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Digitalisering av böcker
– för vem och för vilka behov?

Dick Claésson och Mats Malm

Det talas ofta om litterär kanon: en kärna kring vilken den svenska 
litteraturen och vår kulturella identitet har formats. Och nog går det 
att sätta ihop en litteraturlista som är mer eller mindre självklar. Att 
den borde omfatta August Strindberg, Selma Lagerlöf, Carl Jonas 
Love Almqvist och Karin Boye skulle de flesta kunna enas om. Men 
hur skulle listan se ut när vi närmade oss plats 50, 83, 134 eller plats 
2382? Och vad har vi egentligen för användning av kanon? Vill vi 
inte ha möjligheten att söka oss fram till det som inte har blivit före-
skrivet av andra? Det råder inget tvivel om att vi behöver digitalisera 
den svenska litteraturen, men det finns en rad frågor att beakta – 
också om man bortser från den viktigaste: vem skall betala?

Litteraturbanken är en ideell förening som har till uppdrag att 
digitalisera och göra den svenska litteraturen tillgänglig för alla. Det 
handlar alltså om allas kulturarv, om de litterära skatter som göm-
mer sig i biblioteksmagasin och arkiv, som vår tids marknadskrafter 
måhända förkastar, men som trots det förblir ekokammare för de liv 
vi lever och klangbotten för det samhälle som vi vill skapa: ett litte-
raturens kulturarv som samtidigt är både historia och framtid. Den 
digitala tekniken ger oss redskap med vilka vi kan avtäcka historien 
till samtidens och framtidens fromma.

Litteraturbankens urval görs utifrån vissheten om att ingen lis-
ta kan göra mångfalden i litteraturhistorien rättvisa, och att ingen 
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– oavsett kompetens, lyrisk sensibilitet eller maktposition – förmår 
göra en för alla tider korrekt bedömning om vad som ska sättas före 
något annat. Synfältet måste helt enkelt vidgas. Vill vi förstå vår kul-
tur och historia behöver vi tillgång till långt fler verk än vad som kan 
föreskrivas i kanon. 

Ändå måste vi i varje givet ögonblick välja. Vilka verk digita-
liserar vi nu, och vilka kan vi vänta med? Här handlar det om att 
försöka förutse de varierande behov som olika läsare kan tänkas ha, 
och att arbeta brett med olika behov för ögonen samtidigt. För den 
digitala teknologin omskapar i praktiken biblioteken och öppnar nya 
vägar till de fysiska samlingarna. Att leta efter ett ord eller en fras i 
en tryckt bok kan vara snart sagt ogörligt om textmängden är om-
fattande, och nyttigt för ansträngda ögon är det inte heller. Att söka 
i en bok som digitaliserats – eller i tusen på en gång – är så mycket 
enklare. 

Behovet av välkurerade material
Forskningen har en mycket lovande framtid kring digitala material 
och metoder – men Litteraturbanken riktar sig ju också till allmän-
heten, biblioteken och undervisningen, och här har vi ett starkare 
fokus på vad man kan beskriva som klassiker, även om vi gärna vill 
bredda allas kontakt med det litterära kulturarvet. Alla har tillgång 
till allt vi tillgängliggör, men för den som är intresserad av att läsa en 
njutbar bok i fåtöljen gör vi noggrant kontrollerade epubfiler för läs-
plattan eller mobiltelefonen – vi närmar oss ett tusental sådana.1 De 
är fritt nerladdningsbara från vår hemsida och via Libris, och genom 
Libris kan också alla folkbibliotek införliva dem i sina kataloger och 
erbjuda sina läsare.2 

För den som vill stifta nya bekantskaper erbjuder vi en rad pre-
sentationer och introduktioner till författarskap och genrer.3 

För lärare och elever från förskola till gymnasium erbjuder vi läs-
material, uppgifter och didaktiska introduktioner i Litteraturban-
kens skola.4

Under 2018 införlivar vi Dramawebbens svenska dramatik och 
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Svenskt översättarlexikons unika presentationer av den utländska lit-
teraturens väg in i den svenska kulturen. 

Tryckta verk är förstås en sak; där har OCR-tekniken mycket att 
ge och utvecklingen på den fronten går hela tiden framåt (inom en 
framtid kanske vi till och med kan lösa problemet med äldre fraktur-
stil – även om det lär dröja längre än vi önskar). De digitala faksimi-
len av förstautgåvor ger bokhistoriska ingångar av ett slag vars bety-
delse har blivit allt starkare under senare år. Men vill vi omdefiniera 
hur kanon skrivs fram så måste också bibliotekens, arkivens och pri-
vatsamlarnas ofta mer osynliga bestånd inventeras och tillgängliggö-
ras digitalt. En handskrift låter sig inte fånga lika lätt som en tryckt 
bok, men den bär också på avgörande information och utvecklingen 
av HTR (Hand-written Text Recognition till skillnad från tryckens 
Optical Character Recognition) ger goda löften för framtiden. (Att 
specialsamlingar kan ha ett stort allmänmänskligt intresse visar de 
omfattande och ställvis konkurrerande digitaliseringar som utförts 

Gunnar Ekelöf och Stig Åsberg på Mörkö, 1936 (Erik Asklunds samling, Göteborgs 
UB. Fotograf okänd).
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på svenska kyrkböcker och annat material med bäring på släktforsk-
ning – men det finns förstås långt fler material som är viktiga för vår 
kunskap om det förflutna.) Vi erbjuder helt unika handskriftsmate-
rial, till exempel av August Strindberg och Erik Johan Stagnelius, 
och har börjat arbeta med ”utställningar” kring verks uppkomst och 
utveckling, till att börja med Gunnar Ekelöf.5

Behovet av ”råa” material
Det välkurerade materialet är i hög grad användbart för forskare, 
men framtidens forskning ställer också helt andra krav. Litteratur-
banken arbetar för närvarande med flera stora digitaliseringsprojekt, 
där bland annat ”den andra industriella revolutionen” och det mo-
derna genombrottet i svensk litteratur kommer att öppnas för nya 
tolkningar när all prosafiktion som trycktes mellan åren 1870 och 
1900 digitaliserats och gjorts sökbar. Det stora omfånget kräver för-
stås en hel del automatiserade processer där tekniska verktyg står i 
centrum – katalogisering på detaljnivå och manuell inskrivning av 
metadata får hållas till ett minimum av rena kostnadsskäl. Tanken 
är att en automatiserad OCR-process, kompletterad av en kvalifi-
cerad men nedbantad redaktionell insats, ska ge så goda resultat 
att den stora textmassan blir användbar för både forskare och all-
mänt intresserade läsare när stora mängder blir läsbara som faksimil 
och därtill sökbara och möjliga att processa med nya tekniker för 
så kallad text mining. Denna textuella gruvdrift har många former, 
bland annat kan man spåra släktskap, citat och lån i stora material 
genom sequence alignment (en metod lånad från genteknikens ana-
lys av DNA-strängar) och genom topic modeling kan man lämna de 
ordagranna överensstämmelserna för att följa hur teman tas upp och 
sprids över stora textmaterial.

Att välja den industriella revolutionen och det moderna genom-
brottet som exempel på hur en riktad massdigitalisering kan genom-
föras är ett rätt självklart val: det är en tydligt avgränsad korpus som 
fångar en betydelsefull period i det moderna Sveriges framväxt, och 
resultaten kan förväntas spegla samhället på bred front. Dels kom-
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mer projektet att ge tillgång till ett makroperspektiv, där forskaren 
plötsligt kan överblicka ett stort fält och spåra betydelsefulla linjer i 
materialet. Dels kommer det att ge tillgång till enskilda författarskap 
och verk som kan bearbetas vidare på olika sätt. Med den här typen 
av stora digitaliserade material tror vi att den svenska skönlitteratu-
ren kommer att öppnas upp som källa för en lång rad humanistis-
ka och samhällsvetenskapliga discipliner: vi får möjligheten att läsa 
om vår historia. På sikt behövs allt – den svenska skönlitteraturen; 
skönlitteratur översatt till svenska; svensk skönlitteratur översatt till 
andra språk; alla böcker tryckta på svenska.

Ambitionen att öppna upp litteraturen för sådan databaserad 
forskning präglar de flesta länder, och Sverige ligger verkligen inte 
i framkant. Idag har Litteraturbanken 2 500 verk och ytterliga-
re har producerats av inte minst forskningsbiblioteken och Projekt 
Runeberg. Men Norge har tillgängliggjort alla böcker som någonsin 
tryckts på norska och i Norge fram till år 2000: en halv miljon. Nas-
jonalbibliotekets bokhylla.no ger alltså tillgång till det norska kul-
turarvet och all den dokumentation som återfinns i de böcker som 
inte är skönlitteratur. Nästa mål är alla tidningar. I Sverige har inga 
offentliga medel avsatts för systematisk digitalisering av det slaget 
– trots att regeringen på sin hemsida proklamerar att ”Sverige ska 
vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter”.6

Utvecklingen är nödvändig, även om Sverige har fått en dålig of-
fentlig start. Tekniken för att producera och hantera digitala material 
utvecklas hastigt, och en rad samarbeten, både nordiska och interna-
tionella, har etablerats. Vi initierade för några år sedan Centrum för 
digital humaniora vid Göteborgs universitet och föreningen Digital 
humaniora i Norden för att skapa mötesplatser kring framtidens möj-
ligheter att utnyttja inte bara text utan alla typer av digitala material 
och metoder.7 Intresset och behoven visade sig vara mycket stora: i 
mars 2018 hölls den tredje nordiska konferensen i Helsingfors. Till-
sammans med inte minst skandinaviska utgivningsprojekt och ame-
rikanska experter på text mining driver vi också Culture Analytics and 
Text Mining (CATMIN): A Nordic Cooperation, som leds från Aarhus.
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Under tiden utvecklar vi möjligheterna att producera stora text-
mängder. Vi har länge haft goda samarbeten med Kungl. biblioteket 
och Göteborgs universitetsbibliotek, och Göteborgs universitetsbib-
liotek har etablerat ett nätverk med Lund, Umeå och Uppsala för att 
producera större mängder text. Parallellt startar vi en till produk-
tionslinje med Uppsala universitetsbibliotek/Alvin8 och Mediekon-
verteringscentrum i Fränsta. 

Hur imponerande det norska Nasjonalbibliotekets tekniska och 
ekonomiska insats än är, får man fråga sig om inte den juridiska in-
satsen är ännu större. Alla centrala aktörer har enats om att göra det 
litterära kulturarvet tillgängligt för medborgarna och forskningen i 
ett slags samstämmighet som verkar mycket långt från situationen i 
Sverige. Lösningar kommer säkert att komma till i framtiden, men 
tills vidare får vi inrikta oss på det material som inte är rättighets-
skyddat.

Stora löften för framtidens forskning, alltså – men hur länge hål-
ler det som görs? I den mån man tänkt sig att digitaliseringen skulle 
göras en gång för alla, i så hög upplösning och informationsrikedom 
att den aldrig behövde göras om, har man fått reducera anspråken. 
Faksimilen av boksidor skall vara så bra som möjligt, men skall sam-
tidigt gå att producera och hantera effektivt med de begränsningar 
dagens teknologi ger. Förhoppningsvis räcker bildkvaliteten långt, 
men sådant är svårt att bedöma: digitaliseringar som gjorts de se-
naste decennierna har inte sällan behövt göras om. Helt centralt är 
förstås att de bildfiler som framställs kan konverteras så att våra da-
tabaser kan migreras när nya format och standarder växer fram. Med 
OCR-bearbetningen förhåller det sig annorlunda: där utvecklas tek-
nikerna hela tiden, så att vi måste bygga in möjligheten att göra om 
den optiska teckenigenkänningen med jämna mellanrum. Vi siktar 
alltså på att kunna lagra och använda bildfilerna så länge som möj-
ligt, men förbättra sökbarheten kontinuerligt.
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Dörröppnare och vägvisare
Ett arkiv är utmärkt när man vet vad man söker, men biblioteket 
erbjuder också ingångar och vägar att närma sig både det bekanta 
och det obekanta. Det är viktigt att enskilda insatser koordineras 
och att de digitaliseringar som faktiskt genomförs presenteras på lätt 
åtkomliga och användbara sätt. Ett fysiskt bibliotek tar plats i stads-
rummet, och det är svårt att gå förbi det utan att notera att det finns. 
Men de digitala biblioteken behöver byggas med desto fler dörrar 
mot omvärlden. Vi behöver öppna valvens dörrar, bygga de digitala 
bibliotek som fångar också handskrifternas och arkivens svåråtkom-
liga innehåll. Här är Alvin ett centralt initiativ – vi samarbetar och 
försöker komplettera varandra. Hur hittar man fram till använda-
ren utanför högskolebiblioteken och universiteten? Hur får man den 
ovana arkivanvändaren att ge sig arkiven i våld? Hur lockar man till 
användning?

Centralt är att nogsamt kurera valda delar av de samlingar man 
tillgängliggör. Här behöver höjdpunkter ur det som har digitaliserats 
lyftas fram som nationella angelägenheter: Strindbergs 8800 brev, 
fullt sökbara, läsarbreven till Selma Lagerlöf, Gunnar Ekelöfs origi-
nalmanuskript, de fornsvenska handskrifterna hos Kungliga biblio-
teket, det (än så länge otillfredsställande inlåsta) tillgängliggörandet 
av äldre svenska dagstidningar, svenska barn- och ungdomsböcker 
från förr, Stagnelius handskrifter – för att nämna några slumpmäs-
sigt valda material ur tryckt och otryckt. Och riktlinjer för framti-
dens digitaliseringar bör dras upp. Vem, om någon, tar ansvar för 
att bevara vår tids digitala korrespondens mellan förläggare och 
författare? Kommer de stora universitetsbibliotekens okatalogisera-
de tryck någonsin att katalogiseras – eller ska man helt enkelt satsa 
på att digitalisera helheten och låta de automatiska processerna skö-
ta hanteringen av ett slags grundläggande ”katalog” i digital form? 
Med vilka medel skall de femtontusen skillingtryck som gömmer 
sig i Kungl. bibliotekets samlingar digitaliseras och tillgängliggö-
ras? Vad händer med de författararkiv som doneras till bibliotek 
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och arkiv? (Redan nu är ju de bestånd som finns i arkiven och som 
ännu inte digitaliserats av sådant omfång att det lär ta decennier, 
om inte sekler, att digitalisera dem mätt med dagens arbetstakt.) 
 Författaren Sven Lindqvist födde en gång tanken om ett bärbart 
bibliotek med klassisk litteratur: en samling böcker som gick att nå 
oavsett var man befann sig i världen. Och ur denna idé uppstod Lit-
teraturbanken. Skönlitteraturen gestaltar och omvandlar samhället, 
och biblioteken är samhällets minne. I det digitala biblioteket råder 
ingen brist på lagringsutrymme, det som brister hittills är resurserna 
att fylla det. Det behöver inte gallras i bestånden – men vägarna in i 
arkivet måste göras så farbara som möjligt för så många som möjligt. 
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Noter
1 https://litteraturbanken.se/epub
2  Libris-bibliotek med batchexport anger sigel ”Litt” i sin exportprofil för att få Litte-

raturbankens uppdateringar automatiskt. Information finns hos Libris kundservice: 
driften@kb.se. 

3 https://litteraturbanken.se/presentationer
4 https://litteraturbanken.se/skola
5 https://litteraturbanken.se/presentationer/specialomraden/Spj.html
6 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitalisering
7 http://cdh.hum.gu.se; http://dig-hum-nord.eu
8  Alvin är en plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv. 
 Se www.alvin-portal.org.
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