är unikt och oersättligt. 

Vissa av verken kan anses falla under beskrivningen för riksarv.  

 

Det mesta digitaliseringsarbetet görs på förfrågningar från forskare och förlag. 

Digitaliseringen sker i olika omfattningar och förfrågningarna kan komma från hela 

världen. Sam lagrar digitala kopior av verk som efterfrågas ofta på en lokal hårddisk 

men inget av detta tillgängliggörs på annat sätt. Ungefär 2000 av samlingarnas verk har 

tillgängliggjorts i en deldatabas i Libris, med endast som katalogposter – inga fulltexter 

har skapats. En del av materialet har däremot under utlån till andra ABM-institutioner 

och av dessa institutioner digitaliserats och tillgängliggjorts elektroniskt. För att 

digitalisera använder sig Sam av en digitalkamera.      

 

5.1.5 Bibliotek 5 och Mika  

Bibliotek 5 är ett folkbibliotek och ett huvudbibliotek. Bibliotekarien Mika ansvarar för 

och arbetar ensam med bibliotekets länssamling. Mika arbetar heltid, men 

arbetsuppgifterna omfattar andra åtaganden på folkbiblioteket och ungefär två timmar i 
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veckan går till arbetet med länssamlingen. Samlingen omfattar cirka 4 200 böcker och 

artiklar om länet och kommunerna i länet. Det mesta är facklitteratur, men det 

förekommer även skönlitteratur. Mycket av materialet är unikt för den kommun var 

biblioteket ligger och finns bara på Bibliotek 5. En del av samlingens småtryck, såsom 

pamfletter och artiklar ur årsböcker från lokala hembygdsföreningar, har katalogiserats i 

en deldatabas i Libris. Deldatabasen skapades gemensamt tillsammans med några andra 

bibliotek. Inga utav bibliotekets katalogposter i databasen är tillgängliga i fulltext. En 

del av småtrycken har digitaliserats, men dessa ligger på en lokal hårddisk och är inte 

elektroniskt tillgängliggjorda. Mika har en enkel skanner som användes för 

digitaliseringen av dessa småtryck. 

 

5.2 Tematiserat resultat 

Nedan presenteras resultatet tematiserat efter de fyra problemområdena teknisk 

enhetlighet, ekonomi, upphovsrätt och medvetenhet. Problemområdena är centrala för 

resultatredovisningen, och har presenterats under kapitel 2. I detta kapitel kommer de att 

fungera som strukturella rubriker i syfte att skapa en enhetlig presentation.  

 

Medvetenhetsbegreppet innefattas i varje problemområde och presenteras under varje 

rubrik. Utöver detta är medvetenhet ett problemområde i sig självt, och kommer att 

presenteras under en egen rubrik. Medvetenhet som eget problemområde rör den 

generella medvetenhetsgraden gällande de möjligheter som digitaliseringen medför.  

 

5.2.1 Teknisk enhetlighet 

I detta stycke presenterar vi hur bibliotekens arbete mot teknisk enhetlighet tar sig i 

uttryck och hur detta påverkar biblioteken. Vi kommer även att belysa bibliotekens 

medvetenhet kring de aspekter som rör teknisk enhetlighet. 

 

5.2.1.1 Bibliotek 1 och Alex 

Under genomgången av det insamlade materialet från Bibliotek 1 och Alex, framställs 

digitaliseringsarbetets förhållande till begreppet teknisk enhetlighet som obefintligt. I 

relation till det digitaliserade materialet, finns det alltså ingen enhetlig 

metadatastandard. Befintlig metadata följer ingen enhetlig standard, utan är helt enkelt 

text som i den mån det finns information beskriver de enskilda verken. Exempelvis 

finns det i vissa fall gällande digitaliserade fotografier information om årtal och plats. 

Det material som tillgängliggörs elektroniskt är organiserat på samma sätt, och följer 

alltså inga enhetliga tekniska standarder. 

 

I förhållande till medvetenhet, resonerar Alex både om personalens och användarnas 

medvetenhet och förståelse för tekniken. Alex uppmuntrar låntagare att använda sig av 

den nya teknologin, bland annat för att komma åt de elektroniskt tillgängliggjorda bilder 

som annars inte är till låntagarnas förfogande. Alex säger att folk inte är medveten om 

alla källor som finns, och berättar om de möjligheter som tekniken medför, exempelvis 

genom bruket av Quick Response-koder (QR). En kod som Nationalencyklopedin (u.å.) 

beskriver som en tvådimensionell kod för optisk avläsning. Under ett jubileumsfirande, 

förklarar Alex att Bibliotek 1 runtom i staden placerade ut just QR-koder som folk 

kunde skanna med sina telefoner. På så vis kunde bilder ur bildarkivet kopplade till 

vissa platser exponeras, och de som skannade QR-koderna fick tillgång till en eller flera 

bilder som visade hur det område där QR-koden var utplacerad förr såg ut.    
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I relation till begreppet föråldrad teknik, berättar Alex från Bibliotek 1 att det inte finns 

någon strategi och att de har använt sig av samma tillvägagångssätt sedan 2009. Denna 

metod innebär att föra in bilder och beskrivande text i en databas tillgänglig via 

bibliotekets egen webbsida. Alex berättar att de inte har någon formell 

digitaliseringsutbildning, men att kompetensdagar och föreläsningar har förekommit. 

Alex säger att man i huvudsak lär sig genom att arbeta med digitalisering. Teknisk 

kompetens menar Alex är ett hinder och en sak som måste finnas på plats. Alex pratar 

om vikten av att marknadsföra samlingarna elektroniskt, och att Bibliotek 1 vill att 

materialet ska användas och komma till nytta. Alex menar att det är lite lättare att 

tillgängliggöra på det viset, men resonerar samtidigt aldrig kring några aspekter av 

teknisk enhetlighet, såsom varför det är viktigt med enhetliga metadatastandarder eller 

att eftersträva länkningar mellan den egna och andra institutioners information. 

 

5.2.1.2 Bibliotek 2 och Robin 

Robin på bibliotek 2 följer ett på förhand utarbetat formulär, och berättar att de 

digitaliserar på samma sätt som andra Librisbibliotek. Detta innebär att de enligt Libris 

standarder skapar två katalogposter, en för det fysiska och en för det digitaliserade 

materialet. Robin berättar, att eftersom de följer enhetliga standarder, kan Bibliotek 2 i 

den egna katalogen länka till katalogpostens fulltext som är tillgänglig i Libris.  

I den lokala bibliotekskatalogen måste man som låntagare dock på förhand veta vilket 

material som tillhör just Bibliotek 2. Robin berättar att det finns ett dolt ämnesord som 

är länkat till alla bibliotekets poster, men detta vet allmänheten inte om. Vidare menar 

Robin, att om man som vanlig person råkar på en post i katalogen så kan man klicka på 

länken till Libris och till fulltexten. Just när Robin resonerar kring teknisk enhetlighet, 

lyfter Robin det som extra viktigt att följa en viss standard så att arbetet blir så enhetligt 

som möjligt. Vidare berättar Robin att Bibliotek 2 förmodligen kommer att närma sig 

det nationella snittet, och att det i framtiden säkert kommer att ansluta sig fler bibliotek 

till Libris. 

 

5.2.1.3 Bibliotek 3 och Kim 

Kim på Bibliotek 3 berättar att de inte har digitaliserade fulltexter, men att de via 

bibliotekets webbsida har tillgängliggjort ett fåtal utvalda titlar. Dessa titlar har i viss 

mån metadata, såsom titel och sidantal. Metadata fungerar mer som beskrivande text, 

och följer ingen enhetlig metadatastandard. Det digitaliserade materialet följer heller 

ingen enhetlig standard. Katalogposterna som är digitalt tillgängliggjord följer däremot 

Libris standarder. 

 

När det kommer till föråldrad teknik, berättar Kim att två av de fyra digitaliserade 

verken som är tillgängliga via bibliotekets webbsida inte fungerar. Detta beror på att 

formatet inte längre stödjs i en modern webbläsare. Kim förklarar att de har resonerat 

kring huruvida dessa två verk ska restaureras eller om digitaliseringen ska göras om från 

grunden. I förhållande till detta nämner inte Kim begreppet migration eller digital 

kuration, men förklarar i andra ordalag att migrationsförsök har gjorts. Under dessa 

försök att migrera digitaliseringsfilerna till nya format, har delar av den beskrivande 

texten fallit bort.  

 

När det kommer till medvetenhet, resonerar Kim att de tekniska förutsättningarna har 

bidragit till att exponera samlingarna och till att öka användningen av materialet. Dock 

resonerar inte Kim kring de enhetliga aspekterna, såsom att länkning mellan egen och 

andras information ska eftersträvas. När Kim resonerar kring möjligheterna, ligger 

fokus istället på att efterfrågan ständigt ökar som en effekt av den ökade 
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tillgängligheten. Kim berättar att Bibliotek 3 har fått en egen mejlbox, en adress direkt 

till stiftsbiblioteket. Vidare förklarar Kim, att det hela tiden kommer ut fler 

katalogposter i Libris, att biblioteket exponeras på Instagram och att hemsidan har blivit 

bättre. Detta tror Kim bidrar till att förfrågningarna har ökat. Det Kim i framtiden vill 

se, är tillgången till en egen server där biblioteket kan spara och elektroniskt 

tillgängliggöra redan digitaliserat material till allmänheten. 

 

5.2.1.4 Bibliotek 4 och Sam 

Sam från Bibliotek 4 berättar att inget digitaliserat material finns tillgängligt 

elektroniskt och i fulltext, men att det material som har digitaliserats på efterfrågan 

sparas i en intern och lokal databas för att underlätta för framtida förfrågningar av redan 

digitaliserat material. Eftersom inga fulltexter distribueras digitalt, använder sig Sam 

heller inte av några enhetliga standarder.  De katalogposter som Sam tillgängliggör via 

Libris, följer Libris befintliga standarder. 

 

Sam förklarar att digitaliseringsämnet har presenterats för kommunnämnden, och Sam 

talade vid detta tillfälle varmt om framtida möjligheter. Sam menar att den nuvarande 

kompetensnivån hade varit högre om Bibliotek 4 hade haft en statlig huvudman. Vidare 

resonerar Sam kring den ökning av allmänhetens intresse för materialet som har skett i 

och med arbetet med att katalogisera det analoga materialet; Sam menar att 

digitalisering och att elektroniskt tillgängliggöra materialet skulle ha samma men större 

effekt. När det kommer till vidare tekniska aspekter, resonerar Sam kring problemet 

med föråldrat teknik och den osäkerhet som det kan medföra. 

 

5.2.1.5 Bibliotek 5 och Mika 

Utöver redan befintliga katalogposter i Libris, och katalogposterna i bibliotekets lokala 

databas, förklarar Mika att Bibliotek 5 inte förhåller sig till några enhetliga standarder. 

Detta eftersom det för närvarande inte förekommer något digitaliseringsarbete. De 

katalogiserade posterna som är tillgängliga på Libris och enligt Libris standarder, har i 

viss utsträckning mer metadata än samma poster tillgängliga via bibliotekets lokala 

databas. Vid särskilda förfrågningar menar Mika, att det hade underlättat det praktiska 

arbetet om verkens katalogposter hade enhetliga och beskrivande metadatatexter – som 

det är nu måste Mika leta efter dessa i det fysiska beståndet.  

 

En katalogpost tar tid att skapa, Mika förklarar att det kan ta upp till två timmar. Just nu 

har de inga fulltexter tillgängliggjorda, Mika säger att biblioteket har resonerat kring 

möjligheterna kring detta men att det inte blev av. Mika har inte sett en ökning i 

efterfrågan som resultat av de befintliga Librisposterna.  

 

På bibliotekets webbplats har Bibliotek 5 länkat till en annan institutions elektroniskt 

tillgängliggjorda fulltext, men detta är bara en länk i form av en webbadress och inte en 

länk mellan bibliotekets interna information och en annan institutions information. För 

tillfället är den externa webbsidan ur funktion.   

     

5.2.2 Ekonomi 

I detta stycke presenterar vi bibliotekens ekonomiska förutsättningar och hur ekonomin 

påverkar digitaliseringsarbetet med respektive biblioteks kulturarvssamling. Härtill 

kommer bibliotekens förhållningssätt till och medvetenhet kring de ekonomiska 

aspekterna att uppmärksammas.  
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5.2.2.1 Bibliotek 1 och Alex 

Alex från Bibliotek 1 förklarar att ekonomin utgör bibliotekets största hinder i 

förhållande till digitalisering. Vid ett tillfälle fick biblioteket kulturarvsmaterial som 

kommunen hade köpt, men däremot inga ytterligare resurser avsedda för att arbeta med 

materialet. Som exempel lyfter Alex kommunens köp av bildarkivet; kommunen tyckte 

att det kunde vara bibliotekets uppgift att ta hand om arkivet, men biblioteket fick 

däremot inga ytterligare resurser för att göra det. Vid ett annat tillfälle, under 

uppmärksammandet av ett jubileum i staden, bidrog kommunen med ett visst 

ekonomiskt stöd för att digitalisera ett lokalanknutet verk. 

 

Den huvudsakliga finansieringen av bibliotekets digitaliseringsarbete kommer dock från 

bibliotekets befintliga budget. Alex berättar att en aspekt av de ekonomiska hindren är 

den tidsliga.  Digitaliseringsmöjligheterna är stora, men personalens tid otillräcklig. 

Detta beror till största del på parallella arbetsuppgifter. Alex förklarar att de har rätt 

mycket annat i kärnverksamheten att fokusera på, och menar att det inte blir så mycket 

tid över till digitaliseringsarbetet. Alex menar att material och viljan att jobba definitivt 

finns, och att en heltidstjänst absolut skulle kunna användas för att digitalisera – det 

skulle kunna sysselsätta många personer under lång tid.   

 

5.2.2.2 Bibliotek 2 och Robin 

Robin på Bibliotek 2 berättar att eftersom samlingen är en länssamling, finansieras 

arbetet med samlingen på fortlöpande basis av regionen. Ändock utgör de ekonomiska 

resurserna bibliotekets största hinder. Robin förklarar att denna problematik utöver reda 

pengar till stor del består av tidsliga hinder, av att inte fler arbetstimmar ägnas åt det 

tidsödande digitaliseringsarbetet. Robin förklarar att även om det fanns en heltidstjänst, 

eller till och med om en hel avdelning arbetade med digitaliseringsarbetet, skulle det 

ändå inte bli av. Robin menar att viljan finns, och understryker att problematiken består 

i de bristande ekonomiska och personella resurserna. 

 

Projektpengar från externa finansiärer har förekommit. Vid ett tillfälle har Kungliga 

Biblioteket finansierat ett tidsbestämt projekt. Projektet pågick under ett år, och Robin 

fick under detta år möjlighet att arbeta heltid mot samlingen. Projektets fokus var 

digitaliseringen av lokalt material, men även katalogisering förekom. Tanken var att 

projektet skulle fungera som språngbräda och att Bibliotek 2 efteråt skulle vara 

självgående. I projektet ingick en digitaliseringsutbildning, och ett samarbete mellan 

fyra stycken bibliotek med länssamlingar initierades. Detta samarbete resulterade i 

bildandet av en deldatabas i Libris. 

 

På grund av den ekonomiska problematiken, tror inte Robin att biblioteket i den 

närmaste framtiden kommer att implementera den nationella strategin. Robin förklarar 

att eftersom intresset på högre ort är stort finns ett hopp om att det kan komma att 

påverka Bibliotek 2. Dock menar Robin att det är svårt att säga om det blir så. 

 

5.2.2.3 Bibliotek 3 och Kim 

Kim från Bibliotek 3 förklarar att parallella biblioteksuppgifter ofta kommer i vägen för 

digitaliseringsarbetet. Kunde biblioteket täcka upp dessa övriga arbetsuppgifter kunde 

Kim fokusera på arbetet och digitaliseringen av samlingen. Som exempel föreslår Kim 

att Bibliotek 3 kunde anställa en vikarie för att täcka upp de parallella 

biblioteksuppgifterna så att Kim helt kunde fokusera på stiftsbiblioteket. Som det ser ut 

nu, säger sig Kim i sitt arbete inte hinna med att utveckla samlingen.   
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Vid ett tillfälle har fyra verk digitaliserats med hjälp av projektpengar från en extern 

finansiär. Annars arbetar Bibliotek 3 med befintliga medel, och Kim förklarar att tid och 

pengar är digitaliseringsarbetets största hinder och problem. 

 

Vidare berättar Kim att i det nätverk med landets övriga stiftsbibliotek som Bibliotek 3 

ingår i, finner Bibliotek 3 viss inspiration. Särskilt i förhållande till ett av 

stiftsbiblioteken. Detta bibliotek har två heltidsanställda och en deltidsanställd fotograf 

som alla enbart arbetar mot samlingen. Det här stiftsbiblioteket menar Kim har helt 

andra förutsättningar än Bibliotek 3 och har kommit längre i sitt digitaliseringsarbete. 

Kim förklarar att Bibliotek 3 måste utöka sina digitaliseringsprojekt – men hur och när, 

det är oklart. 

 

5.2.2.4 Bibliotek 4 och Sam 

Sam berättar att Bibliotek 4 har haft en egen budget under ett års tid, dessförinnan har 

bibliotekets ekonomiska tillgångar uppgått i huvudbibliotekets budget och Sam har fått 

söka anslag från bibliotekschefen. Bibliotekets budget kommer alltså från 

huvudbibliotekets befintliga medel, men Sam behöver inte längre i samma utsträckning 

söka anslag från bibliotekschefen. 

 

Sam förklarar att som kommunalt forskningsbibliotek befinner sig Bibliotek 4 i en 

konstig situation. Sam menar att stiftsbiblioteket faller mellan två stolar – den statliga 

och den kommunala. Detta är anledningen till att Bibliotek 4 inte har lika mycket 

resurser, som vore biblioteket statligt. De pengar som biblioteket har fått från staten, var 

i samband med finansieringen av ett katalogiseringsprojekt. I projektet ingick Sveriges 

övriga stiftsbibliotek, och de katalogposter som skapades vid Bibliotek 4 innehöll inga 

fulltexter.  

 

Med hjälp av externa ABM-finansiärer har delar ur samlingen digitaliserats och 

tillgängliggjorts; i dessa fall har Bibliotek 4 stått för materialet, emedan ABM-

finansiärerna har ansvarat för det övriga digitaliseringsarbetet och dess omkostnader. 

Alltjämt beskriver Sam att digitaliseringsarbetets problematik i huvudsak är ett resultat 

av ekonomiska begränsningar. Vidare berättar Sam att efter visst lobbyarbete, fick 

Bibliotek 4 anslag för att köpa in digitaliseringsutrustning. Dock skulle Sam vilja ha en 

statisk digitaliseringsfastighet, exempelvis ett rum avsett just i detta syfte – detta menar 

Sam skulle kunna fungera som en gemensam lösning och delas av alla på hela 

huvudbiblioteket. Ändock understryker Sam att Bibliotek 4 får vara glada om de kan 

hålla den verksamheten de har nu.  

 

5.2.2.5 Bibliotek 5 och Mika 

Mika från Bibliotek 5 berättar att digitaliseringsarbetets svårigheter består i dess 

tidsödande karaktär. Mika menar att hade Bibliotek 5 haft mer tid och pengar, hade de 

digitaliserat.  

 

Vid ett tillfälle finansierades ett digitaliseringsarbete av externa projektpengar från 

Kulturrådet, men när pengarna var slut lades projektet ner. Projektet gick ut på att öka 

kunskapen kring katalogisering och digitalisering av lokalsamlingar och pågick i ett och 

ett halvt år. Under projektets initierande utbildningsfas som varade över en helg fick 

Mika även lära sig hur man marknadsför sin samling och hur man levandegör den, men 

även hur man katalogiserar i Libris och digitaliserar med hjälp av en skanner. 
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I nuläget arbetar Mika två timmar i veckan mot länssamlingen. Mika berättar att det 

behövs projektpengar och mer personal, och menar att det går att hitta folk – det 

behöver ju inte nödvändigtvis vara bibliotekarier som håller på med det praktiska. Som 

exempel berättar Mika om ett tillfälle då Bibliotek 5 hade tillgång till en praktikant. Vid 

detta tillfälle ville Mika testa hur ett eventuellt digitaliseringsarbete kunde se ut, och 

praktikanten fick därför skanna in 40-50 småtryck.  

 

För att kunna jobba med digitaliseringen av samlingen menar Mika att det skulle 

behövas en grupp om minst två, men gärna tre personer. Detta eftersom arbetet tar sådan 

tid. Mika menar att tid är det mest exklusiva bibliotekspersonalen har, och att de tidsliga 

aspekterna är en anledning till att digitaliseringsprojekt ofta nedprioriteras. 

     

5.2.3 Upphovsrätt 

I detta stycke presenterar vi bibliotekens upphovsrättsliga premisser och hur 

upphovsrätten påverkar bibliotekens digitaliseringsarbete. Även bibliotekens 

medvetenhet kring det upphovsrättsliga perspektivet i förhållande till 

kulturarvsdigitalisering kommer att lyftas, liksom vidare aspekter som direkt påverkar 

upphovsrätten.   

 

5.2.3.1 Bibliotek 1 och Alex 

Alex förklarar att Bibliotek 1 aldrig har stött på upphovsrättslig problematik i 

förhållande till sina digitaliseringsinsatser. Till viss del beror detta på materialets ålder. 

Vid det tillfälle som kommunen inhandlade kulturarvsmaterial, betalades även för 

upphovsrätten. Material bestod av en samling fotografier som köptes från ett gammalt 

familjeföretag – en lokal fotofirma. Hela samlingen köptes, även företagets arkiv och 

alla negativ.     

 

Kring diskussionen om upphovsrätt, resonerade Alex kring eventuella framtida 

komplikationer som ett resultat av den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Detta 

eftersom det i visst digitaliserat och elektroniskt tillgängliggjort material förekommer 

personuppgifter eller annan identifierande information. Alex menar att om det är nu 

levande personer på bilderna som inte har godkänt bibliotekets användning kan det bli 

problematiskt, och att detta får Bibliotek 1 ta reda på. Alex anar att Bibliotek 1 inte är 

ensam om denna utmaning, och säger att det inte finns tydlig information om hur 

biblioteken ska förhålla sig till den nya lagen i förhållande till distribueringen av 

digitaliserat material.   

 

5.2.3.2 Bibliotek 2 och Robin 

Bibliotek 2 har tydliga direktiv och utarbetade riktlinjer för hur de arbetar med 

upphovsrättsliga frågeställningar. Robin har tre olika formulär som skickas ut för 

godkännande till de upphovsrättsliga ägarna innan digitaliseringsarbetet kan börja. Ett 

av formulären skickas ut till hembygdsföreningar. Robin berättar att detta görs när 

biblioteket behöver tillstånd att digitalt tillgängliggöra exempelvis en artikel i en 

hembygdsbok. Robin säger att de flesta hembygdsföreningarna ger sitt godkännande, 

och berättar att de fåtal föreningar som avböjer känner att den digitala tillgängligheten 

kan påverka föreningens bokförsäljning – denna oro menar Robin inte är befogad, 

eftersom det bara handlar om enstaka artiklar. Ett formulär är avsett för artikelförfattare 

och fotografer, och ett formulär är avsett för den eller de personer som förekommer med 

namn och foto i det material som ska publiceras digitalt. Formulären skickas ut 

tillsammans med ett frankerat svarskuvert. 
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Robin berättar att GDPR kommer att ersätta den befintliga personuppgiftslagen (PUL), 

vilken Bibliotek 2 för närvarande förhåller sig till. PUL och GDPR är inte 

upphovsrättslagar, men Robin menar att GDPR-lagen kan komma att försvåra det 

upphovsrättsliga arbetet ytterligare.  

5.2.3.3 Bibliotek 3 och Kim 

På grund av samlingens höga ålder har Kim och Bibliotek 3 för närvarande ingen 

upphovsrättslig problematik, och förhåller sig heller inte på något vis till några 

upphovsrättsliga reglementen.  

 

5.2.3.4 Bibliotek 4 och Sam 

Stiftsbiblioteket utgörs av en samling av så pass hög ålder att Sam och Bibliotek 4 inte 

upplever någon upphovsrättslig problematik, och biblioteket förhåller sig inte heller till 

några upphovsrättsliga regelverk.  

 

5.2.3.5 Bibliotek 5 och Mika 

Bibliotek 5 förhåller sig för närvarande inte till några upphovsrättsliga förordningar, 

eftersom Mika i sitt arbete inte befattar sig med uppgifter som kräver sådan hänsyn. 

Samtidigt påtalar Mika, att skulle Bibliotek 5 tillgängliggöra digitaliserat material skulle 

det upphovsrättsliga arbetet bli omfattande och tidskrävande. Som exempel lyfter Mika 

de 40-50 redan digitaliserade småtryck, vilka för närvarande är lagrade på en intern fil, 

och påtalar att en av anledningarna till att dessa inte är elektroniskt tillgängliggjorda, 

just är den omständliga upphovsrättsliga procedur det skulle medföra. Just den 

tidsödande aspekten lyfter Mika som särskilt problematiskt, och menar att söka upp den 

som äger upphovsrätten till ett verk är ett jättestort arbete. På större ort menar Mika att 

detta lätt blir ohanterligt. 

 

5.2.4 Medvetenhet 

I detta stycke presenteras bibliotekens medvetenhet gällande digitaliseringens 

möjligheter. För att kontextualisera bibliotekens nivåer av medvetenhet, kommer även 

bibliotekens förhållningssätt till det statliga arbetet att belysas.  

 

5.2.4.1 Medvetenhet om digitaliseringens möjligheter 

Alex från Bibliotek 1 förklarar att ökad tillgänglighet är den största möjligheten som 

digitalisering medför. Som exempel lyfter Alex det faktum att folk över hela världen 

tillgängliggörs känsligt material som annars skulle kräva ett fysiskt besök och vita 

handskar, men även för att göra folk medvetna om att materialet finns och 

förhoppningsvis skapa intresse. Vidare aspekter som Alex lyfter är att sprida och 

marknadsföra materialet så att det används och kommer till nytta. Som exempel 

beskriver Alex användningen av QR-koder runtom i staden under jubileumsfirandet.  

 

Som tidigare nämnt har Robin från Bibliotek 2 fått digitaliseringsutbildning i samband 

med ett projekt som Kungliga biblioteket (KB) finansierade. Syftet med att digitalisera, 

menar Robin är att öka tillgängligheten. Robin förklarar att det handlar om att lyfta fram 

sådant som annars är inlåst i arkiv, att via webben och oberoende av geografiska 

aspekter kunna tillgängliggöra det som annars inte skulle vara synligt eller åtkomligt. 

Stärkt bevaring menar Robin är en bonus – även om Bibliotek 2 inte har ett 

bevarandeuppdrag, känner de ett stort ansvar inför sitt material och beskriver 

bevaringsaspekten som en tradition.  

  



  
 

33 

Det huvudsakliga syftet med digitaliseringsarbetet är enligt Kim och Bibliotek 3 att 

tillgängliggöra materialet. Kim förklarar att eftersom ingen obehörig får gå in i arkivet, 

måste man som privatperson legitimera sig och på förhand veta vad det är man vill titta 

på. Som det i dagsläget ser ut, menar Kim att materialet finns men ändå inte. En viktig 

aspekt är dessutom att marknadsföra samlingen för att synliggöra den. Exempelvis 

publicerar Bibliotek 3 en gång i veckan något roligt från samlingen på Instagram. Kim 

förklarar att de ofta lägger ut en detalj ur en bok eller ett gammalt brev.  

 

Sam berättar att poängen med digitaliseringsarbetet på Bibliotek 4 är att tillgängliggöra 

materialet och således att göra materialet geografiskt obundet. Att digitaliseringen 

stärker bevaringen menar Sam är en bonus. Övergripande beskriver Sam 

digitaliseringens möjligheter som en genialisk sak.  Vidare menar Sam att Bibliotek 4 

bättre bör nyttja denna skatt som biblioteket har och visa upp och marknadsföra 

samlingen som ett flaggskepp för den övriga organisationen.   

 

Mika från Bibliotek 5 förklarar att det huvudsakliga syftet med att digitalisera, är att 

tillgängliggöra lokalhistoriskt material som är osynligt, eller i varje fall svårhittat. Mika 

menar, att om materialet inte är tillgängligt så finns det inte. I nuläget bedrivs det dock 

ingen digitaliseringsverksamhet på Bibliotek 5, men Mika utrycker ett behov av att 

digitalisera samlingens småtryck. Mika förklarar att de redan inskannade småtrycken 

som inte är tillgängliggjorda inte heller har katalogposter, och klargör att utan 

katalogposter är de ju helt döda. Men digitaliseringen handlar inte bara om att 

tillgängliggöra småtrycken, utan skulle även ske för att bevara dem. Detta eftersom just 

småtrycken lätt försvinner, exempelvis vid fjärrlån. 

    
5.2.4.2 Medvetenhet om de statliga direktiven 

Bibliotek 1 har inte några interna styrdokument och förhåller sig inte till statens 

vägledande principer. Alex förklarar att det är möjligt att det står någonting i 

biblioteksplanen om detta, och menar att digitaliseringsarbetet beror på 

bibliotekschefens engagemang. Anledningen till att digitaliseringsinitiativ togs inför 

stadens jubileumsfirande berodde delvis på bibliotekets dåvarande chef. Att 

digitaliseringsarbetet för närvarande är lagt på is, beror bland annat på omorganisationer 

inom verksamheten och en ny chef. Alex förklarar att Bibliotek 1 är underordnat 

politiken, och att digitaliseringsarbetet helt beror på de ansvariga politikerna. 

 

Robin berättar att Bibliotek 2 förhåller sig till de statliga riktlinjerna och är medvetna 

om den nationella strategin. Vidare berättar Robin att intresset på statlig nivå är högt, 

och hoppas att detta i framtiden kan komma att påverka även de kommunala aktörerna.  

 

Kim från Bibliotek 3 berättar att de inte är medvetna om statens vägledande principer. 

Bibliotek 3 håller däremot på att sammanställa interna riktlinjer för hur det framtida 

digitaliseringsarbetet ska se ut och vad som ska prioriteras. Fokus för det som 

riktlinjerna ska inbegripa är arbetet med det redan digitaliserade materialet, hur 

biblioteket kan använda sig av en server samt hur digitaliseringen av de fysiska 

katalogerna ska gå till. Även om biblioteket inte tar hänsyn till statens arbete, ingår 

biblioteket i ett nätverk med landets övriga stiftsbibliotek och får därigenom viss 

information från KB. Kim förklarar vidare att digitaliseringsarbetet beror på personalen; 

skulle biblioteket ha en oengagerad chef, skulle kanske inget göras.    

 

Sam från Bibliotek 4 förklarar att biblioteket på grund av arbetets karaktär inte behöver 

förhålla sig till statens vägledande principer men att de har sneglat på dessa. Samtidigt 
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belyser Sam problematiken i att som forskningsbibliotek vara underställd kommunen. 

Sam förklarar att de flesta i kommunledningen har annorlunda bakgrund än de som 

kommer från forskningsvärlden; detta medför att stiftsbiblioteket hamnar mellan två 

stolar – den kommunala och den statliga. Hade Bibliotek 4 varit statligt, hade 

förutsättningarna varit annorlunda. Sam berättar att biblioteket avvaktar med att 

utveckla interna riktlinjer, i väntan på direktiv som ska komma från KB.      

 

Mika från Bibliotek 5 har en gång åkt på en kurs med fokus för digitalisering av lokalt 

kulturarv och på hur man levandegör och marknadsför sin länssamling. Eftersom 

Bibliotek 5 inte digitaliserar följer de inte några riktlinjer, och vidare berättar Mika att 

det från ledningens håll inte har talats om något kommande implementeringsarbete. För 

tillfället är digitaliseringsarbetet nedprioriterat på grund av kommande omorganisering 

inom verksamheten. 
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6 Analys 
I detta kapitel presenteras analysen av de fyra problemområdena teknisk enhetlighet, 

ekonomi, upphovsrätt och medvetenhet. 

 

Analysen har skett inom ramen för det nyinstitutionella perspektivet, och i förhållande 

till vår tematisering av texten. Som komplement till det nyinstitutionella ramverket, 

inbegrips i analysen utöver förhållandet mellan materialet och den tidigare forskningen 

även förhållandet mellan materialet och Digisams vägledande principer, vilka 

presenterades i inledningen under punkt 1.2.2.  

 

6.1 Teknisk enhetlighet 

Riksantikvarieämbetets digitaliseringsnivåer behandlar det tekniska 

enhetlighetsbegreppets olika aspekter och presenterades under punkt 1.5.2. Dessa 

liksom ovanstående principer, kommer vid sidan om den tidigare forskningen att 

användas för att analysera resultatet. 

   

Bibliotek 2 är det enda biblioteket som förhåller sig till enhetliga standarder och 

riktlinjer som inte är internt utvecklade, bortsett från Libris standarder för publicering 

av katalogposter vilka samtliga bibliotek förhåller sig till. Bibliotek 2 kan sägas nästan 

uppfylla Riksantikvarieämbetets (2013, s. 9) digitaliseringsnivå 5, vilket innebär att 

tillgängliggöra objekt på webben i ett strukturerat och sökbart format, standardiserat 

beskrivet och länkat till andra datakällor. Frånsett att biblioteket enligt nivå 4 inte 

förmedlar information om vidareutnyttjande eller enligt nivå 5 förmedlar information 

gällande öppen licensiering för vidareutnyttjande, har Bibliotek 2 alltså en tämligen hög 

digitaliseringsnivå. 

 

De andra biblioteken förhåller sig till dessa nivåer på mer liknande sätt: Bibliotek 1 och 

3 uppfyller i viss utsträckning kraven för nivå 3, vilket innebär att objektet är publicerat 

på webben, att det är tillgängliggjort för externa användare men låst till ett visst format. 

Dock är det vanligast förekommande att bibliotekens arbetsformer sker under nivå 2, 

vilket innebär att den digitala kopian lagras internt. 

 

Digisams (2014a) vägledande principer riktar sig på en övergripande nivå 

huvudsakligen mot begreppen medvetenhet, teknisk enhetlighet, tillgång, bevaring och 

upphovsrätt. Liksom i förhållande till Riksantikvarieämbetets digitaliseringsnivåer 

särskiljer sig även i denna kontext Bibliotek 2. Det vill säga att Bibliotek 2 är det 

bibliotek som i störst utsträckning följer de av Digisams vägledande principer som 

behandlar teknisk enhetlighet. De principer som huvudsakligen har bäring mot teknisk 

enhetlighet, är punkt 2, 5, 7, 8, 10 och 11. Sammanfattat beskriver dessa punkter 

bibliotekens ansvar för metadata, för digitalfött material och för öppna standarder. Men 

även för att digitaliserade texter ska vara maskinläsbara, och att den digitala 

informationen ska vara enkel att använda och återanvända. Dessutom ska länkning 

mellan bibliotekens egen och andras information främjas, och alla semantiska 

beskrivningar ska följa ett standardiserat sätt.  

 

Ändock påvisar samtliga fem bibliotek övergripande brister i förhållandet till dessa 

principer, och vore principerna riktade mot kommunala aktörer skulle biblioteken i 

dagsläget inte kunna leva upp till dem. Detta blir tydligast i förhållande till de punkter 

vilka beskriver att digitaliseringsverksamheten ska använda sig av öppna standarder, 

och av digitala filer och metadata så enkel som möjligt för andra att använda och 
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återanvända. Men även i förhållande till de punkter som beskriver att verksamheten ska 

främja länkningar mellan biblioteket och andra institutioner, och sträva efter semantiska 

beskrivningar utformade på ett standardiserat sätt – det vill säga att samarbete runt 

informationen ska möjliggöras (Digisam, 2014a). Detta avspeglas i den tidigare 

forskningen, i första hand just faktumet att bristande standardiseringar av 

metadatasystem kan leda till begränsningar och försvåra bibliotekens 

samarbetsmöjligheter (Evens & Hauttekeete, 2011). Hovlin och Nemlander (2016) 

diskuterar i sin förstudie just det generella behovet av infrastruktur och teknisk 

enhetlighet, vilket således tycks vara riktigt även för biblioteken med kommunal 

huvudman.    

 

Samtliga bibliotek påvisar alltså tämligen homogena drag gällande sina vardagliga 

digitaliseringsarbeten i förhållande till teknisk enhetlighet och standardisering. 

Bibliotekens digitaliseringshandlingar skiljer sig något åt, men vi tycker oss genom det 

nyinstitutionella perspektivet kunna se en underliggande formell struktur – ett 

förhållningssätt till digitaliseringen – som ett resultat av vad bibliotekens respektive 

omgivning förväntar sig av biblioteket. Det vill säga, bland annat, på det sätt som 

bibliotekens respektive digitaliseringsarbete är legitimerat. Emedan Bibliotek 5 inte 

bedriver digitaliseringsverksamhet i förhållande till sin länssamling, tycks heller inga 

starka yttre omständigheter driva biblioteket i den riktningen; Bibliotek 2, som särskiljer 

sig åt andra hållet, är också det bibliotek som påverkas mest av omvärlden och av 

statens direktiv. Som beskrivet av Eriksson-Zetterquist et al. (2015, s. 293-295) är också 

bibliotekens styrdokument otillräckliga, men de institutionaliserade tankemönstren med 

vilka biblioteken förhåller sig till digitaliseringsarbetet är legitima. Bibliotekens 

kulturella perspektiv skiljer sig alltså åt; även om biblioteken i dialog framstår som mer 

homogena, tycks vissa formella strukturer löst sammankopplade med 

digitaliseringsarbetet. Som många informanter exemplifierar, kan digitaliseringsarbetet 

påverkas av chefer och annan beslutsfattande personal och hur insatta dessa är. Samtliga 

biblioteks arbetsmetoder är ändock legitimerade: de lever alla upp till vad som i nuläget 

förväntas och det blir i dagsläget svårt att rikta kritik mot något av bibliotekens arbete 

med teknisk enhetlighet. 

 

Samtliga bibliotek ser de tekniska möjligheterna som medel för att ytterligare 

tillgängliggöra sina samlingar, men fokuserar samtidigt inte på det mest effektiva sättet 

som tekniken och den tekniska enhetligheten kan användas för att maximera 

tillgängligheten. De fokuserar helt enkelt på tillgänglighet, men inte de bakomliggande 

aspekter som möjliggör fullständig tillgänglighet. Exempelvis menar Alex från 

Bibliotek 1 att det är lite lättare att tillgängliggöra samlingarna digitalt, men resonerar 

samtidigt aldrig kring några aspekter av teknisk enhetlighet, såsom varför det är viktigt 

med enhetliga metadatastandarder eller att eftersträva länkningar mellan det egna 

bibliotekets information och andra institutioners information. Även Kim på Bibliotek 3 

berättar om hur de tekniska förutsättningarna har bidragit till att levandegöra materialet, 

men resonerar dock inte kring de enhetliga eller tekniska bakomliggande aspekterna. 

 

6.2 Ekonomi 

I detta stycke presenteras analysen av resultatet i förhållande till Digisams fjärde punkt 

och till den tidigare forskningen. Detta kommer att ske inom ramverket för den 

nyinstitutionella teorin. 

 

Tidigare forskning har påvisat att ekonomi är ett stort hinder i förhållande till 

kulturarvsdigitalisering. Samtliga bibliotek problematiserar den ekonomiska aspekten 
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av digitaliseringsverksamheten på liknande sätt och framhåller de ekonomiska 

resurserna som det största hindret. Bibliotek 2 är det enda bibliotek som fortlöpande får 

externa ekonomiska resurser, även om dessa inte enbart är öronmärkta för 

digitaliseringsarbetet utan alla uppgifter som rör länssamlingen. Resterande fyra 

bibliotek arbetar endast med pengar som kommer från bibliotekens befintliga budget. 

Samtliga bibliotek påtalar även den tidsliga aspekten av ekonomin, och lyfter att 

digitaliseringsarbetet är tidskrävande. Att samtliga bibliotekarier har krävande parallella 

arbetsuppgifter är således något som gör att digitaliseringsarbetet nedprioriteras, vilket 

tyder på att de personella liksom de tidsliga resurserna inbegrips i ekonomibegreppet.  

 

I samtliga fall har externa aktörer vid enstaka tillfällen finansierat kortsiktiga 

digitaliseringsprojekt. Enligt Digisams (2014a) fjärde vägledande princip ska resurser 

och kompetens användas effektivt och ändamålsenligt och aktörer som har utrustning 

och kompetens bör göra det enkelt för andra att utnyttja dessa resurser. Sam från 

Bibliotek 4 nämner ett samarbete, var biblioteket stod för materialet emedan den externa 

aktören finansierade och skötte själva digitaliseringsprojektet. Projektets resultat är 

dock inte länkat till biblioteket, vilket går att lyfta som problematiskt. Enligt Digisam 

ska utvecklingen av kompetensen optimeras, i detta fall har kompetensutveckling alltså 

inte eftersträvats, vilket i enlighet med Digisams principer vore önskvärt. I hänseende 

till den utrustning som biblioteken använder, samarbetar vissa bibliotek och vissa inte 

för att utnyttja resurserna till fullo. Bibliotek 2 och 3 befinner sig i bibliotekslokaler där 

de avdelningar som digitaliserar delar utrustning. Trots att Bibliotek 4 befinner sig i en 

liknande situation, delas inte digitaliseringsutrustningen. När det kommer till Bibliotek 

4, påtalade Sam att detta vore fördelaktigt.  

 

Trifunović (2012) visar i sin studie, hur bibliotek med begränsade resurser kan främjas 

av samarbeten och genom att outsourca viss verksamhet; vi har inte sett några exempel 

på outsourcing, men exemplet med Bibliotek 4 gör sig gällande även i detta fall. Ett 

digitaliseringsprojekt som kanske annars inte hade blivit av möjliggjordes av en extern 

finansiär – diskutabelt är dock vilken nytta Bibliotek 4 fick av detta samarbete. Vi har 

sett liknande samarbeten på de övriga biblioteken, men såsom Evens och Hauttekeete 

(2011) påvisar i sin studie, har digitaliseringsansträngningarna varit fragmenterade, 

medlen små och omkostnaderna höga. Just projektens kortsiktiga karaktär, menar även 

Smith och Rowley (2012) är det största hindret för en fortsatt digitaliseringsverksamhet. 

 

Gällande den ekonomiska aspekten av kulturarvsdigitalisering i förhållande till 

nyinstitutionell teori, synliggörs även här homogena drag i hur biblioteken påverkas och 

förhåller sig till problematiken. Biblioteken förhåller sig till sina omgivningar, och att 

de förändringar som skett ännu inte inbegriper bibliotek med kommunal huvudman kan 

förklara bibliotekens arbets- och förhållningssätt till kulturarvsdigitaliseringens 

ekonomiska aspekter. Digitaliseringsfältet är i förändring, och utvecklingen kan komma 

att kräva större omställningar innan de kommunala aktörerna inbegrips eller i större 

utsträckning påverkas av de statliga insatserna. I nuläget är det kommunala 

digitaliseringsarbetet inte direkt påverkat av det statliga digitaliseringsarbetet, men 

tydligt är att struktureringsprocessen är i begrepp att genomgå en stor förändring. Detta 

är relevant eftersom alla bibliotekstyper befinner sig inom samma organisationsfält. 

Eriksson-Zetterquist (2009, s. 103-105) beskriver hur organisationer anpassar sig till 

ändringar och normer i omvärlden för att söka legitimitet; att bibliotek med kommunal 

huvudman i större utsträckning inte skulle påverkas av det statliga arbetet blir därför 

svårt att se. Ju mer förändringar som sker i omvärlden, och ju mer inverkan som det 

statliga arbetet kan komma att få, desto mer borde också de kommunala biblioteken 
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påverkas. I förlängningen kanske detta kan komma att resultera i högre anslag 

öronmärkta för digitaliseringsarbetet. Robin på Bibliotek 2 resonerar kring just detta, 

och påpekar att det statliga intresset för kulturarvsdigitalisering i framtiden kan komma 

att resultera i att de kommunala aktörerna påverkas. 

 

6.3 Upphovsrätt 

Hovlin och Nemlander (2016, s. 19) påvisar i sin förstudie att en hög andel av de 

kostnader som digitalisering medför är av upphovsrättslig karaktär. De menar att 

upphovsrätten är en av de största utmaningarna för att tillgängliggöra offentligt 

finansierad kultur. Detta blir tydligt även i förhållande till Bibliotek 2 och 5, vilka båda 

har upplevt denna problematik. Mika på Bibliotek 5 berättade att de småtryck som har 

digitaliserats, inte har tillgängliggjorts på elektronisk väg på grund av det tidsödande 

upphovsrättsliga arbete detta skulle medföra. Likaså talar Robin på Bibliotek 2 om sitt 

upphovsrättsliga arbete, och hur detta är omfattande och tidskrävande trots att arbetet 

följer utarbetade riktlinjer.  

 

Bibliotek 3 och 4 har aldrig stött på upphovsrättslig problematik på grund av 

samlingarnas ålder och att de digitaliserade verkens rättigheter är utslocknade. Detta 

gäller delvis även för Bibliotek 1, samtidigt äger Bibliotek 1 upphovsrätten till mycket 

av det digitaliserade verken. Alex förklarar dock, att implementeringen av GDPR kan 

komma att komplicera det framtida digitaliseringsarbetet även för det material vilket 

Bibliotek 1 äger upphovsrätten. Enligt Digisams (2014a) nionde riktlinje, ska 

digitaliseringen ske på ett sådant sätt att inga nya rättigheter uppstår även om 

skyddstiden löpt ut; det är dock inte tydligt hur biblioteken förhåller sig till just 

Digisams nionde punkt. Denna aspekt har Bibliotek 1 och 2 anmärkt på, men hänvisar 

enbart till den nya lagstiftningen GDPR (vilken alltså inte är en upphovsrättslig lag) och 

kommande problematik. 

 

Eriksson-Zetterquist (2009, s. 89-90) förklarar att den institutionella förändringen börjar 

med någon form av destabilisering, och ger som exempel introduceringen av ny teknik. 

I detta fall kan vi se att digitaliseringen har medfört nya upphovsrättsliga utmaningar. 

Som vi påvisat i redovisningen av tidigare forskning, utgör den upphovsrättsliga 

problematiken ett stort hinder när det kommer till att tillgängliggöra material via 

digitala kanaler (Evens & Hauttekeete, 2011). I synnerhet när det gäller urval och orsak 

till digitaliseringen; urvalet begränsas ofta av sådant material som inte påverkas av 

upphovsrätt på grund av sin ålder, och orsaken till digitaliseringen är ofta bevaring 

eftersom upphovsrättsliga problem kan stå i vägen för tillgängliggöring av materialet 

(Astle & Muir, 2002; Björk, 2015; Jarlbrink & Snickars, 2017). Den aspekt av bevaring 

som däremot har framkommit under intervjuerna, är som en direkt bonus av 

digitaliseringsarbetet. De upphovsrättsliga problemen vilka exempelvis hindrade 

Bibliotek 5 från att tillgängliggöra redan digitaliserat material, har sedermera bidragit 

till att ingen vidare digitalisering sker, följaktligen inte ens i ett bevarande syfte. 

Bevaring är alltså inte en anledning till att något av de undersökta biblioteken 

digitaliserar.  

 

Den problematik som tidigare forskning påvisar har alltså visat sig stämma, men 

problemen som vi har sett på bland annat Bibliotek 1, 2 och 5 är långtifrån så komplex 

eller så direkt styrd av upphovsrätt som den tidigare forskningen påvisar. Evens och 

Hauttekeete (2011) lyfter just den upphovsrättsliga problematiken som ett huvudsakligt 

hinder, vilket till viss del alltså stämmer – kanske i synnerhet för Bibliotek 5. Även om 

Mikas problem med upphovsrätt är underordnat de ekonomiska aspekterna, utgör de 



  
 

39 

immaterialrättsliga processerna den största flaskhalsen i förhållande till bibliotekets 

nuvarande resurser och förutsättningar. Vidare förklarar Jarlbrink och Snickars (2017) 

att upphovsrättslig problematik har bidragit till att bevaringsaspekten av digitaliseringen 

har blivit en vanlig fixeringspunkt – något som inte alls stämmer för något av de 

undersökta biblioteken. Urvalsprocessen som Björk (2015) menar prioriterar material 

med hög ålder och utslocknade rättigheter, stämmer till viss del. Samtidigt har vi sett att 

Bibliotek 2 har väl utarbetade metoder för att tillgängliggöra nytt material och inte låter 

upphovsrätten styra över vilket material som digitaliseras. Detta till trots, är Robin på 

Bibliotek 2 väl införstådd kring vilket stort problem upphovsrätten utgör.  

 

6.4 Medvetenhet 

Nedan presenteras analysen av bibliotekens medvetenhet gällande digitaliseringens 

möjligheter.  

 

Samtliga biblioteks digitaliseringsarbete och förhållningsätt till digitaliseringens 

möjligheter har bäring mot tillgänglighet. Bibliotek 1, 2 och 4 påtalar dessutom det 

faktum att digitalisering gör att materialet inte är bundet av geografiska begränsningar. 

Ytterligare ett perspektiv av tillgänglighetsaspekten är marknadsföring; Bibliotek 1, 3 

och 4 talar alla om detta. För att göra detta publicerar Bibliotek 3 bilder på Instagram. 

Tydligast exemplifieras detta dock av Alex på Bibliotek 1, som säger att huvudsaken 

med digitaliseringens möjligheter är att göra folk medvetna om att materialet finns, och 

att genom exempelvis föreläsningar locka en målgrupp som inte använder sig av digital 

teknik.  

 

Alex exempel hänger tätt samman med utsagor i tidigare forskning, även om det 

tillvägagångssätt Alex talar om är omvänt det som exempelvis Hovlin och Nemlander 

(2016, s. 14) tar upp. Hovlin och Nemlander poängterar att det kan handla om att öka 

tillgängligheten i förhållande till de användare som redan är intresserade, men på grund 

av geografiska begränsningar inte kan nyttja materialet. De talar vidare om 

digitaliseringen som en möjlighet till att nå ut till nya grupper och användare som man 

inte når via de traditionella kanalerna. Detta stämmer delvis för biblioteken, men Alex 

talar alltså om samma problematik från ett annat perspektiv – att nå ut till de användare 

som man inte når via de elektroniska kanalerna för att medvetandegöra dessa kring 

digitaliseringens möjligheter. Hovlin och Nemlander skriver att de digitala 

plattformarna skapar nya kommunikationsmöjligheter och kan vara ett sätt att upplysa 

om existerande material, emedan Alex belyser hur de traditionella kanalerna kan 

användas för att uppnå liknande mål. 

 

Många bibliotek förhåller sig till sitt uppdrag med bäring mot den traditionella 

verksamheten, och att använda den digitala tekniken utan att fullt ut förstå alla 

förhållanden kan bidra till att begränsa aktörernas medvetenhet om teknikens 

möjligheter och kvalifikationer (Björk, 2015; Hovlin & Nemlander, 2016). Generellt har 

vi sett att digitaliseringsarbetet vid samtliga bibliotek direkt beror på ledningens direktiv 

liksom av direktiv från högre instans. Hovlin och Nemlander (2016, s. 16) belyser 

brister och variationer i medvetenhetsgraden som ett övergripande problemområde, och 

att de aktörer som inte förhåller sig till sitt uppdrag med digitaliseringsmöjligheterna i 

åtanke ofta ser digitalisering som en parallell aktivitet. Detta har framkommit under 

intervjuerna, och samtliga ansvariga bibliotekarier påtalar att digitaliseringsarbetet sker 

parallellt med andra biblioteksuppgifter. Huvudsakligen eftersom ledningen inte ser ett 

behov av att ytterligare utöka den befintliga digitaliseringsverksamheten. Hovlin och 

Nemlander (2016, s. 16-17) påtalar att detta även gäller för just beslutsfattande personal, 
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vilket medför ett behov av tydligare direktiv från högre instans. Kompetensnivåerna 

påverkar alltså direkt hur institutionerna tillgängliggör sina samlingar via digitala 

kanaler (ibid.). Exempelvis påpekar Alex från Bibliotek 1 att digitaliseringsarbetet i 

förlängningen är helt underordnat kommunalpolitiska beslut; Alex menar att det är 

politikerna som avgör hur digitaliseringsarbetet utformas och om politikerna tycker att 

digitalisering är bra eller dåligt blir direkt avgörande. Som det är nu, menar Alex att 

politikerna tycker det är bra, men att de inte ser ett behov av att tillföra ytterligare 

anslag. Detta återspeglar Chmielewska och Wróbel (2013), vilka menar att en 

avgörande del för att rent generellt kunna öka medvetenheten, just är att göra 

digitaliseringsfrågan politisk.   

  

Hovlin och Nemlander (2016, s. 16) menar att framskridna aktörer däremot ser 

digitaliseringens möjligheter som en resurs tillgänglig för att lättare och bättre kunna 

genomföra sina uppgifter. Även om det inte har framkommit tydligt att bibliotekens 

ledning eller kommun ser digitaliseringsmöjligheterna på detta sätt, så talar Robin från 

Bibliotek 2 om det här i just denna kontext och framhåller den möjlighet som ett högt 

statligt intresse kan medföra i förhållande till de kommunala bibliotekens 

förutsättningar. Vid sidan om otillfredsställande direktiv från högre instans kan 

bristfälliga digitaliseringspolicyer bidra till begränsade digitaliseringsmöjligheter och en 

lägre kompetensnivå (Ravenwood et al., 2013). Tydligt blir att detta gäller även för de 

undersökta biblioteken: Bibliotek 1, 4 och 5 förhåller sig inte till några styrdokument 

och Bibliotek 3 är i början av processen att sammanställa interna riktlinjer. Bibliotek 2 

är det bibliotek vilket särskiljer sig, och det enda bibliotek som förhåller sig till interna 

såväl som statliga riktlinjer och policyer. Det är alltså inga av biblioteken som fullt ut 

följer Digisams (2014a) vägledande princip 1, 3, 13 och 14, vilka framhåller att 

digitaliseringsverksamheterna ska styras av bibliotekens ledningar, att projekten ska 

följas upp och utvärderas, att det ska finnas en strategi för bevaring av digital 

information samt att aktuella insatser ska beskrivas på bibliotekens webbplatser. Just att 

bibliotekens ledningar i sådan liten utsträckning styr digitaliseringsverksamheten kan 

alltså ses som problematiskt och en eventuell anledning till brister bland annat i 

befintliga styrdokument eller avsaknaden av sådana direktiv.    

 

I förhållande till det nyinstitutionella ramverket kan vi se att bibliotekens 

struktureringsprocesser tar sig olika uttryck, även om de är mer homogena än 

heterogena i sina yrkesutövningar och förhållningssätt. Något som blivit tydligt är att de 

resurser som går till bibliotekens digitaliseringsverksamheter måste legitimeras. Bruket 

av resurser menar Eriksson-Zetterquist (2009, s. 103-105) måste erkännas som legitima, 

eftersom de annars kan användas till annat. Bibliotek 1-4 kan vi se ha legitimerat sina 

respektive digitaliseringsinsatser; samtliga bibliotek ser sina ansträngningar som 

legitima, även i förhållande till den direkta omgivningen. Bibliotek 3 och 4 digitaliserar 

på efterfrågan. Även om Sam på Bibliotek 4 önskar se vidare digitaliseringsinsatser, är 

Sam nära förbunden med sin uppdragsgivares värderingar om att digitalisering enligt 

efterfrågan är ett legitimt förfaringssätt.  

 

Som tidigare nämnt är ett organisationsfält i ständig förändring (Eriksson-Zetterquist, 

2009, 73-75). Interna relationer, media och samhället leder till krav på att ansluta sig till 

uppdragsgivarens värderingar (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 105-106); resultatet tycks 

påvisa en förändring mot alltmer digitaliserande biblioteksverksamheter, även om de 

undersökta biblioteken tycks ha påverkats i olika takt, tydliggörs de tendenser Robin 

belyser. I synnerhet då Robin pratar om hur de statliga ansträngningarna i framtiden kan 
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få konsekvenser längre ner och på kommunal nivå. Detta kan tyda på utvecklingen av 

omgivningens normer gällande digitaliseringens möjligheter. 
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7 Diskussion 
I detta kapitel presenterar vi vår diskussion. Vi kommer även att lyfta viss kritik mot 

genomförandet av denna uppsats, liksom ge förslag på vidare forskning inom 

kulturarvsdigitaliseringsfältet.  

 

7.1 Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att övergripande dryfta relationen mellan tidigare forskning, 

de nationella direktiven och vår analys av resultatet. Detta kommer att ske med hänsyn 

till studiens problemorientering, syfte och frågeställningar och inom ramen för det 

nyinstitutionella perspektivet.  

 

Endast ett av de undersökta biblioteken förhåller sig aktivt till de nationella riktlinjerna, 

och samma bibliotek håller även en tämligen hög digitaliseringsnivå (jmf 

Riksantikvarieämbetet, 2013). Samtidigt som samtliga bibliotek i olika utsträckning 

förhåller sig till de nationella riktlinjerna, är det inget av biblioteken som gör detta fullt 

ut (jmf Digisam, 2014a). Analysen av vårt resultat tyder på, att i de fall där biblioteken 

förhåller sig till eller uppfyller någon eller några av Digisams vägledande principer, så 

har detta hänt slumpmässigt och som en följd av hur digitaliseringsarbete på en generell 

nivå är beskaffat och utformat. Det har heller aldrig skett att något av biblioteken fullt ut 

följt någon av Digisams vägledande principer.   

 

Även om det inte finns någon tidigare forskning som fokuserar på spänningen mellan 

det kommunala och det statliga digitaliseringsarbetet utifrån Digisams vägledande 

principer, så finns det tidigare forskning som belyser den problembild som framträtt 

under analysen av resultatets olika delar. Den tidigare forskningen har alltså sett till de 

problem som bibliotek med kommunal huvudman har i relation till digitalisering, 

problem som i viss utsträckning även gjort sig gällande för biblioteken som ingått i 

denna undersökning. 

 

Tidigare forskning har påvisat att just interna styrdokument och riktlinjer ofta saknas 

(jmf Astle & Muir, 2002; Ravenwood et al., 2013). Detta har vi på en övergripande nivå 

sett stämma även för de undersökta biblioteken. Många av biblioteken förklarar att 

avsaknaden av interna styrdokument och riktlinjer kan vara en omedelbar följd av 

medvetenhetsgraden eller kompetensnivån hos direkt inblandad personal, men även hos 

beslutsfattande personal och politiker. Medvetenhetsgraden och kompetensnivån har vi, 

i relation till de statliga direktiven liksom på en övergripande nivå, sett variera, och ett 

av biblioteken har varit mer insatt än de övriga. Dessa iakttagelser styrks i tidigare 

forskning, och bortsett från avsaknaden av interna styrdokument finns även ett tydligt 

behov av direktiv från högre instans (jmf Hovlin & Nemlander, 2016). Sådana brister 

har alltså varit tydligt kopplade till beslutsfattarnas och/eller ansvarig personals 

engagemang, liksom kopplade till den ansvariga personalens förutsättningar. Men 

resultat och analys pekar främst mot att det statliga arbetet riktat mot 

kulturarvsdigitalisering på kommunal nivå är underutvecklat, det vill säga att mer beslut 

och tydligare direktiv bör komma från högsta instans (jmf Chmielewska & Wróbel, 

2013). 

 

Även om biblioteken kanske aldrig kommer att ha precist samma förutsättningar, kan vi 

se att det vore önskvärt att utifrån bibliotekens storlek och samlingarnas beskaffenhet 

åtminstone relationellt disponera medlen så att dessa utifrån nämnda premisser blir jämt 

fördelade. De undersökta bibliotekens förutsättningar gällande befintlig 
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digitaliseringsutrustning, kompetens, ekonomi och personella resurser skiljer sig alltså 

åt, och studiens resultat och analys, liksom tidigare forskning (jmf Astle & Muir, 2002), 

tyder på att detta vid sidan om kompetens och medvetenhet är direkt förbundet med 

samlingarnas storlek och beskaffenhet, liksom med bibliotekets storlek. Vad som härtill 

framkommit som en nödvändighet, är en ökad generell kunskapsnivå (jmf Björk, 2015). 

Om kunskapsnivån generellt sett är hög, anser vi också att det skulle leda till mer 

konkreta beslut och i förlängningen ett mer enhetligt digitaliseringsarbete. 

 

Samtidigt har vi sett att samtliga bibliotek legitimerar sina respektive insatser i 

förhållande till vad ansvarig personal förväntas åstadkomma utifrån omvärldens krav, 

liksom att de i stor utsträckning har anslutit sig till sin uppdragsgivares värderingar (jmf 

Eriksson-Zetterquist, 2009). Härtill har vi sett, att avsaknaden av styrdokument inte har 

påverkat bibliotekens legitimitet negativt (ibid.). Detta anser vi stämma, även om 

exempelvis Robin, som kan anses vara den mest insatta och drivande av informanterna, 

vill göra mer än vad förutsättningarna tillåter. Samtliga informanter bortsett från Sam 

beskriver digitaliseringsarbetet som en parallell uppgift, ändock tolkar vi Sams 

beskrivningar om sitt arbete som direkt parallella. Att respondenterna uttrycker att detta 

beror på sina givna förutsättningar, anser vi tyder på att beslutsfattande personal och 

politiker ser digitaliseringen som en parallell biblioteksuppgift och inte som ett medel 

för att bättre kunna utföra biblioteksuppdraget (jmf Hovlin & Nemlander, 2016).  

 

Inga av biblioteken som ingår i studien säger att digitaliseringsarbetet haft uttrycklig 

bäring mot bevaring, och endast bibliotek 5 har omnämnt bevaringsaspekten som en del 

i urvalsprocessen. Detta strider delvis mot tidigare forskning (jmf Astle & Muir, 2002; 

Björk, 2015; Jarlbrink & Snickars, 2017). Vad detta kan tyda på, är att de 

upphovsrättsliga kunskaperna är undermåliga, eller att digitaliseringen som sker, sker i 

en sådan liten utsträckning att det inte behöver läggas stor vikt vid upphovsrätten. 

Faktum att det bibliotek som digitaliserar i störst utsträckning har utarbetade interna 

riktlinjer och styrdokument, anser vi styrker denna hypotes. Bilden som tecknas i 

tidigare forskning är således mer komplex än den verklighet vi sett beskrivas av de 

bibliotek som ingick i denna studie.  

 

Gällande digitaliseringsprojekts kortsiktighet och bristen på öronmärkta 

digitaliseringsanslag ser vi att det som beskrivs i tidigare forskning väl stämmer överens 

med de undersökta biblioteken (jmf Astle & Muir, 2002; Hovlin & Nemlander, 2016). 

Detta beror till viss del på medvetenhetsgraden; hade beslutsfattande politiker haft 

större insikter i digitaliseringsarbetets varje omständighet, tror vi mot grunden av denna 

studie också att öronmärkta anslag eller generellt högre anslag hade givits de 

kommunala biblioteken (jmf Evens och Hauttekeete, 2011). Det fragmenterade 

digitaliseringsarbete som beskrivs i tidigare forskning stämmer således för de 

undersökta biblioteken (jmf Smith & Rowley, 2012). Det vi tar med oss från denna 

slutsats, är att det går att diskutera för att försöka ändra på den nuvarande och generella 

uppfattningen kring digitaliseringsarbetets förutsättningar, möjligheter och mål. Liksom 

ett biblioteks öppettider inte borde vara direkt påverkat av tidsbestämda projektpengar, 

borde också digitaliseringsarbetet vara fortlöpande och en lika naturlig del i 

biblioteksarbetet som det är att ha bemanning vid informationsdiskarna. Denna 

problematik har vi sett vara direkt förbunden med de beskrivna samarbetenas 

ineffektiva karaktär – exempelvis har det samarbete beskrivet av Sam, varit kortsiktigt 

och inte till stor nytta för Bibliotek 4. En metod för att avhjälpa detta, kan vara att 

försöka höja insikterna kring digitaliseringens möjligheter och förutsättningar, samt att 

försöka inleda mer effektiva och långsiktigt inriktade samarbeten som förhåller sig till 



  
 

44 

ändamålsenliga och fastställda kravspecifikationer och främjar optimering av 

kompetensutvecklingen (jmf Björk, 2015; Digisam 2014a; Trifunović, 2012).  

 

För de undersökta bibliotekens digitaliseringsarbete – och med tanke på arbetets 

karaktär – känns det i dagsläget orealistiskt och överflödigt att i sin helhet och 

bokstavligt följa Digisams (2014a) 14 vägledande principer. Vad som dock kan tyckas 

viktigt och anses vara ett nödvändigt steg i förhållande till den genomgripande 

digitalisering som sker i samhället, är för biblioteken att vara medvetna om och förhålla 

sig till de nationella riktlinjerna. För att optimera digitaliseringsarbetets förtjänster och 

motverka hindren i den utsträckning som är möjligt, ser vi nödvändighet och nytta i att 

utifrån Digisams vägledande principer utarbeta interna riktlinjer och styrdokument. I 

likhet med bibliotekens biblioteksplaner kan detta tyckas vara en nyttig 

främjandeåtgärd, och varje bibliotek bör vara mer aktivt i hur de förhåller sig till sina 

digitaliseringsinsatser – oavsett hur dessa ser ut – och utveckla väl utarbetade och 

överlagda direktiv.  

 

Eftersom intresset för kulturarvsdigitalisering är stort, och eftersom det anses vara 

viktigt och en förutsättning för att bland annat uppnå de kulturpolitiska målen, ställer vi 

oss således frågan om varför ingen rikstäckande strategi uppmanar samtliga 

folkbibliotek att upprätta lokala styrdokument för att sträva mot ett unisont mål. 

 

7.2 Metod- och teorikritik 

Nedan följer resonemang kring vad vi hade kunnat förbättra gällande vårt val av metod 

och teori. Vi kommer även att lyfta det som har fungerat bra. 

 

7.2.1 Intervjumetod 

Trost (2010, s. 34) förklarar att studier som grundar sig på kvalitativ data riskerar att 

bemötas med tvivel, eftersom de ofta utgår från snäva urval och alltså inte är 

generaliserbara. Vårt val av metod gör enligt denna uppfattning det svårt att applicera 

vårt resultat i en vidare mening eller i andra sammanhang. Den begränsade tidsramen 

som givits oss, har dock medfört att vi inte har kunnat genomföra en bredare 

intervjustudie.  

Som intervjuare bör man härtill vara försiktig och se till att man förstår skillnaden 

mellan ett samtal och en intervju; intervjupersonen får gärna uppfatta intervjun som ett 

samtal, emedan intervjuaren bör undvika att ge uttryck åt sina egna åsikter (Trost, 2010, 

s. 55). Detta är någonting vi har försökt att förhålla oss till, men samtidigt har det inte 

gått att minimera risken för att uttrycka våra egna åsikter eftersom vi har haft stort 

intresse i de lokala samlingarna som de undersökta biblioteken förfogar över. Hade vi 

kunnat genomföra en liknande studie en gång till, hade vi alltså haft mer erfarenhet och 

således kunnat minimera uttrycket av våra personliga intressen. Härtill lyfter Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 105) att det krävs träning för att genomföra en högkvalitativ 

intervju. Detta tydliggjordes i och med att vår intervjuteknik blev bättre ju fler 

intervjuer vi genomförde, och våra insikter kring vad som bör undvikas eller ändras 

blev större. Hade vi getts tillfälle att öva mer före genomförandet, hade det som 

Esaiasson et al. (2012, s. 235) beskriver som intervjueffekter förmodligen blivit mindre 

– det vill säga att vår påverkan på intervjupersonerna hade minskat.  

  

Valet av metod har dock passat bra för denna studies syfte, och vi är nöjda med det 

insamlade materialets karaktär. Materialets omfång har varit överskådligt inom den 

givna tidsramen, och ett mer digert underlag hade varit ohanterligt och krävt mer tid.  
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7.2.2 Nyinstitutionell teori 

Enligt en studie gjord av Nolin och Åström (2010, s. 21) framkommer det att bibliotek- 

och informationsvetenskapen har en tvärvetenskaplig bakgrund, vilket har resulterat i att 

disciplinen lärt sig tillämpa alternativa perspektiv från andra discipliner. Beskrivningen 

av bibliotek- och informationsvetenskapen som en tvärvetenskaplig vetenskap stöds av 

Buckland (2012, s. 6). Dessa två utsagor kan vara anledningen till vår tillämpning av 

nyinstitutionell teori, trots att denna teori har utvecklats på sociologiska och 

organisatoriska grunder, samt förklara att våra källor i huvudsak är skrivna av en docent 

i företagsekonomi. Buckland menar att biblioteks- och informationsvetenskapen inte är 

en formell och klassisk vetenskap; hade disciplinen varit det, hade vi kanske också valt 

ett annorlunda och mer avpassat teoretiskt ramverk.  

 

I nuläget har vi således sökt anpassa den nyinstitutionella teorin inom vår egen disciplin 

och främst försökt att förhålla oss till de delar ur teorin som har förefallit som mest 

lämpade att använda för att beskriva en biblioteksorganisation. Hade vi kommit från en 

disciplin var nyinstitutionell teori var mer vanligt förekommande, hade våra 

förkunskaper eventuellt varit djupare och risken för olämplig användning eller för 

missuppfattningar hade därmed minimerats. Om vi hade kunnat förhålla oss till en mer 

generös tidsram, hade en grundligare förundersökning gällande vilken teori som hade 

varit mest lämpad för denna uppsats kunnat göras. Risken är således att en mer lämpad 

teoriram blev förbisedd, och att våra teoretiska tolkningar därmed inte är så optimala 

som de hade kunnat vara. 

 

7.3 Förslag på vidare forskning 

Vår studie har gjort det tydligt hur direkt avgörande politikers och beslutsfattande 

personals inställningar till digitalisering är. En studie som undersöker dessa personers 

inställningar och attityder, kan därför vara viktig och rendera insikter kring hur 

digitaliseringsarbetet vid bibliotek med kommunal huvudman skulle kunna optimeras. 

En sådan studie skulle även kunna syfta till att höja beslutsfattarnas kunskapsnivåer och 

insikter kring digitaliseringens möjligheter, och göra dessa personer mer medvetna om 

varför digitaliseringsarbetet är viktigt.  

 

Att vidare och mer djuplodande söka granska hur lokalsamlingarna fungerar i 

marknadsföringssyfte, och som ett medel för att marknadsföra den övriga 

biblioteksverksamheten vore härtill önskvärt att se. I denna undersökning har det 

framkommit att marknadsföring är en viktig del i arbetet med samlingarna, och att bättre 

förstå hur digitaliseringens möjligheter i detta hänseende kan samspela med 

samlingarna vore eftersträvansvärt. En sådan studie skulle kunna bidra till en klarare 

helhetsbild över hur digitaliseringens möjligheter påverkar lokala kulturarvssamlingar.    

 

En studie som fokuserar på att undersöka vilken effekt den ökade tillgången som 

digitaliseringen medför resulterar i, kan vara viktig för att bättre förstå digitaliseringens 

effekter. En sådan studie skulle även kunna syfta till att teckna en klarare helhetsbild 

över hur den ökade tillgången nyttjas och hur detta påverkar efterfrågan på det ofta 

svåråtkomliga kulturarvsmaterialet. Således ge en klarare bild över samspelet mellan 

bibliotek, samhälle och digitalisering.    

 

Ett avslutande förslag till vidare forskning, är att utforma fler undersökningar med 

samma bäring som denna studie, men som endast fokuserar på ett problemområde. 

Detta skulle generera en djupare förståelse för varje enskilt problemområde, och i 
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förlängningen kunna bidra till att optimera digitaliseringens praktiska tillämpning och 

goda effekter.    
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8 Slutsatser 
Syftet med denna studie har varit att undersöka och analysera hur kommunalt 

finansierade offentliga bibliotek ansvariga för lokala kulturarvssamlingar förhåller sig 

till nationella riktlinjer gällande digitaliseringen av dessa samlingar. För att uppnå syftet 

med studien har vi utgått från våra två frågeställningar, vilka vi ämnar besvara i detta 

kapitel. Dessa frågeställningar är: 

 

 Hur resonerar de lokala biblioteken kring digitaliseringens möjligheter och hinder? 

  

 Hur skiljer sig de lokala bibliotekens resonemang gällande digitaliseringens 

möjligheter och hinder från de nationella direktiven?  

 

8.1 Hur resonerar de lokala biblioteken kring digitaliseringens 
möjligheter och hinder? 
Samtliga bibliotek framhåller ökad tillgänglighet som digitaliseringens största 

möjlighet. Respondenterna resonerar kring tillgänglighet, och lyfter olika möjligheter 

som de anser är underställda tillgänglighetsaspekten. Dessa inbegriper bland annat 

möjligheten att genom ökad tillgänglighet synliggöra materialet, övervinna geografiska 

hinder och marknadsföra både samlingen och den övriga biblioteksverksamheten. Några 

av biblioteken nämner även stärkt bevaring som en möjlighet, men menar att bevaringen 

är en bonus.  

 

Teknisk enhetlighet och bruket av enhetliga standarder diskuteras av ett fåtal av 

biblioteken. Ett bibliotek framhåller vikten av enhetlighet för att på bästa sätt kunna 

förhålla sig till digitaliseringens möjligheter. 

 

Det största hindret som samtliga bibliotek framhåller är problemen kring de ekonomiska 

aspekterna. Det som betonas i relation till bibliotekens bristande ekonomiska 

förutsättningar är i huvudsak digitaliseringsarbetets tidsödande karaktär, men även de 

personella bristerna. Några av biblioteken tycker att detta hinder kan kringgås med hjälp 

av vikarier eller bruket av annan personal. Samtliga bibliotek framhåller även sina 

parallella arbetsuppgifter som ett stort hinder, men kopplar detta till de övergripande 

ekonomiska förutsättningarna.  

 

Vidare hinder i relation till digitaliseringen som några av biblioteken resonerar kring är 

föråldrad teknik. Ett bibliotek belyser problem som detta har medfört, och ett bibliotek 

oroar sig för riskerna som föråldring kan medföra.  

 

Ytterligare ett hinder som ett fåtal bibliotek resonerar kring, är personalens och 

beslutsfattarnas medvetenhets- och kompetensnivåer. Några av biblioteken poängterar 

att digitaliseringsverksamheten i förlängningen är direkt beroende av hur politikerna 

förhåller sig till digitaliseringsarbetet.  

 

8.2 Hur skiljer sig de lokala bibliotekens resonemang gällande 
digitaliseringens möjligheter och hinder från de nationella direktiven? 
Bibliotekens resonemang kring digitaliseringens möjligheter och hinder kan vi, liksom 

beskrivet ovan, se skilja sig åt från vad som står skrivet i de nationella direktiven. 

Endast två av biblioteken är medvetna om att de vägledande principerna existerar, men 

ingen av dessa bibliotek följer samtliga 14 direktiv. Bibliotekens resonemang är således 



  
 

48 

inte förenliga med de nationella direktiven. Samtidigt är vissa av bibliotekens 

resonemang kring digitaliseringens möjligheter och hinder i viss mån sammanfallande 

med Digisams 14 punkter. Vissa av direktiven tar vissa av biblioteken hänsyn till, men 

aldrig till fullo. Bibliotekens resonemang skiljer sig alltså på en övergripande nivå från 

de nationella direktiven. 

 

De bibliotek och de punkter som sammanfaller, kan vara oberoende av bibliotekens 

medvetenhet eller förhållningssätt till de vägledande principerna och därmed vara en 

direkt följd av att digitaliseringsarbetets karaktär faller under de beröringspunkter som 

de nationella direktiven beskriver. 
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Sammanfattning 
Denna studie har avsikt att undersöka hur kommunala bibliotek ansvariga för lokala 

kulturarvssamlingar förhåller sig till nationella riktlinjer gällande digitaliseringsarbetet 

med dessa samlingar. Regeringens strävan efter en fullständig digitalisering av 

samhället, liksom strävan efter att vara världsledande på att ta tillvara på 

digitaliseringens möjligheter, har bidragit till utvecklingen av vägledande principer och 

riktlinjer avsedda att underlätta implementeringsarbetet av en nationell strategi. Detta 

arbete har haft bäring mot statliga förmedlare av kultur, emedan lokala 

kulturarvsförmedlare, såsom bibliotek med kommunal huvudman, ännu inte är 

inbegripna i de statliga initiativen. Samtidigt är kommunerna enligt 

digitaliseringskommissionen en av de viktigaste aktörerna att få med sig under 

implementeringsarbetet och för att kunna uppnå målet att bli världsledande. Starkare 

statliga direktiv, digitaliseringen i samhället och avsaknaden av jämförbara studier 

aktualiserar denna undersökning. 

 

Genom att besvara våra frågeställningar, syftar vi till att kunna beskriva hur de 

kommunala biblioteken som ingår i studien arbetar med digitaliseringen av sina lokala 

kulturarvssamlingar, liksom hur detta digitaliseringsarbete skiljer sig från de nationella 

riktlinjerna. För att kunna göra detta har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer 

som datainsamlingsmetod. Vi har således intervjuat fem stycken bibliotekarier 

ansvariga för lokala kulturarvssamlingar vid fem stycken olika bibliotek. Det insamlade 

materialet analyserades sedan genom texttematisering utifrån de fyra problemområdena: 

teknisk enhetlighet, ekonomi, upphovsrätt och medvetenhet. Genom att granska relevant 

tidigare forskning upptäckte vi att dessa fyra problemområdena var de mest 

framträdande – detta stämmer även för Digisams vägledande principer och för övrig 

granskad litteratur. Nyinstitutionell teori har fungerat som studiens ramverk, i syfte att 

belysa hur bibliotekens formella strukturer ser ut och hur biblioteken har påverkats av 

sin omgivning och därmed digitaliseringen av samhället.  

 

Studiens resultat har påvisat att de brister som beskrivs i den tidigare forskningen i 

relation till de fyra problemområdena övergripande gjort sig gällande även för de 

undersökta biblioteken. Resultatet har pekat mot brister i bruket av teknisk enhetlighet, 

begränsade ekonomiska förutsättningar samt påvisat hur arbetet kring den 

upphovsrättsliga problematiken är omständlig och tidsödande. Härtill har resultatet 

generellt påvisat bristande medvetenhet i förhållande till dessa tre problemområden, 

liksom generella brister i medvetenheten kring digitaliseringens möjligheter och 

förutsättningar. Även om de i viss mån är medvetna om alla dessa aspekter, är 

medvetenhetsgraden som framkommit relativ i förhållande till respektive biblioteks 

digitaliseringsarbete, men samtidigt begränsad sett till den komplexa bild som tecknats i 

tidigare forskning liksom de statliga riktlinjerna. I förhållande till de undersökta 

bibliotekens digitaliseringsarbete känns det alltså för närvarande överflödigt att förfoga 

över expertkunskaper eller att bokstavligt följa Digisams riktlinjer.     

 

Utifrån resultatet har vi kunnat dra slutsatsen att de största digitaliseringsmöjligheterna 

består i ökad tillgänglighet, och att digitaliseringsarbetets största hinder är av 

ekonomisk karaktär. Detta konvergerar i stort med de resultat som presenterats i tidigare 

forskning, och generellt går det att säga att de kommunala bibliotekens 

digitaliseringsarbete skiljer sig från de nationella riktlinjerna. De undersökta biblioteken 

skulle i nuläget inte klara av att på ett adekvat sätt förhålla sig till de statliga riktlinjerna, 

skulle dessa idag implementeras på kommunal nivå.  
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Opublicerade källor 
 

Intervju med Alex 2018-04-17 45 minuter 

 

Intervju med Robin 2018-04-18 46 minuter  

 

Intervju med Kim 2018-04-18 40 minuter 

 

Intervju med Sam 2018-04-19 41 minuter 

 

Intervju med Mika 2018-04-23 38 minuter 

  



  
 

54 

Bilagor 

Bilaga A Respondentbrev 

 

Hej, 

 

Vi studerar på det Biblioteks- och informationsvetenskapliga programmet vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Kommande intervju kommer att ingå som en del i det 

material som ligger till grund för vår kandidatuppsats. Syftet med vår studie är att 

undersöka hur folkbibliotek ansvariga för lokala kulturarvssamlingar förhåller sig till 

digitaliseringen av dessa samlingar.  

 

Intervjuns längd kommer att vara mellan 45-60 minuter. Den intervjuade kommer att 

anonymiseras och materialet från intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. 

Självfallet är deltagandet frivilligt, och intervjun går när som helst att avbryta. När 

uppsatsen är färdigställd kommer den att publiceras i DiVA; Linnéuniversitetets digitala 

publikationskanal för bland annat studentuppsatser. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar, går det bra att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Jennifer Boersma, nås via e-post: jb223pp@student.lnu.se 

Viktor Englund, nås via e-post: ve22ag@student.lnu.se 

Arwid Lund (handledare), nås via e-post: arwid.lund@lnu.se  

 

Med vänlig hälsning, 

Jennifer Boersma 

Viktor Englund 
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Bilaga B Intervjuguide 

1. Kan du kort beskriva ert arbete med kulturarvssamlingen? 

 

1.1 Dagliga rutiner 

1.2 Direktiv uppifrån 

1.3 Ansvarsfördelning 

1.4 Digitalisering 

1.5 Material 

 

2. Vad anser ni vara det huvudsakliga syftet med digitaliseringsarbetet av 

kulturarvssamlingen?  

 

2.1 Tillgänglighet 

2.2 Bevaring 

2.3 Bibliotekslag 

2.4 Kulturpolitiska målen 

 

3.  Har ni tidigare haft digitaliseringsprojekt? 

 

3.1 Om ja, hur såg projektet ut, varför lades det ner 

3.2 Om nej, varför 

 

4. Planerar ni för framtida digitaliseringsprojekt? 

 

4.1 Om ja, berätta 

4.2 Om nej, varför 

 

5. Till vilken utsträckning digitaliserar ni? 

 

5.1 Efterfrågan 

5.2 Bevaring 

5.3 Skillnader mellan olika projekt 

 

 

6. Vilka möjligheter anser du digitaliseringen kan medföra? 

 

6.1 Tillgänglighet 

6.2 Bevaring 

6.3 Samarbeten/ekonomi och efterfrågan 

 

7. Vilka hinder och problem anser du omgärdar digitaliseringsarbetet? 

 

7.1 Ekonomi 

7.2 Enhetlighet 

7.3 Upphovsrätt 

7.4 Medvetenhet 

7.5 Ytterligare hinder och problem 

 

8. Hur finansierar ni digitaliseringen? 

 

8.1 Kortsiktig/långsiktig 
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8.2 Interna anslag/fördelning av medel 

8.3 Extern finansiering 

8.4 Intäkter 

 

9. Samarbetar ni med andra aktörer? 

 

9.1 Varför 

9.2 Infrastruktur 

9.3 Sökbara från andra databaser 

 

10. Hur förhåller ni er till statliga och nationella insatser och riktlinjer för digitalisering 

av kulturarvsmaterial?  

 

10.1 Policyer 

10.2 Riktlinjer 

10.3 Standarder/ interna eller externa, samarbeten 

10.4 Planer för framtiden 

 

11. Utvecklingen mot en genomgripande digitalisering av samhället har starkt påverkat 

hur vi idag lever våra liv. Hur tror du att denna utveckling ytterligare kan komma att 

påverka bibliotekets arbete med kulturarvssamlingen?  

 

11.1 Tillgänglighet 

11.2 Exponering 

 

 


