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Abstract: This study investigates minor cultural institutions’ 

approaches to digitalization and how problems in connection 

with digitization processes may be resolved. The methods 

used for this study include structured interviews with five 

minor cultural institutions, a semi-structured interview and a 

group interview with experts in digitization. The results were 

analyzed through the identification of themes in the 

empirical material. 

 

The results show that there are a number of factors affecting 

minor institutions’ digitization, for example, the need to 

digitize complete or parts of collections, staff views on 

digitization, financing, national interest in regional heritage 

collections and finally, strategic decisions to preserve or 

make available the digitized material. The study also showed 

that the solution to these problems can be found in 

collaboration between cultural institutions, improved 

communication between cultural institutions and the 

Department of Culture as well as cooperation with larger and 

more experienced institutions. 

 

Nyckelord: digitalisering, kulturinstitution, kulturarv, samlingar, 
standardisering, samarbete, bevara, tillgängliggöra. 
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1. Inledning 

 
Biblioteken har haft en stor betydelse historiskt när samhällen skall organiseras och 
kulturer skapas och med detta blir biblioteken en av mänsklighetens viktigaste 
kulturinstitutioner, menar Göran Bolin (2009), som är forskare inom medie- och 
kommunikationsvetenskap. Biblioteken och muséerna sitter idag på enorma samlingar 
som byggts upp genom att dessa kulturinstitutioner har haft en stor betydelse för 
samhällen. Dessa samlingar är till stor del vårt kulturarv och dessa institutioner har haft 
i uppdrag att bevara dessa fysiska dokument och föremål.  
Men när vi nu klivit in i denna digitala tidsålder, får kulturinstitutionerna chans till ett 
nytt uppdrag – att bevara sina samlingar digitalt och i den mån det går även kunna 
tillgängligöra dessa digitalt. Digitalisering kan nästan jämföras med den betydelse 
boktryckarkonstens reproduktionsteknik har haft för mänskligheten när det gäller att 
kunna sprida människors ord i stora upplagor. Genom digitalisering kan böcker, 
dokument och fotografier idag spridas runt hela världen på en bråkdel av en sekund 
genom att göra dem digitalt tillgängliga.  
 
När en institution av något slag, väljer att digitalisera hela eller delar av sin samling 
finns det främst två syften för detta – bevarande och tillgängliggörande. Man kan vilja 
bevara ett dokument av flera anledningar. Det kan vara att dokumentet i fråga är unikt 
och kanske det enda i sitt slag. Det kan vara dokument som fysiskt sätt förfaller p.g.a. 
av tidens gång och genom digitalisering kan man bevara informationen för framtiden, 
även om det fysiska dokumentets information till slut blir oläsligt. Att tillgängliggöra ett 
dokument betyder att andra människor får ta del av dokumentet i digitalt format. 
Information i dokumentet kan spridas, men det själva fysiska dokumentet skyddas. 
Tillgängliggörandet kan ske i en sluten grupp för exempelvis forskare, men 
tillgängliggörandet kan även betyda att materialet läggs ut för allmänheten att ta del av. 
Upphovsrätten har stor betydelse när det gäller att besluta om en exklusiv grupp får ta 
del av det digitaliserade eller hela allmänheten. Frågan om upphovsrätt är svår, inte bara 
för de mindre institutionerna, även de större har svårigheter. Stockholms universitet 
tillgängliggjorde sina digitaliserade avhandlingar, utan upphovsmännens medgivande. 
Detta slutade med en anmälan och att samtliga avhandlingar fick tas bort från deras 
hemsida. (Deling, 2013) 
 
Digitalisering är beroende av flera faktorer.  Ekonomin är självklart en av 
grundstenarna. Här är de olika kulturinstitutionerna beroende av vad för medel de 
tilldelas av sin uppdragsgivare. Uppdragsgivaren är i sin tur en faktor, genom de mål de 
har satt upp när det gäller digitalisering inom deras olika kulturinstitutioner. Det är inte 
sällan dessa mål är kulturpolitiska uppdrag, som skall följas. Regeringen har satt upp en 
nationell strategi, om hur de statliga kulturinstitutionerna ska arbeta med digitalisering, 
tillgängliggörande och bevarande av kulturarv och kulturarvsinformation. Strategin går 
ut på att de statliga institutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör skall ha en plan 
för digitalisering och tillgänglighet. (digit@lt kulturarv, 2011) En annan faktor som 
spelar roll är hur personalen ser på digitalisering. Är det något de brinner för och vill 
prioritera eller vill de lägga tid och resurser på annan del av verksamheten? Själva 
förfarandet när det gäller digitaliseringen kan påverka de mindre kulturinstitutionerna. 
Är det hela samlingar som skall digitaliseras eller är det enskilda och unika dokument, 
som skall stå i centrum för digitaliseringen? Detta är en fråga som är viktig att ställa sig 
när man står inför en digitalisering av kulturinstitutionernas samlingar, då det kommer 
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att påverka hela digitaliseringsprocessen. Det känns ibland som om det pågår en form 
av massdigitalisering runt omkring oss. Allt skall bli elektroniskt överförbart och allt 
skall bli så tillgängligt som möjligt, för så många som möjligt. Men är allt verkligen värt 
att digitaliseras eller skall man välja ut det mest speciella och unika materialet för att 
digitalisera?  
 
Digitalisering blir mer och mer viktigt i bevarande syfte och för att kunna 
tillgängliggöra information. Många av våra forskningsbibliotek har tagit fasta på detta 
och har en välfungerande produktion när det gäller digitalisering. Men om man som 
kulturinstitution inte tillhör de ”stora”, utan är ett mindre bibliotek eller museum och 
inte besitter den kunskap och de ekonomiska förutsättningarna som krävs för en 
fungerande digitaliseringsproduktion, vad händer då med dessa mindre 
kulturinstitutioners samlingar, vårt kulturarv? Inte är detta i linje med regeringens 
digitaliseringspolicy, att bara vissa ska ha förutsättningar att digitalisera? Många mindre 
kulturinstitutioner har satt igång och sökt projektpengar för mindre 
digitaliseringsprojekt, men det är inte alltid det bästa för dem enligt historikern Lars 
Ilshammar. Han skriver i sin artikel Digitalisering utan tillgänglighet att han anser att 
minnesinstitutionerna bara startar upp små isolerade projekt utan något sammanhang: 
”Arkipelag slumpvisa utspridda digitala öar i den analoga oceanen.” (Ilshammar, 2010, 
s.33) Han efterlyser här en större och mer hållbar lösning som har med samarbete och 
samordning att göra. 
 
Till denna uppsats har jag dels gjort en förstudie där fem mindre kulturinstitutioner har 
fått berätta om digitaliseringens roll i deras verksamhet. Jag vill med denna uppsats 
undersöka de problem som institutioner möter när det gäller digitalisering. Slutligen vill 
jag se hur man kan lösa dessa problem, så att även dessa samlingar får en chans till 
bevaring och tillgängliggörandet.   
 
 

1.1 Problembeskrivning och problemformulering  
 
Vid de mindre kulturinstitutionerna prioriteras inte digitalisering. Av de 
kulturinstitutioner jag pratade med, fanns de som överhuvudtaget inte digitaliserade. 
Orsaker som uppgavs var bl.a. dålig ekonomi, men även personalen själva kunde vara 
emot en prioritering av digitalisering. En annan sak som var gemensam för dessa 
kulturinstitutioner var att de tillhör samma landsting och lyder med detta under samma 
kulturförvaltning. Kulturförvaltningen som styr över dessa kulturinstitutioner, har fler 
uppdrag från Kulturnämnden, som skall genomföras de närmaste åren. Bland annat så 
har förvaltningen till uppdrag att samverka med lokala, regionala och nationella parter 
för att öka den digitala tillgängligheten. 
Jag fann detta mycket intressant att undersöka de faktorer som påverkar och som ligger 
bakom den lågprioriterade digitaliseringen, trots att regeringen har satt upp en nationell 
strategi gällande digitalisering för de statliga kulturinstitutionerna:  
 

Målet med strategin är att kulturella verksamheter, samlingar 

och arkiv i ökad utsträckning ska bevaras digitalt och tillgängliggöras 

elektroniskt för allmänheten. Alla statliga institutioner 

som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och 

kulturarvsinformation ska ha en plan för digitalisering och tillgänglighet.  

(digit@lt kulturarv 2011, 4)  
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Förutom att undersöka anledningarna till den låga takten på digitaliseringen, vill jag 
även undersöka eventuella lösningar på dessa problem. Varför utförs inte digitalisering i 
någon större utsträckning på de mindre kulturinstitutionerna, vad kan man finna för 
lösningar för kulturinstitutionernas digitalisering? 
 
 

1.2 Avgränsning 
 
Jag har avgränsat undersökningen till specialbibliotek och till viss del museum. 
Gemensamt för dem alla är att de lyder under samma kulturförvaltning, i samma län. 
Anledningen till denna avgränsning är att det är lättare att jämföra dem när de alla följer 
samma förordningar och jag har kunnat vända mig till en kulturförvaltning istället för 
fem olika. Att de geografiskt sätt ligger nära varandra har varit av mindre betydelse, då 
jag inte besökt dem.  
 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Problemen som uppstår när mindre kulturinstitutioner inte digitaliserar, är att en stor del 
av vårt kulturarv inte får en digital bevaring eller tillgänglighet. Förutom att samhället 
kan gå miste om en stor kulturskatt, går inte detta inte i linje med regeringens nationella 
strategi för de statliga kulturinstitutionerna 2012 – 2015. Syftet med uppsatsen är att ta 
reda på vilka faktorer som påverkar att man inte prioriterar digitalisering på de mindre 
kulturinstitutionerna och hur man kan hitta lösningar på dessa problem.  
Jag har valt följande frågeställningar för att kunna uppfylla mitt syfte med uppsatsen. 
 

1. Hur kan digitaliseringen på en kulturinstitution påverkas av personalen? 
 

2. Vilka andra faktorer påverkar? 
 

3. Vad finns det för lösningar för att digitaliseringen skall kunna prioriteras, så att 
kulturinstitutioner får en fungerande digitaliseringsverksamhet? 
 

För att kunna besvara dessa frågeställningar måste jag få en inblick i hur personalen 
upplever digitaliseringen på arbetsplatserna och även hur ledningen upplever detta. Att 
få ta del av de olika grupperna inom kulturinstitutionerna tror jag kan ge en bra bild 
över hur personalen påverkar digitaliseringen. Dessa grupper kan även ge mig 
information om vad för andra faktorer som kan spela roll i verksamhetens digitalisering. 
För att få en större överblick över andra faktorer, så tror jag att jag även måste vända 
mig utanför kulturinstitutionerna, till människor som är expertiser inom området 
digitalisering. Genom dessa tror jag att jag kan få en mer objektiv syn på de faktorer 
som kan påverka digitalisering. För att kunna besvara den sista frågeställningen 
kommer jag att behöva vända mig till samtliga grupper, d.v.s. personal, ledning och 
expertiser för att kunna få ett breddare och djupare svar på frågan. 
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1.4 Definitioner 

 
Digitalisering 
Digitalisering går ut på att fysisk information förs över till digital. Fysisk information 
kan vara pappersdokument, men även föremål på exempelvis ett museum som 
fotograferas och på det sättet blir det en digital bild av förmålet. 
Processen kan förslagsvis se ut på följande sätt:  
 

•  Ett urval av material väljs ut och förbereds för digitalisering.  
 

• Sedan sker den digitala överföringen. Detta kan ske med hjälp av olika typer av 
skanners, så som flatbädd, arkmatare, book scanner, book scanner robot osv. 
Även genom fotografering med digitalkamera, vilket är aktuellt om det är ett 
fysiskt ting. 
 

• Därefter skall det digitaliserade materialet efterbehandlas. Metadata sätts och 
man väljer det filformat som det digitaliserade materialet skall sparas i. 
Materialet kan även här göras sökbar genom Optical Character Recognition-
tekniken (OCR).  En noggrann kvalitetskontroll av det färdiga digitala materialet 
görs. 
 

• Det färdiga materialet skall sedan packas och lagras på ett säkert sätt. Om det är 
möjligt, skall det även göras tillgängligt för användare genom ex en katalog eller 
hemsida. 
 

 
Kulturarv  
När det gäller vad som räknas som kulturarv har jag utgått ifrån Riksantikvarieämbetets 
definition. ”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.” (Riksarkivet, 2013) 

 
Kulturinstitutioner  
I denna uppsats kallar jag de specialbibliotek och museum jag har undersökt i min 
förstudie för samlingsnamnet kulturinstitution. Det är även de begrepp som används i 
regeringens nationella strategi för de statliga kulturinstitutionerna 2012 – 2015. 
(digit@lt kulturarv, 2011) 
 
Upphovsrätt 
Att producera kultur är både en tidskrävande och dyr process, så därför anses det 
nödvändigt med ett bra skydd för både verket och upphovsmannen – upphovsrätten. 
(Klang, 2010.) Upphovsrätten är den exklusiva rätt en upphovsman har över sina verk.  
Upphovsrätten gäller dock inte för evigt utan är tidsbegränsad. Verket är skyddat från 
det att verket skapats fram till upphovsmannen avlider och därefter 70 år. Under dessa 
70 år är det vanligtvis upphovsmannens efterlevande som äger verken. (Broms, 2005.) 
Upphovsrätten har varit svårtydd ibland, men framförallt nu, genom den tekniska 
utvecklingen när det gäller datorer. Det är idag, till skillnad från att producera kultur, 
lätt och billigt att sprida kultur digitalt. Detta har dock inte upphovsrätten tagit hänsyn 
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till när det gäller skyddandet av verk. (Klang, 2010) Detta har bidragit till att det är svårt 
att digitalisera och tillgängliggöra material på nätet som faller innanför 
upphovsrättstiden. 
 
 

2. Tidigare forskning och teorianvändning 
 
I artikeln, The Digitization Decision: Factors to Consider When Converting Material to 

Digital Format av Jeremy P. DeGracia (2009), analyserar författaren hur digitalisering 
påverkar en organisation. DeGracia listar upp de många fördelarna en kulturinstitution 
kan vinna vid en digitalisering av dess samlingar. Några av de fördelar han nämner är 
att digitalisering kan ge en förbättrad kvalité och tillgång till en kulturinstitutions 
samlingar. Digitaliseringen bidrar även till att forskare lättare kan jämföra sin forskning 
med varandra, något som förr nästan kunde varit omöjligt. Forskare har även genom 
digitalisering getts chansen till nya och bättre sökmöjligheter inom sin forskning.  
DeGracia tar även upp den digitala lagringens fördelar och möjligheten att kunna 
duplicera exemplar av exempelvis ovanligare dokument. 
  
DeGracia tar även upp de många utmaningar som väntar kulturinstitutionerna vid en 
digitalisering. Förutom höga kostnader och tekniska utmaningar, nämns även 
konsekvenserna för arbetsplatsen och dess personal. Genomför en arbetsplats en 
digitalisering av en större samling kan det orsaka förändringar på arbetsplatsen, vilket i 
sin tur kan leda till stress för personalen. För att undvika detta menar DeGracia att 
personalen bör få en ordentlig teknisk utbildning i digitalisering. Genom att personalen 
rustas med kunskap om digitalisering, kan det ge en lugnande effekt på arbetsplatsen. 
Även genom kommunikation med medarbetare och att ledningen lyssnar på input från 
personalen, kan digitaliseringsövergången gå bättre.  
 
I magisteruppsatsen Digitalisering av kulturarvet – En studie av digitalisering vid två 

museer av Charlotta Emanuelsson (2006), jämför hon två länsmuseers olika 
digitaliseringsprojekt. Hon fokuserar bl.a. på skillnader när det gäller ekonomin och hur 
de förhåller sig till de olika rekommendationer som finns när det gäller digitalisering. 
De två länsmuseerna i Halland och i Varberg hade valt att själva göra all sin 
digitalisering med hjälp av externa medel. Inget att har tagits ur egen budget. Genom att 
deras registreringsassistenter har haft någon form av handikapp har de båda 
länsmuseumen kunnat finansiera digitaliseringsprojekten genom pengar ifrån 
arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunen. Även Kulturrådet har stöttat 
verksamheterna med pengar. Emanuelsson ställer sig dock frågan om hur de två 
länsmuseumen skulle ställa sig till att digitalisera utan externa medel, d.v.s. att ta pengar 
ur egen ficka för att kunna digitalisera. Hon tar även upp faran med externa medel för 
tillfälliga projekt inom digitalisering, då hon anser att det kommer krävas resurser även i 
framtiden för att kunna bevara och sköta det digitaliserade materialet på bästa sätt. 
(Emanuelsson, 2006) 
 
Emanuelsson gör en beräkning på kostnaderna som uppstår vid en digitalisering. Det är 
inte alltid själva utrustningen som är det kostsamma i ett digitaliseringsprojekt, menar 
hon. 
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• Personal – det kostar att hyra in eller att utbilda ordinarie personal. 
• Dokumentation – d.v.s. sammanställningen av materialet.  
• Platsen – det måste finnas utrymme för den tekniska utrusningen och för 

personalen att jobba. 
• Underhåll – att fortlöpande kunna underhålla det digitaliserade materialet som 

skapas.   

Emanuelsson menar att de stora kostnaderna ligger i att leta upp och samla in relevanta 
dokument, förbereda materialet och genomföra kvalitetskontroll. För mindre 
institutioner är det att föredra att köpa in digitaliseringstjänster när det gäller att 
digitalisera en större samling. (Emanuelsson, 2006) 

I en annan magisteruppsats Mellan råd och praktik – En studie av åtta folkbiblioteks 

digitaliseringsprojekt av Jenny Johansson (2008), undersöks hur de folkbibliotek som 
digitaliserar förhåller sig till de råd som har utformats för digitalisering.  
I de riktlinjer Johansson tar upp, ser man att urvalsprocessen tar hänsyn inte bara till 
institutionernas övergripande mål när det gäller digitaliseringsprojekt utan även faktorer 
så som ekonomi, teknologi, säkerhet och copyrighten. Hon pekar på att trots att 
digitalisering innebär stora kostnader som personal, utrustning och lokaler, kan det på 
sikt vara en lönsam investering för folkbiblioteken. Detta då digitalisering kan bidra till 
en förbättrad service för användarna. Det blir mindre slitage på förlagorna och man 
behöver inte plocka fram beställda dokument i samma omfattning om det blir 
digitaliserat. Detta i sin tur, menar Johansson, kan leda till minskning av 
personalresurser. (2008) Johansson tar upp betydelsen av samverkan mellan biblioteken, 
men även bristen på det. Utebliven samverkan kan bidra till att de digitaliseringsprojekt 
som de enskilda biblioteken driver, blir kortsiktiga och kvaliteten på det digitaliserade 
blir undermåttligt, då kunskapen om digitaliseringen blir begränsade av att projekten 
blir så korta. Idag försöker många av de olika folkbiblioteken digitalisera liknande 
material, utan att veta om det. De upplever liknande problem, men på skilda håll, enligt 
Johansson. (2008) I sin analys kan Johansson konstatera att av de folkbibliotek hon har 
undersökt är alla, förutom ett, beroende av anslag från kommun och donation. När det 
gäller personal, har de varit beroende av att få personal via olika 
arbetsmarknadsåtgärder. Biblioteken klarar inte sin digitalisering via sina befintliga 
resurser. (2008) 
 
Ulrika Kjellman har beskrivit en utvecklingslinje (2009) gällande digitaliseringsarbete, 
d.v.s. hur man går ifrån det lokala initiativet till att samordna en mer standardiserad 
digitalisering tillsammas med andra kulturinstitutioner. Kjellman menar att denna 
utvecklingslinje har både fördelar och nackdelar. Ett exempel hon tar upp är 
digitaliseringsarbetet av bildsamlingarna på KB. KB, liksom många andra 
kulturinstitutioner har velat förbättra tillgänglighet och bevarandet av sina samlingar. 
Under 90-talets senare del tog deras digitalisering fart. Några av anledningarna var att 
tekniken nu var möjlig och man hade insett internets storhet och betydelse för att göra 
samlingar tillgängliga för en bredare allmänhet. 
 
KB:s olika digitaliseringsprojekt fick intern kritik p.g.a. avsaknaden av samordning 
mellan de olika digitaliseringsprojekten. Alla projekt hade sina egna lösningar och 
utformningar och de olika avdelningarna på KB var inte medveten om vad som pågick 
på andra enheters digitaliseringsprojekt. För att råda bot på dessa problem skapade KB 
olika projekt med syfte att utreda förutsättningar och principer för att kunna samordna 
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KB:s olika digitaliseringsprojekt. Ett sådant projekt var t.ex. Digsam- digitalisering och 
dess samordning inom KB. Digsams syfte var att hitta en gemensam strategi för 
digitaliseringsarbeten, både inom KB, men även med andra institutioner. (Kjellman, 
2009)  
 

Digitalisering är ett område som lämpar sig för samarbete 

mellan KB och andra bibliotek, samt övriga ABM-

institutioner med stora kulturarvssamlingar. KB bör sträva 

efter att få till stånd en plattform där frågor avseende 

digitalisering och registrering kan utvecklas i samverkan 

mellan kulturarvsinstitutioner.(Scherman 2005, s.22)  
 
 
Därefter väcktes viljan att ha även denna typ av samverkan mellan arkiv, bibliotek, 
museer (ABM). Olika statliga utredningar kom fram till att samverkan mellan ABM 
gällande tekniska lösningar, långsiktigt bevarande och gemensamma riktlinjer och 
standarder skulle kunna bidra till att användarna exempelvis skulle kunna samsöka 
kulturinstitutionernas material. (Kjellman, 2009) Det är detta som är utvecklingslinjens 
fördelar, men Kjellman tar också upp påståenden om de negativa konsekvenser som en 
standardisering kan få. Hon menar att problem som kan dyka upp är när standarder 
uppfattas som objektiva och självklara, oavsett vilken kulturinstitution det handlar om. 
Risken finns att standarden inte tar hänsyn till varje enskild kulturinstitutions särdrag. 
Konsekvenserna av detta menar Kjellman kan bli att i förlängningen riskerar varje 
enskild kulturinstitution att förlora sitt perspektiv på sitt eget material i samlingarna. 
Detta blir en enorm förlust av mångfaldheten och kunskapsinvesteringen kring hela vårt 
kulturav, enligt Kjellman. Hon är dock noga med att denna kritik inte är mot själva 
samverkan, utan mot standardiseringen. Samverkan menar hon är positivt för 
kulturinstitutionerna, då detta kan erbjuda användarna ett bredare informationsutbud. 
(Kjellman, 2009) 
 
Lorna M. Hughes har skrivit ett flertal böcker och artiklar rörande ämnet digitalisering.  
Hon har ett särskilt fokus på att förstå användning, värde och effekt av digitala resurser 
inom forskning, undervisning och för allmänheten. En fråga hon undersökt är vad för 
värde digitalisering av vårt kulturarv har och hon har funnit olika typer av värde, som 
samhälls-, kultur-, undervisnings- och forskningsvärde. Eftersom digitalisering är en dyr 
verksamhet att starta upp och underhålla, är det viktigt enligt Hughes att samla in 
mycket kunskap om vad användarna sätter värde på när det kommer till det 
digitaliserade materialet. Detta för att ABM-institutionerna skall digitalisera rätt 
material som har ett värde för användarna. Hughes finner i sina studier av digitalisering 
att det måste bli mer samarbete mellan ABM-sektorerna och de bör också veta vad för 
digitalisering som sker utanför den egna verksamheten. Hon menar att digitalisering har 
blivit en naturlig resurs för forskning och är något som används kontinuerligt som ett 
verktyg i deras forsking. Även högskolestudenter är idag medvetna om vad de bör och 
kan få ut av ABM-institutionerna när det gäller att få tillgång till digitaliserat material. 
Hughes har dessutom märkt att när forskare och studenter besöker de fysiska ABM-
institutionerna, så anser de att det är en ren fritidsaktivitet. När de dock behöver 
information till forskning och studier från samma institutioner är det digitalt som de 
föredrar. 
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I sin artikel What to Expect When You’re Digitizing: A Primer for the Solo Digital 

Librarian beskiver Jane Monson hur hon har startat upp digitaliseringsverksamheter på 
olika bibliotek och vad hon har lärt sig av detta. Monson har tagit fram en lista på vad 
en liten institution kan tänka på när de vill börja med att införa digitalisering i sin 
verksamhet. Först bör man acceptera sina begräsningar menar Monson. En enskild 
personal måste inse att den inte kommer kunna göra allt själv. Att inneha all den 
kunskap som krävs för att börja digitalisera är ovanlig. Personalen måste inse att de 
måste vara fler, så att de kan täcka den kompetens man behöver. Fattas det fortfarande 
kunskap, får de söka sig utanför sin verksamhet för att t.ex. få samarbetspartners med 
den kunskapen som behövs. En annan viktig del är börja litet och enkelt. Monson menar 
att många börjar för stort och får sedan svårt att slutföra sina digitaliseringsprojekt. Det 
kan gälla att man börjar med att digitalisera en för stor samling, innan man fått 
tillräcklig erfarenhet av hur digitalisering går till. Institutioner som gör detta misstag 
riskerar att inte fortsätta med digitaliseringen efter ett misslyckat första försök. 
Monson tar upp en annan viktig del och det är att ha flera projekt igång samtidigt. Hon 
erkänner att det kan låta motsägelsefullt, men menar att ett projekt oftast influerar till 
andra projekt och detta bör man ta vara på. Att sedan ha flera digitaliseringsprojekt 
samtidigt gör att det är lättare enligt Monson, att göra ändringar i produktionen om 
något skulle gå fel. Man kan på detta sätt skapa en standardisering som passar för de 
flesta projekt, istället för att utforma specifika inställningar för varje enskilt projekt, 
som skulle kosta i både tid och pengar. Monson avslutar sin artikel med att ge rådet att 
inse att allt kommer ta längre tid än planerat när man startar upp sina 
digitaliseringsprojekt. Hennes råd är att låta det ta tid och inte stressa igenom projekten, 
då det bara bidrar till en försämrad digitalisering. 
 

2.1 Teorianvändning 

Teori kan ha olika funktioner i en uppsats och ofta använder man inte en hel teori, utan 
ett antal begrepp ifrån en teori. Dessa begrepp skall kunna användas för att analysera 
och systematisera det ämne man valt till studie. (Riebecker & Stray Jörgensen, 2008) 
Jag har valt ut tre teoretiska begrepp för att analysera mina resultat. Det första är 
samhällsvärdet av att digitalisera enligt Hughes. Med värde menar Hughes hur stor 
betydelse digitaliseringen kan ha för ett samhälle, när det exempelvis gäller forskning, 
studier och allmänhetens tillgång till kulturarv. Till denna studie använder jag mig av 
Hughes begrepp för att visa vad för värde digitalisering vid de mindre 
kulturinstitutionerna kan ha för samhället i stort. Det andra begreppet jag använder i 
min analys är Kjellmans utvecklingslinje. Detta begrepp i analysen kan visa om de 
mindre kulturinstitutionerna följer samma linje i sin digitaliseringsutveckling likt en stor 
institution som Kungliga biblioteket. Påverkas utvecklingen av liknande faktorer, som 
personal, ledning och kommunikation? Det tredje och sista begreppet är påverkan enligt 
De Gracia. Genom att analysera resultatet utifrån detta begrepp kan man visa den 
positiva och den negativa påverkan digitalisering kan ha för de mindre 
kulturarvsinstitutionerna. Detta gäller främst behov av digitalisering och hur personal 
kan reagera på förändringarna. I nästa kapitel kommer jag att beskriva hur begreppen 
kommer att användas i analysen. 
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3. Metod  
 
För att ta reda på hur kulturarvsinstitutionernas verksamhet ser ut när det gäller 
digitalisering, har jag gjort en kartläggning av flera institutioners 
digitaliseringsverksamheter och jämfört resultatet med varandra. Genom denna metod 
har jag nått ut till fler och eftersom alla fick samma frågor har det varit lättare att 
jämföra deras svar. När det gäller urval har jag haft mitt undersökningsobjekt klart för 
mig – specialbibliotek och museum. Ju större urval man utgår ifrån, ju större 
sannolikhet är det att urvalet liknar andra specialbibliotek. (Halvorsen, 1992) Jag hade 
inte så många specialbibliotek och museum att välja på eftersom jag ville att de skulle 
lyda under samma kulturförvaltning. Genom att de har kulturförvaltningen gemensamt, 
så hoppades jag kunna se ett mönster i deras digitaliseringsförfarande. Jag skickade en 
förfrågan till förvaltningens samtliga sju kulturinstitutioner inom specialbibliotek och 
museum, om de ville deltaga i min enkätintervju. Utskicket går att läsa i bilaga 1. Om 
kulturinstitutionerna var intresserade, bad jag dem återkomma med mail gällande vilken 
tid som skulle passa att jag ringde dem. Jag fick fem svar, som alla vara positiva till att 
deltaga. Det var sedan dessa fem som jag genomförde telefonenkätsintervjun med. Detta 
gav en svarprocent på 71 %.  
 
Jag gjorde ett strategiskt urval, vilket är att föredra när urvalet som skall göras är litet, 
som i denna enkätintervjuen. När jag tog kontakt med kulturinstitutionerna, valde jag de 
personer som hade det övergripande ansvaret för institutionernas verksamheter. De hade 
den bästa insynen när det gällde verksamheten och hur kulturförvaltningen fungerade. I 
det strategiska urvalet är informanterna med den största kunskapen som är det viktiga. 
(Halvorsen, 1992) 

Anledningen till att jag valde att utföra enkätundersökningen via telefon istället för en 
webbaserad enkätundersökning, var för att få chansen till så utförliga svar som möjligt.  
Telefonenkätundersökningen har gett möjlighet till att förklara frågorna för de 
medverkande när det har behövts. Enkätfrågorna har utformats så att de har varit enkla 
att förstå. Svårigheten med denna metod är dock att jag inte visste hur många som 
skulle svara på telefonenkätundersökningen. Eftersom svarfrekvensen bör vara stor för 
att ge ett bra resultat att jobba utifrån, har denna metod till en början varit lite osäker. 
Jag fick ut mer materielmängd från intervjuerna jämfört med vad jag fick ut av 
telefonenkäterna. Detta p.g.a. av att jag valde att ha strukturerade frågor till enkäten som 
jag följde. Det gjorde att jag inte ställde några följdfrågor. Frågorna till 
enkätundersökningen finns i bilaga 2. 

Jag har också genomfört en intervju med en representant för den styrande förvaltningen, 
som samtliga kulturarvsinstitutionerna jag använde mig av i förstudien, lyder under. Då 
denna uppsats utgår från ett regionalt perspektiv, är det av stor vikt att få svar på frågor 
som framkom under förstudien och som har med det regionala styrandet av 
verksamheterna på kulturarvsinstitutionerna att göra. Frågorna till denna intervju finns i 
bilaga 3. 
 
För att lättare kunna hitta ett mönster i svaren valde jag att göra en semistrukturerad 
intervju. Det är en något organiserad form, då frågorna till intervjun är förberedda och 
det finns en intervjuguide, men metoden ger frihet att under intervjuns gång lägga till 
frågor som kan dyka upp. På detta sätt har jag förhoppningsvis fått med det jag vill 
försöka få svar på angående digitaliseringen, men samtidigt utesluter jag inte chansen 
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att få ta del av information som jag annars hade missat utan en semistrukturerad 
intervju.  

Jag har också genomfört en gruppintervju med Mats Danielsson som är ledamot för 
KB:s expertgrupp för digitalisering och Christer Karlsson, bibliotekarie på Umeå 
universitetsbibliotek, där han jobbar med bibliotekets samlingar. Gruppintervjun var den 
sista av mina intervjuer, då många av mina frågor hade en anknytning till de svar jag 
fått i tidigare intervjuer med personal och ledningen för kulturinstitutionerna. Detta 
gjorde att det blev en mer strukturerad gruppintervju. Frågorna till denna gruppintervju 
finns i bilaga 4. KB:s expertgrupp för digitalisering jobbar utifrån de olika bibliotekens 
verksamhet och skall strategiskt kunna överblicka och kartlägga olika digitala projekt 
och initiativ. Genom detta har expertgruppens deltagare, som alla jobbar inom ABM-
sektorn en bra grundläggande kunskap om hur det ser ut med digitaliseringen inom 
ABM-sektorn runt om i Sverige. (Kungliga Biblioteket, 2012) Genom gruppintervjuen 
med Danielsson ville jag få fördjupad kunskap om hur det ser ut på andra regionala plan 
i Sverige. Vad skulle expertgruppen komma med för råd till dessa 
kulturarvsinstitutioner som verkligen vill digitalisera, men inte kan i den utsträckning 
som de behöver och vill? I samma gruppintervju fick jag chansen att fråga Karlsson om 
vad han anser är att prioritera i en samling för en mindre kulturarvsinstitution, som vill 
digitalisera hela eller delar av sin samling. Karlsson har jobbat mycket med urvalsfrågor 
vid digitalisering. Hans syn på bl.a. massdigitalisering och kritisk digitalisering har varit 
värdefull vid uppsatsens analys. Samtliga intervjuer genomfördes på telefon, efter 
bokad tid. Detta p.g.a. de geografiska avstånden. 

Summering av metoder: 

Metod Antal 
deltagare: 

Befattning: Intervjutid 
ca: 

Telefonenkätundersökning 5 Personal på kulturinstitutioner 10-15 
min/person 

Semistrukturerad intervju 1 Ledningsrepresentant för 
kulturinstitutioner 

20 min 

Gruppintervju 2 En ledamot för KB:s 
expertgrupp och en 
bibliotekarie. 

30 min 

 

Jag har valt att göra deltagarna till telefonenkätsundersökningen anonyma. De tillhör 
alla en och samma förvaltning och för att känna sig trygga i att svara på frågorna, har 
jag lovat anonymitet. Eftersom det framkom kritik riktad mot ledningen för 
förvaltningen under denna förstudie, tyckte jag det var bäst för alla parter att de fick 
vara anonyma. 
 
Detta gäller även representanten för förvaltningen, som jag också gjort anonym i denna 
uppsats. Detta är i första hand för att inte röja vilken förvaltning det gäller och med det, 
vilken personal som jobbar inom denna förvaltning.  
 
De anonyma deltagarna kommer vid hänvisning och citering kallas Intervjuperson (IP) 
samt ett unikt nummer. Deltagarna från förstudien har nummer 1-5 och representanten 
för förvaltningen är IP6. Resterande deltagare, Mats Danielsson och Christer Carlsson 
är dock inte anonyma och kommer vid citering nämnas vid sina namn. 
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Jag har valt en kvalitativ dataanalys av materialet från mina intervjuer, då jag vill se om 
jag kan finna ett mönster och se tendenser i kulturinstitutionernas syn på digitalisering. 
Genom dessa tendenser kan jag kategorisera det jag ser och därefter kan jag jämföra 
mitt resultat med den tidigare forskningen och min teoridel. För att kunna börja anlysera 
det data jag har fått fram genom mina olika intervjuer har jag valt att göra en delanalys. 
Detta för att allt mitt resultats material är baserat på olika typer av intervjuer. 
Sammanlagt har jag pratat med åtta människor och genom att jag har gjort en delanalys, 
så har jag kunnat dela upp deras uttalande och på detta sätt kunnat se hur ofta en viss 
åsikt eller påstående dykt upp. (Halvorsen, 1992) Denna uppdelning har gjort det 
enklare att få en mer sammanhållande bild över uppsatsens resultat. Den 
semistrukturerade intervjuen och gruppintervjuen genererade mycket material, men att 
analysera kvalitativ data innebär också att man bl.a. måste gå igenom och ta bort mycket 
material.  

De teman som jag har valt att presentera resultatet utifrån är baserade på delanalysen. 
När jag delade upp mitt resultats material i olika kategorier fick jag fram ett antal teman 
som har fått presentera resultatet. För att kunna visa kontext i hur åsikter och påståenden 
har varit med och format olika teman, så har jag valt att använda mig av många citat 
från de intervjuade i mitt resultats del.   
Teman jag har valt och dess betydelse: 

1. Behovet av digitalisering 
Här presenteras vad för behov kulturinstitutionerna och förvaltningen anser att 
de har av digitalisering. Under detta tema tas även det nationella behovet av de 
mindre kulturinstitutionernas digitalisering upp. 

2. Kompetens och förhållningssätt till digitalisering  
Hur personalens intresse, engagemang och kompetens ser ut när det gäller 
digitalisering och hur detta kan påverka digitaliseringsverksamheten.  

3. Kulturinstitutioners ekonomi 
Här behandlas hur deras ekonomi ser ut och hur det påverkar. 

4. Bevara eller tillgängliggöra  
Vad kulturinstitutionerna anser är att prioritera och vad man på ett nationellt 
plan anser i denna fråga. 

5. Förslag till lösningar 
Slutligen så presenteras intervjupersonernas olika lösningar för de problem som 
upplevs inom digitaliseringsverksamheten.  

Dessa teman kommer att kunna täcka resultatets del, så att det blir lättöverskådligt 
 
 

3.1 Etiska principer 

 
Jag har utgått ifrån fyra grundläggande krav (Bryman, 2011) gällande de etiska 
principerna för denna studie. Det första gäller frivillighet. Allt deltagande i denna studie 
skedde helt frivilligt och deltagarna i undersökningen kunde lämna den när de ville. 
Andra kravet är integritet. Jag informerade deltagarna om vad undersökningens syfte 
var och varför jag ville att just dessa deltagare skulle delta. Tredje kravet handlar om 
konfidentialitet. Alla uppgifter som samlades in från deltagarna behandlades 
konfidentiellt. Fjärde och sista kravet är anonymitet. Genom detta kunde deltagarna 
känna sig trygg att svara, utan att känna att deras deltagande skulle hänga ut dem på 
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något sätt. När det gäller representanten för förvaltningen, har jag valt att titulera 
personen ifråga som ”hen”, för att ytterligare öka anonymiteten. 

 

4. Resultat och analys  
 
4.1 Kartläggning av digitaliseringsarbetet 
 
För att ta reda på hur digitaliseringsverksamheten såg ut på de mindre 
kulturinstitutionerna, gjorde jag en kartläggning genom en telefonenkätsundersökning, 
som besvarades av fem kulturinstitutioner. Resultatet av denna kartläggning var att 
behovet av att digitalisera är stort för alla fem. Det gäller bildarkiv, glasplåtar, 
boksamlingar och magasinerade och nerpackade böcker. Majoriteten av de tillfrågade 
har digitaliserat tidigare, bl.a. boksamlingar och bilder. Ett av biblioteken har valt att 
digitalisera de böcker som inte tål att lånas ut i den stora utsträckning som de gör. 
Böckerna är helt enkelt för sköra för att kunna lånas ut. Ett av biblioteken har inte 
digitaliserat överhuvudtaget. Detta beror på deras ekonomiska läge. 
 
Vid frågan om kulturinstitutionerna skulle vilja digitalisera sina samlingar var nästan 
alla positiva till detta. Ett av biblioteken uttryckte vikten av att samlingarna fanns ute på 
nätet för allmänheten. Det fanns ett enstaka bibliotek som ville att saker skulle vara som 
det alltid varit. Enligt andra bibliotek kunde en sådan avog inställning till digitalisering 
bero på att biblioteken helst själva ville att det skulle vara deras idé att börja digitalisera. 
Att få krav på sig utifrån att börja digitalisera kunde uppfattas som påtvunget och då 
fanns det personal som helt enkelt inte ville digitalisera.  
 
På frågan om på vilket sätt kulturinstitutioner skulle påverkas av att kunna digitalisera 
sina samlingar var svaren lite olika, men gemensamt var att de skulle kunna nå ut till 
fler. Ett bibliotek med specialinriktning såg att digitaliseringen skulle kunna ge 
människor från hela världen möjlighet att se på dessa unika svenska böcker. 
På ett museum trodde man att de skulle få mer människor som satt hemma och såg på 
museets samlingar. På sikt trodde de att människor samtidigt skulle få upp ögonen på 
vad museet hade att erbjuda och detta skulle kunna leda till en ökning av fysiska 
besökare till museet. 
 
Samtliga kulturinstitutioner ansåg att de hade samlingar som kunde ha ett nationellt 
intresse. Det gällde bl.a. mycket lokal historia. Alla uppgav även att delar av deras 
samlingar var unika, d.v.s. det enda i sitt slag. Mycket gällde lokal historia, 
hembyggnadsverk, religionslitteratur och litteratur från 1600-1700-talet. Ett bibliotek 
räknade med att ca 40 % av deras bestånd bara fanns hos dem. Ett annat bibliotek 
uppgav att 40 % av deras internationella konstlitteratur bara fanns på deras bibliotek i 
Sverige. De förstod dock att denna samling inte skulle kunna digitaliseras p.g.a. 
upphovsrätten. 
 
Slutligen togs frågan om deras ekonomiska möjligheter till att digitalisera upp. Samtliga 
tillfrågade kulturinstitutioner uppgav att ekonomin var dålig och att digitalisering i 
nuläget inte kunde prioreteras. Ett museum berättar att de hellre lägger prioritering på 
utställningar. Ett av biblioteken har haft önskemål om att få digitalisera, men har inte 
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fått gehör av kulturförvaltningen, som hellre vill spara, trots att digitalisering ingår i 
kulturförvaltningens uppdrag från kulturnämnden. Många hoppas på att det ska dyka 
upp digitaliseringsprojekt som ger finansieringsmöjligheter, som de kan ansöka om. 
 

4.2 Behov av digitalisering  
 
Förutom fördelarna av att få delar av samlingarna digitaliserade, ser flera av biblioteken 
en stor chans att bli mer synliga för allmänheten, om de finns ute på nätet med sina 
samlingar. 

 
– Det som inte finns på nätet idag, existerar inte. (IP3) 
 

Genom att användarna kan sitta hemma och uppleva de olika samlingarna hemifrån, 
ansåg vissa att det kunde få folk att få upp ögonen för vad kulturinstitutioner mer hade 
att erbjuda, vilket i sin tur kunde leda till en ökning av besökare. 
Fördelarna att synas stöds av De Gracia (2007), som menar att digitalisering kan bidra 
till att synliggöra en institutions samlingar och med detta själva institutionen. Då dessa 
mindre kulturinstitutioner känner att de förvinner mer och mer, så kan man se att 
behovet är stort, för att kunna finnas kvar. Genom att synas med digitaliserat material, 
bidrar till att även de minsta kulturinstitutioner inte förvinner i mängden och glöms bort 
av besökare. 
 
Representanten för förvaltningen ansåg att behovet av digitalisering hade med vårt 
behov av vårt kulturarv. 
 

– Kulturarv är både materiellt och immateriellt. Det är något 

som berör människor i deras vardag. Jag brukar säga att 

kulturav är som ens nackhår. Man vet var det sitter, men man 

känner inte igen det. (IP6) 
 

Hen ansåg även att kulturarv är muntliga traditioner, t.ex. filmer, ljud och språket, men 
att människor kan ha svårt att inse att kulturarv inte behöver sitta fast i det materiella. 
Hen menar att vårt kulturarv är så stort och betyder så mycket mera än materia. 
 
Danielsson och Karlsson menar att en av de vanligaste orsakerna till att de mindre 
biblioteken inte digitaliserar i någon större utsträckning är att de inte har den tekniska 
utrustningen som krävs. De mindre biblioteken lämnar dock oftast bort 
digitaliseringsjobbet, istället för att göra det själv. Bibliotekens kunskap och tid för att 
kunna lagra sitt digitaliserade material och publicera det är låg och det kan även vara en 
avgörande faktor som spelar roll.  
 
I kartläggningen framgår det att de regionala kulturinstitutionerna ser stora delar av sina 
samlingar som mycket unika och att det bör finnas ett nationellt intresse av att de 
digitaliseras. Danielsson och Karlsson håller dock inte riktigt med om de regionala 
kulturinstitutionernas unika samlingar: 
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– Men kan inte säga att det är unika samlingar. Delar 

kan ha digitaliserats förr, men man har inte tagit rätt på 

om det finns digitaliserat. (Danielsson) 
 
De menar att de små kulturinstitutionerna oftast vill digitalisera regionala och lokala 
dokument. Det kan vara alltifrån lokal historia till årsböcker och lokala tidningar. Men 
något större nationellt intresse finns det oftast inte av dessa samlingar, då KB ofta redan 
har exemplar. Vissa bibliotek angav att de hade ett unikt material, men samtidigt 
konstaterade någon att KB hade nog liknande exemplar, d.v.s. materialet visade sig inte 
vara unikt.  

 
– Ja, speciellt religionslitteratur, från trakten här. Det 

är rätt så unikt, fast KB kanske har en del av det. (IP4) 
 

Danielsson och Karlsson rekommenderar ändå att digitalisera lokalt material om de 
mindre kulturinstitutionerna väljer att digitalisera.  
 
Det finns ingen riktig kontroll över vad som görs i form av digitalisering nationellt. 
Trots att det inte finns något större nationellt intresse för de regionala samlingarna, får 
man inte glömma bort att det finns ett regionalt intresse i att digitalisera det regionala 
kulturarvet. Frågan är om det bara är unika samlingar som är av nationellt intresse. 
Samlingarna kan ha en annan form av värde än ur ett nationellt perspektiv, som 
exempelvis ett samhällsvärde. Just detta samhällsvärde tar Hughes (2012) upp och talar 
om detta värde i form av ett samhällsvärde genom att digitalisera. Hon nämner speciellt 
tre värdegrunder. Den först är utbildning. Genom digitalisering och genom att 
tillgängliggöra får alla tillgång till information och det är inte bara exklusivt för ett fåtal. 
Här syftar hon i första hand på forskare och till viss del studenter. Ser man på de mindre 
kulturinstitutionerna, så skulle detta betyda att deras användare inte behöver besöka de 
fysiska institutionerna för att få tillgång till vissa dokument. Idag kommer du inte åt 
vissa samlingar om du inte befinner dig i närheten och kan besöka institutionerna. En 
ökad kunskap för forskarna är den andra fördelen. Genom digitalisering får forskarna 
enligt Hughes chans till en fördjupad kunskap om världen och ett nytt sätt att skaffa sig 
kunskap. Genom att fler kommer åt kulturinstitutionernas samlingar, ju mer information 
når ut. Information som hypotetiskt kan ha en betydande roll för forskningen i 
framtiden. Den tredje och största fördelen enlig Hughes är det kunskapsvärde alla 
människor får genom att ta del av det digitaliserade materialet, oavsett om det är för 
nöje eller nyttas skull. Denna tredje fördel kommer om det digitaliserade materialet hos 
kulturinstitutionerna görs tillgängligt för allmänheten. Idag kommer oftast forskare bara 
i kontakt med det riktigt sköra och unika materialet. Genom digitalisering kan alla få 
tillgång. Ett bra exempel på detta är Silverbibeln som Uppsala universitetsbibliotek har 
låtit digitalisera och göra tillgängligt på internet, medan originalet visas på bibliotekets 
basutställning Expo Rediviva, bakom lamellglas och larm.  
 
 

4.3 Kompetens och förhållningssätt till digitalisering 
 
När det gäller personalengagemang, upplever Danielsson och Karlsson att det i första 
hand är personalen som är intresserade av att sätta igång en digitalisering på biblioteken. 
Danielsson och Karlsson blir oftast kontaktade av just personal vid 
digitaliseringsförfrågningar och de menar att viljan verkar komma underifrån på 
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kulturinstitutionerna. Det är inte ofta det kommer från högre instanser.  
 
Detta engagemang från personalens sida kan man utläsa tydligt ur förstudien. De är 
positiva till att få digitalisera, då de anser att behovet är stort och att efterfrågan av deras 
samlingar ökar. Men i förstudien gick det även att se att det fanns antydningar till att 
personalen själva kunde vara bakåtsträvande i utvecklingen av digitaliseringen på 
biblioteken.  
 

– Vissa bibliotek vill att man skall digitalisera. Andra 

vill att det ska vara som det alltid varit och vissa vill att 

det ska vara ens egen idé. Det får inte vara något som 

någon annan har kommit på att man skall göra. (IP2) 
 
Representanten för förvaltningen hade upplevt utvecklingen av digitaliseringen på ett 
annat sätt. Mer ett bakåtstävande än framåtsträvande från personalens sida:  
 

– Jag har tvärtom upplevt…vad kan man kalla det…..en 

fundamentalistisk attityd ute i verksamheterna till att 

digitalisera. (IP6) 
 

Inom vissa verksamheter hade det upplevts svårt att få förändringar tillstånd, då viss 
personal bara såg hinder med digitalisering och inte möjligheterna. Representanten har 
jobbat i förvaltningen i dryga 8 år och upplever att det var hen som fick tvinga fram det 
första digitaliseringsprojektet vid den tiden. Representantens reaktion på vad som sagts 
av personalen under enkätundersökningen överraskar och hen uttryckte att man bara kan 
hoppas att förvaltningen efter så många år har nått fram med sin information om 
digitaliseringens fördelar och att personalen nu är mycket mer positiva till denna del i 
verksamheten. 
 
Som tidigare nämnts, har DeGracia (2007) listat upp några av de konsekvenser för 
arbetsplatsen och dess personal som kan ske när man börjar digitalisera. DeGracia 
nämner bl.a. att förändring på arbetsplatsen kan leda till stress för personalen. Min 
studie har kanske inte sett några tecken på stress, dock har en stor klyfta mellan personal 
och ledning lyfts fram. Personalen har inför denna studie visat ett stort intresse för att få 
digitalisera, men känner att ledningen går emot dem.  
Ledningens intryck är annorlunda och jag upptäckte under intervjuerna att det helt klart 
fanns en konflikt mellan personal och ledning. En konflikt som inte kan gagna 
digitaliseringen av kulturinstitutioners kulturarv. Lösningen är förbättrad 
kommunikation och just detta nämner DeGracia och menar att detta kan bidra till en 
mer lugnande effekt på arbetsplatsen. Ledningen måste kunna lyssna på input från 
personalen och för att göra personalen säkrare och lugnare bör ledningen satsa på att 
rusta personalen med kunskap om digitalisering. (DeGracia, 2007) 

Även Monson tar i sin artikel upp de rädslor och fällor de mindre kulturinstitutionerna 
gärna går in i när de på egen hand börjar digitalisera. Det de mindre institutionerna inte 
tänker på är att det är de enskilda bibliotekarierna som blir projektledare, 
metadataskapare och webbdesigner i ett. All den kompetensen i en enda människa är 
ovanlig och väldigt få klarar av det. (Monson, 2011) Även detta kan bidra till konflikter 
som kan uppstå mellan personal och ledning. Arbetsbördan blir för svår för personalen, 
som kanske inte har den rätta kunskapen för digitaliseringens olika delar. Denna typ av 
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konflikt har dock inte dykt upp på de kulturinstitutioner jag har undersökt, då de inte 
kommit igång med någon större digitaliseringsverksamhet. 
 
De problem som har uppstått på dessa mindre kulturinstitutioner när det gäller 
kommunikation mellan ledning och personal, har även hänt på större institutioner. KB 
upplevde detta när de gick ifrån det lokala initiativet till att samordna en mer 
standardiserad digitalisering tillsammas med andra kulturinstitutioner. Precis som med 
KBs olika digitaliseringsprojekt, så har de enskilda kulturinstitutionerna ingen koll på 
vad de andra institutionerna gör och hur de vill bygga upp en digitaliseringsverksamhet. 
Inte ens ledningen vet om vad personalen anser om digitaliseringen i de olika 
verksamheterna. Likt KB, så har bristen på samordning och samarbete bidragit till både 
intern och extern kritik och kommunikationen mellan kulturinstitutionerna och dess 
ledning är dålig. Detta mönster som upprepas med de mindre kulturinstitutionerna är 
vad Kjellman kallar utvecklingslinje. I KBs fall blev problemen blev så stora enligt 
Kjellman att de fick skapa ett stort projekt, Digsam, för att råda bot på det som 
försvårade en bra digitalisering. (Kjellman, 2009)   
 
 

4.4 Kulturinstitutionernas ekonomi 
 
Kulturinstitutionerna gav uttryck i förstudien för att ekonomin inte tillät digitalisering. 
Den digitalisering som sker, görs i många fall av bibliotekarierna själva, med vanliga, 
enkla skanners. En av deltagarna i enkätunderökningen berättade om det dåliga 
samvetet som personalen får från chefer när de vill lägga pengar på digitalisering.  

 

– Ekonomin är väldigt tajt. Har haft önskemål om att få 

digitalisera, men har inte fått gehör av kommunen, som 

vill spara. Kommunen säger att de vill rädda personal 

och vi vill bara digitalisera. (IP1) 
 

Representanten för förvaltingen berättade att det i budgeten inte fanns pengar speciellt 
för digitalisering. Det ingick i budgeten för alla verksamheterna som 
kulturinstitutionerna bara var en del i, så chansen att få pengarna att räcka till 
digitaliseringen var inte stor. 
  
Danielsson och Karlsson berättade att projektpengar kan underlätta för de mindre 
kulturinstitutionerna att starta upp projekt som bidrar till digitalisering. Men samtidigt 
menar Danielsson och Karlsson att detta inte är en tydlig trend. Danielsson som sitter i 
KB:s expertgrupp för digitalisering, nämner att KB kan sponsra digitaliseringsprojekt 
finansiellt, men då måste detta gälla digitalisering som har med forskning att göra och 
det är sällan som de mindre kulturinstitutionerna uppnår detta med sin digitalisering.  
 
Personalen anser att ekonomin är ett stort problem för kulturinstitutionerna och de styrs 
av en kulturförvaltning, som inte anser att det finns ett ekonomiskt utrymme för 
digitalisering. Detta trots att kulturförvaltningen skall följa regeringens nationella 
strategi för digitalisering på de statliga kulturinstitutionerna. Personalen menar att 
projekt kan tillföra pengar och med det en chans till att få digitalisera. Men något längre 
framtidsperspektiv på en hållbar digitaliseringsverksamhet finns inte planerad säger 
både personal och kulturförvaltningen. 
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Det är inte bara mindre institutionerna som upplever att de har problem att få ihop 
ekonomi och digitalisering. Emanuelsson (2004) fann i sin studie att även de större 
kulturinstitutionerna som de länsmuseer hon undersökte var beroende av extern 
finansiering när det gällde digitalisering av museernas samlingar. För det är just extern 
finansiering som verkar vara det samlade svaret på hur kulturinstitutioner rent 
ekonomiskt ska kunna digitalisera sina samlingar. 
 
 

4.5 Bevara eller tillgängliggöra  
 
Det framgick i kartläggningen av kulturinstitutionerna att de ville digitalisera för att 
tillgängliggöra. Bevarandet var inte en första prioritering. Vissa ville digitalisera 
populära böcker som blivit sköra och inte tålde att lånas ut. Andra ville kunna nå ut till 
allmänheten med sina nerpackade samlingar som låntagarna inte kom i åtnjutande av 
vanligtvis.  
 
Representanten för förvaltningen berättade att Kulturminneslagens mål vid år 2000 var 
att bevara och förvara kulturarvet. Men hen menade att biblioteken är tvungen att 
komma ihåg att lagen som kom till 1989, ändrades under 90-talet. Under denna period 
pågick kriget på Balkan och omvärlden hade börjat se krigets effekter på Balkans 
kulturarv. Det var då man bestämde sig för att bevarandet var det viktigaste. Men den 
1/1-14 kom Kulturlagen att ändras. Namnet har ändrats och den nya lagen heter 
Kulturmiljölagen och dess huvudfokus är tillgängligheten när det gäller kulturarvet.   
 
Representanten för förvaltningen kunde dock se kommande problem, då det som kan 
försvåra tillgängliggörandet är upphovsrättslagen: 

 

– Det som kan försvåra tillgängliggörandet är den 

juridiska delen, d.v.s. upphovsrättslagen. Kunskapen är 

inte så stor och det blir lätt ett internt problem, som vi 

måste bli bättre på. (IP6) 
 
 

Danielsson och Karlsson såg på saken lite olika: 
 

– Jag anser att det primära målet för digitalisering är 

tillgänglighet. (Danielsson) 
 
– Kan hålla med till en viss del, men det finns ex 

dokument från 1800-talet, med väldigt dålig 

papperskvalitet och där är det viktigt att digitalisera 

för att bevara ex lokal historia. (Karlsson) 
 

Överlag, kan man konstatera att tillgängligheten är det de flesta vill proritera. Det som 
digitaliseras skall inte bara bevaras och gömmas undan, utan komma allmänheten till 
användning. Detta får även sitt stöd i den nya kulturmiljölagen som också anser detta 
vara det primära med att digitalisera. Ett mer tillgängliggjort digitalt material har ett 
stort samhällsvärde, enligt Hughes. (2012) Digitaliserat material har stor betydelse för 
forskare, men dessa kan oftast komma åt digitaliserat material som har digitaliserats i 
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bevarandesyfte. Studenter och framförallt allmänhet har inte samma tillgång till sådant 
skyddat material. Här är tillgängliggörande av digitaliserat material av större värde. 
Studenter kan komma åt material för sina studier och allmänheten får en chans att ta del 
av ett kulturarv som annars hade varit oåtkomligt för dem. Oåtkomligheten kan vara att 
materialet är i sådant skick att det inte får hanteras av en allmänhet, men det kan även 
vara att materialet regionalt sätt är för långt bort från användarna. Det geografiska 
avståndet är speciellt vanligt för de mindre kulturinstitutionerna när det gäller att nå ut 
till användare utanför det regionala området.   

Upphovsrätten är en annan svårighet när det gäller att tillgängliggöra material. Lagen 
kan vara svår att tyda och detta bidrar till en osäkerhet när det gäller att digitalisera. 
Kunskapen gällande upphovsrätten var inte stor och detta sätter stopp för viss 
tillgänglighet för kulturinstitutionerna och det kan lätt skapa en rädsla för att publicera 
sitt digitaliserade arbete. Vad händer om kulturinstitutionerna skulle publicera något 
med upphovsrätt och vad skulle de ekonomiska följderna kunna bli? Mycket av denna 
rädsla är grundad på okunskap hos personal och ledning. Ilshammar anser i sin artikel 
att många av minnesinstitutionerna har en något obefogad rädsla. Just kunskapen om 
exempelvis upphovsrätten är inte stor och kulturinstitutionerna tror lätt att de kommer 
bli krävda på pengar om man publicerar. Detta gör att många av minnesinstitutionerna 
avstår. (Ilshammar, 2010) Det finns exempel på institutioner som publicerar och det 
finns de som blir stämda för intrång i upphovrätten. Senast 2013, när Stockholms 
universitet publicerade digitaliserade avhandlingar utan medgivande från 
upphovsmännen. Detta resulterade i en stämning från en upphovsman och Stockholms 
universitet blev dömda till böter. (Delling. 2013) 
 
 

4.6 Förslag till lösningar 
 
Ett flertal av kulturarvsinstitutionerna i förstudien trodde att endast projekt med extern 
finansiering skulle kunna bidra med en lösning, då den interna ekonomin är så starkt 
begränsad. Men chansen till detta kändes inte stor tyckte de flesta. Dock fanns det 
undantag:   

– Men jag tror på en chans. Det blåser andra vindar nu, 

när det gäller beslut om digitalisering. (IP1) 
 

Representanten för förvaltningen har inga direkta förslag på lösningar, utan uttrycker att 
hen anser att det räcker med att följa förvaltningens aktuella verksamhetsplan. Där är ett 
viktigt mål att göra samlingar mera tillgängliga, att de registreras digitalt och görs 
tillgängliga på webben. Alla enheter skall även övergå till en gemensam databas, för att 
öka tillgängligheten, säkerheten och stabiliteten. Digitalisering av fotografier skall 
prioriteras p.g.a. att det är det material som efterfrågas mest och dels för att 
förvaltningen fått projektpengar till att digitalisera fotografier. Men hen nämnde att 
skulle det dyka upp projekt, så skulle man kunna påskynda viss digitalisering. 
 

Danielsson och Karlsson såg även samarbete mellan den centrala och regionala 
forskningen som en bra lösning till att de mindre kulturarvsinstitutionerna skulle kunna 
börja digitalisera mer. Genom ett samarbete skulle de centrala och större institutionerna 
kunna bidra med den nödvändiga tekniska utrustningen, infrastruktur, hjälpa till att 
ladda upp dokument på nätet och koppla upp de mindre kulturarvsinstitutionerna till 
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olika databaser och katalogposter. De centrala institutionerna skulle genom samarbetet 
kunna öka aktiviteten och reklam för ex deras fjärrlån. En annan positiv faktor kunde 
vara att tillgängligheten av material för forskare och studenter skulle öka: 
 

– Det positiva med ett sådant här samarbete är att man  

får en bättre kartläggning över de regionala samarbetarna  

och de mobila enheterna runt om i landet. (Danielsson) 
 

Trots att samarbete skulle kunna underlätta digitaliseringsverksamheten för ett flertal, så 
är det inte allt för vanligt med sådana samarbeten. Emanuelsson upptäckte i sin studie 
att samarbete mellan kulturinstitutionerna var förvånansvärt liten. Trots att de hade 
liknande verksamhet och digitaliseringsprojekt. (Emanuelsson, 2006) Även Jenny 
Johansson fann i sin studie att de bibliotek hon undersökte var präglade av en bristande 
standardisering och samordning. Biblioteken hade ett stort behov av samarbete med 
andra för att täcka de kompetensbehov de hade. (Johansson, 2008). Även Hughes pekar 
på detta, att samarbete mellan institutioner som digitaliserar är viktigt. (Hughes, 2012) 
 
När det gäller hur de mindre kulturinstitutionerna kan underlätta för sig själva och lösa 
digitaliseringsproblem kommer Manson fram till ett antal råd. Man måste vara realistisk 
och inse att man inte kommer klara allt själv. Även extern finansiering är nödvändig för 
att klara av dessa kostsamma projekt. (Monson, 2011) Här bör institutionerna inse 
vikten av samarbete. Både inom kulturförvaltningen, men även söka externa 
samarbetspartners. Dessa externa kan var större institutioner, med andra tekniska och 
ekonomiska förutsättningar. 

Vid studien märker jag dock att det inte är kulturinstitutionerna själva som kommer med 
lösningsförslaget om samordning och samarbete. De talar fortfarande om att satsa på 
mindre och väldigt lokala projekt. Detta lösningsförlag kommer istället från de större 
institutionerna, som sitter på mycket av lösningen, så som erfarenhet, kompetens och 
den tekniska utrustningen. Kjellman för fram kritik mot sin tanke om utvecklingslinje 
och ser faran för de mindre kulturinstitutionerna att gå in i samarbete med de större 
institutionerna. (Kjellman, 2009) Detta är en kritik som ingen av deltagarna i studien 
reflekterade över. Risken finns att särdragen och att den regionala mångfalden kan 
försvinna i ivern att ingå i ett samarbete och det är något båda parter måste tänka på, 
framför allt de som kan förlora på det, de mindre kulturinstitutionerna. 
 
 

5. Diskussion och slutsatser 
 
Mitt syfte med denna uppsats var att ta reda på vilka faktorer som påverkar att man inte 
prioriterar digitalisering på de mindre kulturinstitutionerna och hur man kan hitta 
lösningar på dessa problem.  
 
För att uppnå mitt syfte utgick jag ifrån frågeställningar och skall här besvara dem 
utifrån uppsatsens resultat och analys. 
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1. Hur kan digitaliseringen på en kulturinstitution påverkas av personalen? 
 
Personalen kan på olika sätt påverka digitaliseringen på sin arbetsplats.  
Dels genom att vara aktiva och jobba för digitalisering och dess prioritering, 
men de kan också påverka genom att vara negativa till digitalisering.  
När det gäller den senare påverkan, så kan orsakerna vara många till varför 
personal skulle uppträda negativt. Är kommunikationen mellan personal och 
ledning dålig, påverkar detta hela verksamheten. Har de olika mål och 
prioritering, påverkar även detta verksamheten beträffande digitalisering.  
En bra samordning och samarbete internt, mellan ledning och verksamhetens 
personal, är avgörande för ett fungerande digitaliseringsarbete på dessa mindre 
kulturinstitutioner.  
 
 

2. Vilka andra faktorer påverkar? 
 
Andra faktorer som påverkar är ekonomin. Den är väldigt begränsad för de 
kulturinstitutionerna i min studie. Man är beroende av extern finansiering för de 
mindre digitaliseringsprojekt man startar upp. Det finns helt enkelt inte utrymme 
i den egna budgeten.  
 
Brist på kunskap och teknisk utrustning är en annan faktor som påverkar. Både 
kulturinstitutionerna själva och ledningen medger att deras 
digitaliseringskunskap inte är stor och kunskapen om den juridiska delen, som 
exempelvis upphovsrätt känner de sig dåligt insatta i. Detta är något som inte är 
ovanligt för dessa mindre kulturinstitutioner. Att känna sig osäker på den 
juridiska delen gör att många kulturinstitutioner avstår från att digitalisera.    
 
Behovet är en faktor. Många av kulturinstitutionerna anser sig ha ett stort behov, 
då de anser att stora delar av deras samlingar är unika. Detta är oftast inte fallet, 
då KB själva har samma material. Men dålig samordning mellan olika 
kulturinstitutioner, gör att man inte har kunskapen om vad som är digitaliserat 
runt om i vårt land, när det gäller centrala, men framföra allt det regionala.  
 

 
3. Vad finns det för lösningar för att digitalisering skall börja prioriteras, så att 

kulturinstitutioner får en fungerande digitaliseringsverksamhet? 
 
Kulturinstitutionerna själva ser gärna att det uppkommer mer projekt liknande 
de de redan har haft. Ledningen verkar nöjd med hur deras verksamhetsplan ser 
ut och inga större förändringar finns på sikt. Dock är det mer centrala aktörer 
som menar att samordning och samarbete utanför kulturinstitutionernas egna 
verksamheter är nödvändigt för att de ska kunna få en meningsfull 
digitaliseringsverksamhet. De större centrala institutionerna sitter på kunskap, 
erfarenhet och framförallt en kompetens beträffande digitalisering. De har också 
den nödvändiga tekniska utrustningen, som de mindre kulturinstitutioner inte 
kommer i närheten av på egen hand. 
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Digitalisering är ett sådant komplext ämne med olika aspekter, allt från personalfrågor 
och ekonomi till tillgänglighet och nationellt intresse. Utifrån detta så tycker jag att mitt 
val att analysera materialet utifrån tre teoretiska begrepp, samhällsvärdet av att 
digitalisera enligt Hughes, Kjellmans utvecklingslinje och digitaliseringens påverkan 
enligt De Garcia, har gjort att jag har kunnat redovisa resultat på ett bredare sätt och alla 
de viktiga aspekter inom digitalisering som kommit upp har kunnat behandlas. 

Kjellmans begrepp om utvecklingslinje passar in i den beskrivning av utveckling som 
kulturinstitutionerna genomgår. Alla de olika institutionerna jobbar på egen hand, utan 
samarbete med varandra eller med externa samarbetespartners. Detta är inte till fördel 
för en fungerande digitaliseringsverksamhet. Precis som exemplet KB, som Kjellman 
tog upp, så skulle kulturinstitutionerna kunna utveckla sin digitalisering om de 
förbättrade kommunikationen med varandra, samarbetade och skapade en form av 
standard för hur kulturinstitutionerna skall bedriva sina digitaliseringar. Kommunikation 
måste börja med att ledning och personal börjar kommunicera. De måste ha samma syn 
på digitaliseringsverksamheten för att den skall kunna startas upp och utvecklas. Sedan 
bör denna kommunikation kunna leda till samarbeten utanför verksamheten, med andra 
mindre kulturinstitutioner, men kanske framförallt större institutioner 
 
Hughes begrepp om värdet på det digitaliserade har täckt in många områden. Dels det 
nationella intresset för regionalt digitaliserat material och dels hur det digitaliserade 
materialet har ett samhällsvärde. Att få digitaliserat de mindre kulturinstitutionernas 
kulturarv kan påverka forskares arbete, studenters studier, men framförallt kommer det 
garanterat påverka hur allmänheten kan få tillgång till sitt kulturarv. Begreppet täcker 
även in tillgänglighet och bevarande. Genom denna studie har man kunnat se att synen 
på att prioritera tillgängliggörande framför bevarande är större. Att kunskapen kan 
spridas ut till en större grupp, istället för en liten sluten, har ett större värde för 
kulturinstitutionerna.  
 
Slutligen ser man DeGracias begrepp om digitaliseringens påverkan framför allt i det 
som tar upp personalens reaktion på digitalisering. De konflikter som DeGracias 
nämner kan uppstå vid en digitalisering, ser man hos de kulturinstitutioner som varit 
delaktiga i studien. Bristen på kommunikation har lett till konflikter mellan personal och 
personal och ledning. Lösningen för detta är en förbättrad kommunikation mellan 
kulturförvaltningen och kulturinstitutionerna. Tittar man även på den tidigare 
forskningen, tycker jag att resultatet stämmer bra överens med vad forskare tidigare har 
sett. Samarbete och standardisering är något som ständigt har kommit upp som en 
effektiv lösning från tidigare studier. 
 
När det gäller mina metodval tycker jag att de har lett till att studien har kunnat ge en 
bra och en rättvis bild över hur situationen ser ut på mindre kulturinstitutioner. Alla har 
på olika sätt, kunnat komma till tals och berätta det de tycker om sin verksamhet. 
Anonymitet för intervjupersonerna tror jag har bidragit till mer öppnare svar på mina 
frågor. Den har kunnat visa att det ligger en form av konflikt mellan institutionerna och 
förvaltningen och de upplever inte digitaliseringsverksamheten på samma sätt.  Det 
hade varit intressant om jag även hade kunnat genomföra en fokusgruppintervju på de 
fem kulturinstitutionerna. Den metoden hade kunnat ge ännu mer, då en diskussion hade 
kunnat sättas igång, samtidigt som man hade fått se deras reaktioner på vad de andra 
parterna tycker. I och med att det råder brist på kommunikation mellan institutioner 
hade detta kunnat bli väldigt intressant, men det kunde också gjort att de inte hade gett 



25 

 

helt ärliga svar inför de andra.  
 
Det har varit till en fördel att använda mig av delanalys, då jag intervjuat så många 
människor. Genom att jag har kunnat dela upp texten i olika temadelar med hjälp av 
bl.a. citat från intervjupersonerna, så har detta bidragit till att lättare se 
kulturinstitutionernas likheter, fånga upp mönster och tendenser i deras svar. 

Det mest överraskande för mig med denna uppsats resultat var att få ta del av dessa 
mindre kulturinstitutioners tankar om digitalisering och hur positivt de kände inför det, 
samtidigt som ledningen inte alls kände igen detta. När personalen och ledningen inom 
samma förvaltning har så olika uppfattningar om hur verksamheten ser ut, är det inte 
konstigt att det uppstår sådana konflikter, där personalen hävdar att ledningen ger dem 
dåligt samvete och ledningen i sin tur anser att delar av personalen har en 
bakåtsträvande attityd ute i verksamheterna till att digitalisera. När det blir en sådan 
klyfta mellan personal och ledning förstår man varför digitaliseringsverksamheten inte 
kan fungera och framförallt varför den inte kan utvecklas.  
 
Man kan bara hoppas på att kulturinstitutionerna får till en bra samordning och 
samarbete i första hand internt, så att konflikter och den interna kritiken upphör, men att 
de sedan söker sig ut till andra aktörer för en extern samordning och samarbete, som jag 
tror skulle gagna deras digitaliseringsverksamhet när det gäller deras regionala 
kulturarv. 
 
 

6. Förslag till fortsatt forskning 
 
Om en av de stora lösningarna till digitaliseringsproblemen för mindre 
kulturinstitutioner skulle vara samordning och samarbete, så skulle detta kunna bli ett 
intressant forskningsämne. Det tar tid att bygga upp sådana stora projekt, där det är 
många olika aktörer som skall samsas och komma fram till en bra samordning. En 
studie som kunde visa hur resultatet blev för de mindre kulturinstitutionerna, skulle vara 
intressant att ta del av. Skulle farhågorna om att förlora sina särdrag och sin mångfald 
till priset för att få digitalisera besannas? 
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Bilaga 1 
 
Mailutskick för förfrågan angående telefonenkätundersökningen.  

Hej! 

Mitt namn är Ingela Fryklund och jag studerar Bibliotek- och informationsvetenskap på 
Högskolan Borås. Denna termin skriver jag min kandidatuppsats, som handlar om 
bibliotekens digitalisering på regional nivå. 
Jag undra om ni på _______________________ skulle kunna tänka er att delta i en 
telefonenkät, där jag kommer ställa 10 frågor som har med digitalisering och ert 
bibliotek att göra. Det spelar ingen roll för enkätundersökningen om ni idag digitaliserar 
era samlingar eller ej.  
Om ni kan tänka er att delta, bestämmer ni en tid som passar er under v.44-45, då jag 
kan ringa och ställa mina frågor. Själva telefonenkäten kommer inte ta mycket av er tid, 
men det kommer att bidra med oerhört värdefull information för min uppsats.  
 
Har ni några frågor, så tveka inte att kontakta mig. 
Vänliga hälsningar 
Ingela Fryklund 
Tfn: xxx xxx xx xx 
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Bilaga 2 

 
Frågor till telefonenkätundersökningen 
 
1. Har ni känt behov av att digitalisera något i era samlingar? Om ja, vad i så fall? 
 
2. Har ni digitaliserat något ur era samlingar? Om ja, vad har ni digitaliserat? Om nej, 
varför inte? 
 
3. Har ni fått önskemål av era besökare/låntagare om att digitalisera ett eller flera verk 
ur era samlingar?  
 
4. Hur skulle ni gå tillväga idag, om ni skulle digitalisera något ur era samlingar? 
 
5. Om ni fick chansen, skulle ni vilja digitalisera delar av era samlingar? 
 
6. Vad skulle digitalisering av era samlingar innebära för er som bibliotek? 
 
7. Anser ni att det finns ett nationellt intresse av hela eller delar av era samlingar? Om 
ja, vad är det? 
 
8. Har ni något i era samlingar ni anser är unikt, d.v.s. är det enda i sitt slag? Om ja, vad 
är det? 
 
9. Känner ni att ni har utrymme i er ekonomi för att digitalisera delar av era samlingar? 
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Bilaga 3 

 
Frågor till representant för kulturförvaltningen: 
 

1. Hur ser ni på att så många av era bibliotek och museum vill, men inte kan 
digitalisera?  
 

2. Hur planerar ni att uppnå Kulturnämndens mål för digitalisering? 
 

3. När det gäller digitalisering, ligger er fokus på att digitalisera små delar av er 
samling (kritisk) eller hela samlingar (mass)? 
 

4. Har ni några samarbeten när det gäller digitalisering? Det gäller både mellan 
biblioteken och biblioteken och externa samarbetspartners.  
 

5. Hur uppmuntrar ni era bibliotek och museer att digitalisera? Skapas det ex 
projekt? 
 

6. Hur ser budgeten ut för digitalisering i er verksamhet? 
 

7. Har budgeten förändrats de senaste åren för digitalisering? 
 

8. Hur upplever ni att personalen känner inför digitalisering? Finns det personal 
som är för och emot? 
 

9. Vad är kulturarv för er? 
 

10. Vad anser ni bör prioriteras i en samling, när det gäller digitalisering? 
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Bilaga 4 
 
Frågor till KB:s expertgrupp för digitalisering, Mats Danielsson och bibliotekarien 
Christer Karlsson från Umeå universitets bibliotek 
 
1. Upplever ni det vanligt med mindre bibliotek som vill, men inte kan digitalisera? 
 
2. Vad är de vanligaste orsakerna till att mindre bibliotek inte digitaliserar? 
 
3. Vad är det som biblioteken oftast vill digitalisera ur sina samlingar? 
 
4. Vad är vanligast, massdigitalisera hela samlingar eller en mer kritisk digitalisering 
med få dokument? 
 
5. Vem ligger oftast bakom viljan att digitalisera på ett bibliotek? Personal, låntagare el 
ledningen för biblioteken? 
 
6. Vad rekommenderar ni att ett mindre bibliotek bör prioritera vid en digitalisering och 
varför? 
 
7. Bevara eller tillgängliggöra? Vad bör ett mindre bibliotek välja att göra i första hand? 
 
8. Tycker ni att det satsas på digitalisering på de mindre biblioteken runt om i Sverige? 
 
9. Upplever ni att det satsas mer i budgeten när det gäller digitalisering på de mindre 
biblioteken? 
 
10. Hur tror ni att man kan göra för att underlätta digitalisering för mindre bibliotek? 
 
11. Kan samarbete mellan biblioteken vara en typ av lösning? Finns det några konkreta 
exempel? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


