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Abstract 

The purpose of this bachelor thesis is to examine the similarities and differences between 

best practice literature regarding digitization and an existing cultural heritage digitization 

project. It also aims to determine whether this literature is of any help during an actual 

project of digitization. These results were achieved by examining literature regarding best 

practices in digitization and analyzing how well an actual project correlates to this advice. 

The information about the Digidaily project was obtained through two qualitative 

interviews as well as the project blog. The outcome of our research showed that although 

there are a great many similarities between theory and practice, the project in question 

was not helped by literature. However the outcome suggests that it might be of great help 

to smaller, less experienced institutions.  
 

Nyckelord 
Digitalisering, Kulturarv, Kulturarvsdigitalisering, Bevarande, Tidningar, Kungliga 

Biblioteket, Digidaily, Projekt 
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1. Inledning 
 

Vi har valt att skriva vår kandidatuppsats om kulturarvsdigitalisering, alltså digitalisering av 

kulturellt värdefullt material, då vi båda är intresserade av äldre dokument och böcker och därtill 

anser att kulturarvet har en stor inverkan på vårt vardagsliv. Kulturarvsdigitalisering är ett relativt 

nytt område inom biblioteks-och informationsvetenskap. Dessutom är det ett område som 

kontinuerligt utvecklas då det drivs framåt av de tekniska framsteg som ständigt görs. Trots detta 

finns det förvånansvärt lite forskning om kulturarvsdigitalisering och vi har därför valt att 

fördjupa oss inom ämnet. Vi tror att vår uppsats kan öka kunskapen om ämnet och den forskning 

som finns om digitalisering i allmänhet och kulturarvsdigitalisering i synnerhet. Kulturarvsobjekt 

kommer i detta arbete hänvisa till objekt som av någon anledning är kulturellt betydelsefulla. 

 

I tusentals år har människan både skrivit och målat och har säkerligen ungefär lika länge tänkt på 

att använda de hållbaraste materialen samt arbetat med problemet runt bevarandet av det man 

skapat (Fox 2011, s.265). Bevarandeproblematiken har angripits på ett flertal olika sätt under 

skapandets historia och utveckling. I princip kan man säga att alla metoder för att bevara objekt 

har inneburit någon form av kopiering, åtminstone när det gäller skrivet material. Detta 

bevarande har genom tiderna inneburit användandet av olika kopieringsmetoder som påverkats av 

den tekniska utvecklingen (Dahlström 2009, s.171). 

 

Från 200-talet f.Kr. då vårt alfabet kan sägas ha uppstått till det att tryckpressen gjorde sitt intåg i 

Europa under 1400-talet, bevarades böcker och handskrifter genom manuell kopiering (Taylor 

1883, s.71). Böckerna kopierades för hand i flera omgångar för att minska risken att förlora 

verken och arbetet genomfördes vanligen av munkar (Kilgour 1998, s.70). Detta var, som man 

kan förstå, ett högst tidskrävande och besvärligt arbete, då många böcker var väldigt intrikat 

utsmyckade med stor detaljrikedom. Kopieringen var inte det enda sättet att skydda sällsynta 

handskrifter, som under denna tid var otroligt värdefulla. Ofta kedjades böckerna fast i hyllorna i 

klostrets bibliotek, eller förvarades i låsta kistor (Streeter 2011 s.3). 

 

Efter tryckpressens intåg i Europa blev arbetet med att kopiera och sprida skrivna verk mer 

effektivt och betydligt mindre tidskrävande än tidigare. Det var nu möjligt att göra betydligt 

många fler kopior av ett verk på en kortare tid, vilket bidrog till läsandets spridning och ökad 

kunskap (Kilgour 1998, s.92). Det var dock fortfarande en form av kopiering som bidrog till att 

bevara och skydda objekt. Den tekniska utvecklingen har sedan genom århundradena fortsatt 

framåt och fört med sig nya metoder för att kopiera och bevara viktiga verk. Från manuell 

kopiering och användandet av tryckpressen fortsatte det till så kallad fotofaksimil reproduktion, 

alltså den tidiga fotograferingen, mikrofilmning och så vidare (Dahlström 2009, s.172). De 

senaste årtiondena har den tekniska utvecklingen gått allt snabbare och vi kan nu använda oss av 

flera olika metoder för att skapa digitala kopior i otroligt hög upplösning, såsom scanning eller 

digitalfotografering. Detta är det senaste sättet att kopiera och bevara sällsynta objekt. 

 

 

1.1 Problemformulering 
 

Kulturarvsdigitalisering har i ett antal årtionden varit ett högst diskuterat ämne och alla inom 

kulturarvssektorn verkar ha en åsikt. Hur en aktör ställer sig till digitalisering avgör hur arbetet 
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genomförs. För vissa aktörer, främst företag, är det viktigaste att göra själva informationen 

tillgänglig för allmänhet och forskare. För andra, framförallt kulturarvsinstitutioner så som 

bibliotek och museer, är målet med digitalisering ofta bevarande av objekt som riskerar att 

förstöras. I bevarandedigitalisering är det inte bara informationen som är viktig, utan hela 

objektet.  

 

Länge har det inom kulturarvssektorn funnits en skepsis mot digitalisering då metoden har setts 

som synonym med massdigitalisering. I och med detta har digitalisering setts som för riskabel när 

det gällt kulturarv då man i massdigitalisering ibland skurit upp böckers bindning för att på så sätt 

kunna scanna sidorna mer effektivt. All denna skepsis och förvirring har lett till att man först 

2011  skapade en nationell strategi för kulturarvsdigitalisering i Sverige, som ska gälla fram till år 

2015. Strategin ska resultera i att kulturarvsinstitutioner i Sverige i högre grad ska göra sina 

samlingar digitalt tillgängliga för allmänheten (Kulturdepartementet 2011). När vi undersökte 

tidigare forskning inom ämnet såg vi att det finns mycket information om digitalisering och hur 

den bör genomföras, men att bristen är överväldigande när det gäller teoretisk forskning i ämnet. 

 

 

1.2 Syfte 
 

I detta arbete ämnar vi göra en undersökande studie med syftet att se om och hur en svensk 

institutions arbete med digitalisering skiljer sig från det analytiska verktyg som vi konstruerat 

utifrån bästa praxis-litteratur. 

 

  

1.3 Frågeställningar 
 

*Vilka problem, risker och överväganden som är relevanta i praktiken tas upp i bästa praxis-

litteraturen? 

*Hur blir genomförandet av projektet påverkat av dess mål och det material som ska 

digitaliseras?  

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

För att hålla arbetets storlek på en hanterbar nivå valde vi att göra ett antal avgränsningar. Vi 

valde att fokusera på kulturarvsdigitalisering och inte all sorts digitalisering. Detta krävde att vi 

definierade begreppen kulturarv och kulturarvsdigitalisering. För att göra arbetets storlek 

ytterligare hanterbar valde vi att fokusera på att granska ett svenskt projekt som genomförts 

nyligen med hjälp av litteratur om digitalisering. Detta val gjordes då vi ansåg det alltför svårt att 

hitta information om utländska projekt samt att tekniken som används vid digitalisering utvecklas 

så snabbt att ett äldre projekt inte längre skulle vara teknisk relevanta. 
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2. Begrepp 
 

2.1 Kulturarv 

Kulturarv är ett otroligt brett begrepp, som för många är väldigt svårdefinierat. Enligt UNESCO 

är kulturarv “[...]our legacy from the past, what we live with today, and what we pass on to future 

generations.” (UNESCO world heritage 2008). En betydligt klarare definition ges av 

Riksantikvarieämbetet, som menar att “Kulturarv avser såväl materiella som immateriella 

uttryck. Kulturarv omfattar traditioner, språk, konstnärliga verk, historiska lämningar, arkiv- och 

föremålssamlingar samt kulturmiljöer och kulturlandskap som överförs från generation till 

generation” (Widhe 2012). I detta arbete kommer termen hänvisa till skriftliga objekt som är av 

kulturellt värde, om inte annat anges. 

 

 

2.2 Digitalisering 
 

Termen digitalisering är ett mångfacetterat begrepp som används på olika vis av olika personer 

och institutioner. Många använder ordet i sin smalaste definition, nämligen den tekniska process 

vari en digital kopia görs av ett analogt objekt såsom en bok, målning eller foto (Eze Asogwa 

2011, s.3). Detta är den definition som kommer att användas i arbetet. Det finns även en vidare 

definition som inte bara inbegriper den tekniska processen utan även planering, finansiering, 

urval, analys, preparering, efterbehandling, textkodning m.m (Dahlström 2009, s.173).  De övriga 

komponenterna kommer också tas upp i arbetet, men som viktiga delar i digitaliseringsprojektet 

vi har studerat. 

 

 

2.3 Kulturarvsdigitalisering/bevarandedigitalisering 
 

Kulturarvsdigitalisering, eller bevarandedigitalisering som det också kallas, handlar om 

digitalisering som har som mål att bevara ett känsligt och ofta värdefullt fysiskt objekt 

(Dahlström 2009, s.173ff.). 

 

I detta arbete kommer vi att använda begreppet “kulturarvsdigitalisering” som synonymt med 

“bevarandedigitalisering”, eftersom det främst är gällande kulturarvsobjekt som det är relevant att 

digitalisera något med bevarande som mål. Dock anses digitalisering av många anställda på 

kulturarvsinstitutioner vara extra viktigt, då det inte bara är en metod att rädda värdefulla objekt 

från förfall, utan även ökar tillgängligheten till dem (Evens & Hauttekeete 2011, s.164). 

Anledningen till att digitalisering ses som ett sätt att rädda kulturarvsobjekt är att man genom 

digitaliseringen minskar användandet och därmed slitaget på de ömtåliga originalen. 

 

Inom kulturarvssektorn är användandet av digitalisering som en konkret bevarandeteknik relativt 

ny och till viss del fortfarande inte helt accepterad. Detta då digitalisering länge setts som ren 

kopiering med större tillgänglighet som enda mål (Conway 2010, s.65). Men trots detta har 

mängden digitaliseringsprojekt inom kulturarvssektorn ökat dramatiskt, även i Sverige, och 

digitalisering av kulturarvet har utvecklats till en viktig politisk fråga såväl i Sverige som i övriga 

Europa (Evens & Hauttekeete 2011, s.157). 
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2.4 Massdigitalisering 
 

Det blir över hela världen allt vanligare med så kallad massdigitalisering och det är kanske den 

mest diskuterade digitaliseringen bland minnesinstitutioner (Dahlström 2009, s.176). 

Massdigitalisering handlar i grund och botten om att digitalisera stora mängder verk så snabbt 

som möjligt (Coyle 2006, s.641). Det kanske kändaste massdigitaliseringsprojektet är Googles 

“Google Books”- projekt. Massdigitalisering är en väldigt industriell teknik och för att det ska 

vara möjligt att genomföra behöver det mesta inom processen vara automatiserat (Dahlström 

2009, s.176). Mängden manuell hantering måste vara minimal då det är alltför resurskrävande när 

det gäller så stora mängder material. Generellt består processen av att ett antal maskiner ställs in 

på att köra lösblad genom en arkmatare till en scanner, för att sedan konvertera bildfilerna till 

maskinläsbara filer som sedan läggs in i databaser (Dahlström 2009, s.177). Massdigitalisering 

har historiskt sett mötts av stark kritik, bland annat på grund av att objektet som digitaliseras 

förstörs under processen då man skär upp böckers ryggar. Dessutom är de digitala objekten ofta 

av undermålig kvalitet och innehåller bristande bibliografisk information (Dahlström 2009 s. 

177ff.). Trots allt detta har massdigitalisering sina positiva egenskaper, varav den främsta är att 

det gör material som annars hade varit svåråtkomligt tillgängligt och sökbart. 

 

 

2.5 OCR/Teckenigenkänning 
 

OCR är en teknisk process varigenom text i en digital bild omvandlas till faktiskt text som är 

sökbar. Processen går till på så sätt att en sida med handskriven eller tryckt text digitaliseras och 

sedan körs genom en speciell OCR-programvara på datorn (Nationalencyklopedin). Programmet 

fungerar så att det jämför de former (vare sig det är skiljetecken, bokstäver eller siffror) som 

hittas i dokumentet med de som finns sparade i programvarans bibliotek (Britannica). I vissa fall 

känner programvaran inte igen en form, detta kan bero på att texten är suddig eller i ett speciellt 

svårtydbart teckensnitt och då krävs manuell identifiering av formen. 
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3. Litteratur 

 
I kommande avsnitt presenterar vi först hur vår informationssökningsprocess gick till, var vi 

sökte efter litteratur och vad vi baserade våra val på.  

 

 

3.1 Litteratursökning 
 

Den för arbetet viktigaste litteraturen är dokumentation om det projekt som skulle bli vårt 

forskningsobjekt. För att hitta denna dokumentation började vi med att göra en standardsökning 

på internet för att hitta relevanta digitaliseringsprojekt som genomförts i Sverige. Samtidigt sökte 

vi efter andra arbeten, såsom uppsatser och artiklar, inom liknande ämnen för att få tips om 

användbar litteratur. Dessa sökningar gjordes först och främst i DiVa, en portal där uppsatser från 

cirka 30 svenska lärosäten, däribland Linnéuniversitetet, publiceras. 

 

Denna genomgång ledde oss fram till Digidaily, ett projekt om digitalisering som vi ansåg vara 

både intressant och relevant. Vi tog kontakt med ansvariga eller involverade personer för att fråga 

om tillgång till dokumentation. Här stötte vi på problem, då det inte ännu fanns någon slutrapport 

om Digidaily, även om det fanns ganska utförlig information på KBs blogg. För att komplettera 

informationen vi fick från projektets blogg genomförde vi även en intervju med den ansvariga för 

projektet på KB. När det gäller annan litteratur än den om projektet har vi dels använt oss av 

litteratur som vi hittat via andra arbeten, referenser i redan funnen litteratur, sökningar i Libris 

samt dokumentation från till exempel regeringen. 

 

 

3.2 Tidigare Forskning 
 

Digitalisering är ett relativt nytt ämne jämfört med andra forskningsområden som finns inom 

biblioteks- och informationsvetenskap, såsom informationsbehov, bibliometri och katalogisering. 

Trots att tekniken som behövs för digitalisering av kulturarv funnits ett antal år så är organiserade 

digitaliseringsprojekt inte vanligt förekommande, åtminstone inte i Sverige. Generellt kan man 

säga att de flesta digitaliseringsprojekt som genomförs av, speciellt mindre, institutioner i Sverige 

är experimentella, där institutionerna prövar sig fram och inte nödvändigtvis följer några fasta 

standarder.  

Det skrivs dock väldigt mycket om digitalisering och problem och hinder för projekt, speciellt 

internationellt. Vi kommer här ta upp några ämnen som vi anser att det skrivits mest om och ge 

exempel på artiklar och arbeten som publicerats. 

 
 

3.2.1 Problem rörande copyright/upphovsrätt 
 

Copyright och upphovsrätt är något som är mycket diskuterat och omskrivet när det gäller 

litteratur om digitalisering, eftersom det är ett av de vanligaste och mest svårlösta problemen för 

såväl projekt inriktade på kulturarvsdigitalisering som annan digitalisering.  

I sin artikel Challenges of digital preservation for cultural heritage institutions från 2011 tar 

Evens och Hauttekeete bland annat upp problematiken runt upphovsrättsskyddat material. 
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Problematiken har enligt Evens och Hauttekeete sin grund i att digitalisering av 

upphovsrättskyddat material i innebär ett brott mot de flesta länders upphovsrättslagar. 

Författarna klargör dock att det runt om i världens finns några föreskrifter, såsom den 

amerikanska Digital Millennium Copyright Act, som gör det tillåtet för bibliotek och arkiv att 

digitalisera objekt i bevarandesyfte. I de länder där liknande undantag inte finns är det dock 

olagligt att göra digitala kopior av upphovsrättsskyddade verk såvida man inte har 

upphovsmannens explicita tillstånd (2011, s.159). 

Även Ingeborg Verheul tar i sin bok Networking for Digital Preservation – Current Practice in 

15 National Libraries från 2006 upp problematiken runt upphovsrättsskyddat material. Verheul 

menar att långsiktigt bevarande är omöjligt utan att kopiera originellt materia, men att man i tre 

länder (Tyskland, Frankrike och USA) vid den tiden aktivt arbetade på ändringar av sin 

upphovsrättslag så att nationalbibliotek skulle kunna kopiera material i bevarandesyfte (Verheul 

2006, s.27). Det främsta problemet som uppstår runt upphovsrättsskyddat material är det faktum 

att det skyddade materialet inte kan göras tillgängligt för institutionens användare och att halva 

syftet med de flesta digitaliseringsprojekt därmed går om intet (Verheul 2006, s.49).  
 

 

3.2.2 Internationellt och nationellt samarbete 
 

Ett annat tema som det skrivits mer och mer om de senaste åren är samarbete mellan institutioner 

nationellt såväl som internationellt.  

 

Zinaida Manžuch, författaren till Collaborative networks of memory institutions in digitisation 

initiatives menar att digitalisering är en komplex uppgift som kräver att nätverk för samarbete 

utvecklas, eftersom digitalisering inte kan genomföras effektivt utan samarbete, oavsett om det 

gäller ett större, internationellt projekt eller ett litet initiativ. Trots detta menar Manžuch att 

forskningen om samarbetspraktiken inom minnesinstitutioner är fokuserad på specifika sorters 

partnerskap eller särskilda erfarenheter och inte samarbete som en mer generell strategi för att nå 

specifika mål. Detta menar hon i sin tur leder till att man inte fokuserar tillräckligt på hur kapabla 

minnesinstitutioner är till att systematiskt använda samarbete för att uppnå mål (2011, s.321).  

 

Manžuch kommer bland annat fram till att även om minnesinstitutioner samarbetar med varandra 

och med kommersiella aktörer så utnyttjar de inte möjligheterna med samarbete tillräckligt, det är 

enligt hennes resultat vanligt att många möjligheter till samarbete under digitaliseringsprojekt 

inte utnyttjades. Slutligen menar Manžuch att samarbete inom digitaliseringsprojekt inte används 

strategiskt utan uppstår då kraven på olika sorters resurser är väldigt höga eller när ”landskapet” 

känns tryggt och bekant, vilket leder till att få innovationer görs (2011, s.329, 335-337). 

 

Det tycks som att samarbete blir mest problematiskt när det gäller större, internationella projekt 

såsom Europeana. Europeana är ett projekt där bibliotek, arkiv och museer från hela Europa 

deltar, i vilket det skapats problem bland annat av att minnesinstitutioner inte samarbetat så 

mycket tidigare. Bristen på tidigare samarbeten har bland annat lett till att olika standarder finns 

och att mängden projekt och mängden digitaliserat material på grund av detta inte kan mätas 

effektivt. Dessutom leder copyrightlagar till problem för samarbeten av denna typ då olika länder 

har olika lagar. 
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4. Teori 
 

Vår teori grundar sig på bästa praxis. Att använda sig av accepterade och välkända metoder för 

att kunna göra saker på ett effektivt sätt har länge använts inom biblioteksvärlden och detta är 

precis vad bästa praxis innebär (Hughes 2004, s.199). 

 

Bästa praxis utvecklades från början inom tillverkningsindustrin där de hade intresse av något 

som kallas för benchmarking (kortfattat står benchmarking för processen att hitta bästa praxis 

med ändamål att använda detta som en referenspunkt för att sköta en organisation på bästa sätt). 

Detta är något som blev mer och mer använt under 1970 och 1980-talet. Den ökande 

populariteten för benchmarking och bästa praxis kommer ur företags önskan av att veta hur deras 

företag stod i konkurrens med andra och vad andra företags succé kunde bero på. Bästa praxis i 

sin tur står för specifika tillvägagångssätt som visat sig vara överlägsna andra sätt och som ofta 

används för att förbättra en process, produkt eller till och med en hel organisation (Druery, 

McCormack & Murphy 2013). 

 

Det finns ett stort antal handböcker skrivna med utgångspunkt i bästa praxis inom olika ämnen 

och det är alltså dessa böcker inom kulturarvsdigitalisering som vi har använt oss utav i vår 

uppsats. Bästa praxis kan användas i ett brett antal ämnen, till exempel används det i sektorer från 

mödra- och förlossningsvård för att veta de effektivaste lösningarna till vanliga problem 

(Anderson & Stone 2012) till redovisning inom ekonomi där man kan använda det till att bland 

annat skapa effektivitet och möta nya strategiska mål med hjälp av redan existerande avdelningar 

(Bragg 2010, s.1). 

 

Inom kulturarvsdigitalisering använder man sig av bästa praxis för att beskriva hur man på 

effektivast sätt utför ett praktiskt digitaliseringsprojekt. 
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5. Metod 

 
Då vi skulle granska hur ett projekt gått till jämfört med hur vår litteratur säger att ett projekt bör 

genomföras valde vi att basera arbetet på en undersökande litteraturgenomgång. Detta val 

baserades på att vi ansåg att en undersökande studie bidrar till en djupare förståelse och att 

möjliga komplikationer i ett projekt lättare upptäcks. Projektet vi valde att undersöka är 

Digidaily, ett projekt som genomförts av bland annat Kungliga Biblioteket. Anledningen till att vi 

valde att granska Digidaily var då det var ett relativt nytt projekt som det var lätt att hitta 

grundläggande information om och att deltagarna var större institutioner vilket ökade chansen att 

det var ett seriöst och väldokumenterat arbete.  

 

 

5.1 Val av metod 

 
En kvalitativ studie med syftet att granska hur genomförandet av Digidaily skiljer sig från hur 

teorin menar att ett digitaliseringsprojekt bör genomföras skulle genomföras och vi valde att 

samla ihop vår empiriska data genom semistrukturerade samtalsintervjuer. Dessutom använde vi 

oss av projektets blogg som källa till ytterligare information. Valet av intervjuer som metod 

baserades på att vi ansåg att en intervju möjliggör en djupare förståelse av projektet och 

deltagarnas upplevelser. Dessutom ansåg vi att samtalsintervjuer var bättre lämpade som metod 

för att besvara våra frågeställningar än exempelvis enkäter eftersom vi behövde mer djupgående 

och detaljerad information för att uppnå vårt syfte. De öppna frågor som används i en 

semistrukturerad intervju var även gynnsamma då vi valde två respondenter som var centrala i 

projektet och denna sorts frågor gav dem större möjlighet att svara mer ingående, med egna ord 

samt att det tillät oss att ställa följdfrågor. Under arbetets gång kom vi på ytterligare frågor och 

skickade därför mail med dessa till intervjupersonen på KB. 

 

 

5.2 Urval 

 
I början av urvalsprocessen kontaktade vi Kungliga Biblioteket och blev hänvisade till 

projektledaren för Digidaily på KB, som i sin tur hänvisade oss till projektledaren på MKC. 

Anledningen till att vi valde att intervjua dessa två centrala personer inom projektet var att de har 

god insyn i projektets genomförande och alla olika faser och beslut (Esaiasson, et al. 2007, 

s.291). Detta bidrog också till att vi ansåg att ytterligare informationskällor eller intervjuer inte 

behövdes, då vi fick tillräckligt med empirisk data från dessa två respondenter.  

 

 

5.3 Genomförande  

 
Innan intervjuerna genomfördes hade vi skrivit en tematisk intervjuguide där vi försökte låta bli 

att formulera ledande eller allt för ingående frågor (Esaiasson, et al. 2007, s.298). Första kontakt 

togs via e-post där vi enkelt men tydligt kunde tala om vilka vi var och vad det var vi ville uppnå 

med intervjun (Esaiasson, et al. 2007, s.301).  
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Innan intervjun påbörjades informerade vi om anonymitet och förklarade att respondenten hade 

full rätt att be om att visst material inte skulle användas i det slutgiltiga arbetet. Vi erbjöd även 

respondenten att få läsa intervjuutskrift vid färdigställandet (Esaiasson, et al. 2007. s.290).  

Intervjun på KB påbörjades med att respondenten visade en djupgående power-point med 

information om projektet, exempelvis vilka institutioner som deltog och vad man tänkte på. Efter 

presentationens slut ställde vi de frågor vi formulerat i intervjuguiden samt frågor som 

uppkommit under presentationen. Intervjun genomfördes i ett konferensrum och vi spelade in 

intervjun efter att ha frågat om tillåtelse för detta (Esaiasson, et al. 2007, s.302). 

Intervjun med projektledaren på MKC genomfördes över telefon på grund av det avsevärda 

avståndet mellan oss och respondenten. Även här informerade vi om anonymitet och möjligheten 

för respondenten att få en kopia av transkriberingen av intervjun. Precis som inför intervjun på 

KB hade vi skrivit en kortfattad intervjuguide bestående av frågor med öppna svar för att 

respondenten skulle kunna svara fritt utan att känna sig påverkad av frågornas formulering.  
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6. Bästa praxis 
 

I följande stycken kommer vi ta upp vad forskning säger att man bör tänka på vid genomförande 

av ett digitaliseringsprojekt. Vi har tittat på de teoretiska bitar vi själva ansett vara till nytta för ett 

projekts genomförande och följt samma layout som användes angående projektet med Digidaily. 

 

Kulturarvsobjekt är i många fall gammalt och ömtåligt, vilket är anledningen till att 

kulturarvsdigitalisering genomförs, materialet måste helt enkelt bevaras på något sätt. I projekt 

som Digidaily, där tidningar digitaliseras, är risken för att materialet går sönder ofta ännu högre 

eftersom tidningar ofta utgörs av väldigt tunt papper av sämre kvalitet. Vid massdigitalisering 

finns oftast inte samma risk för materialet eftersom denna i större utsträckning ämnar öka 

publikens tillgång till informationen som finns i nyare material. Bevarande 

(kulturarvsdigitalisering) och tillgängliggörande (genom digitalisering) av material har länge setts 

som oförenliga mål, men ingen kulturarvsinstitution bevarar material bara för att bevara det, utan 

för att göra det tillgängligt och främja användandet av materialet. Digitalisering har möjligheten 

att gynna både bevarandet och användandet av en samling, då en digital version minskar 

användandet av originalet medan fler människor kan använda det om det finns tillgängligt online 

(Bülow, Ahmon & Spencer 2011, s.6f). 

 

Dahlström, menar att det finns två olika typer av digitalisering. Antingen gör man en 

textdigitalisering eller en bilddigitalisering. Vid textdigitalisering läggs vikten mer på själva 

texten i sig, det är inte objektet som är av intresse, utan den information som objektet innehåller. 

Vid textdigitalisering är det viktigaste att göra en digital kopia av texten och göra denna sökbar. 

Bilddigitalisering är istället främst fokuserad på att visa originalets utseende, informationen i 

objektet är lika eller mindre viktigt som de visuella aspekterna (2009, s.174). För 

bilddigitalisering använder man idag först och främst scanning eller fotografering och man lägger 

stor vikt vid att få med det visuella, som till exempel bilder eller sidytorna. Både text- och 

bildorienterad digitalisering syftar till att skapa en digital representation av originalet och det 

händer också att man kombinerar de båda metoderna genom att göra en bildorienterad 

digitalisering som får sällskap av en textorienterad transkription i samma fil (Ibid., s.174). 

 

Om materialet redan finns i microfilm borde det vara det första alternativet att digitalisera från 

denna istället för att digitalisera direkt från originalkopian (Bülow, et al. 2011, s.49). 

Microfilmsdigitalisering är både billigare än att digitalisera från originalet, gör processen 

snabbare och sliter inte på materialet. Det är dock viktigt att man ser till kvaliteten på 

microfilmskopian eftersom tidiga microfilmsprojekt ofta har en låg kvalitet och dessa lämpar sig 

alltså ofta inte för att användas till digitaliseringen (Bülow, et al. 2011, s.28). 

 

En av de allvarligaste komplikationerna som forskningen nämner om materialet är att originalet 

kan skadas under digitaliseringen (Bülow, et al. 2011, s.9). Trots att digitaliseringen inte måste 

medföra större skador på ömtåliga objekt om de hanteras korrekt, så medför alltid digitalisering 

vissa risker, speciellt då hanteringen vid digitaliseringen ofta är mer intensiv än den hantering ett 

objekt vanligtvis utsätts för (Bülow, et al. 2011, s.91f). Vid massdigitalisering är skador desto 

vanligare, exempelvis är en vanlig metod vid massdigitalisering att ryggen på originalet skärs upp 

för att processen ska vara så smidig och effektiv som möjligt. Anledningen till behovet av 

effektivitet är att massdigitaliseringsprojekt som regel syftar till att digitalisera hela bestånd 
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(Dahlström 2009, s. 176-177) 

 

Enligt forskningen är något av det viktigaste för ett effektivt digitaliseringsprojekt att på ett klokt 

sätt välja vad som ska digitaliseras, något som dock kan vara väldigt komplicerat (Bülow, et al. 

2011, s.47). Enligt Hughes bör samma kriterier som används vid planerandet av den fysiska 

samlingen användas för att avgöra vad som ska digitaliseras. Dessa kriterier kan vara artikelns 

värde, dess betydelse i samlingen som helhet, kundernas intresse i att materialet digitaliseras samt 

hur tillgängligt eller ömtåligt originalet är (2004, s.36).  

 

Hela projekt för digitalisering har liknande riktlinjer och bör helst innefatta samtliga följande 

regler: de ska vara drivna av hur stor nytta och efterfrågan som finns om att samlingen bör vara 

mer lättillgänglig för användare, hur stor ekonomisk möjlighet det finns vid det speciella tillfället 

för att genomföra projektet samt hur stor risken är att originalmaterialet går sönder inom den 

närmsta framtiden (Hughes 2004, s.37). 

 

 

6.1 Komplikationer vid digitalisering 
 

Något som enligt forskningen är viktigt, är att innan arbetets början fråga sig hur 

digitaliseringsprocessen i sig bör gå till. För institutionen som innehar materialet som ska 

digitaliseras är det viktigt att fundera över om man bör genomföra det tekniska arbetet själv eller 

lägga ut arbetet på en annan institution eller företag (Hughes 2004, s.93). En möjlig anledning till 

att en institution inte genomför digitaliseringen själv är att de kanske inte har rätt eller tillräckligt 

bra utrustning, eller att de inte har korrekt utbildad personal (Bülow, et al. 2011, s.21). 

 

Att lägga ut digitaliseringen kan vara väldigt fördelaktigt, speciellt i de fall då institutionen bara 

ämnar genomföra ett digitaliseringsprojekt. Detta då så kallad outsourcing är mer 

kostnadseffektivt då institutionen undgår kostnader för nödvändig utrustning och anställandet av 

ny personal eller vidareutbildning av tillgänglig personal. Dock menar Bülow och Ahmon att 

outsourcing inte är enda alternativet och att institutioner som önskar påbörja 

digitaliseringsprojekt därför allvarligt bör fundera på att genomföra arbetet själv, speciellt då 

företaget som får uppdraget kan ha erfarenhet av digitalisering, men inte nödvändigtvis av 

kulturarvsdigitalisering, vilket kan bidra till problematik för projektet (Bülow, et al. 2011, s. 

21ff). 

 

Då institutionen ska göra detta val finns det ett antal frågor som bör besvaras. Man kan fundera 

på vilken personal som ska användas, om det redan finns anställda med rätt kompetens eller om 

man skulle vara tvungen att anställa nya. Institutionen bör också tänka på om man har tillräckligt 

med yta i sina lokaler för att kunna genomföra digitaliseringen och om det är ett tidsbegränsat 

projekt med ett visst datum projektet måste bli klart till.  En sista viktig fråga är huruvida man har 

rätt utrustning för att kunna genomföra projektet eller om man skulle bli tvungen till att köpa in 

stora mängder dyr utrustning (Hughes 2004, s.93). 

 

Om det bestäms att projektet eller digitaliseringen ska göras utav en extern part är det viktigt att 

man tar reda på om de har den kunskap och erfarenhet som de påstår att de har. Det är bra om de 

kan ge exempel på tidigare material de har digitaliserat så att man kan försäkra att kvaliteten blir 
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som önskad. Om digitalisering dessutom sker på annan ort bör man också ta reda på så att den 

externa parten klarar av att förvara och ta hand om materialet så att det inte går sönder eller på 

annat sätt förstörs. Om man väljer mellan mer än en extern part är det viktigt att jämför priser och 

kvalitet mellan dem för att på så sätt få det bästa alternativet för ens digitalisering (Hughes 2004, 

s.95). 

 

Ett annat problem med digitaliseringsprocessen kan vara de olika formaten som materialet kan 

finnas i. Form, storlek och materialets skick är alla viktiga faktorer som påverkar hur pass trogen 

man kan vara originalet. Detta beror både på vad man har för budget för projektet och vilken 

sorts kvalitet man förväntar sig att det färdiga resultatet ska ha (Hughes 2004, s.255). Även om 

man bara räknar med material från de senaste 500 åren varierar bibliotekens samlingar mycket. 

Om man bara tittar på en sorts material är det ändå mycket som kan skilja dem åt. Det kan vara 

olika storlekar och format, olika material såsom papper och pergament eller att materialet är 

inbundet eller helt obundet. Detta kan vara ett problem då det krävs ett stort antal olika sätt för att 

digitalisera de olika materialen på bästa sätt (Hughes 2004, s.256). Varje gång ett problem 

uppstår förskjuts projektet en aning eftersom det tar tid att lösa problemet på allra bästa sätt 

(Bülow, et al. 2011, s. 64). 

 

Viktigt att tänka på innan man påbörjar ett digitaliseringsprojekt är att det är ett långsiktigt 

åtagande oavsett om projektet finansieras utifrån eller direkt av institutionen själv och det är mer 

som måste tas i åtanke än de ekonomiska aspekterna (Bülow, et al. 2011, s.12). Deltagarna i 

projektet måste vara säkra på att det finns tillräckligt med personalstyrka och att denna personal 

har tillräckligt med tid för att genomföra arbetet och institutionen måste dessutom ständigt hålla 

sig uppdaterad i den tekniska utvecklingen så att materialet fortsätter vara tillgängligt. 

 

 

6.2 Komplikationer efter digitalisering 
 

När kulturarvsinstitutioner planerar förvarande av sitt material handlar det ofta om väldigt långa 

tidsperioder. Detsamma är dock inte möjligt vad det gäller digitalt material. Detta för att det inte 

ännu är möjligt att säga att alla de format man kan välja mellan idag kommer att vara möjliga att 

läsa av i framtiden. Man vet inte heller hur mycket det kommer kosta i framtiden för att behålla 

det digitala materialet även om forskare tror att detta är något som kommer bli allt billigare med 

tiden. Det är troligtvis möjligt att planera för att förvara det digitala materialet i upp till tio år men 

det är viktigt att tänka på att det kan vara dyrare att förvara och uppdatera digitalt material än det 

är att förvara analogt material. Det är också troligt att det digitala materialet någon gång kommer 

behöva omdigitaliseras eftersom tekniken fortfarande utvecklas (Bülow, et al. 2011, s.12f). 

 

De filer man får utav digitaliseringen är ofta av hög kvalitet och därför väldigt stora. Ofta är det 

därför klokt att ha två filer varav den ena är av lägre kvalitet och alltså är de som laddas upp för 

allmänheten. Filen med lägre kvalitets skapas från filen med högre kvalitet och detta görs genom 

att man komprimerar filen till en mindre storlek med hjälp utav ett filformat som till exempel 

JPEG. Ett sådant filformat komprimerar filens storlek genom att ta bort den information som 

datorn anser vara onödigt för filens visning. Det är dock inte möjligt att återställa en 

komprimerad fil till sin ursprungliga kvalitet och det är därför viktigt att tänka på detta innan man 

komprimerar en fil utan att bevara originalet. Komprimering sker ofta eftersom en mindre fil 
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också resulterar i en mindre kostnad för förvaring av materialet. Dock finns det komprimerande 

filformat som är ‘visually lossless’, vilket innebär att den information som tas bort vid 

komprimering inte kan uppfattas av det mänskliga ögat (Bülow, et al. 2011, s.38-41), med 

resultatet att filstorleken är mindre men den visuella kvaliteten är fortsatt hög. 

 

Gällande visningen av det digitaliserade materialet är det viktigt för den institution som ska 

bevara det att fundera över om det ska vara i ett filformat som är plattformsberoende eller ej. 

Filformat som är kopplade till ett specifikt program är ofta mer tekniskt avancerade och 

utseendemässigt tilltalande, men de har en tendens att vara kortlivade. Detta då den tekniska 

utvecklingen går så snabbt att programvara och filformat har en benägenhet att bli obsoleta efter 

en kort tid. Dessutom kräver plattformsberoende digitalt material att användarna har rätt 

programvara till sitt förfogande. Å andra sidan är obundna filformat ofta mer långlivade då de 

kan användas i olika program, men de är ofta mindre komplicerade vad gäller både teknik och 

presentation (Dahlström 2009, s.176). Institutionen som ska förvara och tillgängliggöra materialet 

måste alltså klargöra vad som bör prioriteras; teknisk och utseendemässig sofistikation eller 

material som är stabilt. 

 

Det kan sägas finnas två versioner av digitalt material, maskinläsbart och maskinvisbart (Hughes 

2004, s.258). För att skapa maskinläsbart material måste texten i den digitala bilden transkriberas 

samt kodas, vilket gör den sökbar. Enligt Dahlström kan denna kodning ske antingen manuellt 

eller mekaniskt. Det är inte nödvändigt att hålla sig till originalet utan man kan välj mellan att 

göra det eller en friare tolkning. Det händer ibland också att dokumentet är korrekturläst men inte 

alltid (2009, s.175). Enligt Hughes är manuell transkription att föredra för handskrifter eller 

material där ovanliga typsnitt används, då det i båda dessa fall kan vara svårt för ett OCR-

program att tyda formerna korrekt (2004, s.260-61). Beroende på hur transkriberingen 

genomförts så kan sökbarheten vara osäker, dels kan enbart delar av materialet vara transkriberat 

och kodat och dels kan transkriberingen vara inkorrekt. 

 

Copyright och rättigheter är ett stort problem för många institutioner. Det är viktigt att känna till 

vilka regler som gäller för den specifika institutionen innan man påbörjar arbetet eftersom det 

många gånger är olika lagar beroende på om det gäller museum, bibliotek eller annan institution. 

Innan projektet påbörjas bör man ha dokument och papper gällande alla de olika regler och lagar 

inom copyright. Det är också mycket viktigt att dessa uppdateras om några förändringar sker. 

Eftersom digitalisering är ett område som ständigt utvecklas blir lagar och regler ofta 

uppdaterade. Att ha en liten budget för inrådan angående copyright är också klokt (Hughes 2004, 

s.55f). 
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7. Intervjuer 

 

Vi kommer nu redogöra för den empiriska data som samlats in om projektet Digidaily. 

Informationen baseras på de två intervjuer vi genomfört och efterföljande mailkonversation samt, 

där så hänvisas, från projektbloggen. 

 

 

7.1 Bakgrund 
 

Digidaily, som var ett så kallat utvecklingsprojekt, startades 2010 av Kungliga Biblioteket, 

Riksarkivets Mediakonverteringscenter (som härifrån kommer benämnas MKC), Mittuniveritetet 

samt förlaget Schibstedt (Rosen 2011). 

 

Från KBs sida var huvudmålet med projektet att börja digitalisera två av de tidningar som 

används mest i microfilmssalen på Kungliga Biblioteket i Stockholm, då en stor del av detta 

material i dagsläget är i så dåligt skick att det går sönder vid beröring. Trots att cirka 70 miljoner 

tidningar redan finns tillgängligt på microfilm valde man att digitalisera samlingen istället för att 

fortsätta microfilma. Detta då kvaliteten på microfilmen dels är låg och dels för att bilderna i 

många fall är mörka och suddiga. Dessutom ansåg man att microfilm är en aning förlegad teknik 

jämfört med digitalisering, exempelvis är microfilmsmaterialet inte sökbart och det är endast 

tillgängligt för dem som har möjlighet att ta sig till Kungliga Biblioteket. 

 

Dessutom var man från MKCs sida efter slutet på ett större digitaliseringsprojekt intresserade av 

en ny, stabil partner att starta ett mer långsiktigt samarbete med och KB hade under en längre tid 

önskat digitalisera sitt tidningsbestånd. Dessutom hade Schibstedt redan 2007 - 2008 haft en 

dialog med KB om möjligheten att digitalisera de tidningar som de ger ut och nu var villiga att 

vara med att delvis finansiera ett projekt valde man att tillsammans påbörja ett 

digitaliseringsprojekt.  

 

Eftersom MKC var en av deltagarna i projektet kunde de söka bidrag från Tillväxtverket 

Västernorrland, som har som uppgift att verka för regional tillväxt och underlätta för företag i 

mindre befolkade regioner och vars budget till största del utgörs av EU-medel. Tack vare detta 

fick projektet cirka 16 miljoner kronor i stöd av Tillväxtverket (Slututvärdering av projektet 

Digidaily 2013, s.5). Detta ledde till en total budget på 35 miljoner kronor utspritt på de tre år som 

projektet skulle genomföras under. 

 

 

7.1.1 Materialet 
 

Kungliga Biblioteket har en massiv samling tidningar. Totalt tros samlingen innehålla 122 

miljoner tidningssidor varav cirka 70 miljoner redan finns mikrofilmade och tillgängliga i KBs 

mikrofilmssal (Rosen 2011). På grund av den enorma mängd material som samlingen innehåller 

var man tvungna att välja ut en hanterbar mängd som skulle digitaliseras. Man valde två 

tidningar, Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Detta val påverkades av ett antal olika faktorer. 

För det första är Svenska Dagbladet och Aftonbladet två av de mest använda tidningarna bland 

KBs mikrofilmade material. Eftersom båda dessa tidningar började ges ut redan runt mitten av 
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1800-talet är pappret därmed i många fall skört och faller sönder vid användning, vilket är en 

annan anledning till att dessa två tidningar valdes (Rosen 2011). 

 

För det andra var man nödgad att välja någon av Schibstedts publikationer eftersom de bidrog 

med finansiering just i det syftet. Förutom dessa anledningar valde man en begränsad mängd 

material i projektet för att minska risken att tid och pengar inte skulle räcka till, varför enbart två 

tidningar valdes. Trots denna försiktighetsåtgärd upptäckte man under projektets gång att de 

beräknade två miljoner exemplar egentligen var tre miljoner, men även denna mängd var 

lyckligtvis hanterbart.  

 

På grund av den stora tidsrymd som tidningarna täcker ser både materialets format, skick och 

bearbetning olika ut. De största exemplaren mäter hela 90 x 50 cm jämfört med dagens vanliga 

tabloidformat som bara mäter 28 x 38 cm. En stor mängd av de större tidningar är även inbundna, 

vilket gör att de kan väga upp emot 20 kg. Anledningen till att vissa tidningar är inbundna är för 

att de under en lång tid var tillgängliga för utlåning från KB och tidningarna bands då in i pärmar 

för att skydda dem. Detta slutade man dock med under 1970-talet och numera lägger man helt 

enkelt tidningarna i syrafria lådor, så kallade kapslar. Skicket på tidningarna varierar också 

väldigt mycket, mestadels beror dessa variationer på hur gammal en tidning är, då man tidvis, till 

exempel under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, använt pappersmassa av lägre 

kvalitet och tidningar gjorda av detta papper håller idag på att lösas upp och faller ofta sönder vid 

minsta hantering (Rosen 2011). 

 

All variation i skick och format gör självklart att digitaliseringen blir mer komplicerad, då man 

måste ta hänsyn till och anpassa sig efter de olika variationerna. De nyare tidningarna som 

förvarats i kapslar är ofta i bättre skick än äldre tidningar som bundits in och detta tillsammans 

med det faktum att de är lösa gör att det är mindre vanskligt att digitalisera dem. De inbundna och 

bräckliga tidningarna å andra sidan kräver lite mer eftertanke och försiktighet; ska man skära upp 

bindningen, klarar materialet ens den hantering som krävs för att genomföra digitaliseringen? 

Bara variationen i storlek gör digitaliseringen mer komplicerad då olika tekniker och maskiner 

kan behöva användas för olika exemplar. 

 

Ett annat faktum som var problematiskt var att materialet förvarades på en plats, preparerades på 

en andra medan digitaliseringen genomfördes på en tredje plats. Just detta visade sig vara ett 

problem när Digidaily skulle genomföras, då materialet som skulle digitaliseras därmed måste 

transporteras från förvaringsplatsen, Bålsta, till Stockholm där materialet prepareras för att sedan 

skickas till MKC i Fränsta, cirka 40 mil bort, för att digitaliseras. Eftersom en stor del av 

materialet som digitaliserades var såväl ömtåligt som värdefullt kunde det självklart inte 

transporteras på vanligt vis. Turligt nog hade MKC tillgång till både speciella lastbilar och 

chaufförer som fick i uppdrag att köra allt material mellan Stockholm och Fränsta och tillbaka.  

 

Förutom problematiken med hur materialet skulle transporteras mellan de olika institutionerna 

skapade avståndet mellan projektets två främsta deltagare ytterligare svårigheter. Under vår 

intervju sa projektledaren på KB att avståndet mellan dem och MKC låg bakom vad de 

uppfattade som det största problemet, nämligen att kommunikationen mellan deltagarna blev 

lidande på grund av de stora avstånden. Även från MKCs sida uppfattade man att 

kommunikationen kunde vara ett problem, speciellt vad gällde mindre komplikationer i det 

dagliga arbetet. Vår intervjuperson från MKC gav som exempel möjligheten att ett oförutsett fel 
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uppstår på vissa bilder, exempelvis att damm kommer i vägen och lämnar märken på den färdiga 

bilden. Detta kan från MKCs synvinkel vara oviktigt medan personalen på KB anser att det är 

betydligt större problem. Men till skillnad från andra projekt där deltagarna befinner sig närmre 

varandra så blir även små problem som detta betydligt svårare att lösa i ett projekt som Digidaily, 

på grund av de stora avstånden. Projektdeltagarna på MKC hade dock arbetat fram en 

programvara som de kallar produktionsstöd. Denna programvara har ett antal olika funktioner 

och vi kommer ta upp fler av dem, men vad gäller kommunikationen så är den främsta funktionen 

att produktionsstödet ger deltagarna på KB insyn i vad som faktiskt görs på MKC. 

 

Vad gäller variationer i skick och risken som ömtåliga tidningar utsätts för vid digitalisering finns 

det dock en möjlig lösning. Enligt Pliktleveranslagen ska så kallade pliktexemplar, kopior, av alla 

tidningsexemplar som producerats i Sverige skickas till Lunds Universitetsbibliotek och 

Kungliga Biblioteket som måste bevara exemplaren (Lag 1993:1392). Tack vare 

pliktleveranslagen kan det alltså finnas kopior av de tidningar som riskerar förstöras och ofta har 

KB även dubbletter eller till och med tre exemplar av samma tidning, vilket ökar chansen att det 

finns åtminstone ett exemplar av en tidning som kan användas vid digitalisering eller som kan 

ersätta ett exemplar som redan är i väldigt dåligt skick. 

 

 

7.2 Komplikationer vid digitalisering 
 

Vad gäller digitaliseringen kan ett flertal komplikationer uppstå, både under den tekniska 

processen såväl som under förarbetet och vid efterarbetet. Innan själva digitaliseringen är det 

mycket som måste genomföras för att projektet ska gå smidigt och kvaliteten på slutprodukten 

ska bli tillfredsställande. Först och främst måste förväntningarna av slutprodukten diskuteras, är 

bevarande eller tillgänglighet främsta målet, hur den förväntade användargruppen ser ut och hur 

de kommer använda slutprodukten (Rosén 2011). Utifrån svaren på dessa frågor samt de tekniska 

förutsättningarna hos den institution som ska förvara materialet måste de tekniska 

specifikationerna diskuteras och bestämmas. Ska den slutgiltiga produkten vara i gråskala eller 

färg, vilken upplösning ska de digitala bilderna ha och hur stora får de digitala filerna vara. 

 

Ursprungligen bestämde man att tidningarna skulle vara i gråskala då detta gör filerna digitalt 

lättare. Istället för att filerna väger cirka 30 mb så kan de väga så lite som 10 mb om bilden är 

svartvit, och deltagarna på KB resonerade på så sätt att det var informationen som var av högsta 

prioritet och inte färgerna. Denna mindre storlek behövdes också då materialet från början skulle 

vara i filformatet Tiff som är ett ickekomprimerande filformat och alltså naturligt är relativt tungt. 

Att filerna tog upp så lite plats som möjligt var extra viktigt då man ursprungligen tänkte skapa 

en arkivfil och en visningsfil. Ungefär ett år in i projektet bestämdes det efter diskussioner mellan 

deltagarna på KB och MKC att istället använda sig av det relativt nya filformatet JPEG2000. 

Detta är ett väldigt effektivt men ickeförstörande komprimeringsformat, eller visually lossless 

som det kallas, som trots den effektiva komprimeringen fungerar på så sätt att förändringen inte 

är synlig för det mänskliga ögat, men likväl minskar filens storlek. I och med användningen av 

JPEG2000 gjorde den effektiva komprimeringen att filerna kunde vara i färg utan att storleken 

påverkades nämnvärt. Även om färgerna inte ansågs vara viktigast ansågs de ge materialet 

mervärde. Man bestämde också att man enbart skulle skapa en fil, istället för att ha både en arkiv- 

och visningsfil. Dessutom fastslogs att bildernas upplösning var en väldigt viktig parameter när 
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det gällde både filens storlek och vad som behövdes för att få ett tillfredsställande OCR-resultat. 

Efter att man från Mittuniversitetets sida genomfört tester fastslogs att en upplösning på upp till 

300 PPI gav en bild av tillräckligt bra kvalitet för att få ett bra OCR-resultat utan att ge för stora 

filer bestämde projektdeltagarna att filerna skulle ha en upplösning på maximalt 300 PPI och om 

filen skulle bli stor gick även lägre upplösning bra. 

 

 Efter att de tekniska specifikationerna fastslagits måste den institution som ansvarar för det 

förberedande arbetet, i detta fall KB, se till att allt material som ska digitaliseras faktiskt finns i 

samlingen och om så inte är fallet måste det som saknas införskaffas om så är möjligt. När allt 

material är insamlat måste det prepareras, vilket innebär bland annat kontroll av skicket, om det 

är några tidningar som är i för dåligt skick för att digitaliseras, rengöring och eventuellt 

reparation av mindre skador. Under alla dessa steg kan självklart problem uppstå, det kan vara så 

att man vill ha det digitala materialet i en upplösning som inte går att uppnå, att det inte finns 

tillräckligt med lagringsutrymme för hela den digitala samlingen, att material är i så dåligt skick 

att det inte går att reparera eller digitalisera m.m.  Efter att prepareringen genomförts skickades 

materialet sedan vidare till MKC. 

 

När materialet anlänt till MKC påbörjar de sin del av processen. Först och främst importerar 

MKC’s produktionsstöd den bibliografiska metadata som behövs från KB’s databas Signe. 

Därefter påbörjar medarbetarna på MKC sin egen preparering, som kan sägas bestå av två steg; 

kontroll och isärtagning. I det första steget, kontrollen går man bland annat igenom tidningen för 

att se hur många sidor varje tidningsnumret består av, hur många och vilka bilagor som hör till 

det numret och så vidare, varpå all denna information läggs till i produktionsstödet som metadata. 

Man undersöker också vilken sorts digitaliseringsmetod som bäst passar de olika tidningarna. När 

detta gjorts tar man, om man har tillstånd från bevarandeavdelningen på KB, isär de tidningar 

som bundits in i böcker så att man har lösa blad. Detta görs då den scannade bilden blir betydligt 

bättre om man kan arbeta med lösblad istället för inbundna böcker då dessa lätt blir buckliga när 

scanningen ska genomföras. 

 

Efter denna preparering påbörjar personalen på MKC själva digitaliseringen, eller bildfångsten. 

Utifrån de val man gjort under prepareringen används olika sorters scanners till olika tidningar. 

Vår intervjuperson från MKC förklarade att generellt används en scanner som är mer skonsam 

mot materialet men kanske långsammare till tidningar som tryckts mellan 1875 och 1910 

eftersom dessa är skörare, medan man kan använda en snabbare och därmed tuffare scanner till 

andra tidningar. Under digitaliseringen använder man sig även av den metadata som importerats 

till produktionsstödet för att scanneroperatören (den som genomför själva bildfångsten) ska veta 

vad som kan förväntas av just den tidningen vad gäller sidor, samt att de färdiga bilderna 

indexeras i produktionsstödet så att varje bildfil har rätt metadata kopplad till sig. 

När bildfångsten genomförts påbörjas något som kallas normaliseringsprocessen. Eftersom alla 

scanners har specifika särdrag och MKC använder olika scanners för att digitalisera olika 

tidningar så är det oundvikligt att vissa skillnader, så som färgprofilering, finns mellan de färdiga 

bilderna. I normaliseringsprocessen tas dessa skillnader bort, eller normaliseras, för att alla bilder 

ska vara jämförbara. Efter normaliseringsprocessen går man vidare till ett helt automatiserat steg, 

en teknisk kontroll, som genomförs av produktionsstödet. I den tekniska kontrollen där 

programvaran granskar materialet så att allt är i rätt filformat, har rätt bit-djup, storlek och så 

vidare. Eftersom detta är en helt teknisk process har personalen vid utvecklandet av 

programvaran ”lärt” programmet vad det ska titta efter och larma för. 
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I början av projektet genomförde personalen på MKC tester för att komma fram till vilka fel som 

kunde uppstå under digitaliseringen och vad frekvensen var på de felen. Genom testet kom man 

fram till att i 0,5 % av bilderna uppstod ett fel som upptäcktes vid en manuell kontroll men inte 

vid den automatiska kontrollen. I samråd med projektdeltagarna på KB kom man fram till att en 

felnivå på 0,5 % dock var godtagbar, och för att kontrollera att man inte överskrider denna gräns 

gör man en så kallas urvalskontroll efter den tekniska kontrollen. Denna urvalskontroll innebär 

att man samlar ihop 4000 bilder varav man manuellt granskar 9,6 %.  Om ett tidigare okänt 

problem upptäcks under urvalskontrollen så kontrollerar man hela urvalsbatchen. 

 

När urvalskontrollen genomförts har man alltså ett antal kontrollerade och godkända bilder av 

tidningssidor och kan därefter OCR-tolka bilderna. Detta görs i en så kallad content conversion 

module, en programvara från ett norskt företag som heter Zissor. Proceduren är sådan att man 

undersöker layouten som används i exempelvis Svenska Dagbladet och hur länge layouten är 

relativt konstant. Efter att man fastställt en period under vilken layouten är ungefär den samma 

lägger man in segmenteringsregler i programvaran, exempelvis att en rubrik alltid är över en viss 

storlek och i fetstil. När detta är gjort kör man helt enkelt filerna genom programvaran som sedan 

skapar en xml-fil med den tolkade texten. När OCR-tolkningen sedan är färdig packas xml-filen 

tillsammans med tillhörande bildfil samt en mets-fil, vilken innehåller all metadata om en viss 

tidning, i ett zip-paket och skickas sedan till KB som laddar ner filen och sparar den i sitt digitala 

arkiv. 

Även när det gäller den praktiska delen av digitaliseringsprocessen kan det uppstå 

komplikationer. Det kan uppstå problem med den utrustning som används, exempelvis kan 

scannerns aktiva yta vara mindre än det objekt som ska digitaliseras, vilket kan resultera att delar 

av objektet hänger utanför och bryts av, eller att den specifika sortens scanner som finns 

tillgänglig är olämplig för materialet, t ex om den kräver att objektet rullas genom scannerns 

innandöme. Även om man har den utrustning som krävs för att på ett lyckat sätt genomföra 

digitaliseringen utan att utsätta objekten för risker så kan andra tekniska problem uppstå, även så 

enkla som elavbrott och att utrustning går sönder.  

 

Ytterligare ett möjligt problem, speciellt när det som digitaliseras är handskrifter eller som i 

Digidaily tidningar, är att göra materialet sökbart. Detta görs genom OCR-teknik av samma 

personal som genomför digitalisering. Beroende på kvalitén på inscanningen, tryckets tydlighet 

och teckensnittet som använts i tidningen försvåras OCR-processen. Genom århundradena har 

olika teckensnitt använts i svenska dagstidningar, däribland antikva och fraktur. De tidningar vari 

fraktur använts är betydligt mycket besvärligare att göra sökbara med OCR eftersom en bokstav 

kan se ut på ett antal olika vis. 

 

Dock menade vår intervjuperson på MKC att det som främst avgör hur bra OCR-tolkningen blir 

är kvaliteten på den digitaliserade bilden, hur skarp och felfri den är. I övrigt menade vår 

intervjuperson att det främsta problemet är att programvaran inte kan skilja på vissa tecken, 

exempelvis kan programvaran ha svårt att avgöra om sista bokstaven i namnet ”Mikael” är ett i 

eller ett l. För att minska risken för detta problem har personalen på MKC integrerat tidstypiska 

ordlistor i programvaran, dels Dahlins ordlista från 1850, en ordlista bestående av svenska 

ortsnamn samt en lista med egennamn tagna från folkräkningar genomförda mellan 1850 och 

1900. 
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Vad gäller genomförandet av OCR är det med majoriteten av de tänkbara problemen omöjligt att 

helt förhindra att de någonsin uppstår, det enda man kan göra är att vara förberedd och medveten 

om att de kan uppstå. Detta stämmer bland annat vad gäller svårigheten att korrekt identifiera 

vissa former. I sådana fall kan man endast identifiera formen manuellt och lägga in även denna 

variation i programmets bibliotek så att problemet förhoppningsvis inte uppstår i framtiden. Dock 

kan man minska risken för att sådana här problem uppstår genom att se till att den digitala bilden 

är av hög kvalitet, då filer av låg kvalitet gör OCR-processen ännu svårare. Dessa förebyggande 

åtgärder är självklart också simplare om de som genomför digitaliseringen har bra utrustning 

samt lång erfarenhet av digitalisering, vilket MKC har. 

 

Något annat som skulle skapa stor problematik är om personalen som genomför den faktiska 

digitaliseringen inte har den kompetens som krävs. Även om personalen har erfarenhet av annan 

digitalisering så kan denna erfarenhet vara otillräcklig när det gäller digitalisering av 

kulturarvsobjekt, då dessa ofta kräver extra försiktighet och speciell utrustning. Dessutom kan det 

uppstå problem om personalen som ska genomföra digitaliseringen inte är van vid att samarbeta 

med en kulturarvsinstitution, eftersom sådana ofta har specifika prioriteringar och 

tillvägagångssätt. 

Ytterligare var det under genomförandet av Digidaily ett problem hur deltagarna på KB skulle 

kunna veta hur långt i arbetet personalen på MKC hade kommit och exakt vad de gjorde vid ett 

givet tillfälle, men detta löstes som sagt genom att MKC skapade sitt produktionsstöd. 

 

Som tidigare nämnt så har KB lite mer än hälften av de 122 miljoner tidningarna sedan tidigare 

på microfilm. Trots att det går att digitalisera från microfilm snarare än direkt från originalet med 

goda resultat så har KB i Digidaily valt att inte göra detta snarare än att utsätta originalen för det 

slitage som de oundvikligen utsätts för under digitaliseringsprocessen. Detta val beror enligt KBs 

projektansvarige på att standarden på microfilmen är alldeles för låg för att ge digitalt material av 

så pass hög kvalitet som KB eftersökte.  

Under arbetets gång var projektdeltagarna självklart nödgade att tänka på olika problem som kan 

uppstå, såsom att de ursprungliga tekniska specifikationerna inte kunde uppnås eller av annan 

anledning var tvungna att anpassas. Den möjliga problematiken med lagringsutrymme 

motarbetades även ytterligare genom att man valde att bara skapa en fil, en så kallad arkivfil 

istället för den traditionella metoden att ha en arkivfil och en visningsfil. 

 

Vad gäller den möjliga problematiken med utrustningen som används till den faktiska 

digitaliseringen har denna i princip nollställts då det är MKC som genomför digitaliseringen. 

Detta då de har en stor mängd utrustning i form av scanners i olika format som fungerar på olika 

sätt. På så vis kan de väldigt stora och ömtåliga tidningarna digitaliseras av en scanner där 

materialet läggs på en plan yta och själva scanningen genomförs av en komponent som glider 

över eller under materialet. De nyare och mer tåliga tidningarna kan digitaliseras i en mer 

traditionell scanner där tidningarna rullas igenom innandömet där scanningen genomförs.  

 

Problemet med personal som inte har korrekt eller tillräcklig erfarenhet balanseras även det av att 

MKC genomför digitaliseringen, då de under sina 20 aktiva år genomfört cirka 200 miljoner 

inscanningar och därmed har gott om praktisk erfarenhet av digitalisering. När det kommer till 

problemet att erfarenhet av digitalisering inte alltid innebär erfarenhet av arbete med 

kulturarvsobjekt–och institutioner så är detta inte egentligen någonting man kan göra något åt, 

förutom att se till att göra klart vilka tekniska specifikationer som krävs, göra klart att materialet 
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behöver hanteras på ett visst sätt och hålla en kontinuerlig och god kommunikation mellan de 

deltagande institutionerna. 

 

Som nämnt är kommunikation otroligt viktigt i alla projekt med flera deltagande institutioner, 

men i en sådan här situation, där de två institutionerna ligger på olika platser och kanske har olika 

erfarenheter och förväntningar av samarbetet är det extra viktigt med god kommunikation. För att 

underlätta att personalen på KB ska kunna hålla sig uppdaterade om vad som händer med 

materialet efter att det skickats till MKC har personalen där skapat en speciell programvara. I 

denna registreras var i processen en speciell tidning är vid ett givet tillfälle och eftersom även 

personalen på KB har tillgång till denna programvara underlättar den kommunikationen. 

Dessutom använde projektdeltagarna sig även av en tjänst som heter Projektplatsen där det är 

möjligt att bland annat dela dokument och vari det dessutom finns mötesfunktioner där 

projektdeltagarna kan diskutera problem. Förutom dessa lösningar hade deltagarna regelbunden 

telefonkontakt och dessutom träffades deltagarna med jämna mellanrum, ibland i Fränsta och 

ibland på KB, allt för att kommunikationen skulle fortsätta vara god och projektet skulle kunna 

flyta på som det skulle. 

 

 

7.3 Komplikationer efter digitaliseringen 
 

När digitaliseringen är genomförd uppstår risken för ytterligare problematik, även om problem i 

detta stadie är väldigt annorlunda från dem tidigare i processen. När materialet är digitaliserat 

gäller det nämligen att se till att man har tillräckligt med lagringsutrymme för allt material och att 

detta utrymme är stabilt, så att det material som så mycket tid och resurser lagts på att digitalisera 

inte går förlorat strax efter. Generellt är såväl digitala format som den programvara som visar 

dem relativt ostadiga och blir snabbt föråldrade, vilket självklart är ett stort problem i ett projekt 

som Digidaily där det av olika anledningar helt enkelt inte är möjligt att göra om hela processen 

eller ens att konvertera från ett filformat till ett annat.  

 

Ett ytterligare problem som uppstod påminner om ett som kan uppstå i början av arbetet när de 

deltagande institutionerna ligger långt ifrån varandra, nämligen hur de digitala filerna ska 

transporteras mellan den institution där de digitaliseras och den som ska förvara dem. 

 

Gällande lagringsutrymme gjordes inga åtgärder specifikt för materialet som skapades i 

Digidaily, men andra medarbetare på KB arbetade samtidigt med ett projekt där en digital 

plattform kallad håller på att byggas upp. I Mimer kommer dels allt digitalt material som kommer 

in via pliktleverans samt allt material som KB digitaliserar (exempelvis materialet som skapas i 

Digidaily) kommer att förvaras (Heurelin 2013). Förutom detta externa arbete som gynnar 

Digidaily så har man inom projektet genomfört åtgärder för att förenkla långtidsförvaring av det 

digitala materialet, till exempel anpassades kravspecifikationerna för bilderna för att göra dess 

storlek mindre. 

 

Som tidigare nämnt framkom ett problem när det gällde att transportera det digitaliserade 

materialet från MKC tillbaka till KB. I Holland där ett liknande digitaliseringsprojekt 

genomfördes lades filerna helt enkelt in på externa hårddiskar som sedan fraktades fram och 

tillbaka. Detta ansågs vara alltför tidskrävande och komplicerat, för att inte tala om dåligt för 
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miljön. Man valde istället att skicka det material som digitaliserats via en FTP-server, vilket var 

både snabbare och enklare. 

 

Vad gäller genomförandet av OCR är det med majoriteten av de tänkbara problemen omöjligt att 

helt förhindra att de någonsin uppstår, det enda man kan göra är att vara förberedd och medveten 

om att de kan uppstå. Detta stämmer bland annat vad gäller svårigheten att korrekt identifiera 

vissa former. I sådana fall kan man endast identifiera formen manuellt och lägga in även denna 

variation i programmets bibliotek så att problemet förhoppningsvis inte uppstår i framtiden. Dock 

kan man minska risken för att sådana här problem uppstår genom att se till att den digitala bilden 

är av hög kvalitet, då suddiga bilder gör OCR-processen ännu svårare. Dessa förebyggande 

åtgärder är självklart också simplare om de som genomför digitaliseringen har bra utrustning 

samt lång erfarenhet av digitalisering, vilket MKC har. 

 

En av de främsta komplikationerna som kan uppstå i ett projekt där kulturarvsobjekt digitaliseras 

är att copyrighten hindrar publicering av materialet. Speciellt i Sverige är detta en stor risk 

eftersom våra copyrightlagar är relativt strikta jämfört med andra länders. Lagen i Sverige säger 

att ett verk är skyddat enligt upphovsrättslagen till och med 70 år efter skaparens död, vilket 

innebär att allt skapat fram till 1862 enligt lag går att göra fritt tillgängligt. Trots att det finns 

upphovsrättsfritt material skapat efter 1862 har KB inga planer på att göra detta material fritt 

tillgängligt då varje tidningsnummer måste bli granskat var för sig för att hitta vilka skribenter 

eller fotografer som medverkat och sedan leta upp dessas dödsår, vilket blir alldeles för 

tidskrävande när samlingen är så pass stor som KBs samling är (Rosen 2012). 

 

Som vi nämnt har vi i Sverige relativt strikta copyrightlagar, som kan göras mer eller mindre 

strikta beroende på tolkning. Enligt KBs projektansvarige tolkas lagen relativt strikt av KBs 

jurister, vilket ytterligare försvårade arbetet med att göra det digitala materialet tillgängligt. För 

att undvika eventuella rättsliga påföljder har man tagit fram en fast gräns för hur gammal en 

tidning måste vara för att kunna göras fritt tillgänglig. Denna gräns ligger på 150 år, och är 

framtagen på så vis att man tänkt sig att en människa blir 90 år och att en tioåring på ett eller 

annat sätt blivit publicerad i en tidning, vilket ger 80 år under vilka en person kunnat bli 

publicerad. Lägger man till detta till de 70 år som ett verk är skyddat efter skaparens död får man 

150 år. Trots att det finns material som skapats efter denna gräns har man valt att inte göra detta 

tillgängligt då det hade varit alltför tidskrävande att gå igenom alla tidningsnummer för att ta reda 

på individuella skapares dödsdatum (Rosen 2012).  
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8. Resultat 
 

I detta avsnitt kommer vi ta upp de likheter och olikheter som vi funnit mellan litteraturen vi 

undersökt och vad vi fått veta om projektet Digidaily. 

 

Vad vi först och främst uppmärksammat är att litteraturen är betydligt mer sträng vad gäller 

planerandet av projektets olika stadier. I böckerna vi läst ställs alla steg i projektets 

genomförande upp tydligt i punktform. Först väljs material ut och användarundersökningar 

genomförs för att veta exakt hur materialet kommer att användas och av vem. I det första steget 

ska allt även planeras in i minsta detalj, hur materialet ska prepareras för scanning ska enligt 

handböckerna bestämmas och även huruvida materialet behöver repareras och i så fall hur. 

 

Efter intervju med KBs projektansvarige för Digidaily och läsning av bloggen som densamme 

skrivit under arbetets gång framgår att arbetet varit mer flytande. Vår intervjuperson sade ”Vi har 

en topp-tio lista […]. Och i och med att Shipstedts var med var det taktiskt riktigt att ta deras 

tidningar såklart.[…] Och det var ett behändigt antal tidningar också.”. Materialet valdes alltså 

inte ut efter fasta parametrar, utan utifrån lämplig storlek på samlingen, vilka delar av samlingen 

som användes mest i microfilmssalen på KB och vilka önskemål möjliga finansiärer hade. Någon 

faktisk användarundersökning genomfördes inte heller innan arbetet sattes igång, så det färdiga 

digitala materialet kan inte sägas vara anpassat efter användarna, något som litteraturen 

rekommenderar bör göras.  

 

Trots denna skillnad i hur sträng planeringen bör vara enligt handböckerna och hur strikt 

Digidaily planerades, så finns det stora likheter i vad som tas upp i den litteratur som skrivits om 

digitalisering och i den praktik vi undersökt. Exempelvis tas det i handböckerna upp att man bör 

ha i åtanke varför digitaliseringen genomförs, är det för att skydda det fysiska materialet från 

ytterligare slitage och göra en digital “back-up” eller för att öka tillgängligheten? Beroende på 

anledning så kommer man enligt litteraturen behöva ha olika saker i åtanke för att projektet ska 

lyckas. Är bevarande av originalen till exempel av högsta värde gäller det att genomföra en 

grundlig undersökning av materialets skick för att klargöra vilka verk som behöver ersättas med 

dubbletter och vad som kräver reparation och i vilken kapacitet.  

 

Allt detta är saker som deltagarna i projektet Digidaily faktiskt haft i åtanke under arbetets gång, 

vilket framgår både i intervjun ”[d]et är ju jätteviktigt att veta hur det ska se ut från början” och i 

bloggen ”[i]nnan man kan börja arbeta med att digitalisera materialet krävs ett stort och intensivt 

förarbete. Mycket ska bestämmas och många ämnen måste diskuteras grundligt”. Då projektet 

hade ett tvåsidigt mål, dels att minska riskerna för originalen och att öka publikens tillgång till 

informationen, så var de nödgade att både genomföra reparationer, ersätta verk som inte var i 

tillräckligt gott skick samtidigt som det var nödvändigt att ställa upp så kallade 

kravspecifikationer vad gäller slutproduktens kvalitet och storlek.  

 

Från början av arbetets gång ställde vi oss frågande till att förlaget Schibstedt var med och 

finansierade Digidaily. Vi undrade om detta kunde ha påverkat projektet negativt på något sätt 

eller om projektet utsattes för orimliga restriktioner på grund av detta. Under vår intervju och 

efterföljande korrespondens med KBs projektansvarige blev vi informerade om att den enda 

påverkan detta haft på projektet var att det var just Svenska Dagbladet och Aftonbladet som 
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valdes ut. Valet av dessa två publikationer påverkades också av att man ansåg det vara en 

hanterbar mängd för ett treårigt projekt. 

 

 

8.1 Material 

 
Enligt litteraturen vi undersökt är det väldigt viktigt att på ett logiskt vis avgöra vilka delar av 

beståndet som ska digitaliseras för att projektet ska fungera smidigt (Bülow, et al. 2011, s.47). 

Detta kan vara svårt att avgöra, speciellt om beståndet är stort. Detta val bör enligt Hughes 

baseras på samma kriterier som används för att bestämma innehållet i den fysiska samlingen, 

nämligen materialets värde, objektets betydelse för samlingen i helhet, samhällets intresse m.m. 

Författarna bakom handböckerna menar att ett av de främsta problemen som kan uppstå under ett 

digitaliseringsprojekt är att det ömtåliga materialet som hanteras går sönder. Hughes menar att 

även projektet i stort bör styras efter liknande riktlinjer, finns det inte tillräckliga resurser för att 

slutföra projektet eller om allmänheten inte önskar eller gynnas av ökad tillgänglighet till 

materialet så bör institutionen fråga sig om det är nödvändigt att materialet digitaliseras (2004, 

s.36f). 

 

I litteraturen rekommenderas det att om allt eller bara delar av materialet sedan tidigare finns på 

microfilm så bör man först och främst digitalisera direkt från denna, då detta både är billigare, 

enklare och sparar originalen från ytterligare slitage (Bülow, et al. 2011, s.49 & 28).  

 

I projektet Digidaily består en stor del av samlingen som ska digitaliseras av såväl gammalt som 

ömtåligt material. I många fall hör åldern och skicket ihop, då tidningspapper generellt är av lägre 

kvalitet och därmed bryts ihop snabbare. Dessutom ”användes en billigare pappersmassa gjord på 

barrträ, som tyvärr idag är i upplösningstillstånd. Ibland är materialet så skört att man knappt kan 

bläddra i det […]. Detta behövde man självklart ha i åtanke inför projektets början, det kan 

nämligen försvåra arbetet, men det dåliga skicket är även en av anledningarna till att man valde 

just denna del av den fysiska samlingen för digitalisering.  

 

Trots att ungefär hälften av KBs tidningssamling sedan tidigare finns på microfilm, så valde man 

tvärtemot litteraturens rekommendation att digitalisera från originalen snarare än från microfilm. 

Detta berodde enligt vår intervjuperson på att ”[D]en är så dålig kvalitet, vi har ingen koll på hur 

kvalitén ser ut, en del är ganska bra, en del är uruselt.” och man ansåg därför att det var värt 

risken att digitalisera från originalen för att få tillräckligt hög standard på slutprodukten. 

 

 

8.2 Digitalisering 
 

I handböckerna nämns det att en viktig grundfråga är huruvida en institution bör genomföra 

digitaliseringen själva eller om de bör låta en extern part göra detta (Hughes 2004, s.93). Enligt 

Bülow et al. finns det fördelar och nackdelar med båda sätt, genomför kulturinstitutionen 

digitalisering själv kan de vara nödgade att anställa ny personal eller vidareutbilda den som finns 

samt införskaffa rätt teknisk utrustning. Låter man en extern part genomföra den tekniska 

processen kan institutionen spara pengar samtidigt som experter genomför det ofta komplicerade 

arbetet, men samtidigt kan detta bidra till problem. Enligt litteraturen vi undersökt är det av stor 
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vikt att ha ett gott samarbete mellan de olika deltagarna i projektet. Speciellt viktig är god 

kommunikation, vilket kan försvåras om det företag eller institution som genomför den faktiska 

digitaliseringen inte tidigare arbetat med en kulturarvsinstitution (Bülow, et al. 2011, s. 21). Detta 

då kulturarvsinstitutioner så som bibliotek och arkiv har annorlunda prioriteringar och krav på sig 

än vad kommersiellt inriktade företag. Även om parten som genomför digitaliseringen har 

erfarenhet av annan sorts digitalisering så är detta inte nödvändigtvis tillräckligt. 

 

Ytterligare något som kan försvåra digitalisering är skillnader i materialets format och skick. 

Skillnader kan vara stora och hur trogen den digitala kopian blir originalet påverkas av budget 

och förväntningar på kvalitet (Hughes 2004, s.255). Institutionen måste alltså välja mellan att 

anpassa den tekniska utrustningen efter objektens format eller att använda sig av en maskin 

oberoende av materialet.  

 

Vad gäller Digidaily valde man från KBs håll att låta MKC genomföra digitaliseringen, detta då 

MKC redan innan projektets början hade uttryckt sitt intresse för att samarbeta i ett större projekt 

och dessutom ansåg man från KBs håll att MKC hade bättre förutsättningar för att på ett 

tillfredsställande sätt uppnå önskat resultat. Denna åsikt baserades på att de anställda på MKC är 

specialiserade på digitalisering, personalstyrkan är betydligt mycket större än de specialister som 

finns tillgängliga internt på KB och man på MKC dessutom har tillgång till flera exemplar av 

olika sorters scanners. Detta innebar att materialet under digitaliseringen inte utsattes för onödigt 

slitage då de mer ömtåliga och större objekten kunde digitaliseras i en viss sorts scanner medan 

det nyare materialet som var i bättre skick kunde digitaliseras i mer traditionella rullscanners.  

 

MKC har stor erfarenhet av digitalisering, under cirka 20 år har de genomfört runt 200 miljoner 

inscanningar. Det kan diskuteras om erfarenhet av “vanlig” digitalisering är adekvat när 

institutionen ska genomföra kulturarvsdigitalisering, detta kunde hjälpas enbart genom att KB 

gjorde klart för personalen på MKC vad som krävs av en kulturarvsinstitution vad gäller 

hantering av material m.m.  

 

Detta hade personalen från båda sidor tänkt på och en speciell programvara skapades via vilken 

MKC kunde hålla personalen på KB uppdaterad om vad som höll på att göras med en viss tidning 

vid en specifik tidpunkt. Dessutom genomfördes telefonkonferenser och besök av personal från 

KB på MKC och tvärtom, då möten hölls för att se till att de två personalstyrkorna hade en 

konstant och välfungerande kommunikation med varandra, vilket annars hade försvårats av det 

stora avstånd som skiljer dem åt. 

 

 

8.3 Digitaliserat material 
 

Handböckerna menar att eftersom de filer som uppstår direkt ur digitalisering ofta är väldigt stora 

bör man skapa en komprimerad kopia. Detta då man kan göra den komprimerade filen tillgänglig 

för allmänheten och bevara originalfilen internt. De komprimerade filerna är av sämre kvalitet 

men är enklare för publiken att ladda ner på grund av sin mindre storlek (Bülow, et al. 2011, 

s.38f). Dock finns det också komprimeringsformat där kvalitetsförsämringen inte är möjligt att se 

med det mänskliga ögat trots att filens storlek minskar betydligt.  
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I litteraturen nämns det att man kan skapa två sorters digitala kopior, sådana som kan läsas av 

maskiner och programvara och sådana som bara kan visas (Hughes 2004, s.258). För att skapa 

maskinläsbart material måste en transkribering genomföras. Detta kan göras manuellt eller 

genom att köra filen i ett OCR-program (Dahlström 2009, s.175). Beroende på materialet som 

digitaliserats kan det vara svårt för OCR-programmet att läsa av texten korrekt och man kan då 

välja att komplettera resultatet manuellt, detta är vanligare om objektet som scannats är en 

handskrift eller texten är skriven i ett ovanligt typsnitt (Hughes 2004, s.260-61). Denna kodning 

är också vad som gör att den digitala kopian blir sökbar.  

 

I Digidaily stötte man från MKCs sida på precis detta problem eftersom en stor del av tidningarna 

som digitaliserades är tryckta i typsnittet fraktur, som är mer komplicerad än andra typsnitt för 

OCR-program att läsa av korrekt då en bokstav kan se ut på flera olika sätt och dessutom är 

väldigt intrikat. Hur korrekt avläsningen och kodningen blir påverkas även av kvalitén på det 

digitala materialet och på hur tydlig texten är i det analoga objektet.  

 

För att spara på lagringsutrymme valde man från KBs sida att enbart en fil skulle skapas, genom 

att denna fil är i formatet JPEG2000, som är ett så kallat visually lossless komprimeringsformat, 

kunde man använda samma fil till bevarande och tillgängliggörande av materialet. Detta då det 

effektivt minskar filens storlek, men inte gör så att kvalitén uppfattas som sämre.  

 

Om copyright nämner böckerna att det är mycket viktigt att känna till och följa de lagar och 

regler som finns. Reglerna kan vara olika för olika sorters institutioner och det är därför viktigt att 

veta vad som gäller för exakt den sortens institution man tillhör. Hughes menar att eftersom 

digitalisering och digitalt material är ett område som fortfarande utvecklas snabbt och att det 

därför är extra viktigt att hålla sig uppdaterad angående lagarna (2004, s.55f).  

 

I Sverige säger lagen att ett verk är skyddat i 70 år efter skaparens död. Detta innebär att material 

vars upphovsmän fortfarande är i livet eller avlidit för mindre än 70 år sedan inte får göras fritt 

tillgängligt utan tillstånd. Denna lag måste självklart tillämpas på materialet i Digidaily. Då det är 

alltför komplicerat att fastställa varje enskild upphovsmans dödsdatum har man satt en fast gräns 

på 150 år, där det material som är äldre än så kan göras tillgängligt online medan det yngre 

materialet endast kommer finnas tillgänglig på KB (Rosen 2012).  
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9. Slutsatser 
 

Målet med denna uppsats var att granska hur ett kulturarvsdigitaliseringsprojekt genomförts 

jämfört med litteraturens rekommendationer. Att se hur ett projekt vägs mot teorin är något vi 

ansett varit tidigare outforskat inom det bibliotek- och informationsvetenskapliga området.  

I början av arbetet med uppsatsen ställde vi oss två grundläggande frågor: 

 

Vilka problem, risker och överväganden som är relevanta i praktiken tas upp i bästa praxis-

litteraturen? 

Bästa praxis-litteraturen tar upp ett flertal problem, risker och överväganden som är viktiga att ha 

i åtanke och som vi även stött på i praktiken. Samtidigt har man i praktiken vi undersökt haft 

saker i åtanke som inte tagits upp i den bästa praxis som vi använt oss utav.  

Något som bästa praxis-litteraturen lägger stor vikt vid var att man behövde vara medveten om 

anledning till att digitalisera en samling och att denna anledning är viktigt för att kunna 

genomföra projektet på bästa sätt. Något som också togs upp i litteraturen för bästa praxis var 

möjligheten att låta en extern part genomföra själva digitaliseringen. Både i litteraturen och i 

informationen om projektet vi undersökt har vi sett en diskussion om problematiken med de 

färdigscannade filernas storlek. Också relevant för praktiken är de förslag som handböckerna 

lägger fram om att skapa komprimerade kopior av alla filer och att man också kan använda sig av 

två olika filer, en som är sökbar med hjälp av OCR och en fil som bara kan öppna för att visas. 

Mindre relevant i bästa praxis-texterna är de lagar som beskrivs eftersom dessa är utländska, 

medan enbart svensk lagstiftning är relevant för Digidaily. 

 

 

Hur blir genomförandet av projektet påverkat av dess mål och det material som ska 

digitaliseras?  

Målet med Digidaily var att påbörja digitaliseringen av KBs tidningssamling med två av de mest 

använda dagstidningar. Tidningssamlingen är väldigt stor och projektdeltagarna var därför 

tvungna att lägga stor vikt vid att välja ut en hanterbar mängd att digitalisera. På grund av att den 

del av samlingen man valde att börja digitalisera utgjordes av äldre tidningar var en stor del av 

dem i dåligt skick. Eftersom både materialets skick samt storlek varierade kraftigt påverkade 

detta digitaliseringsprocessen. Det blev en nödvändighet att tänka på både olika tekniker som 

behövde användas och man blev också tvungen att använda olika scanners för olika material. Ett 

annat faktum som påverkade genomförandet var att det fanns kopior av vissa tidningar, vilket 

gjorde att möjligheten fanns att i vissa fall ta isär materialet inför digitalisering, även om detta 

inte kunde göras med alla tidningar.  

 

 

Under genomgången av informationen om Digidaily, våra intervjuer och arbetet med den här 

uppsatsen blev vi av åsikten att bästa praxis-litteratur skulle kunna vara till stor hjälp vid 

genomförandet av digitaliseringsprojekt, speciellt för mindre eller inom området oerfarna 

institutioner. När vi frågade vår intervjuperson på KB om de använt sig av liknande litteratur fick 

vi veta att man i Digidaily inte använt sig av någon bästa praxis-litteratur, eftersom man ansåg att 

man redan besatt den kunskap som var nödvändig för att genomföra projektet på ett bra sätt utan 

hjälp från litteratur. Däremot höll vår intervjuperson med oss i vår åsikt att mindre institutioner 

eller institutioner som genomför sitt första digitaliseringsprojekt skulle kunna ha stor nytta utav 
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denna sorts litteratur då den innehåller mycket som är bra att kunna samt bra förslag på hur man 

kan lösa möjliga problem. 

  

Vi hoppas och tror att digitalisering kommer fortsätta utvecklas och att alltmer forskning kommer 

göras inom ämnet, då det är ett intressant fält som förtjänar mer uppmärksamhet och vi ser fram 

emot att få vara en del av denna spännande framtid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

 28 

Sammanfattning 

 

Målet med den här kandidatuppsatsen var att göra en undersökande studie med syftet att se om 

och hur en svensk institutions arbete med digitalisering skiljer sig från det analytiska verktyg som 

vi konstruerat utifrån bästa praxis-litteratur. Uppsatsen strävar också efter att fastställa huruvida 

denna bästa praxis-litteratur kan vara av hjälp under ett faktiskt digitaliseringsprojekt. Dessa 

resultat har uppnåtts genom att undersöka bästa praxis-litteratur inom digitalisering och analysera 

hur ett svenskt projekt står i relation till denna.  

 

Informationen om Digidaily anskaffades genom två kvalitativa intervjuer och efterföljande 

mailkonversation samt via Digidaily-projektets blogg. Resultatet av vår granskning visade att 

även om det finns mycket likheter mellan teori och praktik så arbetade inte Digidaily i sig utefter 

vad som anses vara bästa praxis då deras erfarenhet ansågs vara kunskap nog. Däremot 

proponerar resultatet att litteratur kan vara till hjälp för mindre institutioner med ringare 

erfarenhet. 
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Bilagor 
 

Intervjuguide Intervju 1 

När vi först skapade kontakt om att utföra en intervju talade vi om för informanten vad vi 

ville få ut för information av intervjun.  

Vi talade om att vi skulle jämföra ett projekt med digitaliseringsteori och att vi därför var 

intresserade av att veta hur deras bestämmelser kring digitaliseringen kom till och hur de 

hade genomfört de mer praktiska delarna. Vi ville också se hur deras digitaliseringsarbete 

gick till i praktiken.  

P.g.a detta hade vi ett antal öppna frågor och var mer intresserade av att föra en 

diskussion med informanten.  

 

Varför bestämde ni er för att påbörja ett projekt som Digidaily? 

Vad hade ni för förhoppningar och mål? 

Kan du beskriva lite av de problem ni hade under arbetes gång? 

Varför inte genomföra digitalisering i egna lokaler? 

Varför valde ni att digitalisera direkt från originalet istället för att digitalisera från de 

redan existerande microfilmerna? 

Bearbetade ni materialet något innan digitalisering? 

Frågorna visade sig dock till stor del vara överflödiga då informanten redan hade 

förberett en presentation som denne ville börja intervjun med. Under denna presentations 

gång fick vi svar på många av de frågor vi hade och det fortsatta samtalet fick därmed 

formen av en diskussion.  
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Intervjuguide Intervju 2 

 
Denna intervju genomfördes med en person som var delaktig i det tekniska arbetet med 

att digitalisera materialet för Digidaily. Frågorna ställdes i arbetets slutskede och därför 

är det väldigt specifika frågor vi ställt för att utöka den tekniska informationen. Frågorna 

vi förberett var dessa 

 

Kan du berätta lite grundläggande om ert, MKCs, arbete i projektet? 

 

Hur arbetade ni med DPI och minimikrav för kvaliteten på det scannade resultatet? 

 

Hade ni några problem med OCR och hur löstes detta i så fall? 

 

Vilken metadata lades in och hur gjordes detta? 

 

Var det något specifikt ni var tvungna att tänka på i den tekniska processen? 

 

Använde ni någon speciell programvara och var detta i så fall något ni själva var tvungna 

att skapa eller skaffa särskilt för detta projektet? 

 

Hur uppfattade ni på MKC kommunikationen med deltagarna på KB? 

 

Hur stor andel av er personal arbetade på projektet? 
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