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Inledning 

Digitalisering är en företeelse som har kommit med utvecklingen av 
informationstekniken. En text från en bok kan digitaliseras vilket betyder att 
man för över texten till ett nytt (digitalt) format. Det skulle helt enkelt kunna 
gå till så att man skriver av texten från boken till en ordbehandlare. Det som en 
gång var tryckta ord på en boksida blir istället till en kod av ettor och nollor 
(engelskans digitals) och samlas i en datafil. Med hjälp av ett dataprogram kan 
man kalla fram koden så att den på datorns bildskärm framställer samma ord 
som man såg på boksidan. Detsamma kan göras med bilder. Digitala texter och 
bilder kan reproduceras i stora mängder utan att det egentligen kostar något. 
Utvecklingen under de senare åren går mot att fler människor får tillgång till 
Internet. Fler personer skulle således få möjligheten att, som i vårt hypotetiska 
exempel, ta del av vad som ursprungligen stod i ovan nämnda bok. Häri ligger 
en nytta med digitalisering: ett ökat tillhandahållande.  

Digitalisering har under det senaste decenniet blivit ett sätt att 
tillgängliggöra kulturhistoriska samlingar. Dessa är ofta svåra att komma åt i 
sitt originalformat. De är ofta unika och finns därför bara på en enda plats, till 
vilken man måste resa om man vill se dem. Ett annat problem är att föremålen i 
samlingarna kan vara sköra och att de därför måste skyddas från hantering. 
Digitaliserar man sådana samlingar blir det istället lätt att komma åt dem 
samtidigt som man inte behöver röra originalföremålen. Häri ligger en annan 
nytta med digitalisering. I denna uppsats tänker jag behandla både 
tillgängliggörande och bevarande av kulturhistoriska samlingar genom att 
beskriva fyra pågående digitaliseringsprojekt inom området för arkiv, bibliotek 
och museer (ABM-området) i Sverige. Projekten bedrivs av Uppsala 
universitetsbibliotek, Kungliga biblioteket, Hallwylska museet och 
Riksarkivet.1

 
1 I uppsatsen använder jag mig av beteckningen Uppsala universitetsbibliotek eller förkortningen UUB, 
då detta omfattar hela universitetsbiblioteket. Om man refererar till verksamhet på ”Carolina Rediviva” 
har man avgränsat sig till sådant som pågår inom universitetsbibliotekets huvudbyggnad. 
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1 Bakgrund och dispositionsöversikt 

1.1 Skälet bakom valet av uppsatsämne 
Utvecklingen på IT-området har eskalerat under de senaste två decennierna. 
Nyheter och förbättringar presenteras årligen. Datorer blir hela tiden snabbare 
och starkare och man gör sig lätt föreställningen att möjligheterna är 
obegränsade. När det gäller visioner om datatekniska lösningar, som kanske 
inte finns idag, tycks frågan inte vara om det kan bli till verklighet av dem, 
utan när. Ur bibliotekariesynpunkt är digitala resurser och Internet optimala 
redskap för kunskapsorganisering och -spridning. Detta har fångat mitt intresse 
och avgjort mitt val av ämne för min magisteruppsats. Uppslaget att skriva om 
digitaliseringen av äldre samlingar har jag fått av min handledare Sten Hedberg 
på Uppsala universitetsbibliotek. 

1.2 Dispositionsöversikt 
Nedan följer först ett kapitel om förutsättningar för digitalisering. Där förklaras 
också centrala begrepp som förekommer i texten. Därefter kommer en 
forskningsöversikt som dels omfattar en litteraturgenomgång, och dels en 
studie av digitaliseringsverksamheten i främst Sverige på senare år. Kapitlet 
med teoretiska utgångspunkter, frågeställningar och metod följer sedan och 
leder sedan vidare till själva undersökningen som omfattas av kapitlen 4-7. Sist 
kommer ett analyskapitel där undersökningarna sammanställs och analyseras. 

1.3 Förutsättningar för digitalisering 

1.3.1 Vad digitalisering är och några begreppsdefinitioner 
Termen digitalisering förklarades i inledningen med ett exempel på hur man 
skulle kunna digitalisera texten ur en bok. Låt oss sedan säga att denna bok 
tillhör ett forskningsbibliotek. Den är gammal och finns endast bevarad i ett 
fåtal exemplar i världen varav ett på vårt forskningsbibliotek. Samtidigt är 
texten av stort intresse för forskningen vilket gör att boken är mycket 
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efterfrågad. För att det exemplar av boken som finns inte skall slitas ut 
belägger man det med restriktioner för utlån. Här begränsas således 
tillgängligheten till boken av bevarandehänsyn. Det blir ett problem för 
forskarna och ett dilemma för bibliotekarierna (som ser det som sin främsta 
uppgift att sprida kunskap). En lösning på problemet är digitalisering. 
Digitaliserar man nämnda bok ökar man 1) tillgängligheten till den samtidigt 
som 2) den gamla boken kan läggas undan i säkert förvar. Man har alltså 
åstadkommit två goda ting med digitalisering. 

En ofta förekommande metod att digitalisera texter är OCR. Det fungerar 
så att ett program läser av bokstäver eller siffror som grafiska former från ett 
dokument. Formerna jämförs sedan mot en lista med ASCII-tecken.2 Stämmer 
formen överens med ett ASCII-tecken registreras detta, tecknet s.a.s. översätts 
från att vara en grafisk form till att bli digital kod. De registrerade ASCII-
tecknen skickas sedan ett efter ett till en datafil. Det kan dock uppstå problem 
när OCR läser av vissa typsnitt. Exempelvis kan ”rn” misstas för ett ”m”.3 Med 
hjälp av OCR kan man snabbt och kostnadseffektivt föra över stora 
textmängder från tryck till digital form. OCR kan dock inte återge 
originaltextens typsnitt eller layout. Likaså faller illustrationer eller skiljelinjer 
mellan textkolumner bort eftersom de inte kan förstås som ASCII-tecken. Det 
man får är ren ASCII-text. Den kan emellertid ges både layout och annat 
typsnitt genom redigering i ett ordbehandlingsprogram. En sådan redigerad text 
kan sparas i pdf-format och sedan läggas ut på Internet.4 Ett annat sätt att 
publicera texten på Internet är att skapa ett digitalt dokument i HTML-format. 
Med hjälp av HTML-taggar kan texten ges både layout och typsnitt. 

OCR-tekniken är bra när det främst är texten man intresserar sig för. Det 
finns emellertid mycket material i arkiv, bibliotek och museer som skulle 
behöva visas så som det ser ut; man behöver se en bild av föremålet. En 
litteraturhistoriker kanske vill kunna läsa en text i sin ursprungliga layout med 
originaltypsnitt, och t.o.m. titta på ev. förekommande illustrationer. Det skulle 
ge litteraturhistorikern en annan läsupplevelse än om hon eller han läste samma 
text i ASCII. En studie av en text i originallayout skulle t.o.m. kunna bidra till 

 
2 ASCII-tecken förklaras av Svenska Datatermgruppen som "7-bitskod för representation av 
alfanumeriska tecken". Svenska datatermgruppen, förkortningsartikel nr. 2. ASCII är en allmänt erkänd 
och använd standard för representationen av bokstäver och siffror. Standarden är fri och kan användas 
(gratis) av alla. 
3 Anteckningar från TLS-föreläsning, 2001. 
4 Pdf förklaras av Svenska datatermgruppen som "filformat från Adobe för att underlätta återgivning av 
dokument med bibehållen grafisk utformning i olika datormiljöer; används bl.a. av Adobe Acrobat". 
Svenska datatermgruppen, förkortningsartikel nr. 10. 
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en rikare texttolkning. Möjligheten finns idag att skapa och organisera sådana 
bilder i digital form. En bok vars sidor har fotograferats skulle kunna studeras 
bild för bild från en dator. Den term som ofta används för skapandet och 
organiserandet av digitala bilder är bilddigitalisering. Som bl.a. framgår i 
denna uppsats undersökningskapitel är detta ett effektivt sätt att tillgängliggöra 
kulturhistoriska samlingar. 

I den här uppsatsen kommer dock huvudsakligen termen digitalisering att 
användas (termen bilddigitalisering uppfattar jag som för snäv). Jag låter 
digitalisering här gripa över två företeelser som måste ske för att 
digitaliseringen av ett föremål skall anses fullbordad. För det första skall 
föremålet skannas. Verbet skanna är ett övertag från engelskan och anses som 
vedertagen term med betydelsen "att läsa in". Den svenska substantivformen är 
skanning.5 I uppsatsen betecknar skanning processen att avbilda ett fysiskt 
föremål i en skanner eller med hjälp av en skannerkamera så att en datafil eller 
bildfil skapas, varur sedan bilden kan återskapas. Bildfiler kan vara i olika 
format och storlek och i uppsatsen omnämns bildformaten TIFF, jpg, fpx och 
pdf. Bildfilerna kan tolkas av särskilda bildhanteringsprogram med vars hjälp 
man kan se bilden på datorns bildskärm och därtill redigera bilden. När man 
har skapat en bildfil sparar man den och ger den ett namn. Bildfilen läggs 
sedan i ett filsystem. 

Den andra företeelsen jag låter digitalisering omfatta i denna uppsats är 
registreringen i databas av informationen om föremålet som skannats. Verbet 
registrera har den allmänna betydelsen att föra in namn eller fakta i ett 
register.6 I uppsatsen används registrera för att beteckna själva handlingen att 
föra in uppgifter om ett föremål i en databas. Uppgifterna som registreras är i 
sig resultatet av att föremålet har katalogiserats (att katalogisera är att göra en 
noggrann och detaljerad förteckning över ett bestånd).7  

Den här uppsatsen behandlar digitalisering av äldre kulturhistoriska 
samlingar. Med detta menas här exempelvis handskrifter, brev, gammalt tryck, 
bildkonst och konstföremål. Sådana samlingar finns på Kungliga biblioteket, 
Uppsala universitetsbibliotek, Riksarkivet och Hallwylska museet. Dessa fyra 
betecknas även som institutioner eller kulturhistoriska institutioner i 
uppsatsen. Institutionerna ifråga är också uppsatsens undersökningsobjekt. 
Detta ord omfattar såväl institutionen som det eller de digitaliseringsprojekt 

 
5 Svenska datatermgruppen, ordlistartikel nr. 36, www.nada.kth.se/dataterm/ (avläst 2002-02-27) 
6 Nationalencyklopedins ordbok, 1996. 
7 Nationalencyklopedins ordbok, 1996. 
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som där bedrivs. Enskilda delar ur samlingarna betecknas däremot som föremål 
oavsett om det gäller dokument, böcker, bilder eller konstföremål. Slutligen 
används begreppet digitalt dokument här i den vida mening så som Roland 
Hjerppe formulerade det 1991:  

…to designate each specific instance of all the systems of soft and hard technology that 
carry/contain digital representations. A digital document is thus something/anything that 
carries/contains a text in digital form.8

 
Enligt Hjerppe omfattar denna definition vad som helst som bär en text i digital 
form. Jag väljer här att utöka betydelsen till något som utöver text även kan 
bära digitala bilder och ljud. 

1.3.2 Tekniska förutsättningar för bildskanning. 
Ett sätt att förklara hur det går till när en bild skannas är att säga att skannern 
eller den digitala kameran översätter det den "ser" till data. Dessa data kan 
sedan tolkas av ett datorprogram. Det som sker vid skanningen är att ljus 
omvandlas till analoga elektriska strömimpulser. De analoga impulserna 
översätts av datorprogrammet till olika kombinationer av impulser/icke-
impulser (digital kod). Svenska datatermgruppen definierar skanner som en 
"apparat för avläsning av grafiska mönster (tecken, bilder) på ett papper för 
återgivning av samma mönster i en datafil".9 Detta mönster består av små 
bildelement eller pixlar som vart och ett beskriver en mycket liten del av det 
avbildade föremålet. Om tätheten av pixlar är stor blir bildens upplösning hög. 
Detta ger bilden god skärpa. 

Vid skanning kan t.ex. en s.k. flatbäddsskanner användas. Denna har som 
namnet antyder en plan yta på vilken man lägger föremålet som skall skannas. 
Den lämpar sig bra för avbildningen av platta föremål som t.ex. ett brev. 
Flatbäddsskannern är konstruerad så att den fokuserar föremålet på ett plan. 
Föremålet måste därför ligga dikt an mot flatbäddsskannerns avläsningsyta. 
Därför lämpar sig flatbäddsskannern inte för avbildning av tredimensionella 
föremål eftersom fokuseringen där måste göras på flera plan, djupmässigt. I det 
fallet använder man istället digitala kameror. Liksom filmkameror har digitala 
kameror linser med vilka man kan ställa in skärpedjupet.  

 
8 Hjerppe, R., 1991. s. 7. 
9 Svenska datatermgruppen, ordlistartikel nr. 36. Man kan även använda termen bildläsare. 
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Dagens digitala kameror ger så pass bra bilder att vissa tror att de på sikt 
kommer att konkurrera ut flatbäddsskannern. Går man tillbaka bara några år i 
tiden var situationen annorlunda. De tidiga digitala kamerorna klarade inte att 
göra bilder med särskilt hög upplösning. För att få digitala bilder av hög 
kvalitet valde man att istället lägga film eller papperskopior i en 
flatbäddsskanner. Inom ABM-området tillämpas idag båda metoderna. Här och 
var fortsätter man att lägga analoga filmbilder (t.ex. dia- eller mikrofilm) i 
flatbäddskanner eftersom denna metod är relativt billig och samtidigt ger ett 
bra resultat. De nya högkvalitativa digitala kamerorna anses visserligen ge de 
allra bästa resultaten men de kostar mycket att förvärva. 
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2 Forskningsöversikt 

Digitalisering är ännu en relativt ung företeelse och det mesta som hittills har 
skrivits om det beskriver olika projekt, hur de har projekterats, vilka 
digitaliseringsmetoder man har använt och ibland också hur resultatet har 
blivit. Möjligen krävs det ett längre tidsperspektiv än vad vi har idag för att det 
som skrivs om digitalisering skall få en mer problematiserande inriktning. Det 
man hittills har kunna utforska är nyttan av digitalisering (bevarande och 
tillgängliggörande). Om några år kanske man kan ställa andra frågor t.ex. i 
vilken grad använder sig den humanistiska forskningen av det historiska 
material som finns tillgängligt på Internet, eller i vilken utsträckning kommer 
man att ha användning för det tidiga 2000-talets digitala samlingar i en 
sannolikt mer tekniskt avancerad framtid? Syftet med de litteraturstudier jag 
gör inför denna uppsats är i första hand att ge mig en orientering inom 
digitaliseringsområdet. En översiktlig genomgång av litteraturutbudet ger vid 
handen att mycket, som antytts ovan, handlar om samma saker. Jag har således 
inte ambitionen att här göra en fullständig bibliografi om ämnet digitalisering. 

Även andra bildningsmöjligheter har stått mig till buds (vilket behandlas 
närmare i de senare delarna av detta kapitel). Jag fick t.ex. en nyttig 
introduktion till de tekniska aspekterna av digitalisering genom att delta i en 
kurs ordnad av Tekniska Litteratursällskapet. En genomgång av Kulturnät 
Sveriges kartläggning har givit mig en uppfattning om digitalisering i Sverige. 
Ett annat berikande material har varit de rapporter som skrivits i samband med 
det arbete som utförs i samverkansprojektet Bilddatabaser och digitalisering – 
plattform för ABM-samverkan. Slutligen berör jag även något av det som sker i 
samverkanssyfte på det internationella planet. 

2.1 Utländsk litteratur 
Den amerikanske professorn Michael Lesk är expert på 
digitaliseringsverksamheten i USA. I US Digital Programs: What Goals? 
belyser han några initiativ som syftar till att utveckla och förbättra 
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möjligheterna att använda digitala bibliotek i USA.10 Ett av dem är Digital 
Library Foundation som är en sammanslutning av digitala bibliotek (numera 
inkluderas även icke-amerikanska bibliotek) som driver olika 
digitaliseringsprojekt för att göra unika samlingar tillgängliga. Lesk menar 
dock att man hittills har digitaliserat och tillgängliggjort för lite. För att 
forskning skall kunna bedrivas på Internet behövs ett mycket större utbud av 
digitaliserade samlingar än vad som nu finns. Man hittar inte tillräckligt med 
material för att t.ex. kunna göra komparativa studier. Forskaren behöver 
alltjämt själv uppsöka institutioner där icke-Internetpublicerade samlingar som 
kan intressera henne eller honom förvaras. Lesks artikel är visserligen några år 
gammal vid det här laget och även om fler samlingar kunnat läggas ut på 
Internet sedan dess lär det nog dröja till dess forskning med kulturhistoriskt 
material uteslutande kan bedrivas hemma vid datorn. Att digitalisera tar lång 
tid, vilket framgår av undersökningen nedan, men på lång sikt kommer 
mångahanda insatser att ha bidragit till att underlätta för forskningen. 

En som ställer sig frågan om det överhuvudtaget är värt att digitalisera är 
Stuart D. Lee. Han har erfarenheter från att ha arbetat med digitaliseringen av 
äldre manuskript på Oxford University. De faktiska kostnaderna för ett 
digitaliseringsprojekt tenderar ofta att överstiga de uppskattningar man har 
gjort, menar Lee. Å andra sidan vinner man fördelarna av att kunna bevara och 
tillgängliggöra på samma gång. Lee frågar sig om det inte finns alternativ till 
att digitalisera och svarar själv att det skulle vara att istället låta bli. Han 
kommer emellertid fram till att digitalisering i längden oftast lönar sig. Han 
varnar emellertid för tendensen bland vissa kulturhistoriska institutioner att 
betrakta digitaliseringsprojekt som statushöjande. Det finns en risk att 
åtminstone de mindre resursstarka institutionerna förleds att ta pengar från t.ex. 
beståndsutveckling för att kunna finansiera spektakulära digitaliseringsprojekt 
som egentligen inte är till så stor nytta för användarna.11

Ett problem som ännu är långt ifrån löst är långtidslagringen av 
elektroniska dokument t.ex. sådana som skapas under digitaliseringar. Allison 
Bullock på Kanadas nationalbibliotek beskriver i en artikel vilka problemen är 
och vad man bör tänka på. Hon definierar bevarandet av digital information på 
detta vis: 

 
10 Lesk, Michael, US Digital Programs : What Goals?, http://www.lesk.com/mlesk/chum97/dli.html 
(avläst 2002-04-09) 
11 Lee, Stuart D., Computers in Libraries. 2001, under rubr. "Lets make comparisons". 
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'Digital preservation' or 'digital archiving' means taking steps to ensure the longevity of 
electronic documents. It applies to documents that are either 'born digital' and stored on-
line (or on CD-ROM, diskettes or other physical carriers) or to the products of analog-to-
digital conversion, if long-term access is intended.12

 
Bullock menar att långtidsbevarandet förutsätter en medveten strategi. Någon 
lösning på problemet som innebär att de elektroniska filerna kan placeras i 
någon form av säker förvaring och sedan tills vidare glömmas bort, existerar 
inte. Glömmer man bort filerna är risken överhängande att de aldrig mer kan 
läsas därför att programvaran i vilken de skapades inte längre existerar eller 
därför att lagringsmediet förstörts av ålder. 

2.2 Svensk litteratur 
En forskare som ägnat sig åt bildens betydelse är Ulrika Kjellman. I sin uppsats 
Konsten att finna en bild från 1998 går hon igenom metoder att registrera och 
indexera bilder. Hon menar att digitalisering kan göra bilder mer lättillgängliga 
men det förutsätter att man har gjort en adekvat beskrivning av dem först. 
Beskrivningen (indexeringen) tar dock mer tid och kostar mer än vad själva 
bildskanningen gör. En bild som skannats men inte indexerats är i princip lika 
svår att hitta som om den i sitt gamla format skulle ha legat osorterad i en 
kartong. 

I Magisteruppsatsen "Kiss that 404 goodbye" från 1998 diskuteras 
problemen med att bevara webbsidor för eftervärlden. Författarna jämför två 
projekt, Kungliga bibliotekets Kulturarw3 och det amerikanska Internet 
Archive, som med sinsemellan olika förutsättningar och mål arbetar med 
frågan. Intressant för mina egna frågeställningar har dels varit beskrivningen 
av den tekniska delen av projekten, dels frågorna om upphovsrätt. Att spara 
webbsidor är en sak men att kunna tillgängliggöra dem är en annan. KB måste 
ha tillstånd från samtliga upphovsmän, vilka uppgår till en ansenlig mängd. Att 
söka upp var och en av dem är inte möjligt. Istället avvaktar man en EU-
lagstiftning som ev. kan undanta bibliotek från de upphovsrättsliga 
bestämmelserna. Internet Archive s.a.s. ser genom fingrarna när det gäller 
upphovsrättsregler men värnar å andra sidan om sina användares personliga 
integritet.13 Vad gäller digitalisering av kulturhistoriska samlingar är fallet ofta 
att man hamnar utanför den upphovsrättsliga problematiken. Samlingarna är 
ofta över 70 år gamla eller också ligger upphovsrätten hos den som 

 
12 Bullock, A., 1999, s. 1. 
13 Ivarsson, A., 1998, s. 73. 
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digitaliserar. För KB:s del är det digitaliseringen av affischsamlingen som 
måste ta hänsyn till upphovsrättsregler. 

I uppsatsen Metadata för det digitala biblioteket ställs frågan vilka 
metadataformat som kan vara lämpliga för katalogiseringen av elektroniska 
resurser, sett ur ett biblioteksperspektiv. Undersökningen går ut på att jämföra 
formaten MARC och Dublin Core. Inte oväntat framgår att ju noggrannare en 
objektbeskrivning görs desto bättre sökbarhet får man. Noggrannheten kostar 
emellertid tid och pengar. Många bibliotek katalogiserar sedan tidigare i 
MARC och menar att formatet även är tillämpligt för elektroniska resurser. En 
fördel gentemot Dublin Core är att MARC-katalogiseringen tillåter en högre 
grad av noggrannhet. Däremot kan MARC-katalogisering i princip bara utföras 
av experter. Dublin Core är däremot utformat så att det lätt skall kunna 
användas av producenter av elektroniska webbresurser för sina ändamål.14 När 
det gäller katalogisering av digitala samlingar kan MARC-formatet bli 
problematiskt. Detta har uppenbarats i ett av undersökningsfallen i min uppsats 
(se kapitel 5). Ett format som i första hand är utformat för böcker och 
tidskrifter blir inte lika användbart för andra media t.ex. bilder. 

2.3 Föreläsning om digitaliseringsverksamhet på 
Blekinge Tekniska högskola 

Genom att besöka ett föredrag ordnat av Tekniska litteratursällskapet i 
november 2001 fick jag en introduktion till den tekniska sidan av 
digitalisering. De två föredragshållarna, universitetslektorn vid Institutionen 
för humaniora och samhällsvetenskap Michael Davis och bibliotekarien Peter 
Linde, kom båda från Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Inledningsvis höll 
de en allmän genomgång om relationsdatabasernas och dokument- och 
bildformatens historia och olika tillämpningar. Därefter övergick 
föredragshållarna till att berätta om digitaliseringsverksamheten på BTH.15

På BTH har högskolebiblioteket bl.a. till uppgift att samla in studenternas 
examensarbeten så att de blir tillgängliga och sökbara. Tanken är att 
examensarbetena skall produceras i digital form. När de sedan är färdiga, 
skickas de till högskolans bibliotek. För att detta skall kunna fungera på bästa 
sätt har man undersökt vilka möjligheter som finns att effektivt samla in och 
organisera elektroniska dokument. Bl.a. undersökte man om standarden XML 

 
14 Björkhem, M., 2000, s. 62. 
15 Anteckningar från TLS-föreläsning, 2001. 
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kunde användas. XML är en standard för strukturering av elektroniska 
dokument.16 Det innebär att man delar upp dokumentets olika textavsnitt i 
kategorier (t.ex. titel, författare, brödtext, osv). Kategorierna läggs i taggar.17 
Taggen representerar i sin tur en tabell i en relationsdatabas. Taggen för 
författare skulle kunna se ut så här: <FÖRFATTARE>Marianne 
Andersson</FÖRFATTARE>. Strukturen för ett dokument framgår av dess 
Document Type Description (DTD).18 Det finns DTD som passar för olika slags 
dokument, t.ex. kan man använda TEI för litterära verk.19 Söker man på taggen 
författare får man fram det eller de dokument författaren har skapat. XML 
stödjer alltså ett söksystem. När man gjort en lyckad sökning får man fram 
något som ser ut som ett webbdokument på datorns bildskärm. Det som då har 
skett är att XML-dokumentet har kopplats till en s.k. style sheet. En style sheet 
är ett program som skapar en layout åt dokumentet, ofta i HTML. BTH valde i 
slutändan ett annat tillvägagångssätt för lagring och återsökning av 
examensarbeten. 

XML är också användbart för bildlagring. I samverkansprojektet 
Bilddatabaser och digitalisering − plattform för ABM-samverkan (se kapitel 
15) berörs XML i förbigående som tänkbart att använda som stöd för 
sökfunktioner.20 Eva Müller på UUB talar om att UUB i framtiden vill kunna 
lagra såväl bilder som metadata kopplat till bilderna enligt XML-standard (se s. 
34). Även Sveriges Lantbruksuniversitet rekommenderar att man i ett 
långtidsbevarande perspektiv bör lagra bilder efter XML-standard. "Fördelen 
att bevara i detta format är uppenbar: datamängden blir inte inlåst utan ligger i 
öppna textbaserade dokument".21

2.4 Kulturnät Sveriges kartläggning av svenska 
digitaliseringsprojekt inom ABM-området 1999 

1999 gjorde Kulturnät Sverige en landsomfattande inventering av 
digitaliseringsprojekt. I listan finns 293 projekt uppräknade, varav några 
återfinns under mer än en rubrik (listan finns på Internet).22 Här har man endast 

 
16 XML är en förenklad version av standarden SGML. 
17 Svenska datatermgruppen rekommenderar att man i Sverige använder termen tagg istället för den 
engelska termen tag. Betydelsen är: "tecken eller teckenkombination som används för märkning eller 
klassificering av data", 2001, Ordlistartikel 132. 
18 Document Type Description. 
19 Text Encoding Initiative. 
20 Larsson, C., 2001, s. 7. 
21 Digitalt bevarande av elektroniska handlingar inom SLU : riktlinjer och rekommendationer, kap. 4.1.2. 
22 Digitaliseringsprojekt inom arkiv, bibliotek och museer / ABM-området, 1999, 
www.kultur.nu/rapporter/digitaliseringsprojekt.html 
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tagit med digitaliseringsprojekt som syftar till att tillgängliggöra samlingar. 
Man påpekar i början av listan att det var svårt att göra den fullständig. De allra 
flesta digitaliseringsprojekten var ännu i uppbyggnadsfasen när inventeringen 
gjordes. I många fall var det tänkt att de skulle läggas ut på Internet medan 
andra istället skulle läggas på CD. Några skulle inte bli tillgängliga för 
allmänheten utan läggas på interna nätverk. De flesta skulle vara gratis medan 
ett fåtal skulle kräva betalning. Nu, tre år senare, bör man betänka att några av 
digitaliseringsprojekten har vidareutvecklats medan andra kan ha lagts ner 
samt att helt nya har startats sedan dess. Många av länkarna på listan är döda 
nu. En uppdatering av sidan vore välbehövlig. 

Projekten är inordnade under rubrikerna Arkiv, Bilder, Böcker och annat 
tryck, Föremål, Kartor, kulturmiljöer och byggnader, Ljud och rörliga bilder 
samt Övriga projekt. Det största antalet digitaliseringsprojekt finner man under 
första rubriken. Av arkivvärldens 142 uppräknade projekt handlar mer än 
hälften om digitaliseringen av kyrkböcker från olika landsändar. Övriga berör 
digitala arkivregister, databaser (t.ex. ortsnamnsdatabaser) och olika 
arkivsamlingar. Under Bilder finner man t.ex. Linnéherbariet, en 
välstrukturerad webbsida med sökmöjligheter, skapad av Naturhistoriska 
riksmuseet.23 Bland de 65 digitaliseringsprojekten under Böcker och annat 
tryckt material finns bibliografiska databaser som BURK och LIBRIS, 
fulltextdatabaser som Mediearkivet och Presstext. En bibliotekswebbsida som 
hela tiden växer är KB:s Digitala biblioteket.24 Där kan man t.ex. se Svenskt 
Tryck före 1700. Här finns idag 15 digitaliserade verk av tidigt svenskt tryck. 
Från varje verk går länkar till bilder av boksidorna. Bildfilerna är i formatet 
Flashpix (fpx) med vilket följer ett bildhanteringsprogram som gör att bilderna 
kan förstoras, förminskas, förskjutas eller beskäras.25 På det viset kan man utan 
problem tillgodogöra sig texterna i sin originallayout. Flashpix lämpar sig 
också för utskrifter, vilket i dag är rätt ovanligt när det handlar om ett 
webbaserat bildformat.  

Bland de 14 länkarna under Föremål finner man en handfull museer där 
t.ex. Hallwylska museet (jämför kapitel 6) och Andréemuseet är omnämnda.26 
Länkarna under Kartor, kulturmiljöer och bebyggelse leder endast i några få 

 
23 Linnéherbariet i Stockholm, http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/welcome.html.se (avläst 2002-03-12) 
24 Digitala biblioteket, http://www.kb.se (avläst 2002-03-12) 
25 Kan laddas ner gratis från KB:s webbplats. 
26 Den senare kan studeras på Föremålssamlingarna (Andréemuseet), http://andree.grm.se/saa/samlingar/ 
(avläst 2002-03-12) 
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fall till en fungerande webbaserad bilddatabas, t.ex. Kulturarv Norrbotten.27 
Slutligen, under Ljud och rörliga bilder och Övriga projekt, hittar man två 
fungerande bilddatabaser under den senare rubriken. De är liksom ovan 
nämnda Linnéherbariet skapade av Naturhistoriska riksmuseet och heter Den 
virtuella floran och Den virtuella svampboken.28

Bland de nytillkomna, som ej är med i listan, märks följande: Historiska 
museet har lagt ut sin föremålskatalog Digitala Tillväxten på Internet.29 Där 
kan man söka på arkeologiska fynd från hela landet, dvs föremål som förts in i 
museets accessionskatalog. En samling som är av internationellt intresse är 
Lunds universitetsbiblioteks samling av medeltida manuskript. Denna kan 
studeras och sökas i på webbsidan St. Laurentius digital manuscript library.30

2.5 Projektet Bilddatabaser och digitalisering – plattform 
för ABM-samverkan 

Sedan 2001 pågår samverkansprojektet Bilddatabaser och digitalisering – 
plattform för ABM-samverkan mellan fyra statliga kulturarvsinstitutioner i 
Stockholm: Kungliga biblioteket, Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet och 
Nationalmuseum. Syftet är att enas om standarder, normer och regelverk för 
digital bildhantering. Många kulturarvsinstitutioner har samlingar av likartat 
material, t.ex. brev, teckningar, kartor, grafiska blad. Genom samverkan vill 
man uppnå en effektiv samordning. Eftersom en sådan inte finns idag är risken 
att institutionerna försöker lösa likartade problem på var sitt håll. Problemen 
skulle emellertid kunna lösas gemensamt. En samverkan kring registrering och 
tekniska lösningar skulle ge möjligheten för användaren att "från en och 
samma plattform samsöka i ABM-institutionernas samlingar".31 Man skulle 
t.ex. kunna söka på drottning Christina av Sverige och få träffar i KB:s 
samlingar (böcker som har funnits i drottningens bibliotek), i RA:s samlingar 
(handlingar från drottningens regeringstid) och i NM:s samlingar (konstverk 
som har tillhört drottningen). Innan denna sökmöjlighet kan komma till stånd 
måste dock institutionerna komma överens om principer för utformning av och 
värden på den digitala informationen om samlingarna så att ett eventuellt 

 
27 Kulturarv Norrbotten – kulturmiljöer, http://193.44.115.11/huvudkultur.htm (avläst 2002-03-12) 
28 Den virtuella floran, http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html; Den virtuella svampboken, 
http://www.nrm.se/kbo/svampbok/welcome.html.se (avläst 2002-03-12) 
29 Digitala tillväxten, www.historiska.se/collections/tillväxt/till_search.asp. Det finns även en särskild 
presentation av museets dyrgripar på sidan Klenoder 
http://www.historiska.se/collections/treasures/index.html (avlästa 2002-03-12) 
30 St. Laurentius digital manuscript library, http://laurentius.lub.lu.se (avläst 2002-03-12) 
31 Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan. Projektbeskrivning, 2001, s. 3 
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framtidsutbyte av information (t.ex. via länkade databaser eller gemensamma 
register) är möjligt. 

Vid sidan om det samordningsarbete som redan pågår har regeringen 2001-
10-25 givit uppdrag till KB, Statens kulturråd och RA om ordnandet av en 
effektiv samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer – ABM-området. 
Uppdragsbrevet är skrivet med anledning av Kulturutskottets betänkande 
2000/01:KrU5 där det bl.a. framhålls att man med IT:s hjälp skall kunna 
förbättra tillgängligheten till det nationella kulturarvet för forskare, studenter, 
skolelever och allmänheten.32 I uppdragsbrevets första stycke står: 

Samlingar, bestånd och övrigt material som finns på arkiv, bibliotek och museer, är en 
nödvändig del av vårt kulturarv och en betydelsefull källa till kunskap och information om 
vårt samhälle och dess utveckling. Tillgänglighet till materialet är viktig från demokratiska 
utgångspunkter och för en ökad delaktighet i och engagemang för kulturen och 
kulturarvet. Institutionerna inom de tre områdena genomför omfattande insatser för att öka 
tillgängligheten till och överblicken över materialet, bl.a. genom att ta till vara de 
möjligheter som den nya tekniken innebär.33

 
Inom projektet har skapats en särskild grupp som analyserar 

digitaliseringsprinciper med Kungliga biblioteket, Riksarkivet, Riksantikvarie-
ämbetet och Nationalmuseum som aktörer. I projektbeskrivningen från 2001-
11-19 står att man skall ”utreda förutsättningar för samordning mellan de olika 
institutionernas strategier i samband med registrering, fotografering och 
digitalisering”.34 Arbetet som pågår under större delen av 2001 och 2002 berör 
en rad viktiga frågor för ett digitaliseringsprojekt. Man vill för det första kunna 
komma överens om en gemensam terminologi för ABM-området. Vad 
registreringsarbetet beträffar vill man kunna enas om vissa obligatoriska 
dataelement, auktoriserade former och regelverk. Man skall även kunna 
sammanställa rekommendationer för gemensamma standarder, kvalitetskrav 
för produktion och lagring av digitala bildfiler. Arbetet har delats upp i fyra 
aktiviteter: 

 
• att sammanställa och dokumentera redan uppnådda resultat. 
• att definiera begrepp. 
• att utarbeta registreringsprinciper. 

 
32 Kulturutskottets betänkande 2000/01 KrU5, 
http://www.riksdagen.se/SrvFunc/dokarkiv/0001/bet/KrU5.doc (avläst 2002-04-24) 
33 Regeringsbeslut 14, 2001-10-25. 
34 Projektbeskrivning : Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan, 2001, s. 3. 
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• att utarbeta kvalitetskriterier och standarder. 

2.5.1 Sammanställningen och dokumentationen av redan uppnådda 
resultat 
De redan uppnådda resultaten sammanställs i en rapport som blir ett 
beslutsunderlag för prioriteringar i det fortsatta arbetet. Här skall finnas en 
redogörelse för problematiken kring registrering och vilka best practices man 
har kommit fram till i Sverige och internationellt.35 Man redovisar också de 
befintliga registreringssystem, termkataloger, tesaurer och auktoritetsregister 
som används inom ABM-området. Slutligen redovisas de resultat inom teknisk 
kvalitet och standarder man kommit fram till under fullbordade eller pågående 
digitaliseringar. 

2.5.2 Gemensamma begreppsdefinitioner 
Först skall man göra en inventering av de termer man anser nödvändiga för 
projekten. Termerna skall sedan definieras. Även om ABM-institutionerna 
ligger varandra nära förekommer inte sällan en term- och begreppsförvirring. 
Likaså har det utvecklats olika språkbruk vid de olika institutionerna. Ett 
begrepp har genom åren ofta fått en viss betydelse på det ena stället medan 
betydelsen blivit en annan på det andra stället. T.ex. bör man särskilja begrepp 
när man katalogiserar bildmaterial (motivindexering) och när man 
katalogiserar textmaterial (ämnesindexering). Arbetet skall resultera i 
sammanställandet av en ordlista med definitioner avsedd att underlätta 
kommunikationen mellan deltagande institutioner. 

2.5.3 Registreringsprinciper 
En annan uppgift projektet har är att enas kring registreringsprinciper. Man 
utreder bl.a. vilka objektskategorier som är gemensamma i de olika 
institutionernas samlingar. Exempelvis finns handteckningar i de flesta 
samlingar och därför kan man enas om att ha teckning som en gemensam 
objektskategori. Problemet återstår dock vid gränsdragningen av 
objektskategorierna: Hur klassificerar man en blyertsteckning som delvis har 
målats med akvarellfärg? Är den en teckning eller en målning? Hur underlättar 
man för återsökning av föremålet enligt objektskategori? Föremål i 
samlingsdatabasen skall sedan kunna beskrivas med olika dataelement. En 

 
35 Best practices översätts här fritt av mig till metoder som man genom erfarenhet funnit vara de bästa. 
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teckning skulle exempelvis kunna beskrivas med dataelement som medium 
(papper) teknik (blyerts) osv.36 Man vill kunna enas om ett antal obligatoriska 
dataelement i varje post i registret som kan vara gällande för alla ABM-
institutioner. Något som också skall diskuteras är auktoriserade former för 
personnamn. Historiska personer kan finnas representerade i flera ABM-
samlingar t.ex. den ovan nämnda drottning Christina. Personnamn och 
namnformer kan emellertid variera i hög grad. Skall drottningens namn stavas 
Christina eller Kristina, eller skrivas Christina Alexandra som hon hette efter 
1654? Ett annat problem är att flera personer kan ha samma namn. Det 
optimala vore om man kunde söka på olika stavningsvarianter och ändå hitta 
den person man söker. Slutligen kommer man att undersöka huruvida 
befintliga tesaurer och kontrollerade ordlistor kan användas för 
motivindexering specifikt för det bildmaterial man har gemensamt. 

2.5.4 Kvalitet och standard 
Den arbetsgrupp som satts att undersöka de tekniska aspekterna på 
digitalisering skall bl.a. kunna ge råd och anvisningar om lämpliga filformat 
för olika ändamål t.ex. vilka format som bäst lämpar sig för kort- och 
långtidsförvaring samt för presentation på dataskärm. Arbetsgruppen skall 
också komma fram till vilka tekniska metadata som bör registreras vid 
bildfångst för att informationen om den digitala filens skapelse inte skall gå 
förlorad i framtiden. Vad bildens kvalitet beträffar tänker man rekommendera 
en gemensam minimistandard som utgår från avbildningens syfte. Ett problem 
som man ännu inte kunnat lösa med tekniska medel på ett tillfredsställande sätt 
är bildens färgåtergivning. Ögat ser en färgnyans medan datorn ser en annan 
(skärmen gör en avvikande tolkning). Därför kommer arbetsgruppen att 
sammanställa rekommendationer för digital färghantering. Vidare, när man gör 
en digital avbildning bör man tänka på att en alltför omfattande bildredigering 
kan vara menlig på bildens autenticitet. Därför skall man utarbeta regler för att 
säkra äkthet och tillförlitlighet för digitala bilden. Slutligen ämnar 
arbetsgruppen komma fram till huvudprinciper för kort- och långtidslagring av 
digitala bilder. När allt detta är klart kommer man att publicera en handledning 
för digitalisering som även kan vara ett stöd till andra kulturhistoriska 
institutioner. 

 
36 Exemplet är hypotetiskt. 
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2.5.5 Några hittills utkomna rapporter 
I en intern rapport skriver Christer Larsson på Nordiska museet om den 
sammanställning och dokumentation man har gjort av redan uppnådda 
resultat.37 Vad bildskanning beträffar menar Larsson att man inte kan ta för 
givet att ett format kan vara beständigt. Exempelvis börjar TIFF nu att få 
konkurrens från det nya jpeg2000-formatet. Det man istället främst bör tänka 
på är bildernas autenticitet. Man skall kunna vara säker på att en bild är den 
bild den ger sig ut för att vara och att den verkligen kommer från angiven källa. 
I bildfilsvärlden talar man inte om original och kopior då det inte finns någon 
skillnad i kvalitet. Däremot talar man vid konverteringar om källfil och målfil. 
Vidare är bildregistrering en process som svårligen låter sig standardiseras. 
Varje registrerare gör automatiskt en egen tolkning av bildens innehåll. Bildens 
beskrivning blir alltså avhängig av vad registreraren väljer att lyfta fram. Varje 
institution har sedan länge sin egen tradition, sin egen praxis vid registrering 
och det är inte realistiskt att tro att en generellt heltäckande standardisering 
skall kunna uppnås inom ABM-området. Det man emellertid skulle kunna 
komma överens om menar Christer Larsson är auktoriserade former för 
personnamn, orter, de flesta tidsuppgifter och ämnesklassifikationer. Ansvaret 
för underhållet av dessa kommer att behöva fördelas på de olika 
institutionerna.  

Den grupp som har arbetat med begreppsdefiniering har publicerat en 
preliminär rapport på samverkansprojektets webbsida. I rapporten konstateras 
att arbetet att enas om termer och begrepp har varit mödosamt och 
tidskrävande. Arbetsgruppen fick först en introduktion i terminologi av en 
representant från Terminologicentrum (TNC).38 Därefter kunde man skapa 
arbetsformer för det fortsatta projektarbetet. Som exempel på en term som 
vållade arbetsgruppen svårigheter har vi bild. Till att börja med kunde man 
tillsammans med TNC komma fram till fyra tänkbara definitioner: 

 
1. En föreställning grundad på synintryck. 
2. En motsats till text. 
3. Ett objekt bestående av en tvådimensionell presentation (t.ex. grafiska 

blad, fotografier, målningar) 

 
37 Larsson, C., 2001. 
38 Denna organisation har ett samhälleligt uppdrag att skapa ändamålsenlig svensk terminologi. Läs mer 
på http://www.tnc.se 
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4. Ett objekt som är inskannat eller digitalt fotograferat som lagras som 
bildfil.39 

 
Ur detta kunde man sedan sålla ut mera exakta termer som bild, bildobjekt, 
fotografi, fotografiskt objekt, fotografisk avbildning, digital bild, objekt och 
samlingar.40  På detta sätt fick man klart för sig vilka termer resp. institution 
föredrar och varför, och därmed kunde man komma fram till vilka av dessa 
termer som känns användbara för alla involverade. Därmed finns en möjlighet 
att till slut kunna enas om användningen av vissa termer. Detta har resulterat i 
att man har kunnat börja sammanställa en gemensam  termlista. 

Slutligen har den arbetsgrupp som arbetar med registreringsprinciper 
presenterat en preliminär rapport om sin aktivitet att fastställa 
objektskategorier.41 Till att börja med gjorde man en kartläggning över vilka 
objektskategorier som är gemensamma för Kungliga biblioteket, 
Nationalmuseum, Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet. Man kom fram till 
att det fanns ett tiotal kategorier som alla kunde återfinnas i resp. institutions 
samlingar. Till kategorierna hör t.ex. teckningar, fotografier och olika sorters 
textdokument mm.42 Utifrån sådana institutionsöverskridande objektskategorier 
kan man arbeta vidare på ett system för samsökningar. För detta ändamål är det 
viktigt att ett auktoritetsregister upprättas. 

2.5.6 En redovisande rapport 
Slutligen har en rapport om ABM-samverkan kommit ut i slutet av mars 
2002.43 Där redogörs för ABM-samverkan på såväl ett nationellt som ett 
internationellt plan. Först ställs frågor kring begrepp som ABM, kulturarv, 
digitalisering, lärande osv. Hur används de och hur vill man att de skall 
användas? Vidare noteras att det politiska intresset för ABM-samverkan har 
ökat både nationellt och internationellt. I Sverige är det politiska intresset av 
relativt färskt datum vilket skulle kunna bidra till en förklaring varför Sverige 
ännu inte har kommit så långt inom ABM-samverkan (en fråga som man 

 
39 Bilddatabaser och digitalisering - plattform för ABM-samverkan : Delaktivitetsrapport : aktivitet 2. 
2002, s. 2f. 
40 Bilddatabaser och digitalisering - plattform för ABM-samverkan : Delaktivitetsrapport : aktivitet 2. 
2002, s. 3. 
41 Bilddatabaser och digitalisering - plattform för ABM-samverkan : Delaktivitetsrapport : aktivitet 3 
"Registreringsprinciper" : 1. Objektkategorier. 2002. 
42 Objektskategorier som arkeologiska föremål, ljudupptagningar, konsthantverk osv. visade sig vara 
institutionsspecifika och föll därmed utanför gruppens arbete. 
43 ABM : samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer, 2002. 
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ställde sig i början av ABM-samverkansprojektet).44 I rapporten ställer man sig 
frågan vilka initiativ som tagits när det gäller frågor om standardisering på 
nationell och internationell nivå. Varje ABM-del har sin internationella 
organisation där sådana frågor diskuteras: Arkiven har ICA, biblioteken IFLA 
och museerna ICOM samt ICOMOS för de institutioner som arbetar med 
kulturarvsfrågor. En annan fråga är vem som skall ta initiativet när det gäller 
framtida ABM-samverkan? Hittills har det skett mest mellan institutioner, men 
det politiska intresset stiger, som nämnts. En följd av att man tilldelar de 
kulturhistoriska institutionerna ökade resurser för sådana ändamål blir troligen 
en ökad politisk styrning. Vill man det inom ABM-sektorn? Slutligen, en 
viktig iakttagelse man gör i rapporten är att det finns olika ABM-kulturer. Dels 
finns ett samarbete mellan de stora institutionerna, det finns också ett regionalt 
ABM-samarbete och det kan faktiskt finnas anledning att samverka inom 
institutioner som t.ex. har både ett arkiv och ett bibliotek. Som bilagor till 
rapporten finns redovisningar från Arkivverket, KB och Statens kulturråd om 
olika projekt och initiativ som pågått fram till nu. 

2.6 Internationellt samarbete på digitaliseringsfronten 

2.6.1 DigiCULT 
Inom EU pågår nu ett samarbete under namnet DigiCULT där det handlar om 
att bereda ABM-sektorn för de möjligheter som IT:s utveckling erbjuder.45 
Initiativet kom från EU-kommissionen i juli 2000 och arbetet bedrivs nu på 
Salzburg Research i Österrike av ett konsortium bestående av nio "högt 
erkända" europeiska kulturinstitutioner, bl.a. KB från Sverige.46 Arbetet 
koncentreras kring de fem områdena teknologi, nya tjänster och behov, 
exploatering kring framtida trender, nationella initiativ och policy samt 
organisatoriska och ekonomiska aspekter.47 Beträffande de två senare menar 
Johan Mannerheim på KB att det är viktigt att man inom DigiCULT kan 
utarbeta ett sätt för det enskilda landet att få till stånd en långsiktig finansiering 
av sina digitaliseringsprojekt. Utifrån detta kan landet sedan formulera en 

 
44 ABM : samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer, 2002, s. 5. 
45 DigiCULT är en förkortning av Technological Landscapes for Tomorrow's Cultural Economy. 
46 DigiCULT : Kungliga Biblioteket deltar i EU-projektet DigiCULT, http://www.kb.se (avläst 2002-04-
24) 
47 DigiCULT : Kungliga Biblioteket deltar i EU-projektet DigiCULT, http://www.kb.se (avläst 2002-04-
24) 
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policy. Det är varje lands eget ansvar att se till att det egna kulturarvet bevaras 
och tillgängliggörs. 

2.6.2 LEAF 
LEAF är ett projekt som också understöds av EU-kommissionen. Ambitionen 
är här liksom hos det svenska samverkansprojektet att bereda möjligheter för 
samsökningar mellan europeiska kulturarvsinstitutioner. Ett sätt att uppnå 
denna möjlighet är att standardisera auktoriteter. Som det ser ut idag är 
möjligheterna att använda auktoriserade namnformer som hjälpmedel vid 
sökningar ofta begränsade inom en viss institutions domäner. 
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3 Teoretiska utgångspunkter och frågeställningar. 

3.1 Teoretiska utgångspunkter. 
Vad ligger bakom digitaliseringsverksamheten inom ABM-området i Sverige? 
Är det direktiv från statsmakterna? Uppdragsbeskrivningarna för ABM-sektorn 
talar tydligt om bevarande och tillgängliggörande av de statliga 
kulturhistoriska samlingarna. Formuleringarna är emellertid kortfattade och går 
sällan in på detaljer. Man finner t.ex. IT-teknik omnämnt i KB:s instruktioner 
från 1988 och 1994 men det hänger där ihop med utvecklingen av den 
nationella bibliografiska databasen LIBRIS.48 Söker man efter direktiv som 
påbjuder att samlingar skall digitaliseras och tillgängliggöras på Internet, gör 
man det förgäves. Bortsett från vad som redan står i regleringsbrev och i 
lagtexter utövar statsmakterna inte detaljstyre över de kulturhistoriska 
institutionerna. De senare får själva identifiera sina behov och formulera 
målsättningar därefter. Vad är det då som ligger bakom ABM-områdets 
digitaliseringsverksamhet? Vilka är det som har tagit initiativen? Svaret menar 
jag, är att man inom ABM-sektorn, på var och en av institutionerna finner 
personer som ser vilka möjligheter IT erbjuder. Inom resp. organisation finns 
uppenbarligen ett gehör för deras idéer och därifrån är steget inte långt till 
projektering. Utifrån detta ställer jag följande hypotes: 

 
• Möjligheten att digitalisera har uppmärksammats av de fyra 

kulturhistoriska institutionerna som behandlas i denna uppsats och 
därmed fött idén hos dem att själva på detta sätt bättre 
tillgängliggöra sina samlingar samtidigt som man tillgodoser 
bevarandeaspekten. 

 
Jag påstår m.a.o. att upphovet till digitaliseringsprojekten finns inom ABM. 
Hos arkivarien, bibliotekarien och museimannen finns alltså en medvetenhet 

 
48 SFS 1988:678, SFS 1994:2059. 
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om vad hon eller han bör göra i sin yrkesutövning. Detta grundar sig på en 
självuppfattning som skapas och förnyas i samtal kollegor emellan, i ständigt 
pågående diskurser om yrkesrollen.49 Tanken att med digital publicering föra ut 
samlingar har att göra med den pedagogiska uppgift de kulturhistoriska 
institutionerna anser sig ha. Med hjälp av en text skriven av författarna Gloria 
Leckie och Anne Fullerton skall jag här försöka ge mina antaganden om 
yrkesrollmedvetenhet och pedagogiska aspirationer en teoretisk förankring. 
Leckie och Fullerton undersökte 1999 vad som skrevs om bibliotekariers syn 
på sig själva som pedagoger i ett urval av biblioteks- och 
informationsvetenskapliga tidskrifter.50 Författarna kunde ringa in sex s.a.s. 
pedagogiska diskurser.  

Leckie och Fullerton stödjer sig på Michel Foucaults tankar kring 
begreppet diskurs:51 Foucault menar att t.ex. vetenskapsområden som medicin, 
politik, grammatik är enheter som är sammansatta av den diskurs som för 
tillfället förs kring dem. För att kunna avgränsa en diskurs behöver man först 
klarlägga när den först uppkommit, sedan beskriva vilka de definierade 
avgränsningarna är och till sist analysera diskursens struktur av specificeringar. 
Foucault använder sig själv av exemplet galenskap när han här förklarar sina 
tankar. På 1800-talet började man att inom medicinen att intressera sig för 
galenskap. Medicinen såg till att avgränsa galenskap som ett som ett 
medicinskt objekt. Därmed kunde man med vetenskaplig auktoritet avvisa icke-
medicinska föreställningar om galenskap t.ex. att galna människor är besatta av 
övernaturliga krafter. Sedan kunde man skapa ett system i vilket olika sorters 
galenskap kunde indelas, grupperas, jämföras osv.52 För att ytterligare försöka 
klargöra Foucaults syn på begreppet diskurs tar jag här hjälp av 
Oslouniversitetets Institutt for Kulturstudier som på sin webbsida förklarar att 
"Foucaults" diskurs är en förvaltare och skapare av kunskap. Den är 
föränderlig till sin natur och är sammansatt av regler som i ett givet socialt, 
ekonomiskt, geografiskt eller lingvistiskt område definierar betingelserna för 
ett påstående.53

 
49 I Nationalencyklopedins ordbok (1995) ges diskurs betydelsen: "samtal särsk. kring visst ämne och av 
formellare slag". 
50 Leckie, G & Fullerton, A., 1999. 
51 Foucault gav ut L´Archéologie de Savoir 1969 och L´ordre du discours 1971. För uppsatsen har jag 
läst en översättning från 1971 av A. M. Sheridan Smith. 
52 Foucault, M., 1971. s. 41–42. 
53 Idehistoriske artikler, 
http://www.hf.uio.no/iks/ariadne/Idehistorie/framesetartikler.htm?artikler/fouc/oppsett1.htm (avläst 
2002-04-05). 
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 En av de sex pedagogiska diskurser som Leckie och Fullerton beskriver att 
tas här upp. Det är den som författarna anser utöva det starkaste inflytandet på 
bibliotekarieprofessionen idag: diskursen om bibliotekarien som ser sin främsta 
uppgift att möta användarens behov.54 När man väl har identifierat detta behov 
kan man ge användaren bättre hjälp. Bibliotekarien kan under denna process 
också upptäcka vilka kunskapsluckor användaren har och vidta åtgärder för att 
fylla dessa. Bibliotekarien anser sig t.o.m. kunna identifiera kunskapsbehov 
hos kunden som användaren själv inte är medveten om. På samma sätt 
bestämmer man själv inom ABM-området vilka samlingar som skall 
tillgängliggöras bättre, samlingar som när de blir tillgängligare kommer att 
leda till ny kunskap. Man identifierar ett kunskapsbehov som forskare och 
allmänhet till stor del är omedvetna om. 

Leckie och Fullerton behandlar endast bibliotekarien som pedagog. 
Eftersom perspektivet i denna uppsats omfattar hela ABM-området blir det 
nödvändigt att inkludera arkivarier och museimän i det sammanhanget. Det 
finns förvisso skillnader dessa yrken emellan men jag menar att också 
arkivarier och museimän arbetar pedagogiskt med att föra ut kulturhistoriska 
samlingar. 

3.2 Frågeställningar. 
Mina frågeställningar berör bl.a. de fyra institutionernas policy, dvs vilka 
grundprinciper som skall gälla för verkställandet av ett digitaliseringsprojekt. 
Jag kommer också att undersöka vilka samlingar man har valt att digitalisera 
och varför. Meningen är att samlingarna skall bli mer tillgängliga än tidigare. 
Hur har man då tänkt sig att det skall gå till? För att ett digitaliseringsprojekt 
skall kunna genomföras krävs organisation, en uttänkt arbetsordning och 
tillgång till teknik. På vilket sätt har man i vart och ett av fallen löst de 
frågorna? 

3.2.1 Policy 
För varje form av verksamhet på en institution bör det finnas riktlinjer efter 
vilka man skall arbeta, en policy. Om var och en av de institutioner jag skall 
besöka har formulerat en policy skulle det vara intressant att se vilka likheter 
och olikheter som finns dem emellan. Det är även möjligt att de låtit sig 

 
54 Leckie, G. & Fullerton, A,, 1999, s. 5. 
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påverkas av det arbete som pågår inom samverkansprojektet Bilddatabaser och 
digitalisering – plattform för ABM-samverkan (kapitel 2.5). 

3.2.2 Samlingar 
Vad är det för slags samlingar man vill digitalisera på UUB, KB, Hallwylska 
museet och RA? Vilka är de samlingar som digitaliseras i de fyra 
undersökningsfallen? Varför har just de prioriterats och vem tar initiativen? 

3.2.3 Tillgänglighet 
Digitalisering av kulturhistoriska samlingar syftar bl.a. till att göra dem mer 
tillgängliga än de varit tidigare. I uppsatsen undersöks hur man tänker sig att 
materialet skall göras åtkomligt och hanterbart för användaren. I fallet 
Hallwylska museet har man hunnit fram till konkreta åtgärder. Vad har man 
åstadkommit och med vilka (hjälp)medel? 

3.2.4 Organisation 
Inför verkställandet av ett digitaliseringsprojekt måste man skapa en 
organisation. En central fråga är förstås finansieringen. Varifrån kan man få 
medel till projektet, finns det pengar inom den egna organisationen som kan 
avsättas till digitaliseringsprojekt? En annan fråga är vilken personal som skall 
ägna sig åt arbetet. Skall man ta in projektanställda eller är uppgiften så pass 
ansvarstyngd att det vore bättre om den erfarna fasta personalen tar hand om 
den? Under vilka former kan de arbeta och vilken kompetens krävs av dem? 
Varifrån inom organisationen hämtas personalen? 

3.2.5 Arbetsprocess 
När väl projektorganisationen är klar behöver man skapa lämpliga 
arbetsformer. Vad är det som behöver göras? Vilka är arbetsmomenten? Måste 
t.ex. bildskanningen och katalogiseringen vara integrerad eller kan man utföra 
dem oberoende av varandra? I den mån man behöver katalogisera samlingarna 
kanske man tillämpar särskilda katalogiseringsregler. Finns det sådana idag 
som kan användas generellt för digitaliseringen av kulturhistoriska samlingar? 

3.2.6 Tekniska aspekter 
Digitalisering kräver rätt teknik och kunskap om denna. Att digitalisera ett 
material innebär dels att man för in uppgifter i en databas, dels att man skannar 
bilder (eller föremål). Vilken sorts utrustning behövs och när det gäller 
bildskanningen, vilka format använder man sig helst av? Bilder med hög 
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upplösning genererar stora format. Hur gör man för att lagra dem? Hur gör 
man bildfilerna användbara för de Internetuppkopplade? Använder man sig av 
bildhanteringsprogram? 

När väl samlingarna digitaliserats kan de läggas undan i säker förvaring. 
Att förvara och vårda det digitala material man fått som resultatet av en 
digitalisering ställer sina särskilda krav. Digitala dokument är flyktiga till sin 
natur och beroende av fungerande teknik för att kunna återsökas och läsas. 
Utvecklingen på IT-området sker snabbt och format förändras. Man måste 
därför ha en tydlig strategi för en fungerande långtidslagring av det digitala 
materialet. Hur har man ordnat med den saken på resp. institution? Hur kan 
man vara säker på att kunna använda våra bildfiler och databaser i framtiden? 

3.3 Källmaterial och metod 

3.3.1 Källmaterial 
Fokus i denna uppsats har lagts på undersökningen av de fyra 
digitaliseringsprojekten. För att skaffa mig en vetenskaplig grund inför 
undersökningen läste jag artiklar, rapporter och några magisteruppsatser. 
Mycket av detta material är tillgängligt på Internet. 

Undersökningskapitlet är byggt på intervjuer som jag gjorde med personer 
som är involverade i digitaliseringarna på UUB, KB Hallwylska museet och 
RA. Dessa personer refereras här till som mina informanter. Jag räknade med 
att dessa samtal skulle ge mig ganska mycket information. Jag ansåg att det 
fanns anledning att värdera denna information högt eftersom den grundar sig 
på informanternas praktiska erfarenheter. 

3.3.2 Metod och avgränsningar 

3.3.2.1 Tillvägagångssätt 
När intervjuerna var färdiga skrevs de ut. Även om informationen jag fick var 
viktig bedömde jag att det fanns en risk att det inte skulle gå att få ut ett 
heltäckande informationsmaterial under ett enda intervjutillfälle. Det fanns 
därför anledning att tro att jag skulle behöva återkomma med kompletterande 
frågor till informanterna. Det blev emellertid inte fråga om nya intervjuer utan 
om telefonsamtal och e-brevväxling. Ett syfte med valet av ämnet digitalisering 
var att jag för egen räkning skulle få större kunskaper om detta område. Jag 
hade därför anledning att tro att jag under min "inlärningsprocess" skulle 

 28



riskera att missuppfatta en del information. Därför bad jag informanterna att 
läsa igenom de delar av min text som berörde deras arbete. På det sättet kunde 
missuppfattningar redas ut och sakfel rättas till. 

När undersökningen var färdig försökte jag genom en komparativ studie 
finna likheter och olikheter undersökningsobjekten emellan. Några frågor hölls 
på ett generellt plan, t.ex. vad man hade för policy för digitalisering och om 
man hade andra digitaliseringsprojekt på gång utöver det som jag hade valt ut 
för min undersökning. Hit hörde även frågorna om vilken strategi man har för 
långtidslagring och framtida återsökning och läsning av digitala dokument. 
Därefter skulle jag fokusera mig på ett pågående digitaliseringsprojekt på varje 
ställe och fråga om det som var specifikt för projektet (om organisationen, 
finansieringen och tekniken). 

Jag ställde i ordning en lista med frågor som jag skulle använda som 
checklista (Bilaga 1). Jag gjorde mig ingen föreställning om att alla frågor 
skulle ha relevans för det objekt jag för tillfället undersökte. Självfallet skulle 
frågorna kunna generera användbara svar, men de behövde inte bli besvarade 
en och en. Syftet var att den information jag skulle få in skulle inordnas i en 
gemensam struktur för de fyra undersökningarna. Strukturen har gjorts 
åskådlig i de fyra identiska uppsättningarna av rubriker som bygger upp 
undersökningskapitlet (kapitlen 4–7). 

3.3.2.2 Geografisk avgränsning 
Min undersökning begränsar sig till det geografiska området Stockholm-
Uppsala för att koncentrationen av ABM-institutioner som bedriver 
digitalisering är hög där. 

3.3.2.3 Grunder till valet av undersökningsobjekt 
Inom Stockholm-Uppsala finns givetvis fler institutioner med pågående eller 
avslutade digitaliseringsprojekt. Jag hade emellertid bestämt mig att begränsa 
antalet undersökningsobjekt för att kunna hinna avsluta uppsatsen på utsatt tid. 
Min första tanke var att hålla undersökningarna inom biblioteksvärlden. Min 
handledare rådde mig emellertid att vidga perspektivet till hela ABM-området. 
Mina studier i litteraturen om digitalisering har också givit stöd åt denna tanke 
då det där framkommer att problemen kring digitalisering är ganska likartade 
inom hela ABM-området. Undersökningsobjekten är fyra till antalet: ett arkiv, 
två bibliotek och ett museum. Det hade kanske räckt med en s.a.s. rättvis 
fördelning av ett undersökningsobjekt per ABM-del, dvs att de var tre till 
antalet. Det blev emellertid två bibliotek då det inom nämnda geografiska 
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område finns två bibliotek med stora kulturhistoriska samlingar KB och UUB. 
Båda föreföll mig mycket intressanta att studera och hellre än att avstå från det 
ena valde jag att ta med dem båda. Jag räknade i viss mån med att den första 
undersökningen (på UUB) skulle fungera som testundersökning. 

3.3.3 Metodutvärdering 

3.3.3.1 Litteraturgenomgången 
Inledningsvis gjorde jag en genomläsning av huvudsakligen utländsk litteratur 
om digitaliseringsprojekt. I början fann jag däremot ganska lite skrivet om 
digitalisering i Sverige. Efterhand fick jag emellertid tag i fler svenska texter 
som i hög grad bidrog att öka min förståelse av ämnet. I detta ingick läsandet 
av några uppsatser på magisternivå från olika biblioteks- och 
informationsvetenskapliga institutioner i Sverige. Rapporter och andra 
handlingar kring det svenska samverkansprojektet Bilddatabaser och 
digitalisering – plattform för ABM-samverkan och Kulturnät Sveriges 
sammanställning av svenska digitaliseringsprojekt från 1999 hör också till 
mina viktigare källor. En viktig introduktion i de tekniska frågorna gavs mig i 
form av en kurs ordnad av Tekniska Litteratursällskapet: om 
digitaliseringsverksamheten på Blekinge Tekniska Högskola BTH. Det skall 
dock sägas att många kunskaper s.a.s. föll på plats när jag väl hade kommit 
igång med min undersökning. 

3.3.3.2 Informanterna och undersökningen 
Inledningsvis trodde jag att en eller ett par informanter skulle kunna ge svar på 
alla mina frågor. Digitaliseringsprojekten på UUB, KB, Hallwylska museet och 
RA engagerar emellertid fler personer än så. Utöver de projektansvariga kan 
det röra sig om ytterligare ett antal personer som är specialiserade på vissa 
uppgifter. Det visade sig i många fall att jag även behövde kontakta de 
sistnämnda. Det blev således fler informanter än jag hade tänkt mig från 
början. Ju fler jag tillfrågade desto klarare helhetsbild kunde jag få. Vid något 
tillfälle inträffade emellertid att uppgifter från olika informanter inom samma 
organisation sade emot varandra. Sådant kunde emellertid redas ut i efterhand. 
Många av informanterna har jag emellertid inte träffat personligen utan 
kommunicerat med per telefon eller e-post.  

Sammanlagt har jag kommunicerat med ett tjugotal personer mot den 
handfull jag tänkt mig från början. I början av varje undersökning var min 
ambition att jag skulle genomföra personliga intervjuer som skulle spelas in på 
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kassettband. Denna metod fungerade egentligen bara vid ett par tillfällen. 
Miljöerna i vilka intervjuerna ägde rum var annars antingen så stökiga att 
banden blev svåra att lyssna av eller också fanns det ingen möjlighet att rigga 
upp bandspelaren. I det senare fallet fick jag istället göra minnesanteckningar. 
Risken är där att man under antecknandet gör egna tolkningar och 
sammanfattningar av det man hör. Jag har emellertid haft möjlighet att reda ut 
ett antal missförstånd och sakfel i efterhand då jag låtit mina informanter 
korrekturläsa mina texter. Dessa rättelser handlar om fakta och har enligt min 
bedömning därför inte kunnat inverka på min helhetstolkning av källmaterialet. 

Även om sammanställningen av kapitel 2.5 (om samverkansprojektet 
Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan) inte ingick i 
min undersökning har det funnits anledning att göra flera hänvisningar därifrån 
i undersökningskapitlen. Jag bör därför nämna att jag även här har haft en 
informant Kate Parson som är projektledare för samverkansprojektet. Av henne 
har jag fått både muntligt information och en hel del tryckt material. 
Sammanfattningsvis: Även om metoden med inspelade intervjuer visade sig 
mindre praktisk för denna undersökning har jag ändå genom intervjuerna – 
såväl de personliga som de per telefon och e-post – fått riklig information och 
genomgående, ett vänligt bemötande av samtliga informanter. Jag är skyldig 
dem ett stort tack för den undervisning i "digitaliseringskunskap" de har gett 
mig. 
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4 Uppsala universitetsbibliotek 

Uppsala universitetsbibliotek (UUB) är landets äldsta universitetsbibliotek. 
Här finns samlingar som griper över alla de discipliner som finns 
representerade på universitetet. Som ansvarsbibliotek står UUB för området 
humaniora. Här finns också stora samlingar av kulturhistoriskt material. Ett sätt 
att sprida kunskap om dessa samlingar är att låta dem digitaliseras. I det här 
avsnittet läggs fokus på Erik Wallers samling av autografer som UUB 
förvärvade år 1954. Samlingen innehåller dokument som rör idé- och 
vetenskapshistoria från sex sekel och är av mycket stort intresse såväl 
nationellt som internationellt. Projektet kommer nedan att refereras till som 
Wallerprojektet. Samlingen av autografer kommer bitvis att benämnas med det 
kortare autografsamlingen. 

4.1 Informanter 
De som har berättat om detta projekt för mig är Laila Österlund och Krister 
Östlund som båda medverkar i projektet.55 Projektet bedrivs inom UUB:s 
Handskrifts- och musikavdelning. Eva Müller, chef för Enheten för elektronisk 
publicering, har svarat på frågor om teknik.56

4.2 Policyfrågor 
Den generella policyn bakom digitaliseringsprojekten på UUB är inte oväntat – 
att föra ut samlingarna, att göra dem tillgängliga. De samlingar som prioriteras 
för digitalisering är av högt vetenskapligt intresse och mycket efterfrågade 
samtidigt som de kan vara känsliga för hantering. Därför kan de inte vara 
tillgängliga på ett tillfredsställande sätt. UUB:s handskrifts- och 
musikavdelning har två högprioriterade samlingar: Erik Wallers samling av 
autografer (se nedan) och Dübens samling av noter.57 En annan samling som 

 
55 Intervju med Laila Österlund och Krister Östlund, UUB, 2002-01-18: 
56 Telefonintervju med Eva Müller, UUB, februari 2002. 
57 Projektet har ännu inte startat. 
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med tiden kommer att bli tillgänglig i elektronisk form är kart- och 
bildsamlingen. 

4.3 Digitaliseringsprojektet 
Den samling man digitaliserar på UUB när denna uppsats skrivs är Erik 
Wallers samling av autografer.58 Erik Waller var läkare och bosatt och verksam 
i Lidköping och Stockholm under 1900-talets första hälft. Han testamenterade 
även en värdefull boksamling med historisk medicinsk litteratur till UUB 1950, 
varvid autografsamlingen kunde förvärvas fyra år senare.59 Autografsamlingen 
består inte som man kanske skulle tro av en mängd namnteckningar utan ordet 
autograf har här betydelsen egenhändigt skrivna dokument. I samlingen finns 
originalskrifter av internationellt berömda personer genom tiderna som Isaac 
Newton, Albert Einstein, Marie Curie m.fl. Förutom en rad vetenskapsmän 
finns grupper som filosofer, politiker, läkare, upptäcktsresande m.fl. 
representerade. Tidsmässigt börjar samlingen omkring år 1400 och går fram till 
1950-talet. Det är främst fråga om brev men i samlingen förekommer även 
teckningar, fotografier och porträtt. Samlingen har ett mycket stort 
allmänintresse även utanför landets gränser. Discipliner av allehanda slag kan 
ha nytta och intresse av att genom Wallers autografsamling kunna forska i idé- 
och vetenskapshistoria. Initiativet bakom digitaliseringen av autografsamlingen 
kommer dels från chefen på UUB:s Handskrifts- och musikavdelning Viveca 
Halldin Norberg, dels från idéhistorikern Marco Beretta. 

4.4 Tillgänglighet 

4.4.1 Autografsamlingens tillgänglighet till före digitaliseringen 
Det är känt sedan länge att autografsamlingen finns på UUB och det har alltid 
gått att beställa fram material ur den. Det har emellertid varit problematiskt för 
bibliotekarierna att hitta bland alla brev och dokument eftersom Erik Waller 
uppenbarligen inte lade någon större möda på att sortera sin samling annat än 
ganska grovt efter länder. Ett annat problem är att samlingen består av gamla 
föremål som är mycket känsliga för hantering. Några av dokumenten i 
autografsamlingen har dessutom drabbats av bläckfrätning, speciellt dokument 
från Medelhavsområdet. 

 
58 Uppsatsen skrivs under höstterminen 2001 – vårterminen 2002. 
59 Se webbsida om Wallersamlingen www.ub.uu.se/arv/waller/. 
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4.4.2 Autografsamlingens tillgänglighet efter digitaliseringen 
När gränssnittet småningom har blivit färdigt blir samlingen tillgänglig för alla 
på Internet via universitets webbplats. Samlingen har som nämnts ett högt 
internationellt intresse varför gränssnittspråket blir engelska. Det skall gå att 
ladda in text och bilder oavsett vilken webbläsare man har. Ett exempel på hur 
det kan se ut när ett föremål ur autografsamlingen presenteras på Internet kan 
nu ses på UUB:s webbsida Wallers manuskriptsamling under länken Wallers 
russin.60 Man kommer också att kunna beställa utskrifter i hög upplösning eller 
om man föredrar det, kopior av bildfilerna. 

4.4.3 Tänkta möjligheter för användaren att söka i samlingen 
Wallersamlingen har alltså som ovan nämndes en egen webbsida. Den kommer 
så småningom att läggas ut i form av en sökbar databas. Användaren kommer 
att kunna söka på uppgifter som upphovsman, språk, ort mm samt göra 
fritextsökningar i de textfält som innehåller kommentarer om varje föremål. 
Det skall finnas ett bildhanteringsprogram med vilket man kan ta fram bilderna 
för att närmare studera dem. De som nu arbetar med projektet använder 
Paintshop Pro med vilket man kan förstora bilderna så pass att man kan se 
papprens vattenstämplar. 

4.4 Organisation 

4.4.1 Finansiering 
Wallerprojektet finansierades inledningsvis av Riksbanken. Detta bidrag räckte 
i ungefär ett år. Därefter inträdde Uppsala universitet och UUB som 
finansiärer. Projektpengarna täcker f.n. katalogiseringen och bildskanningen 
men räcker inte till anställningen av en papperskonservator. En extra 
investering i apparatur som man behövde göra var att skaffa in en till server. 
Detta kunde man emellertid lösa med andra medel på ett tidigare stadium. De 
anslagna medlen räcker som det ser ut nu t.o.m. 2004. Vid det laget har man 
enligt beräkningar hunnit gå igenom en större del av samlingen, dock inte hela.  

4.4.2 Organisation och personal 
Högst upp i beslutsordningen för Wallerprojektet sitter en styrgrupp med 
representanter från Uppsala universitet, Uppsala universitetsbibliotek, 

 
60 Adresserna är www.ub.uu.se/arv/waller/ resp. www.ub.uu.se/arv/waller/russin.cfm 
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Riksarkivet och Kungliga biblioteket (projektledare är UUB:s överbibliotekarie 
Ulf Göranson). Här dryftas frågor och problem som kan dyka upp under 
projektarbetet. Det finns även ett vetenskapligt råd där Krister Östlund och 
Laila Österlund tillsammans med överbibliotekarien, representanter från UUB 
och representanter från de olika berörda vetenskaperna sitter. 

Projektets personalbesättning består av två personer på heltid (Laila 
Österlund och Krister Östlund) och två på deltid. Krister Östlund är fil. dr. i 
latin och vetenskaplig samordnare. Laila Österlund är bibliotekarie på UUB 
och är bibliografisk samordnare. Under våren 2002 var ytterligare en person 
(Caroline Chevallier) verksam i projektet, anställd på deltid. Vad datatekniska 
frågor gäller har projektet stöd från UUB:s Enheten för digital publicering och 
Bo Jaensson på Reprosektionen. 

Under projekttiden har personal bytts ut men det har inte inneburit några 
störningar. Krister Östlund anser inte att det är särskilt anmärkningsvärt att 
projektanställda kan sluta och gå över till annan verksamhet under den långa 
tidsrymd som projektet beräknas ta. Om någon slutar får man förstås rekrytera 
någon annan. I en akademisk miljö som den på Uppsala universitet finns det en 
stor rekryteringsbas. Autografsamlingen är nu grovt sorterad i språk med bl.a. 
stora delar franskt, tyskt och engelskt material. Nu (vt 2002) är det uppdelat så 
att var och en av de projektanställda tagit sig an ett av språken. Laila Österlund 
menar dock att man skulle behöva en person till inom katalogiseringsarbetet 
för att riktigt kunna hinna med. 

4.5 Arbetsprocessen 
Målet för projektet är som sagt att göra samlingen tillgänglig men också att 
ordna den. Den har hittills legat i 79 stora lådor och det enda sökmöjlighet man 
haft har varit att leta på det land som dokumentet kan ha anknytning till. 
Projektets utformning grundar sig inte på några tidigare erfarenheter av 
liknande projekt utan här har man själv lagt ut riktlinjerna. Det tog förvisso lite 
tid i början att hitta arbetsformerna. Det första man gjorde var att genom en 
grovsortering bekanta sig med samlingen. Erfarenheterna från detta gav 
medarbetarna en uppfattning om samlingens beskaffenhet. Utifrån detta kunde 
man sedan skissera riktlinjer för det fortsatta arbetet. 

4.5.1 Arbetsmoment 
Momenten i arbetsprocessen är följande: grovsortering, attribuering, skanning, 
katalogisering och lagring. Först görs en grovsortering av de dokument som 
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ligger i den låda man för tillfället tagit fram för att gå igenom. Dokumenten 
läggs i bokstavsordning efter upphovsmannens namn. Man försöker koppla 
dokument som är skrivna av samma person, så att de kan läggas tillsammans. 
Sedan gör man en grov attribuering, dvs identifiering av brevskrivare och 
adressater i den mån det går. Därefter läggs dokumentet på skannern och när 
bildfilen är klar namnges den, konverteras till ett annat format och sparas på en 
server. Dokumentet katalogiseras sedan, dvs man för in deskriptiva och 
innehållsliga uppgifter i en databas. Den ursprungliga skannade bilden lagras 
på en CD.  

Den skanner man använder heter UMAX Mirage II. Vid skanningen 
används programmet Magic Scan 32 V4.3 som är Windowsbaserat. Det tar 3,5 
minuter att skanna en sida. Maskinen tar först god tid på sig att ”värma upp” 
som det står på displayen dvs den kalibrerar först den sida som skall skannas. 
Därefter skapas en bildfil i TIFF-format. För att sedan kunna redigera bilden 
används Paintshop Pro. Det är också där konvertering av TIFF-bilden till jpg-
format sker.  

Vid undersökningstillfället visade man mig som ett exempel hur man 
skannade ett handskrivet brev i ungefär A5-format. Resultatet blev en TIFF-
bild som tog upp 18 MB. Bildfilen namnges och sparas ner i en särskild mapp. 
Vill man sedan ta fram bildfilen väljer man ”öppna”-funktionen i Paintshop 
Pro och letar på filnamnet. Därefter kan man redigera bilden. 

Man har gjort en beräkning på genomsnittstiden för att skanna och 
registrera ett dokument. Räknar man med alla momenten tar det inalles 40–60 
minuter per föremål. Attribueringen (identifieringen av brevskrivaren) brukar 
ta längst tid beroende på att dokumentet kan vara svårläst och att det tar tid att 
hitta personuppgifter i uppslagsverk. Tidmätningar har gjorts vid flera 
tillfällen. Ett moment som måst utebli är stämplingen av föremålet. 

4.5.2 Registrering/Katalogisering 
Katalogiseringsuppgifterna läggs för närvarande i en Accessdatabas men 
kommer småningom att föras över till en kraftfullare databas, en databas som 
kommer att kopplas till autografsamlingens webbsida. Man arbetar också med 
en modell för hur ett registreringsformulär kan komma att se ut i det nya 
gränssnittet. I detta finns ett stort antal fält som skall täcka både deskriptiv och 
innehållslig beskrivning av föremålet. Modellen visar också hur en framtagen 
katalogpost är tänkt att se ut när den kommer upp på skärmen.  Man har själv 
skapat regler för hur katalogiseringen skall gå till. Detta har man gjort med 
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utgångspunkt från samlingens beskaffenhet. Fälten är anpassade efter MARC 
21-formatet för att de skall kunna översättas och tas emot av andra datasystem.  

4.6 Tekniska aspekter 

4.6.1 Databas 
Än så länge läggs nygjorda katalogposter för Wallersamlingen i en 
Accessdatabas. Småningom kommer man att föra över posterna till en 
Oracledatabas. Fördelen med Oracle är att den har ett bra stöd för XML-
standarden (se s. 15). 

Tanken är också att man med hjälp av den tekniska utvecklingen skall 
kunna underlätta arbetsflödet vid digitaliseringsprocessen. Det arbete man 
utför idag innebär att man registrerar föremålet på ett ställe och lagrar den 
digitala bilden på ett annat. I avvaktan på bättre tekniska lösningar använder 
man som nämnts en Accessdatabas för registreringen, en server för jpg-filerna 
och CD för TIFF-bilderna. En avsevärd förbättring vore att direkt vid 
skanningen kunna länka bildfilen till föremålsdatabasen. 

De digitala bildfilerna som producerats i de olika digitaliseringsprojekten 
på UUB kommer att läggas i en bilddatabas. Denna kommer emellertid inte att 
länkas till bibliotekskatalogen. Bilderna kommer också att finnas beskrivna i 
MARC-format och kan på det sättet kopplas till bibliotekskatalogen. På 
enheten för digital publicering ämnar man att så småningom ta fram ett 
flexibelt metadataformat för bilder som är kompatibelt med alla vedertagna 
standarder. Eva Müller nämnde här som ett exempel CIMI som är ett 
internationellt metadataformat för beskrivningen av bilder. Även MARC-
formatet är flexibelt, men är inte det bästa formatet för beskrivning av bilder.  

4.6.2 Bildformat 
När ett föremål ur autografsamlingen skannas skapas en bild i TIFF i 300 dpi.61 
Bildfilen läggs tillfälligt i en server och förs sedan över till en CD. En TIFF-fil 
tar i genomsnitt upp ca 18 MB och man beräknar att när hela samlingen är 
skannad har man bilder motsvarande minst 1000 GB. Dessa får tills vidare 
lagras på CD.  

Efter det att TIFF-bilden skapats konverterar man den till jpg-format som 
har en lägre upplösning (150 dpi). Jpg-bilden är en tiondel så stor som TIFF-

 
61 dpi = dots per inch. Ett högt dpi-tal betyder hög upplösning. 
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bilden och får därför lätt plats i en server. Jpg-bilden används som katalogbild. 
När man söker i samlingen via databasen finner man en eller flera jpg-bilder 
länkade till föremålsposten. Detta format har den goda egenskapen att vara lätt 
att hämta från servern och bidrar därmed till en smidig navigering i databasen. 
Eva Müller tror emellertid inte att denna lösning kommer att bestå. Det skulle 
vara mer praktiskt om man kunde utgå från TIFF-filen. Denna skulle kunna 
komprimeras och på det viset bli användbar för webbgränssnittet. 

4.6.3 Långtidslagring av digitala filer 
Någon färdig strategi för långtidslagring av elektroniska filer finns ännu inte på 
UUB. Det är en policyfråga och man avvaktar tills man på central nivå kommit 
fram till en lösning. I samverkansprojektet Bilddatabaser och digitalisering – 
plattform för ABM-samverkan (se kapitel 2.5) har man bl.a. som mål att 
komma med praktiska anvisningar för hantering av digitalt material. Just nu 
förs samtalet på en teoretisk nivå, menar Eva Müller. Man har inte riktigt 
kommit till de praktiska lösningarna ännu. När tiden väl är inne är man beredd 
från UUB att medverka i en samordning mellan institutioner som bedriver 
denna form av verksamhet. 

Vad Wallerprojektet beträffar menar Eva Müller att man småningom skall 
frångå det sätt på vilket man idag lagrar TIFF-bilderna. Som nämnts ovan 
sparas bilderna på CD. Tanken är att man istället skall förvara bilderna i en 
server, något som kommer att förbättra organiseringen och sökbarheten av 
bilderna. 
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5 Kungliga biblioteket 

Kungliga biblioteket (KB) har liksom UUB förutom en omfattande boksamling 
dessutom stora samlingar av handskrifter, kartor, bilder och affischer. KB har 
som nationalbibliotek skyldigheten att tillhandahålla föremål ur samlingarna 
och risken finns att det mest efterfrågade materialet slits ut i förtid. Ett sådant 
exempel är gravyrverket Suecia Antiqua et Hodierna, vars digitalisering 
kommer att behandlas nedan. Istället för att kontinuerligt skriva ut titeln Suecia 
Antiqua et Hodierna kommer jag i texten att använda den kortare titeln 
Suecian, så som detta verk ofta benämns i talspråk.62

KB har egentligen flera digitaliseringsprojekt på gång, som löper 
parallellt.63 En hel del av det färdiga materialet finns publicerat på KB:s 
webbplats under länken Digitala biblioteket.64 Här har man en möjlighet att 
t.ex. beskåda exempel ur affischsamlingen. Denna var den första samlingen på 
KB som man digitaliserade delar av. I mitten av 1990-talet bestämde man sig 
för att satsa på denna typ av verksamhet. Att man valde affischsamlingen 
hänger dels ihop med att den då var helt okatalogiserad (men dock ordnad), 
dels för att materialet i samlingen till stor del är så skört att det inte kan göras 
tillgängligt. Den skulle m.a.o. både behöva katalogiseras och reproduceras. Då 
hade man dessutom möjligheten att avsätta särskilda utvecklingsmedel för 
ändamålet Dessutom skulle man kunna förevisa resultaten i den första 
versionen av LIBRIS Webbsök som kom 1996. Där fanns nämligen 
möjligheten att lägga in Internetlänkar i katalogposterna, länkar som kunde 
kopplas till digitala bilder av KB:s affischer. Affischsamlingen är stor, ca 
500 000 föremål, och digitaliseringsarbetet pågår ännu (man har åtskilliga års 
arbete kvar). Samlingen består av olika kategorier och den första som 

 
62 Arbetet med Suecia Antiqua et Hodierna leddes av Erik Dahlbergh. Det påbörjades 1661 och 
avslutades 1715. 
63 På KB görs dessutom en mindre avancerad form av digitalisering. Den utförs inte av fotograferna på 
Repro- och fotoenheten utan av annan bibliotekspersonal. De kan göra bilder i svartvitt utförande i s.k. 
bokskanner för låntagare som behöver tillgång till material som är i så dåligt skick att de inte kan lånas 
ut. Låntagaren får då istället en kopia av boken. Denna skanner är försedd med en s.k. vagga i vilken man 
lägger föremålet. 
64 Se KB:s webbsida Digitala biblioteket, http://www.kb.se 
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digitaliserades var konstnärliga affischer. Därefter följde politiska affischer, 
filmaffischer och cirkusaffischer. Erfarenheterna från varje etapp har gett 
ökade tekniska kunskaper. Med detta har också följt ett gradvis ökat 
kvalitetskrav.65 Häri ligger också grunden till all den digitaliseringsverksamhet 
som idag bedrivs på KB: 

KB digitaliserar också tidningar. Man har här fått möjligheten att lägga 
över vissa arbetsmoment på Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna.66 Detta besparar 
KB såväl personella som ekonomiska resurser. Personalen på Stiftelsen 
Föremålsvård avlönas nämligen med arbetsmarknadspengar. Detta är ett 
alternativt sätt för KB att genomföra digitaliseringar men framtiden för denna 
form är dock oviss.67

5.1 Informanter 
Mina informanter finns på flera ställen inom KB:s organisation. Johan 
Mannerheim, chef för Avdelningen för specialsamlingar har svarat på frågor 
om KB:s policy i digitaliseringsfrågan, om finansieringen av 
digitaliseringsprojekt och om principer för långtidsförvaring av digitala filer.68 
Olof Halldin vid Affischsamlingen på Enheten för kartor, bilder, musiktryck 
och affischer (KBMA) har informerat om affischsamlingens digitalisering.69 
Anne Scherman på KBMA har berättat om digitaliseringen av Suecian.70 
Tekniska frågor kring digitaliseringar har besvarats av chefen för Repro- och 
fotoenheten Hans Lindahl, Bengt Neiss på Data- och IT-enheten (DoIT) och 
Olof Halldin.71 I KB:s fotoateljé har fotografen Jessica Lund förevisat mig 
arbetsmomenten kring bildskanning. 

5.2 Policyfrågor 
KB har i dagens läge ännu inte en policy för bilddigitalisering. Man avvaktar 
ännu med att utforma en sådan till dess att arbetet i ABM-samverkansprojektet 
är färdigt. Från KB (liksom från de andra involverade myndigheterna) bidrar 
man med de kunskaper och erfarenheter man redan har. Dessutom räknar man 

 
65 Halldin, O, Intervju med. 2002. 
66 Stiftelsen Föremålsvård startades av Sveriges regering 1986 för att arbeta med vård- och 
konserveringsinsatser av museiföremål, böcker och arkivmaterial. Näringsdepartementet, 2000. 
67 Intervju med Johan Mannerheim, KB, 2002-01-28. 
68 Intervju med Johan Mannerheim, KB, 2002-01-28. 
69 Intervju med Olof Halldin, KB, 2002-04-19. 
70 Intervju med Anne Scherman, KB, 2002-02-20. 
71 Intervju med Hans Lindahl, KB, 2002-01-28; telefonsamtal med Bengt Neiss, KB, april 2002; intervju 
med Olof Halldin, KB, 2002-04-19. 
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med att kunna få ytterligare kunskaper av ett antal pilotprojekt (varav 
digitaliseringen av Suecian är ett) som, när de är färdiga, skall utvärderas i 
samverkansprojektet. Ett annat skäl för KB att avvakta med policyfrågan är att 
denna nu är under diskussion på ett europeiskt plan i DigiCULT (i vilket KB är 
involverat, se kapitel 2.6.1). Först när dessa diskussioner har givit resultat finns 
det anledning att på ett nationellt plan börja formulera en policy.  

KB skall enligt sin instruktion från Regeringen bl.a. "vårda och förkovra 
bibliotekets äldre samlingar av böcker och annat tryck, handskrifter, kartor och 
bilder". I texten står vidare att myndigheten skall ansvara för ett "utnyttjande 
och utveckling av tjänster baserade på informationsteknik" vilket gäller 
utvecklingen av LIBRIS.72 Digitaliseringsverksamheten på KB har startat som 
ett eget initiativ, liksom insamlingen av svenska webbsidor.73

 

5.3 Digitaliseringsprojektet 
När arbetet med Suecia Antiqua et Hodierna påbörjades 1661 var tanken att 
Sverige som nybliven stormakt skulle presenteras i bild för omvärlden. 
Uppdraget gick till militären, tecknaren, arkitekten, mm Erik Dahlbergh som 
tillsammans med medhjälpare under flera decennier reste runt i landet och 
tecknade av städer, historiska sevärdheter och landmärken. En betydande del 
av bildverket visar vad stormaktstidens adel hade åstadkommit i form av 
storslagna slotts- och palatsbyggen. Teckningarna graverades (kopparstick) och 
verket gavs ut i samlad form omkring 1715.  

Även idag får bilder från Suecian ofta illustrera Sverige som det såg ut på 
sextonhundratalet t.ex. i historiska och konstvetenskapliga publikationer. Ett 
flertal av gravyrerna har dessutom ett högt estetiskt värde och betraktas som 
konstverk. Även om Suecian är välkänd är det relativt få som har tillgång till 
den. Följden blir att de exemplar som finns på t.ex. bibliotek blir mycket 
efterfrågade. Det exemplar som KB hittills använt som förlaga vid 
reproduktionsbeställningar har utsatts för hårt slitage genom åren. Ett av skälen 
för digitaliseringen av Suecian är att man skall kunna ersätta detta 
originalexemplar med digitala bilder. Detta kräver att de digitala bilderna – de 
nya reproförlagorna – görs i s.k. faksimilkvalitet.74

 
72 SFS 1994:2059. 
73 E-post från Johan Mannerheim, 2002-04-08. 
74 Faksimil = exakt avbildning i tryck. 
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5.4 Tillgänglighet 

5.4.1 Tillgängligheten till Suecian före digitaliseringen 
Suecian finns tillgänglig på flera bibliotek runt om i landet. Den finns dels i 
originalutgåva, och dels i nyutgåvor från 1856 och 1974 (den senare bearbetad 
och kompletterad). Den som besöker KB har hittills haft möjligheten att 
beställa fram något av KB:s exemplar, oftast en av 1856 års faksimiler. Man 
har även som nämnts kunnat beställa reproduktioner. 

5.4.2 Tillgängligheten till Suecian efter digitaliseringen 
Som ett resultat av projektets registreringsarbete kommer varje blad ur Suecian 
så småningom bli sökbart i LIBRIS och Regina.75 Man skall kunna söka på 
titel, upphovsman, ämnesord osv. Suecian kommer också att bli tillgänglig i sin 
helhet online. Det läggs då ut på webbsidan Digitala biblioteket.76

5.4.3 Tänkta möjligheter för användaren att söka i samlingen 
Även om Suecian ännu inte har gjorts tillgänglig på Internet kan man studera 
hur det är ordnat med andra digitaliserade samlingar på KB. De kan dels sökas 
via LIBRIS och Regina eller studeras på webbsidan Digitala biblioteket.77 Man 
kan t.ex. studera några exemplar ur KB:s ansenliga affischsamling på detta 
sätt.78 I många av katalogposterna finns två länkar till olika bildfiler som visar 
samma bild. Den ena är en jpg-fil dvs en bild med låg upplösning som kan 
hämtas in via Internet. Den andra är en fpx-bild (Flashpix) med högre 
upplösning men den kan endast studeras på datorer inom KB:s murar.79 
Eftersom även affischer skyddas av upphovsrättsregler låter man endast 
avbildningar med låg upplösning gå ut via Internet (den låga kvaliteten borgar 
för att avbildningen inte kan användas kommersiellt och ger usla utskrifter). 
Tanken är att lättare kunna ta del av samlingen men även att istället för att slita 
på originalet bli erbjuden en avbildning som visserligen är digital men ändå 
rättvisande. Andra samlingar i Digitala biblioteket är inte berörda av 
upphovsrätt utan kan studeras i Flashpix-format även utifrån. Detta gäller t.ex. 
samlingarna under länkarna Svenskt Tryck före 1700 (jämför s. 16) och 

 
75 Regina är den lokala katalogen på KB. 
76 Se KB:s webbsida Digitala biblioteket, http://www.kb.se 
77 Se KB:s webbsida Digitala biblioteket, http://www.kb.se 
78 Vill man se några exempel kan man från LIBRIS formulär för avancerad sökning på fältet Medietyp 
välja Digitaliserade affischer eller Digitaliserade bilder från förvalslistan. 
79 Besökaren kommer åt bilderna på OPAC. 
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Digitaliserat affärstryck. Huruvida Flashpix kommer att användas för Suecia 
Antiqua et Hodierna är ännu ovisst.  

5.5 Organisation 

5.5.1 Finansiering 
Senast medel för digitalisering anslogs för KB:s räkning fick man ett belopp 
motsvarande 300 000 kronor. Av dem kommer 100 000 att gå till 
finansieringen av en särskild webbplats för Suecian. Återstoden kan täcka 
kostnaderna för några mindre digitaliseringsprojekt. KB skulle emellertid 
behöva mycket större summor än ovannämnda för att kunna upprätthålla en 
kontinuerlig digitalisering av samlingarna. För närvarande är medlen för små 
och man måste – bortsett från Suecian-projektet – hålla övrig 
digitaliseringsverksamhet på låg nivå. För Suecian-projektets del är 
finansieringen klar hela tiden ut. Arbetet bekostas till största delen med interna 
resurser. Katalogisering och skanning utförs således som en del av den löpande 
verksamheten. 

5.5.2 Organisation och personal 
Suecian-projektet drivs från KBMA där projektledaren Anne Scherman sitter. 
På samma enhet sitter två bibliotekarier som utför katalogiseringen. 
Sammantaget är 18 personer involverade om man tar med alla frågor kring 
projektet som katalogisering, digital fotografering, bevarande, framtagning osv. 
Den som utförde den digitala fotograferingen av gravyrerna heter Marcus 
Andrae och är fotograf på Repro- och fotoenheten. 

Vanligen brukar digitaliseringsprojekten på KB vara organiserade på ett 
annat sätt: Arbetet brukar i regel ske inom enheten, man tar s.a.s. hand som 
"sin" egen samling. Digital fotografering eller skanning sköts emellertid 
centralt på Repro- och fotoenheten. Där finns den tekniska utrustning man kan 
behöva för att åstadkomma digitala bilder av högsta kvalitet (utrustningen 
moderniseras kontinuerligt). 

5.6 Arbetsprocessen 
Detta digitaliseringsprojekt har som ovan sagts två mål. Det ena är att det skall 
bli möjligt att studera gravyrerna från Suecians originalupplaga via Internet.  
Det andra är att kunna förenkla reproduceringen av gravyrerna och samtidigt 
minska slitaget på det exemplar som hittills har fått tjäna som förlaga.  

 43



Suecian avbildas i faksimil kvalitet. Med faksimil menas en exakt 
avbildning. Man skall emellertid vara medveten om att gravyrerna avbildas 
som de ser ut idag (våren 2002). Efter drygt trehundra år har utseendet 
förändrats. Pappret har ändrat färg och ibland blivit fläckigt och kanterna runt 
bladet har nötts. 

5.6.1 Arbetsmoment 
När detta skrevs hade man redan skannat samtliga gravyrer i Suecian. På KB:s 
Repro- och fotoenhet kan man skanna både föremål som är upp till A3-storlek 
och föremål som är större t.ex. affischer.80 Det är den senare möjligheten som 
använts för Suecian. Föremålet läggs på ett höj- och sänkbart bord. Ett stort 
stativ håller upp en storformatskamera ovanför bordet och monterat på 
kameran är ett digitalt bakstycke av märket Rollei. 

Först gör man en s.k. förskanning. Kameran skickar en digital bild av 
föremålet till en datorskärm (programvaran är dansk och heter Phase one FX). 
På datorskärmen syns föremålet i ett särskilt bildfält. Man justerar höjden på 
bord och kamera för att föremålet skall täcka bildfältets yta så mycket som 
möjligt. Detta gör man för att få så lite kant som möjligt kring det avbildade 
föremålet. På det sättet kan man få ut maximal effekt vid skanningen. Därefter 
kan man ställa in skärpan och kalibrera färgen. Ju fler justeringar man gör vid 
förskanning desto mindre behöver man efterredigera bilden. 

Efter förberedelserna kan den egentliga skanningen börja. Processen tar 
tolv minuter och en bildfil i okomprimerad TIFF-format skapas. Denna läggs i 
en folder varifrån den sedan hämtas med bildhanteringsprogrammet Photoshop. 
I Photoshop kan man sedan ytterligare kontrollera färgåtergivningen. Slutligen 
sparas bildfilen ner på bibliotekets storserver där de överförs till ett 
magnetband (DLT).81

5.6.2 Registrering/Katalogisering 
Förarbetet för katalogiseringen startade redan under våren 2001 men 
registreringen börjar inte förrän under våren 2002. Det man hittills har väntat 
på är att de två bibliotekarierna på KBMA skall få tid att gå ifrån sina ordinarie 
sysslor för att istället registrera Suecian-gravyrerna i LIBRIS. Man har även 

 
80 Det finns dessutom två arbetsstationer till. Vid den ena finns en flatbäddsskanner och vid den andra en 
särskild skanner för film. Om ett föremål är fotograferat med analog film kan fotot sedan skannas på en 
särskild filmskanner som tar färgdia och negativ. 
81 Bildfilerna är sökbara för ansvarig personal med hjälp av en bandrobot som söker på det namn, den 
etikett man givit DLT-bandet. 
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fått vänta på att övergången till MARC 21 i den nya versionen av LIBRIS 
skulle bli klar. När projektets är slutfört kommer en intern rapport att skrivas. 

När man började katalogisera affischsamlingen i LIBRIS 1996 blev det 
uppenbart att MARC-formatet inte är så väl lämpat för katalogisering av bilder. 
Man valde i det läget att katalogisera på miniminivå. Det är ändå tillräckligt för 
att göra affischerna sökbara. Ännu har man inte kunnat presentera en lösning 
på hur katalogiseringen av bilder skall kunna göras på en djupare nivå, men 
frågan är under ständig bearbetning. 

 

5.7 Tekniska aspekter 

5.7.1 Databas 
Sedan man började digitalisera på KB har man, som nämnts ovan, samlat 
metadata om de digitaliserade föremålen i LIBRIS-poster från vilka det går 
länkar till bildfiler. Bildfilerna är samlade i ett filsystem på KB:s server. Suecia 
Antiqua et Hodierna kommer att registreras på samma sätt in i LIBRIS- och 
Reginadatabaserna. Varje gravyr registreras alltså för sig i en egen katalogpost. 

5.7.2 Bildformat 
När ett föremål skannas på KB skapas en bildfil i okomprimerad TIFF, det man 
kallar masterfilen. Man strävar efter bästa möjliga kvalitet (faksimilkvalitet, 
skala 1:1) vilket för med sig en mycket hög pixeltäthet. TIFF-filerna blir därför 
mycket stora. Idag är problemet att stora bildfiler inte går att distribuera 
särskilt lätt. Därför väljer man att komprimera TIFF-filerna till format som går 
att skicka över Internet. Idag kan man från LIBRIS eller KB:s webbplats 
beskåda bilder i jpg-format och i vissa fall även i fpx-format. Komprimering 
till båda dessa format innebär emellertid en viss procents förstöring av 
kvaliteten. Det går därför inte utanför KB att skriva ut bildfiler av faksimil 
kvalitet. På KB räknar man dock med att dataöverföringar skall bli lättare i 
framtiden. Det kan dessutom finnas särskilda skäl att inte möjliggöra 
faksimilutskrifter utanför KB t.ex. om föremålet på bilden är skyddat av 
upphovsrätt. 

5.7.3 Långtidslagring av digitala filer 
På KB har man i dagens läge inte kommit fram till ett slutgiltigt sätt att 
långtidslagra elektroniskt material. KB:s strategi handlar om att tills vidare 
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tillämpa en praktisk lösning. Det elektroniska material man sparar är dels 
svenska webbsidor (ett kontinuerligt men slumpmässigt urval), dels de bildfiler 
som skapas i digitaliseringen av de egna samlingarna.82  

När bildfilerna har skapats skickas de elektroniskt till en uppsamlingsserver 
i KB:s datahall. Där förs de över till DLT-band som åsätts ett namn.83 I 
datahallen finns en s.k. bandrobot, en maskin som kan söka fram ett DLT-band 
om man skriver in bandets namn i ett sökkommando. DLT-banden görs i två 
kopior. Det är f.ö. inget problem med tillräckligt lagringsutrymme. Redan på 
hårddisken till arkivdatorn finns det plats för 1,5 TB (1 500 GB) och i 
bandroboten (eller "jukeboxen") finns idag plats för över 10 TB och det kan 
mångdubblas genom utbyggnad. 

Idag är det ingen som vet hur lång livslängd DLT-banden har. Banden 
måste i vilket fall som helst regenereras efter ett visst antal år (dvs man 
kopierar över information från ett gammalt band till ett nytt). Man 
programmerar därför bandroboten att säga till när det är dags för regenerering 
av ett visst band. Man gör också backup på den elektroniska produktionen, 
både under produktionsledet och sedan när det ligger på bandroboten. Detta är 
den beredskap man har för att inget skall kunna försvinna. Man är samtidigt 
beredd på att det kan komma nya lagringsmedia och att man då skall kunna 
konvertera sina samlingar av elektroniskt material. 

På KB arbetar man med målsättningen att det skall gå att läsa dagens 
digitala filer i framtiden. Man planerar sin verksamhet så att det finns 
beredskap för att programvara ändras (något som sker kontinuerligt). I 
framtiden skall man kunna läsa gamla datafiler med modern utrustning genom 
att imitera gamla drivrutiner s.k. emulering. För att detta skall lyckas håller 
man sig idag i möjligaste mån till gällande standarder. 

 
82 Bildfilerna utgör i det här fallet en ”snäll” problematik eftersom en bildfil är inte så komplicerad till sin 
uppbyggnad. De är emellertid stora. T.ex. tar en affisch i formatet 70 x 100 cm på 300 dpi upp 380 MB. 
83 DLT-bandet är ett magnetband. Det påminner till utseendet om ett kassettband 
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6 Hallwylska  museet 

Hallwylska museet är en mindre institution än de övriga tre som presenteras i 
detta kapitel. Jag har emellertid valt att ta med Hallwylska museet därför att det 
är ett museum som har kommit långt i sitt arbete med att tillgängliggöra sina 
samlingar på Internet. Delar av samlingarna finns redan idag sökbara via 
museets webbplats.84 I detta avsnitt talas om två skilda databaser. Den ena är 
museets föremålsdatabas. Den andra är en webbversion av föremålsdatabasen, 
som här vidare refereras till som webbdatabasen. 

6.1 Informanter 
Ingalill Jansson, 1:e intendent vid Hallwylska museet och projektansvarig för 
digitaliseringen, har besvarat frågor som rör projektet.85 Thomas Ljungdell på 
datafirman PositionEtt i Stockholm har besvarat frågor som rör teknik.86 
Beträffande arbetet som utförs på Refugen och i Grängesberg har jag per 
telefon samtalat med Ingegerd Modig resp. Michael Nilsson.87

6.2 Policyfrågor 
Hallwylska museet har ingen speciell policy för digitaliseringsverksamhet att 
följa. Digitaliseringsarbetet styrs istället av en projektbeskrivning. Hallwylska 
museet sorterar under den museala myndigheten LSH (Livrustkammaren, 
Skoklosters slott och Hallwylska museet) där det är tänkt att en övergripande 
policy så småningom kommer att formuleras för alla tre museerna. 

6.3 Digitaliseringsprojektet 
I slutet av 1800-talet var Wilhelmina von Hallwyl en av Sveriges rikaste 
personer och dessutom en stor samlare av konst och konsthantverk. Hon och 
hennes make Walter von Hallwyl lät bygga ett stort privatpalats på Hamngatan 

 
84 Adressen till museets webbplats är http://www.lsh.se/hallwyl 
85 Intervju med Ingalill Jansson, Hallwylska museet, 2002-02-01. 
86 E-post från Thomas Ljungdell, 2002-02-28. 
87 Telefonsamtal med Ingegerd Modig, mars 2002; telefonsamtal med Michael Nilsson, 2002-03-18. 
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4 i Stockholm på 1890-talet. Det nya palatsets interiörer utformades i 
historiserande stil som en lämplig inramning för samlingarna. Det stod klart för 
Wilhelmina von Hallwyl att den miljö hon skapade var något enastående. Detta 
födde tanken hos henne att det hela skulle bevaras intakt för framtiden. Paret 
von Hallwyl testamenterade palatset och samlingarna till svenska staten. 
Samlingarna skulle således aldrig lämna huset på Hamngatan och snart sattes 
det noggranna och långvariga katalogiseringsarbetet igång. Denna verksamhet 
skulle engagera Wilhelmina von Hallwyl fram till hennes död 1920. I och med 
att staten tog över palatset och samlingarna bildades det s.k. Hallwylska 
museet.  

Katalogen blev mycket omfattande och gavs ut i tryck från 1926 fram till 
dess det sista bandet blev färdigt på 1950-talet. Karakteristiskt för de 
Hallwylska samlingarna är att de är indelade i föremålskategorier som måleri, 
silver, porslin, möbler osv.88 Den fasta kategoriindelningen och det 
omsorgsfullt gjorda katalogiseringsarbetet har bidragit till att Hallwylska 
museet på relativt kort tid kunnat göra samlingarna tillgängliga på Internet, 
menar Ingalill Jansson. Mycket av organisationsarbetet är s.a.s. redan utfört. 
Man behöver visserligen kontrollera sakuppgifterna i den tryckta katalogen och 
göra uppdateringar där det behövs, men sedan är det bara att registrera dem i 
föremålsdatabasen. Hallwylska museet har hittills hunnit lägga ut sina måleri- 
och silversamlingar på museets webbplats.89 Närmast på tur är samlingen av 
orientaliska mattor som kommer att bli tillgänglig under hösten 2002.90 Efter 
det kommer man att ta itu med samlingen av europeiskt porslin.91

Initiativet att digitalisera samlingarna är Hallwylska museets eget. Man 
började år 1993 med att lägga upp en egen föremålsdatabas i programvaran 
FoxPro som emellertid byttes ut mot FileMaker Pro 1996.  Museet har sedan 
dess ett kontinuerligt utvecklingssamarbete med datafirman PositionEtt AB i 
Stockholm. Det senaste arbetet har varit att lägga in bilder på föremålen i 
webbdatabasen. 

 
88 Hallwylska museets katalog har drygt 31 000 inventarienummer Ett inventarienummer här är inte 
nödvändigtvis detsamma som ett enskilt föremål. Ett inventarienummer kan också innehålla många 
föremål. 
89 Hallwylska museet, http://www.lsh.se/hallwyl/swe/index2.html (avläst 2002-03-15) 
90 De är redan digitaliserade med text och bild. 
91 Det finns ibland stora numerära skillnader mellan föremålskategorierna. Samlingen av orientaliska 
mattor består av ett hundratal föremål medan det europeiska porslinet går upp till ca 600 st. Detta har 
förstås inverkan på hur stor arbetsinsats som krävs för resp. kategori. 
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1998 började man projektera för en digitalisering av de Hallwylska 
samlingarna.92 Inför detta gjorde Ingalill Jansson en undersökning om hur 
frågan löstes på andra svenska museer.93 Riksmuseet och Historiska museet 
hade då börjat lägga ut sina samlingar på Internet. Dessa museer tillhör en 
grupp som skiljer sig från andra museer, i det att de dels har mycket stora 
samlingar, men framför allt för att de är museala myndigheter s.k. 
ansvarsmuseer. De är resursstarka och har möjligheten att tilldela medel till 
särskilda verksamheter som t.ex. digitaliseringsprojekt. Efter ansvarsmuseerna 
kommer en grupp mellanstora museer som bl.a. representeras av Hallwylska 
museet. För Ingalill Jansson var det därför mer intressant att se vad andra 
museer på denna nivå åstadkommit. Det visade sig där att få 
digitaliseringsprojekt lett till Internetpublicering (Andréemuseet i Gränna 
undantaget). I undersökningen framgick att de flesta museer hade nöjt sig med 
att endast lägga ut bilder på ”highlights” ur de egna samlingarna på 
webbplatserna. 

6.4 Tillgänglighet 

6.4.1 Tillgängligheten till Hallwylska museets samlingar före 
digitaliseringsprojektet 
Allmänheten har kunnat besöka museet och gå på guidade turer sedan 1920-
talet. Genom att låta katalogisera samlingarna i hela sin omfattning och med 
stor noggrannhet hade Wilhelmina von Hallwyl även gjort samlingarna 
tillgängliga för forskning. På hennes initiativ blev katalogen tryckt i 110 
exemplar som sedan donerades till flera kulturhistoriska institutioner, t.ex. 
Kungliga biblioteket, Nationalmuseum, Riksarkivet och Uppsala 
universitetsbibliotek. Katalogen distribuerades även till utländska bibliotek. 
Man finner den t.ex. på de franska, österrikiska och amerikanska 
nationalbiblioteken.94

 
92 Projektbeskrivning, 1998. 
93 Intervju med Ingalill Jansson, Hallwylska museet, 2002-02-01. 
94 Bibliothèque nationale de France, http://www.bnf.fr/ (avläst 2002-03-15); Österreichische 
Nationalbibliothek, http://www.onb.ac.at/ (avläst 2002-03-15); Library of Congress, 
http://catalog.loc.gov (avläst 2002-03-15). 
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6.4.2 Tillgängligheten till Hallwylska museets samlingar efter 
digitaliseringsprojektet 
När projektet är färdigt skall valda delar av samlingen som är av intresse för 
forskare och allmänhet. finnas tillgängliga i museets föremålsdatabas och på 
Internet via museets webbplats.95 Som nämnts ovan, kan man redan nu göra 
sökningar i måleri- och silversamlingarna. Den senaste versionen av museets 
webbplats blev klar under början av 2002.96

Om man som användare besöker webbplatsen och för att söka i databasen, 
skall det inte spela någon roll vilken sorts webbläsare man har. Thomas 
Ljungdell tror dock att de som gjort webbplatsens design kanske inte alltid 
tagit hänsyn till alla förekommande webbläsare, vilket skulle kunna resultera i 
att vissa delar av webbplatsen kan se konstiga ut i vissa läsare. Det är t.ex. stor 
skillnad på hur Netscape 4.7 och 6.2 visar webbsidor.97 I grund och botten 
påverkar detta emellertid inte åtkomsten till webbdatabasen. 

På frågan om man gjort en undersökning om vad användarna tycker om 
webbdatabasen svarar Ingalill Jansson nej. Däremot har ett flertal personer hört 
av sig och yttrat sig positivt. Överhuvudtaget tycker sig Ingalill Jansson ha 
märkt att kunskap om museets samlingar ökar tack vare webbdatabasen. 
Forskare såväl svenska som utländska, meddelar då och då att de har hittat 
information om samlingarna på Internet.  

6.4.3 Möjligheter för användaren att söka i samlingen 
När man är inne på Hallwylska museets webbplats kan man välja länken Sök i 
samlingen. De två samlingar som i skrivande stund finns inlagda i databasen – 
måleri- och silversamlingarna – presenteras var för sig med en text. Väljer man 
t.ex. måleri och klickar på länken Sök i databasen kommer en ny sida upp. Där 
finns dels korta texter på svenska och engelska om databasen och hur man 
söker i den, och dels ett litet sökformulär. Man kan söka på Mästare/Konstnär, 
Sakord/Titel och Land. Efter en lyckad sökning får man fram en eller flera 
föremålsposter. Till varje föremålspost hör en tumnagelbild på föremålet.98 
Man uppmanas att klicka på tumnagelbilden om man vill ha fler 

 
95 Många av museets mindre samlingar av ren kuriosakaraktär, arkivhandlingar, bibliotek etc. kommer 
dock inte att publiceras på Internet. 
96 Ingalill Jansson berättar att det för ögonblicket finns en bugg i sökfunktionen för webbdatabasen. Den 
är emellertid av lindrig art och utgör inget hinder för åtkomsten till föremålen. 
97 E-post från Thomas Ljungdell, 2002-02-28. 
98 I jpg-format. 
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kataloguppgifter och en större bild. 99 Från denna sida kan man slutligen klicka 
fram ytterligare en förstoring av bilden. Man har således möjlighet att från 
tumnagelbilden förstora bilden två gånger. Dock finns inte möjligheten att 
zooma bilderna eftersom man inte har ett bildhanteringsprogram inkopplat.  

Webbdatabasens bilder är i jpg-format och därför inte lämpliga att skriva ut 
eftersom upplösningen är låg. Vill man beställa bilder från samlingarna vänder 
man sig till Enheten för konservering och foto på LSH som tillhandahåller 
papperskopior. Ingalill Jansson tror dock att man med tiden kommer att gå över 
till att använda de nya digitala arkivbilderna från digitaliseringsprojektet som 
förlagor för reproduktioner. Än så länge är efterfrågan på digitala bilder låg, de 
flesta reprobeställningarna gäller fortfarande papperskopior. Grupper som t.ex. 
journalister uppskattar dock att kunna få en bild sänd till sig per e-post. I det 
fallet handlar det dock snarare om pressbilder än om föremålsbilder. 

En form av sökning man inte kan göra på webbdatabasen idag är tvärs 
igenom flera föremålskategorier. Man kan t.ex. inte skriva in kaffekanna som 
sakord och få träffar genom flera kategorier (kaffekannor av silver, av porslin, 
av koppar, osv). Det beror på att man ännu inte har programmerat in denna 
sökmöjlighet i webbdatabasen. För att detta skall vara meningsfullt måste först 
webbdatabasen innehålla samtliga föremålskategorier. 

6.5 Organisation 

6.5.1 Finansiering 
Den övergripande myndigheten LSH började med att avsätta särskilda 
projektpengar för digitaliseringen av Hallwylska museets samlingar. Därefter 
har man varje år budgeterat medel för att projektet skall kunna fortgå. 
Dessutom har man haft en summa pengar att tillgå som donerats av en sponsor. 
Medlen skall i första hand täcka kostnaderna för samarbetet med PositionEtt 
AB för det arbete som utförs på föremåls- och webbdatabaserna. Eftersom man 
valde att från början rätta insatserna efter pengarna har projektet kunnat hållas 
inom de givna ekonomiska ramarna. 

De största kostnaderna som medföljer ett digitaliseringsprojekt gäller i 
regel personalbesättningen. Vem skall sitta och registrera föremålen och vem 
skall digitalisera bilderna? Hur har man råd att avlöna dessa? För Hallwylska 

 
99 Kataloguppgifterna är följande: Sakord/Titel, Mästare/Konstnär, Land/Ort, Material, Datering, Teknik, 
Material, Mått i cm, Förvärv/Inköp, Proveniens, Bildnummer. 
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museet har frågan lösts på ett tillfredsställande sätt. Sedan några år tillbaka kan 
svenska museer använda sig av tjänster från Frälsningsarméns arbetsplats för 
funktionshindrade Refugen. Refugen ger svårt handikappade en möjlighet att 
utföra meningsfulla arbetsuppgifter. Samarbetet med Hallwylska museet 
började 1998. Från början skötte personalen på Refugen både bildskanningen 
och registreringen av sakuppgifter om museiföremålen. För att emellertid 
avlasta Refugen och samtidigt påskynda arbetet något flyttade man år 2000 
uppgiften att skanna bilder till Stiftelsen Föremålsvård i Grängesberg. 
Stiftelsen ligger under Kulturdepartementet och sysselsätter människor med 
olika former av arbetshandikapp.100

6.5.2 Organisation och personal 
Formellt sett ansvarar museichefen för digitaliseringsprojektet, medan Ingalill 
Jansson som projektansvarig verkställer arbetet.101 Organisationen kring 
Hallwylska museets digitaliseringsprojekt kan sägas vara uppdelad i en 
administrerande och en producerande del. Den förra omfattar det arbete Ingalill 
Jansson själv utför på Hallwylska museet. I samarbetet med PositionEtt AB 
ansvarar hon för den tekniska utvecklingen av föremåls- och webbdatabasen. 
Vidare ser hon till att personalen på Refugen och Stiftelsen Föremålsvård 
kontinuerligt förses med arbetsmaterial. Refugen och Stiftelsen Föremålsvård 
representerar den producerande delen av organisationen. På Refugen utförs 
registreringen av sakuppgifterna för databasen och på Stiftelsen Föremålsvård 
utförs bildskanningen. 

Som nämnts är Ingalill Jansson projektledare. Hon är konstvetare och har 
befattningen 1:e intendent på Hallwylska museet. Drivandet av 
digitaliseringsprojektet är en av flera arbetsuppgifter hon har. På PositionEtt är 
det Thomas Ljungdell som speciellt arbetar mot Hallwylska museet. Han 
ansvarar för projektets datatekniska frågor, och ser till att de två 
föremålsdatabaserna fungerar. Museets webbplats är däremot utformad av 
andra.102 Personalstyrkorna på Refugen resp. Stiftelsen Föremålsvård har 
utbildats för att kunna använda den tekniska utrustningen. På Stiftelsen 

 
100 Stiftelsen Föremålsvård startades av Sveriges regering 1986 för att arbeta med vård- och 
konserveringsinsatser av museiföremål, böcker och arkivmaterial. Verksamheten i Grängesberg pågår 
inom ramen för den statliga försöksverksamheten Kulturarvs-IT som påbörjades 1999. Syftet är att kunna 
sysselsätta människor med mycket nedsatt arbetsförmåga. Ekonomiskt stöd tillhandahålles av de lokala 
arbetsmarknadsmyndigheterna i form av lönebidrag eller liknande, Näringsdepartementet (2000). 
101 Museichef för Hallwylska museet är Eva Helena Cassel-Pihl. 
102 Form och produktion: Fleetwood Carlsson Serreli; Publiceringsverktyg och databas: 110th Street. 
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Föremålsvård har arbetsledarna särskild kompetens att arbeta med 
bildredigering, konvertering och CD-bränning. På Refugen arbetar 5 personer 
på halvtid med föremålsregistrering för Hallwylska museet.103 I Grängesberg 
arbetar 5-6 personer med museets material.104

6.6 Arbetsprocessen 
Målet man vill uppnå är här liksom i de andra undersökningsfallen att göra 
samlingarna mer kända. Digitaliseringen är tillvägagångssättet. I 
projektbeskrivningen påpekas att IT ger två möjligheter: Den ena är att man 
kan presentera samlingarna i digital form på Internet där de är lätta att tillgå. 
Den andra är att man med hjälp av en föremålsdatabas kan lägga in, lagra, 
förändra och söka information om enskilda föremål i samlingarna. Då 
målerisamlingen blivit föremål för en vetenskaplig bearbetning och 
uppdatering tog man beslutet att först digitalisera denna delsamling.105

6.6.1 Arbetsmoment 
Ingalill Jansson lämnar över fotostatkopior av den tryckta föremålskatalogen 
tillsammans med ev. reviderade kataloguppgifter till platschefen på Refugen 
Ingegerd Modig. I samband med det går de tillsammans igenom det som skall 
göras. Ingegerd Modig tar sedan materialet med sig till Refugen där hon delar 
ut det till personalen. Deras uppgift är att fylla i ett registreringsformulär. 
Formuläret är en kopia (eller modell) av det registreringsformulär som finns 
kopplat till museets föremålsdatabas. Formuläret har 23 fält och när de är 
ifyllda gör Ingegerd Modig en korrekturläsning. Reviderade kataloguppgifter 
ersätter gamla felaktiga och de långa beskrivande texterna från den gamla 
tryckta katalogen kortas ner avsevärt. På det viset blir Hallwylska museets 
föremålskatalog uppdaterad efterhand. De registrerade uppgifterna skickas 
sedan med e-post tillbaka till Ingalill Jansson som lägger in dem i museets 
föremålsdatabas. När man senare beslutat vilka föremål som skall finnas i 
webbdatabasen är det Thomas Ljungdell som lägger in dem där. 

Bildskanningen går till så att fotografier av museets föremål – negativ, 
positiv, dior, mm – skickas från Enheten för konservering och foto på LSH till 
Stiftelsen Föremålsvård i Grängesberg. Där finns ett antal skannrar för olika 
ändamål av märkena Epson och Heidelberg. Bilderna skannas i TIFF-format 

 
103 Medarbetarna har funktionshinder. 
104 Telefonsamtal 2002-02-08 med Anette Dahlgren, Stiftelsen Föremålsvård i Grängesberg. 
105 Projektbeskrivning, 1998. 
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och kan sedan konverteras till olika komprimeringsgrader av jpg-format. Detta 
görs beroende på vad bilden skall användas till. Okomprimerade TIFF-filer blir 
arkivexemplar medan jpg-filer i olika storlek används i föremåls- resp. 
webbdatabaserna. Personalen i Grängesberg utför skanningen medan 
arbetsledarna Michael Nilsson och/eller Anette Dahlgren redigerar bilderna i 
Photoshop. Bland annat sammanställer arbetsledarna bilder som skall användas 
för ett visst ändamål. Bilder som skannats i olika skannrar efter olika förlagor 
måste därför redigeras till ett visst format och storlek. Både TIFF- och jpg-
bilder bränns sedan in på CD:ar som skickas tillbaka till Stockholm. Om det 
brådskar kan jpg-bilderna även skickas per e-post. 

Arbetstakten är olika på Refugen och i Grängesberg. På Refugen har 
personalen funktionshinder som gör att det inte kan arbeta i ett högt tempo. I 
Grängesberg går det fortare. Själva arbetsuppgiften att skanna bilder tar som 
tidigare nämnts mindre tid än det tar att registrera kataloguppgifter. 
Bildskanningen ligger därför ofta flera steg före. Detta är emellertid något som 
inte märks för den som via webbdatabasen vill söka i samlingarna. Varje ny 
föremålskategori läggs in först när allt material av sakuppgifter och bilder finns 
samlat. Ett sådant material finns nu färdigt för museets samling av orientaliska 
mattor. Denna kommer som nämnts att bli tillgänglig till hösten. 

6.6.2 Registrering/Katalogisering 
Registreringen av inventarieuppgifter bygger på det som står i den gamla 
tryckta katalogen och på senare gjorda uppdateringar. Den ordning i vilken 
uppgifterna förs in är i stort sett samma i föremålsdatabasen som i den tryckta 
katalogen. Kataloguppgifterna måste, som nämnts, uppdateras eftersom de 
flesta är över ett halvsekel gamla. Det finns goda skäl att ompröva gamla 
uppgifter då mycket har hänt sedan dess inom den konstvetenskapliga 
forskningen. Rena felaktigheter rättas också. Man tar inte heller med de ofta 
långa beskrivande texterna som följer med inventarienumren i den tryckta 
katalogen. Det man behållit oförändrat är inventarienumren, sakorden, 
provenienserna, osv.106 Nya uppgifter tillförs som t.ex. registernummer för 
senare tagna fotografier. Som nämnts har man t.ex. gjort en samlad 
vetenskaplig bearbetning och uppdatering av målerisamlingen. 

 
106 Man skulle kunna tänka sig att en samling som Hallwylska museets var statisk, dvs att inget kunnat 
tillföras efter Wilhelmina von Hallwyls död. Så är det emellertid inte. Det görs hela tiden nya förvärv och 
dessa nyregistreras, fotograferas och dokumenteras. 
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Ett museum som har samlingar liknande Hallwylska museets är Nordiska 
museet. Där pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete av metoder för 
föremålsregistrering, vilket Ingalill Jansson särskilt har studerat.107 Hon har 
därför valt att använda Nordiska museets terminologi i arbetet med Hallwylska 
museets föremålsdatabas. Ingalill Jansson har också tittat på vilka 
internationella direktiv det finns för föremålsregistrering. 

6.7 Tekniska aspekter 

6.7.1 Databas 
Det som föregick skapandet av Hallwylska museets webbdatabas och som var 
dess förutsättning, var tillkomsten av föremålsdatabasen. Man började arbeta 
med File Maker Pro 1996. Resultatet blev det praktiska redskap – alltså 
föremålsdatabasen – med vilket man idag arbetar internt på museet. Här kan 
man göra sökningar, nyregistreringar, ändringar eller uppdateringar av 
föremålsuppgifter. Man kan göra en lång rad olika sökningar: på föremål, på 
konstnär, på rum (t.ex.: Vilka föremål finns i matsalen?) osv.  

Den databas man möter via museets webbplats är en redigerad version av 
den egentliga föremålsdatabasen. Man har valt att ha databaserna åtskilda av 
säkerhetsmässiga, tekniska och ekonomiska skäl. Vad säkerheten gäller vill 
man att den interna föremålsdatabasen skall vara skyddad från intrång utifrån. 
Webbdatabasen däremot är öppen utåt men användaren kan bara göra enklare 
sökningar i den. Webbdatabasen behöver därför inte vara lika avancerad i sin 
struktur som föremålsdatabasen. I dagens läge kan man ändå inte föra över för 
stora datamängder på Internet utan att problem uppstår. Bortsett från att det 
finns färre uppgifter per föremål i webbdatabasen är dessutom antalet föremål 
mindre i webbdatabasen än i föremålsdatabasen. Här har Hallwylska museet 
valt att prioritera föremål av högt konstvetenskapligt värde eller som är av 
intresse för allmänheten. Skälet är att det inte finns tillräckliga resurser för att 
lägga in samtliga föremål i webbdatabasen. 

 
107 Föremålsregistreringen på avdelningen Samlingarna på Nordiska museet "registrerar och märker 
förvärvade föremål, ansvarar för museets huvudliggare, för föremåls- och lånedatabasen samt för 
försäkringar. Sektionen ger information om föremålsbeståndet och utvecklar registrerings- och 
märkningssystem", Nordiska museets organisation [under rubr. "Samlingarna"], 
http://www.nordm.se/nm/org/sam.html (avläst 2002-03-15) 
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6.7.2 Bildformat 
Vid skanningen görs som nämnts en TIFF-fil som sedan kan konverteras till 
jpg-format. TIFF-bilderna bränns in på CD och fungerar som arkivbilder. Jpg-
bilderna används i föremåls- och webbdatabaserna. 

6.7.3 Långtidslagring av digitala filer 
På Hallwylska museet är man väl medveten om att det ännu inte finns en säker 
och varaktig metod för långtidsförvaring av elektroniskt material. Det 
alternativ man hittills har valt är att förvara arkivbilderna på CD. Thomas 
Ljungdell menar att i brist på annat är CD:n ändå relativt säker. Ljungdell säger 
att det idag fungerar att läsa av CD som är tjugo år gamla. Ett bra sätt att 
förlänga livet på dessa är att se till att de förvaras på bästa sätt. En annan metod 
är att välja de standardformat som är vanligast idag. Chansen är då större att ett 
sådant format skall kunna läsas även i framtiden t.ex. med hjälp av emulering 
(att med modern programvara kunna imitera äldre sådan för att kunna läsa 
gamla digitala dokument) 

Ingalill Jansson ser svårigheter för de mindre kulturhistoriska 
institutionerna att klara långtidsförvaringen. I dagens läge krävs en dyrbar 
teknisk utrustning t.ex. magnetbandrobotar. En lösning vore, menar Ingalill 
Jansson att de små institutionerna erbjöds möjligheten att förvara sitt 
elektroniska material centralt t.ex. hos någon av de stora kulturhistoriska 
myndigheterna. 
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7 Riksarkivet 

Den övergripande myndigheten för Riksarkivet och landsarkiven heter 
Arkivverket. Arkivverket har sina lokaler i Riksarkivet i Stockholm och jag 
kommer därför framdeles mestadels att använda mig av benämningen 
Riksarkivet eller av förkortningen RA. Inom arkivvärlden har man f.ö. bedrivit 
digitaliseringsverksamhet i många år. Från RA drivs dels s.k. 
digitaliseringsprogrammen, dvs digitaliseringar i kolossalformat, dels 
digitaliseringsprojekt där det handlar om mindre samlingar. Ett projekt av den 
senare kategorin kommer här att närmare beskrivas, det s.k. MPO-projektet. 

7.1 Informanter 
Information om projektets organisation har jag fått av Jan Brunius, 1:e 
arkivarie på RA och av Leif Persson, arkivarie/historiker. Anna Wolodarski, 
latinist och bibliotekarie, expert på medeltida texter, har besvarat frågor om 
katalogiseringen och den vetenskapliga bearbetningen av materialet. Johan 
Gidlöf, arkivarie och konstruktör av den föremålsdatabas med vilken man 
arbetar har besvarat tekniska frågor.108 Karl-Magnus Drake från Riksarkivets 
IT-byrå har berättat om myndighetens digitaliseringsverksamhet i stort och om 
policyfrågor. 

7.2 Policyfrågor 
På Riksarkivet håller man på att utarbeta anvisningar kring digitaliseringen av 
arkivhandlingar. Anvisningarna kommer att sättas ihop till ett policydokument 
för offentliga arkiv. RA är också representerat i Bilddatabaser och 
digitalisering – plattform för ABM-samverkan. Det arbete som där utförs har 
emellertid en bredare ansats för att kunna täcka in hela ABM-området med 
huvudmålet att kunna presentera en rad praktiska anvisningar samt få till stånd 
en möjlighet att göra s.k. samsökningar över institutionsgränserna. Karl-

 
108 Johan Gidlöf är själv arkivarie, har jobbat i 20 år med produkter av denna art, dvs bilddatabaser. Han 
har gjort ett flertal skivor med faktadatabaser för olika kulturhistoriska institutioner. Gidlöf jobbar nu 
med projektet Gamla stan. 
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Magnus Drake tror emellertid att kvalitetskraven även fortsättningsvis kommer 
att vara olika inom ABM-området. Kvalitet är i mångt och mycket en 
ekonomisk fråga. Ett litet museum kanske inte har råd att hålla för hög kvalitet 
på sina skannade bilder. RA ställer däremot höga kvalitetskrav på 
digitaliseringar och man har garanterade resurser därtill. Inom arkivvärlden har 
man f.ö. kommit långt inom digitalisering. En bakgrund till detta finns i 
Arkivlagen från 1990. Den påbjuder att arkivmyndigheterna skall bevara och 
samtidigt tillgängliggöra kulturarvet.109 Som följd av detta har man tagit tillvara 
digitaliseringsteknikens möjligheter.110 Att upprätthålla högsta möjliga kvalitet 
är dock svårt när det handlar om de stora digitaliseringsprogrammen. Där gör 
man miljontals exponeringar på löpande band. För att inte belasta personalen 
med kvalitetskontroller har man utvecklat kvalitetskontrollsystem där bl.a. 
analysprogram kontrollerar bildskärpan vid skanningen. 

Sedan flera år pågår tre digitaliseringsprogram i Riksarkivets regi. 
Digitaliseringsprogrammen skiljer sig från digitaliseringsprojekten i 
omfattningen av föremål. Programmen kan som sagt pågå under många år och 
antalet bildskanningar och registreringar kan räknas till flera miljoner. Det 
handlar här om uppdrag som andra myndigheter har givit Arkivverket att 
digitalisera deras material. För Lantmäteriverket digitaliserar man 
förrättningsakter dvs handlingar som rör en viss fastighetsbeteckning. För 
skattemyndigheterna utför Arkivverket (i praktiken de regionala 
arkivmyndigheterna) på förfrågan kontinuerlig inskanning och elektronisk 
distribution av underlag till bouppteckningsärenden för huvudsakligen 
skatteuttag.111 Det s.k. folkbokföringsprojektet är ett långsiktigt indexerings- 
och digitaliseringsprogram som Arkivverket (SVAR-Fränsta) genomför enligt 
ett regeringsuppdrag för att säkerställa, i digital form, det nationella 
kyrkboksmaterialet tiden 1895–1991 åt forskarvärlden.112  

 
109 SFS 1990:782. 
110 I sin tidigaste form på 1980-talet var tekniken relativt osofistikerad, varför det i många fall dröjde en 
bit in på 1990-talet innan många digitaliseringsprojekt startades. 
111 E-post från Karl-Magnus Drake 2002-04-11. 
112 E-post från Karl-Magnus Drake 2002-04-11. Om SVAR (Svensk arkivinformation) står på RA:s 
webbplats: "enhet inom Riksarkivet, har bl.a. till uppgift att tillgängliggöra arkivmaterial för forskning 
och undervisning. Detta sker genom mikrofilmning, skanning och dataregistrering och distribueras på 
olika medier. SVAR distribuerar även arkivverkets böcker och publikationer." Välkommen till Riksarkivet 
och landsarkiven, http://www.ra.se/ (avläst 2002-06-03). 
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7.3 Digitaliseringsprojektet 
MPO-projektet handlar om digitaliseringen av pergamentomslag till 
räkenskapsböcker och skattelängder förda av svensk statlig förvaltning från 
tidigt 1500-tal och drygt hundra år framåt. Förkortningen MPO står för 
Medeltida PergamentOmslag. Det är alltså pergamentomslagen som 
digitaliseras. De är fragment av medeltida böcker som funnits och använts i 
Sverige före reformationen. De äldsta fragmenten är från 1100-talet och de 
yngsta från tiden före reformationen som genomfördes 1527 i Sverige. Det kan 
tänkas att staten fick tag i samlingar av medeltida bokverk t.ex. genom 
konfiskeringar från katolska kloster. Eftersom större delen av böckerna 
handlade om katolsk liturgi ansåg man sig inte behöva dem.113 Böckerna 
styckades och boksidorna fick tjäna som omslag till räkenskapshäften mm. 
Bladen i de medeltida böckerna var av pergament dvs behandlat skinn. 
Materialet är slitstarkt och kunde därför med fördel återanvändas som omslag. 
Räkenskaperna i häftena har till stor del förts av Gustav Vasas och hans 
efterträdares fogdar. Allt som oftast har de gjort påskrifter på omslaget som 
talar om vad häftet innehåller och vilket år det gäller. Man kan därför 
konstatera att bruket att använda gamla pergamentblad till omslag började på 
1530-talet och att det fortsatte in på 1600-talets första hälft.114

7.4 Tillgänglighet 

7.4.1 Tillgängligheten till MPO-samlingen före digitaliseringsprojektet 
En stor del av pergamentomslagen har katalogiserats under 1900-talet och 
finns i den s.k. CCM-katalogen.115 Forskare har utifrån CCM-katalogen kunnat 
beställa fram skattelängder eller räkenskapshäften med intressanta 
pergamentomslag. Att pergamenten är fysiskt åtskilda från varandra har 
emellertid medfört praktiska problem och svårigheter att få en överblick över 
materialet. 

7.4.2 Tillgängligheten till MPO-samlingen efter digitaliseringsprojektet 
Det är ännu inte bestämt huruvida en särskild webbsida kommer att skapas för 
MPO-samlingen. Man ställer sig emellertid inte negativ till detta på RA. Det 

 
113 Ungefär 80 % av fragmenten härrör från liturgiska skrifter. 
114 Leif Persson berättar att han funnit en påskrift gjord så sent som på 1650-talet. Intervju med Jan 
Brunius… 2002-02-13. 
115 Catalogus Codicum Mutilorum, en kortkatalog. 
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viktiga är emellertid att först få materialet organiserat och digitaliserat. 
Intresset för materialet torde främst ligga hos en internationell grupp 
specialister som forskar inom området. Att kunna läsa texten på 
pergamentbladen kräver vissa förkunskaper för att kunna förstå budskapet i 
dem. Man bör exempelvis behärska latin och ha kunskaper inom religions- och 
idéhistoria. 

Åsynen av de gamla texterna erbjuder emellertid en skönhetsupplevelse för 
var och en. De för hand präntade bokstäverna avslöjar en högt driven precision 
hos de personer som en gång utfört dem. Texten flyter så jämnt och 
bokstäverna är så regelbundna att ett otränat öga lätt skulle kunna ta texterna 
för tryckta. Detta betyder också att man ev. kommer att kunna OCR-läsa 
texterna, varefter de skulle kunna föras över till ett ordbehandlingsprogram.116 
Detta skulle ytterligare underlätta studiet av texterna för forskare. 

7.4.3 Tänkta möjligheter för användaren att söka i samlingen 
Som det ser ut idag kommer det att dröja till dess fragmenten i digital form är 
tillgängliga utanför katalogisatörernas arbetsrum. Vill man söka i materialet får 
man än så länge använda sig av den gamla CCM-katalogen och beställa fram 
originalföremålen. Det smidiga verktyg som databasen utgör för 
katalogisatörerna visar emellertid att det finns möjligheter att utforma ett 
högkvalitativt gränssnitt på Internet. I framtiden lär problemet med 
dataöverföringar online kunna lösas så att även en uppkopplad forskare kan få 
möjligheter att göra avancerade sökningar i materialet. 

7.5 Organisation 

7.5.1 Finansiering 
Projektet finansieras av Vitterhetsakademien med pengar som hämtats ur 
särskilda fonder. Dessa pengar räcker i dagens läge till att föra projektet vidare 
till år 2004. Wallenbergstiftelsen bidrog med pengar till kamerautrustningen 
när man började skanna bilder 1998. 

 
116 OCR, Optical Character Recognition. Program som kan känna igen formen av en bokstav från en bild 
och omvandla formen till ASCII-kod. 
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7.5.2 Organisation och personal 
Den som leder projektet och agerar som samordnare är 1:e arkivarie Jan 
Brunius. Projektets vetenskapliga medarbetare är Gunilla Björkvall och Anna 
Wolodarski. Skanningen sker genom två extraanställda personer på halvtid, 
arkivassistententerna Leif Persson och Eira Nordström. 

7.6 Arbetsprocessen 
Målsättningen är att sammanföra föremål som i verkligheten är fysiskt åtskilda. 
Pergamentomslagen kommer aldrig att frigöras från sina räkenskapshäften eller 
skattelängder. I det sammanhanget har de ju också ett kulturhistoriskt värde 
som speglar svensk 1500- och 1600-talshistoria. I digital form kan de 
emellertid studeras samlade och i bästa fall kan man t.o.m. föra ihop flera sidor 
från samma ursprungliga bokband. 

7.6.1 Arbetsmoment 
För bildskanningen används en digital kamera av märket Progress. Den är 
monterad på ett stadigt höj- och sänkbart stativ.117 Vid varje fotografering 
kalibrerar kameran bilden och skapar en TIFF-fil. En del fragment har skadats i 
eldsvådor och texten på dem kan vara svårtydd. Man kan då redigera bilden 
med hjälp av Photoshop för att något öka läsbarheten. Bildfilen namnges och 
lagras sedan på två ställen. Dels bränner man in ett arkivexemplar på en CD, 
och dels komprimerar man bildfilen till tre storlekar som läggs på en server. 
Bildfilens namn utgör en sifferkombination som lätt skall kunna läsas av 
databasen. Man gör även en utskrift på papper från en laserskrivare.118

7.6.2 Registrering/Katalogisering 
På Riksarkivet har man intresserat sig för de medeltida bokfragmenten sedan 
1930-talet och hittills har ca 22 000 fragment identifierats. En stor del av 
materialet katalogiserades från början av 1930-talet fram till 1980-talets mitt, 
under vilken period sammanlagt 11 085 fragment katalogiserades. MPO-
projektet startades sedan 1995 och denna gång hade möjligheten att digitalisera 
materialet uppstått. Nu när fragmenten registreras i databas kan man ofta utgå 
från CCM-katalogen, vilket underlättar arbetet. Vid undersökningstillfället 

 
117 Programvaran som styr processen heter Progress 3012 Digital Camera Plugin. Bilderna redigeras resp. 
komprimeras sedan med hjälp av bildhanteringsprogrammet Photoshop. 
118 Man började med en bläckstråleskrivare men resultatet blev sämre. 
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hade antalet digitalt registrerade föremål uppgått till 8 771 st.119 Det resterande 
helt oregistrerade materialet uppgår till något under 9 000  föremål.120

Det gränssnitt katalogisatörerna arbetar med har formen av ett femsidigt 
registreringsformulär. På första sidan för man in registreringsuppgifter, på den 
andra formalia, på den tredje attribuering, på den fjärde proveniens och på den 
femte uppgifter om innehållet. Ett bildhanteringsprogram underlättar 
genomläsningen av fragmenten. Det går t.ex. att förstora bilden så långt man 
behöver för att kunna läsa texterna. 

Det språk man använder vid katalogiseringen är tyska. Detta 
sammanhänger dels med att det finns en etablerad tysk terminologi, dels att 
tidigare svenska projekt, C-samlingen i UUB, följt dessa tyska riktlinjer.121 Det 
har bedrivits omfattande forskning om medeltida skrifter inom det tyska 
språkområdet. Sedan länge finns det också en etablerad vokabulär och 
fastställda katalogiseringsregler på tyska. Eftersom det finns ett internationellt 
intresse för de svenska medeltida bokfragmenten har man i MPO-projektet 
beslutat att göra dem tillgängliga på detta internationellt etablerade 
katalogiseringsspråk.  

Genomläsningen av texterna på pergamentbladen underlättas ytterligare om 
man har en utskrift på papper. Sedan 1998 har man visserligen först och främst 
haft bildhanteringsprogrammet i datorn som ett praktiskt hjälpmedel (t.ex. 
möjligheten att förstora bilden flera gånger). Pappersutskriften har ju fördelen 
att vara flyttbar. Man måste inte nödvändigtvis sätta sig vid datorns bildskärm 
för att kunna studera texten. När MPO-projektet startade 1995 hade 
bildskanningen ännu inte börjat utan de pergamentblad man studerade lades i 
kopiator. Idag har man alltså valt att använda sig av såväl 
bildhanteringsprogram som pappersutskrifter till hjälp för genomläsningen.  

Det något ovanliga i digitaliseringssammanhang som karakteriserar MPO-
projektet är att man hunnit längre med registreringen än bildskanningen. Det 
blir annars lätt det omvända förhållandet under ett digitaliseringsprojekt 
eftersom skanningen går fortare än registreringen. I det här fallet har emellertid 
registreringen tre års försprång.122 Dock dröjer det inte så länge innan 
bildskanningen hunnit ikapp. 

 
119 2002-02-13. 
120 Det finns en lucka i materialet mellan posterna nr 1 043 och 6 664. 
121 En stor del av UUB:s västerländska handskrifter återfinns i den s.k. C-samlingen. Handskrifter: 
viktiga särskilda samlingar, http://www.ub.uu.se/arv/special/hand.cfm (avläst 2002-06-03). 
122 Man har också haft stöd av det arbete som gjorts i den äldre CCM-katalogen. 
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Katalogisatörerna får ibland fragment som p.g.a. skador blivit så gott som 
oläsliga. Trots det kan man ändå få ut ganska mycket information om 
fragmentet. Tar man t.ex. måttet på själva bladet och sedan måttet på det 
område på vilket texten utbreder sig har man där s.a.s. en karakteristisk layout 
som kan likna layouten på ett annat fragment. I bästa fall kanske man kan 
konstatera att likheterna är så pass stora att man kan göra antagandet att bladen 
en gång i tiden hämtats från samma bok. Uppgiften att sammanföra blad som 
skingrats när de medeltida böckerna styckades hör egentligen inte till MPO-
projektet.123 Ser katalogiseraren dock att ett fragment uppenbarligen hör ihop 
med ett annat noterar hon det. 

7.7 Tekniska aspekter 

7.7.1 Databas 
Det krav som MPO-projektet ställer på databasen är att man för varje 
föremålspost skall kunna registrera information i ett stort antal datafält. Alla de 
fälten skall kunna vara sökbara. Till varje föremålspost skall man också kunna 
länka ett antal bilder. Fragmenten består oftast av dubbelblad. Om enkla blad 
använts har de i regel vikts om häftena. För att avbilda bladen krävs därför 
regel fyra bilder för omslagets främre inre resp. yttre sida, samt omslaget bakre 
inre resp. yttre sida. De fyra bilderna som var och en konverteras till tre 
storlekar komprimerad TIFF, skall sedan länkas till föremålsposten. Totalt sett 
blir det således (minst) tolv bildfiler som länkas till posten. Många sökfält och 
många bilder per post är något som inte idag kan integreras i någon 
kommersiell databasvara. Man fick därför göra en helt egen konstruktion vid 
projektstarten 1995. Konstruktören heter Johan Gidlöf, arkivarie som sedan 20 
år specialiserat sig inom det datatekniska området.124

MPO-projektets databas är helt fristående från RA:s centrala 
databassystem. Det är emellertid fullt möjligt att i ett senare skede föra över 
posterna till en central databas på RA, om man skulle vilja det. Allt som nu 
matas in vid registreringen hamnar i en arkivmässig textfil som kan läsas av 
program som t.ex. Access. I denna textfil radas posterna med sina datafält upp 
efter varandra. Innehållet i textfilen kan sedan med hjälp av t.ex. Visual Basics 
föras över – fält efter fält – och läggas in i en relationsdatabas. Det skall alltså 

 
123 Detta kommer förmodligen att göras mer omfattande i en ny projektomgång. 
124 Johan Gidlöf är nu engagerad på Stockholms stadsarkiv med bl.a. projektet Gamla stan som går ut på 
att skapa en faktadatabas på skiva om Gamla stan i Stockholm. 
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gå att föra över innehållet från den nuvarande databasen till en annan utan 
problem när tiden är inne. 

7.7.2 Bildfiler 
Bildfilerna tas i formatet 1928 x 1450 pixlar. I servern lagras bilderna i 
komprimerat skick i mindre format i tre storlekar. Bildfilerna läggs inte in var 
för sig, utan i stora samlingsfiler. Man kan alltså inte komma åt enskilda bilder 
genom att t.ex. använda ett filhanteringsprogram. Bilderna är däremot 
åtkomliga via katalogisatörernas bildhanteringsprogram.  

7.7.3 Långtidslagringen av det digitala materialet 
På RA lagras data i 2 kopior på olika typer av databärare. De förvaras 

dessutom geografiskt åtskilda. Databärarna är främst magnetband, av typen 
3480 DLT och DAT eller Exabyte. Även CD-skivor förekommer för den ena 
kopian. Det förekommer fortfarande att data finns på en äldre form av 
databärare: rullbandet. Dessa data kommer emellertid att kopieras över till 
moderna databärare. Under den närmaste tiden lär LTO och AIT-band bli 
aktuella att börja användas. Karl-Magnus Drake menar att detta är det enda 
säkra sättet att bevara digital information på längre sikt. Drake är mycket 
skeptisk när det gäller långtidslagring (över 10 år) på optisk CD/DVD-
skivteknik, och till den något blåögda tilltro till dessa databärare. Alla CD-
ROM/R/RW-skivor och en del typer av DVD-skivor saknar ett skyddande 
hölje och kan därför lätt göras oläsliga om man repar dem koncentriskt. Det 
råder också osäkerhet kring vilken livslängd de ovan nämnda skivtyperna har. 
Slutligen säger Karl-Magnus Drake att utvecklingen går mot datorer med större 
datakapacitet år för år och att problemet med lagringsutrymme kommer med 
tiden bli lättare att hantera. 
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8 Analyskapitel 

8.1 Frågeställningar – slutsatser 
De frågeställningar som presenterades i kapitel 3.2 tas här åter upp för att visa i 
vilken grad de har kunnat besvaras av min undersökning. 
Undersökningsresultatet har visat att det både finns likheter och olikheter i hur 
man bedriver digitalisering på UUB, KB, Hallwylska museet och RA. Frågorna 
och svaren om policy, samlingar, tillgänglighet, organisation, arbetsprocess 
och tekniska aspekter besvaras var och en med en sammanställning av 
resultaten från de fyra undersökningsdelarna. Utifrån sammanställningarna har 
jag därefter kunnat dra mina slutsatser. 

8.1.1 Policy 

8.2.1.1 Ursprunglig frågeställning 
För varje form av verksamhet på en institution bör det finnas riktlinjer efter 
vilka man skall arbeta, en policy. Om var och en av de institutioner jag skall 
besöka har formulerat en policy skulle det vara intressant att se vilka likheter 
och olikheter som finns dem emellan. Det är även möjligt att de låtit sig 
påverkas av det arbete som pågår inom samverkansprojektet Bilddatabaser och 
digitalisering – plattform för ABM-samverkan (kapitel 2.5). 

8.1.1.2 Sammanställning och slutsatser – policy 
En policy för hur digitaliseringen av samlingar skall gå till har ännu inte 
formulerats på något ställe. På UUB, KB och RA avvaktar man främst till dess 
diskussionerna om standard och kvalitet som förs i samverkansprojektet 
Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan är klara och 
presenterade i rapportform. Flera av de informanter som har insikt i denna 
process menar att viljan att komma överens är stark och att diskussionerna är 
fruktsamma, även om de än så länge hålls på ett teoretiskt plan. Arbetet är 
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emellertid långt ifrån färdigt och det lär dröja innan man kan dela ut rent 
praktiska anvisningar till institutioner som vill digitalisera sina samlingar. 

ABM-samverkansprojektets syfte är att finna gemensamma standarder för 
kulturhistoriska institutioner som vill digitalisera sina samlingar. Ett av målen 
är att man skall kunna göra gemensamma sökningar i flera databaser från en 
sökplattform. Viljan att komma överens är, som sagt, stark men var och en har 
sina speciella behov som måste tillgodoses. Därför kan det aldrig bli fråga om 
någon total likriktning. Det finns förvisso mycket som förenar inom ABM-
området men också sådant som är specifikt för var och en del. Kvalitetskravet 
kommer fortsättningsvis att variera från institution till institution, beroende på 
vad man anser sig ha råd med. Exempelvis håller Arkivverket på att utarbeta 
egna anvisningar kring digitaliseringen av handlingar, något som småningom 
kommer att bli policy för offentliga arkiv.125 Det är emellertid tänkt att man 
skall kunna bistå varandra med expertis över institutionsgränserna när det 
behövs. Olof Halldin på KB beskriver detta i ett hypotetiskt exempel: En bild 
som katalogiseras på KB blir katalogiserad efter KB:s behov. Samma bild 
skulle kanske katalogiseras mer ingående på Nationalmuseum eftersom man 
där är specialiserad på bildkonst. Man kan då tänka sig en möjlighet att 
specialister på Nationalmuseum i efterhand kan gå in i KB:s katalogpost och 
förse den med kompletterande uppgifter.126  

Hallwylska museet står i detta sammanhang i ett annat läge. Museet är inte 
en egen myndighet och kan därför inte delta i ABM-samtal som förs på 
myndighetsnivå. Istället är museet beroende av att den övergripande 
myndigheten LSH formulerar en policy för sina tre underordnade museer 
(Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet). Det är också 
tänkt att detta så småningom skall ske.127

Policy och standarder låter ännu vänta på sig. Samtidigt har man på de fyra 
institutionerna hållit på med digitalisering i många år. Deras arbete och 
erfarenheter kan sägas utgöra den viktiga kunskapsgrund som krävs för att 
policyer och standarder skall kunna skapas. Samverkansprojektet har också 
gått förhållandevis snabbt framåt, just därför att de medverkande ofta har goda 
erfarenheter av digitalisering. Deras arbete kommer att ha betydelse för 
framtida digitaliseringar. Har man både policy och standarder att utgå från kan 
man komma igång med digitalisering mycket snabbare och troligen i större 

 
125 Intervju med Karl-Magnus Drake, RA (rubr. Policy), 2002-02-13. 
126 Intervju med Olof Halldin, KB, 2002-04-19. 
127 Intervju med Ingalill Jansson, Hallwylska museet, 2002-02-01. 
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omfattning än vad som är möjligt idag. Tre av de projekt som har undersökts i 
denna uppsats – Waller-, MPO- och Hallwylska projekten – kommer emellertid 
inte att påverkas av detta, utan skall fortsätta tiden ut efter sina ursprungliga 
riktlinjer. Suecian-projektet däremot, är speciellt utformat för att bidra till 
samverkansprojektets arbete. 

8.1.2 Samlingar 

8.1.2.1 Ursprunglig frågeställning 
Vad är det för slags samlingar man vill digitalisera på UUB, KB, Hallwylska 
museet och RA? Vilka är de samlingar som digitaliseras i de fyra 
undersökningsfallen? Varför har just de prioriterats och vem tar initiativen? 

8.1.2.2 Sammanställning och slutsatser – samlingar 
Samtliga institutioner vill tillgängliggöra sina samlingar. UUB, KB och RA 
liknar varandra i det att de har stora kulturhistoriska samlingar av böcker, 
handskrifter, kartor, bilder mm som inte är lättillgängliga. De har uppdraget att 
både tillhandahålla och samtidigt vårda sina samlingar. Detta har hittills varit 
ett problem, ett motsatsförhållande. Digitalisering får därför ses som en god 
lösning på problemet.  

Wallersamlingen, Suecian och Hallwylska museets samlingar är av stort 
intresse för allmänheten. Man kan utan svårighet motivera just deras 
digitaliseringar. För samlingarna innebär det att de kan bevaras bättre samtidigt 
som de i digital form blir mer tillgängliga än någonsin tidigare. Blir 
samlingarna mer kända ute i världen bidrar det också till att marknadsföra resp. 
institution. MPO-samlingen är av lika stort kulturhistoriskt värde som de andra 
och digitaliseringen kan motiveras med de ökade möjligheterna till 
vetenskaplig bearbetning den innebär. Man skulle i princip kunna rekonstruera 
några av de "mutilerade" medeltidsböckerna om man så ville. Samlingen är 
emellertid mest av intresse för en mindre skara specialister. Här bör man 
emellertid ha i åtanke att vetenskapliga upptäckter kommer att kunna göras på 
längre sikt. Om något eller några årtionden kan studier av MPO-samlingen 
kasta nytt ljus över svensk medeltidshistoria. 

De fyra samlingarna kommer från ett arkiv, två bibliotek och ett museum. 
En vanlig föreställning är kanske att arkiv enbart samlar på dokument, 
bibliotek på böcker och museer på föremål. I verkligheten finns emellertid inte 
en sådan strikt kategorisk indelning. Man finner t.ex. konstverk i 
arkivsamlingar, arkivhandlingar i bibliotek eller boksamlingar på museer osv. 
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De samlingar som förekommer i denna uppsats är just av en sådan 
institutionsöverskridande karaktär (med ett undantag). På UUB digitaliseras 
Wallersamlingen som består av handskrivna dokument, något man vanligen 
skulle finna i en arkivsamling. Fragmenten i Riksarkivets MPO-samling härrör 
däremot från medeltida bokband. Suecians gravyrer kan betraktas som 
bildkonst och skulle lika gärna kunna höra hemma på ett museum som ett 
bibliotek. Endast i fallet Hallwylska museet är det fråga om en samling av 
typiska museiföremål.  

På UUB var det dock faktorer som intresse och efterfrågan som avgjorde 
att Wallersamlingen prioriterades för digitalisering. KB valde att digitalisera 
Suecian eftersom den är mycket efterfrågad samtidigt som det exemplar som 
normalt används för reproducering håller på att slitas ut av alla 
reprobeställningar. På RA har man arbetat med MPO-samlingen sedan 1930-
talet. Sett ur ett tidsperspektiv är därför själva digitaliseringen något som 
tillkommit på ett mycket sent stadium i arbetet. Det har å andra sidan inneburit 
att arbetet får en ny inriktning. På samma sätt har det Hallwylska 
digitaliseringsprojektet föregåtts av åratal av katalogiseringsarbete. Detta har 
skapat utmärkta förutsättningar för en digitalisering av samlingarna. 

8.1.3 Tillgänglighet 

8.1.3.1 Ursprunglig frågeställning 
Digitalisering av kulturhistoriska samlingar syftar bl.a. till att göra dem mer 
tillgängliga än de varit tidigare. I uppsatsen undersöks hur man tänker sig att 
materialet skall göras åtkomligt och hanterbart för användaren. I fallet 
Hallwylska museet har man hunnit fram till konkreta åtgärder. Vad har man 
åstadkommit och med vilka (hjälp)medel? 

8.1.3.2 Tillgängligheten före digitaliseringen 
Skälet att just Wallersamlingen valdes ut för digitalisering var att den var 
okatalogiserad och svår att hitta i samtidigt som intresset för den var stort. 
Bibliotekarierna gjorde vad de kunde för att söka rätt på dokument som ev. 
kunde finnas i de 79 lådorna. Man hade ingen nyckel till vad samlingen 
innehöll. På KB var det populära Suecian tillgänglig för allmänheten på det 
sättet att (oftast) faksimilen från 1800-talet kunde lånas ut till läsesalen. 
Reproduktioner gjordes efter ett särskilt exemplar av originalupplagan som 
användes som förlaga. Hallwylska museet har varit öppet för allmänheten i 
sedan 1920-talet och samlingskatalogen finns tillgänglig på ett flertal ABM-
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institutioner. Riksarkivets MPO-samling har varit tillgänglig för forskning 
genom en kortkatalog, den s.k. CCM-katalogen. 

8.1.3.3 Tillgänglighet och sökbarhet efter digitaliseringen 
När detta skrivs har man endast i ett fall – Hallwylska museet – kunnat göra 
den digitaliserade samlingen tillgänglig på Internet. Från museets webbplats 
kan man söka sig till en särskild webbsida med ett sökformulär. På samma sätt 
kommer det troligen att ordnas för Wallersamlingen och Suecian. UUB har 
redan ordnat en webbsida för Wallersamlingen. Det kommer emellertid att 
dröja innan man kan söka i samlingen därifrån. Föremålsposterna måste först 
föras över från den provisoriska databas med vilken man arbetar idag till en 
starkare databas som kan länkas till webbsidan. Enskilda föremål skall 
dessutom kunna sökas i bibliotekskatalogen DISA. KB har för avsikt att snart 
öppna en webbsida för Suecian och de enskilda bladen skall gå att söka i 
LIBRIS och Regina. I MPO-projektet har man ännu inte tagit ställning i frågan 
om publicering på Internet. 

8.1.3.4 Sammanställning och slutsatser – tillgängligheten 
Digitalisering ökar tillgängligheten till kulturhistoriska samlingar. 
Förutsättningen är att användaren har tillgång till dator och 
Internetuppkoppling, något som med åren blir vanligare. Har man väl satt sig 
in i hur ett söksystem fungerar kan man utan svårighet navigera i en databas, 
hämta fram katalogposter med vidhängande bilder. Bildhanteringsprogram gör 
det möjligt att förstora och/eller zooma bilder. 

Den Hallwylska samlingen kan studeras genom sökningar i museets 
webbdatabas (åtminstone de delar av samlingen man hittills har hunnit 
digitalisera). Av tekniska och andra skäl har man valt att göra den Hallwylska 
webbdatabasen till en lättvariant (med ett begränsat antal sökingångar) av 
museets interna föremålsdatabas. Tillgängligheten är alltså relativ i detta fall, 
men troligen tillräcklig för att kunna göra museets samlingar mer kända. I de 
övriga fallen kan man inte göra en full bedömning av hur tillgängligheten blir. 
Man kommer att kunna söka föremålen i LIBRIS och bibliotekskatalogerna 
med bildlänkar. Detta erbjuder dock inte någon särskild möjlighet att få 
överblick över samlingarna. Därför ordnar UUB och KB särskilda webbsidor 
där resp. samling kan studeras i sin helhet. Vad MPO-samlingen beträffar kan 
ännu inget sägas om digitaliseringen ökat tillgängligheten eftersom det inte 
finns några planer på Internetpublicering ännu. 
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8.1.4 Organisation 

8.1.4.1 Ursprunglig frågeställning 
Inför verkställandet av ett digitaliseringsprojekt måste man skapa en 
organisation. En central fråga är förstås finansieringen. Varifrån kan man få 
medel till projektet, finns det pengar inom den egna organisationen som kan 
avsättas till digitaliseringsprojekt? En annan fråga är vilken personal som skall 
ägna sig åt arbetet. Skall man ta in projektanställda eller är uppgiften så pass 
ansvarstyngd att det vore bättre om den erfarna fasta personalen tar hand om 
den? Under vilka former kan de arbeta och vilken kompetens krävs av dem? 
Varifrån inom organisationen hämtas personalen? 

8.1.4.2 Finansiering 
Efter att inledningsvis ha understötts av Riksbanken finansieras nu 
Wallerprojektet av Uppsala universitet och UUB. De anslagna medlen räcker 
t.o.m. 2004 då man enligt beräkningar skall ha hunnit igenom en större del av 
samlingen. Dock måste man vid tillfälle ånyo äska medel för att projektet skall 
kunna fortsätta tills arbetet är helt färdigt.  

Finansieringen av KB:s digitalisering av Suecian sker med interna medel 
som skall räcka tiden ut. Det säger sig självt att det är lättare att fullt ut 
finansiera ett projekt som detta, som omfattar ett relativt litet material (ca 400 
kopparstick). Å andra sidan låter man på KB även fleråriga projekt som 
digitaliseringen av affischsamlingen få pågå så länge det behövs.  

När Hallwylska museets digitalisering började fick man särskilda 
projektpengar av den övergripande myndigheten LSH. Nu budgeteras pengar 
fortlöpande för varje år. Möjligheten för museet att använda sig av tjänster från 
arbetsmarknadsprojekten Refugen och Stiftelsen Föremålsvård torde dock vara 
det som avgör projektets fortgång. En stor del av digitaliseringsarbetet utförs 
där och museet har varken behövt bekosta personalens löner eller den tekniska 
utrustningen. Ledaren för det Hallwylska projektet måste emellertid årligen 
äska nya pengar för att få projektet att kunna leva vidare. 
Digitaliseringsverksamheten måste således motiveras för att kunna vägas in i 
budgetsammanhang. Det är inget som bekostas per automatik. 

Vitterhetsakademien finansierar MPO-projektet med medel som i dagens 
läge räcker till år 2004. Wallenbergstiftelsen bekostade den dyrbara digitala 
kamera med tillbehör som MPO-projektet kan använda uteslutande för eget 
ändamål. Liksom för Wallerprojektet kommer de pengar som finns idag att 
sannolikt att vara slut innan man har katalogiserat hela samlingen. Samlingen 
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har dock varit föremål för vetenskaplig bearbetning sedan 1930-talet och det 
ligger nära till hands att tro att man vill värna om kontinuiteten och framöver 
tryggar finansieringen för att en gång kunna slutföra projektet. 

8.1.4.3 Sammanställning och slutsatser – finansiering 
Finansieringen av digitaliseringsverksamheten på de fyra institutionerna sker i 
regel med andra medel än från den löpande budgeten. Ofta räcker pengarna 
endast en bit i taget. Under sådana omständigheter är det inte möjligt att 
garantera finansieringen tiden ut, såvida det inte rör sig om ett projekt av liten 
omfattning (t.ex. Suecian-projektet). Det finns å andra sidan ingen anledning 
att betvivla viljan att slutföra något av projekten, det handlar enbart om att 
kunna skaffa fram pengar. Så som det ser ut i dagens läge är digitalisering 
något som ses som en experimentell verksamhet, något man s.a.s. gör vid sidan 
om, när det finns pengar. På KB kommer man emellertid att föreslå att 
digitalisering förs in i regleringsbrevet. Det skulle innebära att man därefter 
årligen budgeterade för denna verksamhet. Att detta inte har ordnats tidigare 
beror på att man ansett sig behöva en lärotid, dvs utprova metoder för 
katalogisering, skanning, långtidsförvaring mm. Detta har man då bekostat 
med andra medel. Att KB som en av dem som gått i bräschen för digitalisering 
nu vill ta steget att integrera digitalisering med den löpande verksamheten är av 
stor betydelse. Det kan komma att påverka andra institutioner med 
kulturhistoriska samlingar att följa efter. 

8.1.4.3 Organisation och personal 
Wallersamlingen griper över flera vetenskapliga områden och därför har 
organisationen kring digitaliseringsprojektet fått en tvärvetenskaplig prägel. 
Projektet är organiserat i en styrgrupp, ett vetenskapligt råd och den nuvarande 
arbetsstyrkan på tre projektanställda. De sistnämnda har olika bakgrund och 
kompetens och kan på det viset bidra till ett produktivt "team work". Tekniskt 
sett arbetar man emellertid fortfarande under provisoriska former. Dock finns 
det planer på att här sinom tid ordna en mer permanent lösning, i synnerhet 
med tanke på att det digitaliserade materialet skall kunna införlivas i UUB:s 
datasystem och så småningom kopplas till Internet. 

På KB är det personal inom KBMA som sköter registreringsarbetet av 
Suecian. Projektledaren och de bibliotekarier som sköter registreringsarbetet 
har särskild konstvetenskaplig kompetens. Bildskanningen har gjorts på KB:s 
enhet för repro- och foto som har den tekniska utrustning som behövs för 
högkvalitativ bildskanning. Detta är den modell som har utvecklats för 
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organiseringen av digitaliseringsprojekt på KB. Den enhet som ansvarar för 
samlingen styr projektet medan personal från andra enheter sköter 
bildskanning, framtagning, konserveringsfrågor mm. 

Hallwylska museet är som organisation betydligt mindre än UUB, KB och 
RA. De personella resurserna är därför mer begränsade. Man har dock kunnat 
bygga upp en effektiv organisation för sitt digitaliseringsprojekt och arbetet 
fortgår stadigt. En viktig faktor i sammanhanget är att man inte behöver lägga 
resurser på katalogisering. I och med att man har den tryckta katalogen till 
hands har man ett färdigt katalogmaterial att arbeta efter (även om uppgifterna 
måste ses över). Projektets tyngdpunkt kan istället läggas på den industriella 
produktionen av dataregistrering och bildskanning. Projektledaren är här 
ensam om att ha konstvetenskaplig kompetens. Museet är den enda av 
institutionerna som får teknisk hjälp utanför den egna organisationen, av ett 
kommersiellt dataföretag.  

MPO-projektet på RA leds av en projektsamordnare som är 1:e arkivarie. 
Katalogiseringen görs av två experter på medeltida handskrifter och 
bildskanningen av en projektanställd arkivarie. Det system med databas och 
bildhanteringsprogram med vilket man arbetar har konstruerats av en arkivarie 
med särskilt kunnande inom dataområdet. Denne är emellertid inte kvar på RA 
utan är engagerad på annat håll. I den händelse man skulle behöva teknisk 
support från honom måste man se till att upprätthålla en kontinuerlig kontakt. 
MPO-projektet är f.ö. i sitt nuvarande stadium främst ett 
katalogiseringsprojekt. 

8.1.4.4 Sammanställning och slutsatser – organisation och personal 
Organisationen för de fyra projekten varierar från fall till fall. Först och främst 
är det samlingens beskaffenhet som bestämmer vilka och hur många som 
behöver arbeta med den. Har samlingen varit föremål för vetenskaplig 
bearbetning tidigare blir digitaliseringen något mindre resurskrävande. 
Däremot, om samlingen från början är helt oordnad krävs en stor och kanske 
långvarig insats för dess katalogisering. Bildskanning tar däremot mindre tid 
att genomföra även om krav på hög kvalitet fordrar stor noggrannhet av den 
som utför arbetet. Kulturhistoriska institutioner som dessutom är myndigheter 
har i allmänhet stora resurser och en organisation som klarar att genomföra 
hela digitaliseringen. En mindre institution som Hallwylska museet behöver 
däremot hjälp utifrån. 
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8.1.5 Arbetsprocessen 

8.1.5.1 Ursprunglig frågeställning 
När väl projektorganisationen är klar behöver man skapa lämpliga 
arbetsformer. Vad är det som behöver göras? Vilka är arbetsmomenten? Måste 
t.ex. bildskanningen och katalogiseringen vara integrerad eller kan man utföra 
dem oberoende av varandra? I den mån man behöver katalogisera samlingarna 
kanske man tillämpar särskilda katalogiseringsregler. Finns det sådana idag 
som kan användas generellt för digitaliseringen av kulturhistoriska samlingar? 

8.1.5.2 Sammanställning och slutsatser – arbetsmoment 
Lika varierande som de fyra projektorganisationerna är den ordning i vilka 
arbetsmomenten utförs. Bildskanning och katalogisering är antingen 
integrerade som i Wallerprojektet eller utförs separat som i Suecian- och MPO-
projektet. I det Hallwylska projektet har såväl bildskanning som registrering av 
kataloguppgifter lagts utanför museet. Vi har sett ovan att olika förutsättningar 
ger olika projektorganisationer, och här, olika arbetsordning. Ändå tycks 
arbetet fortgå i ungefär samma takt i samtliga projekt. En mer djupgående 
studie än denna skulle kanske kunna påvisa skillnader i effektivitet men i det 
långa loppet tycks ordningen i vilka arbetsmomenten utförs inte ha någon 
större inverkan på tidsfaktorn. 

8.1.5.3 Sammanställning och slutsatser – registrering/katalogisering 
Som ett resultat av samverkansprojektets arbete kommer det småningom att 
komma särskilda rekommendationer för hur man skall katalogisera 
kulturhistoriska samlingar vid digitaliseringar. I brist på sådana anvisningar 
valde man i Wallerprojektet att konstruera ett eget regelverk med utgångspunkt 
från samlingen. Digitaliseringen av Suecian är däremot ett av de pilotprojekt 
vars resultat skall bidra till utformningen av de ovan nämnda 
rekommendationerna. Hallwylska museets följer Nordiska museets föreskrifter 
för föremålsregistrering, medan MPO-projektet tillämpar etablerade 
katalogiseringsregler som är speciellt utformade för den typen av samling man 
arbetar med. Frågan är om det går att utarbeta katalogiseringsregler, termlistor 
mm som är tillämpliga på alla sorters kulturhistoriska samlingar när många av 
dessa är så speciella till sin karaktär. I det läget kan inte allmänt hållna 
katalogiseringsregler rimligen ge optimal informationsåtervinning. 
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8.1.6 Tekniska aspekter 

8.1.6.1 Ursprunglig frågeställning 
Digitalisering kräver rätt teknik och kunskap om denna. Att digitalisera ett 
material innebär dels att man för in uppgifter i en databas, dels att man skannar 
bilder (eller föremål). Vilken sorts utrustning behövs och när det gäller 
bildskanningen, vilka format använder man sig helst av? Bilder med hög 
upplösning kräver stora format. Hur gör man för att lagra dem? Hur gör man 
bildfilerna användbara för de Internetuppkopplade? Använder man sig av 
bildhanteringsprogram? 

När väl samlingarna digitaliserats kan de läggas undan i säker förvaring. 
Att förvara och vårda det digitala material man fått som resultatet av en 
digitalisering ställer sina särskilda krav. Digitala dokument är flyktiga till sin 
natur och beroende av fungerande teknik för att kunna återsökas och läsas. 
Utvecklingen på IT-området sker snabbt och format förändras. Man måste 
därför ha en tydlig strategi för en fungerande långtidslagring av det digitala 
materialet. Hur har man ordnat med den saken på resp. institution? Hur kan 
man vara säker på att kunna använda våra bildfiler och databaser i framtiden? 

8.1.6.2 Sammanställning och slutsatser – databaser 
I Wallerprojektet läggs än så länge nya katalogposter i en provisorisk databas 
och TIFF-filerna förvaras på CD. Så småningom kommer dock posterna att 
kunna föras över till en Oracledatabas som kan struktureras enligt XML-
standard och bilderna läggs på en server. Suecian kommer att registreras in i 
LIBRIS- och Reginadatabaserna och bilderna läggs i ett filsystem i en server 
på KB. Sedan 1996 har man arbetat med en föremålsdatabas av märket File 
Maker Prodatabas på Hallwylska museet. De föremål som kan sökas via 
museets webbplats är däremot lagda i en annan enklare databas som är speciellt 
webbanpassad. Det särskilda krav som MPO-projektet ställer på sin databas är 
den stora mängden sökbara dataelement. Varje föremålspost skall dessutom lätt 
kunna länkas till ett stort antal bildfiler. Den smidighet som här krävs finner 
man inte i kommersiell databasvara. Istället har man fått konstruera ett eget 
system. Under pågående projekt är MPO-databasen fristående. Det är 
emellertid möjligt att senare föra över posterna till en central databas på RA. 

Johan Gidlöf som konstruerade MPO-projektets databas säger att den 
kommersiella databasvara som motsvarar de behov man har när man skall 
digitalisera kulturhistoriska samlingar inte finns att köpa. Ofta är det ett 
problem för kulturhistoriska institutioner att dels hitta rätt vara, dels köpa 
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tjänster av dataföretag. De är dyra och de begriper sig oftast inte på 
kravspecifikationerna.128 ABM-området måste alltså uppamma ett tekniskt 
kunnande inom de egna leden och det har man till stor del lyckats med. Ändå 
bör här påpekas att det i min undersökning visat sig att en kulturhistorisk 
institution kunnat inleda ett lyckat samarbete med ett kommersiellt företag: det 
mellan Hallwylska museets och datafirman PositionEtt. Det finns dock en risk 
om en person på en datafirma specialiserar sig på kundens behov. Personen kan 
senare försvinna från datafirman innan avtalstiden löpt ut, vilket ev. medför en 
sämre service från företaget men till samma pris som förut. 

8.1.6.3 Sammanställning och slutsatser – bildformat 
Genomgående i de fyra undersökta digitaliseringsprojekten skannas bilder först 
i TIFF-format. Detta format har en hög upplösning som ger högkvalitativa 
arkivexemplar. I Waller- och Hallwylprojekten konverteras TIFF-filerna till 
jpg-format. Detta format har låg upplösning vilket ger små bildfiler som lätt 
kan överflyttas elektroniskt. De är därför användbara som referensbilder i den 
egna databasen eller som bilder att lägga ut på Internet. Suecians gravyrer finns 
än så länge endast som arkivbilder i TIFF. Troligen kommer de att konverteras 
till något mindre format innan de läggs ut på Internet. MPO-projektets bildfiler 
används ännu internt för att underlätta katalogiseringen av de medeltida 
pergamentomslagen. Arkivexemplaren sparas på CD men läggs också i 
komprimerat skick i stora samlingsfiler där de kan hämtas fram av det 
bildprogram som är kopplat till databasen. 

TIFF kan liksom andra format kopieras ett nästan obegränsat antal gånger 
utan att kvaliteten försämras. TIFF har hög upplösning och duger därför 
utmärkt som förlaga för utskrifter. TIFF-bildens status som källfil måste 
emellertid värnas. Källfilen får aldrig redigeras för då gör man ett avsteg från 
autenticiteten. Har källfilen tappat i autenticitet kan den inte längre komma 
ifråga som förlaga för högkvalitativa reproduktioner. I ett sådant fall kan det 
bli nödvändigt att åter ta fram originalföremålet för ny exponering. En nackdel 
idag med TIFF-filer är att de är för stora för att skicka över Internet. Problemet 
kommer sannolikt att försvinna som en följd av att dataöverföringar blir lättare 
i framtiden. Frågan är emellertid om själva TIFF-formatet finns kvar då eller 
om gamla källfiler kommer att behöva överföras till nya format. 

 
128 Telefonsamtal med Johan Gidlöf, Stockholms stadsarkiv, 2002-02-14. 
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8.1.6.4 Sammanställning och slutsatser – långtidslagring av digitala filer 
På UUB avvaktar man utgången av samverkansprojektets arbete. Det man 
främst efterlyser är rent praktiska anvisningar för hantering av digitalt material. 
Tanken är att Wallermaterialet så småningom skall kunna läggas på 
magnetband. På KB och RA har man klart för sig hur man idag bäst förvaltar 
det digitala kulturarvet. Digitala dokument sparas där på magnetband och kan 
återsökas via bandrobotar. Magnetbanden har en begränsad livslängd och 
måste därför ständigt kontrolleras och med jämna mellanrum bytas ut 
(information från ett gammalt band förs över till ett nytt). På båda institutioner 
håller man uppsikt över utvecklingen av emuleringstekniken dvs hur man med 
modern programvara kan imitera äldre sådan för att kunna läsa gamla digitala 
dokument. Hallwylska museet har som mindre institution än de andra inte 
samma ekonomiska möjligheter att själv ordna med långtidsförvaringen av sitt 
digitala material. Man har en förhoppning att det skall komma en möjlighet att 
lagra materialet centralt t.ex. hos någon av de större kulturhistoriska 
institutionerna. 

Text och bild i elektroniskt format är till skillnad från annat text- och 
bildmaterial beroende av programvara för att kunna läsas. Därför skall man, 
när man skapar elektroniskt material, använda sig av de vanligast 
förekommande programmeringsspråken, formaten och standarderna. På det 
sättet kan man vara rätt säker på att marknaden för dessa inte försvinner allt för 
snabbt. Elektroniskt material måste hållas under kontinuerlig uppsikt Fasta 
rutiner hjälper att påminna om uppgraderingar, regenereringar osv. 

8.2 Återkoppling till de teoretiska utgångspunkterna 
I kapitel 3.1 ställde jag upp en hypotes som här på nytt kommer att belysas: 
 

• Möjligheten att digitalisera har uppmärksammats av de fyra 
kulturhistoriska institutionerna som behandlas i denna uppsats och 
därmed fött idén hos dem att själva på detta sätt bättre 
tillgängliggöra sina samlingar samtidigt som man tillgodoser 
bevarandeaspekten. 

 
Inom ABM-området har man länge förstått hur IT kan användas för att mota de 
behov man har. Av de fyra institutioner jag har undersökt är KB pionjären i 
och med att man i mitten av 1990-talet började arbeta med digitaliseringen av 
affischsamlingen. 1996 kom den första versionen av LIBRIS Webbsök med 
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möjlighet att lägga in Internetlänkar i katalogposterna.129 På UUB och på 
Hallwylska museet tog man själv initiativet till sina digitaliseringsprojekt, 
likaså RA när det gäller MPO-projektet. Dock påpekar Karl-Magnus Drake på 
RA att de stora digitaliseringsprogrammen utförs av RA på uppdrag från andra 
myndigheter. Där har m.a.o. en yttre faktor lett till att man på RA:s IT-byrå fått 
utveckla metoder för digitalisering. Jag påstår ändå att digitalisering länge har 
varit en intern angelägenhet inom ABM-sektorn. Detta stöds av den 
lägesrapport om ABM-samverkan som gavs ut i mars 2002 (se sid. 22). Där 
framgår att idén om samverkan mellan ABM-delar bl.a. har sitt ursprung i ett 
mångårigt samarbete mellan KB och RA.130 Å andra sidan är det från ABM-
sektorn man har uppmärksammat politiker på vad ABM-samverkan kan 
innebära. Det politiska intresset har också väckts bl.a. för att satsningar på t.ex. 
digitaliseringar faller sig väl med den internationella politiska trenden att satsa 
på livslångt lärande, som ett sätt att trygga välfärd och demokrati. 

Om man ser till de projekt på vilka jag lagt fokus i mina undersökningar 
Waller-, Suecian-, Hallwylska och MPO-projekten har de alla sitt upphov i 
initiativ tagna inom resp. kulturhistorisk institution. En av de sex pedagogiska 
diskurser som Gloria Leckie och Anne Fullerton beskriver är den som handlar 
om bibliotekarien som ser sin pedagogiska uppgift att möta användarens behov 
(se s. 24). Detta innefattar även behov som användaren inte är medveten om 
själv. (Jag vill här åter poängtera att jag finner att bibliotekariens pedagogiska 
roll har sin direkta motsvarighet för såväl arkivarien som museimannen.) Man 
kan alltså förutse att kulturhistoriska samlingar, om de blir bättre 
tillgängliggjorda, kommer att generera ny forskning och därigenom föda ny 
kunskap. Visserligen kan prioriteringen av samlingar styras av en befintlig 
efterfrågan men den ökade tillgången kommer sannolikt att locka fler 
intresserade, sådana som ännu inte är medvetna om sitt behov av att få kunskap 
om samlingen ifråga. Arkivarien, bibliotekarien och museimannen är dock 
uppmärksamma på detta problem i och med att de låter sig påverkas av den nu 
pågående diskursen om den pedagogiska aspekten av sin yrkesroll (jämför 
kapitel 3.1). 

 
129 E-post från Olof Halldin, KB, 2002-04-09. 
130 ABM : samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer, 2002, s. 38. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap är 
att ge exempel på några pågående digitaliseringsprojekt i Sverige 2002. Jag har 
valt att belysa digitaliseringsverksamheten på fyra institutioner inom ABM-
området i en jämförande studie. Tre av dem, Uppsala universitetsbibliotek 
(UUB), Kungliga biblioteket (KB) och Riksarkivet (RA) har stora 
kulturhistoriska samlingar som de med hjälp av digital teknik kan göra mer 
tillgängliga för forskning och allmänheten. I framtiden skall det inte längre 
vara nödvändigt att göra ett fysiskt besök på resp. institution, för att studera 
vissa unika samlingar. Istället skall man kunna se samlingarna i digital form 
via Internet. Därmed gör institutionerna vinster i ökad tillgänglighet samtidigt 
som de "verkliga" föremålen i samlingarna kan skonas eftersom de inte 
behöver tas fram. 

KB och RA är centrala myndigheter inom biblioteks- resp. arkivvärlden 
och är drivande inom digitaliseringsområdet. Tillsammans med andra 
institutioner utvecklar de standarder och tekniker (ABM-samverkan). En tanke 
är att man utifrån sina samlade erfarenheter skall kunna sammanställa praktiska 
anvisningar för framtida digitaliseringsprojekt. Ännu idag präglas 
digitaliseringsverksamheten inom ABM-området av en viss pionjäranda. 
Institutionerna har var och en fått pröva sig fram till ett fungerande arbetssätt. I 
regel är digitaliseringsprojekten ganska omfattande. Det kommer att ta ännu 
några år innan man är färdig med dem som beskrivits i uppsatsen (med ett 
undantag). Att från hemdatorn kunna överblicka en mångfald av svenska 
kulturhistoriska samlingar är en möjlighet som ligger i framtiden. 

Det fjärde undersökningsobjektet Hallwylska museet får representera de 
kulturinstitutioner som ligger i en annan lägre division än de tre ovan nämnda. 
Hallwylska museet är till sin organisation betydligt mindre än UUB, KB och 
RA. Ändå har museet redan sedan en tid kunnat uppvisa delar av sina 
samlingar på Internet i en sökbar databas. Museet har bevisat att man med god 
organisation kan digitalisera och tillgängliggöra sina samlingar även om man 
har små resurser. En viktig skillnad, dock, mellan de stora och de mindre 
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kulturhistoriska institutionernas satsningar på digitalisering är vilken 
kvalitetsnivå man anser sig ha råd att hålla. 

Det står tämligen klart efter undersökningen i denna uppsats att initiativen 
till digitalisering kommer från institutionerna själva och inte från 
kulturpolitiskt håll. Den förklaring som här föreslås är att arkivarien, 
bibliotekarien och museimannen idag har en stark inneboende drift att verka 
pedagogiskt. Man vill kunna föra ut sina samlingar så att de blir mer kända. 
Denna pedagogiska uppfattning förstärks av en nu pågående diskurs om 
yrkesrollen inom ABM-området. 
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Bilagor. 

Bilaga 1. 
 

Checklista med frågor till intervjuerna. 

2002-01-22 

 

Frågor att ställa till projektansvariga. 

 

1. Namn på institutionen. 
2. Namn på informant/informanter. 

 
 
Organisation. 
 
Policy. 

3. Vilken är er institutions allmänna policy när det gäller att göra era 
samlingar tillgängliga? 

4. Vilken typ av samlingar prioriteras för digitalisering?  
 
Organisationsfrågor. 

5. På vems initiativ sker digitaliseringen?  
6. Har projektet påbörjats som följd av lagstiftning? 
7. Vem finansierar digitaliseringsprojektet och hur? 
8. Räcker de ekonomiska resurserna till att slutföra projektet?  
9. Har några störningar p.g.a. finansieringsproblem skett under projekttiden?  
10. Hur har kostnadsutvecklingen blivit, blev det dyrare, billigare än tänkt?  
11. Hur stor personalstyrka är avsatt för projektet? 
12. Är personalen sysselsatt med projektet på heltid/deltid? 
13. Har personalen utbildats inför och/eller under projektets gång 
14. Har antalet involverade personer varierat under projekttiden, har det 

inneburit störningar? 
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Pågående digitaliseringsprojekt. 
 
Bakgrund. 

15. Namn på det nu pågående digitaliseringsprojektet på institutionen. 
16. När började det, när beräknas det vara färdigt? 
17. Namn på samlingen som digitaliseras (om annat än namnet på projektet). 
18. Vad gör denna samling speciellt intressant för digitalisering? 
19. Vad är det för material i samlingen? 
20. Är det känsligt för hantering? 
21. I vilken mån var samlingen tidigare tillgänglig (för forskare och 

allmänheten)? 
22. Har ni lagt/kommer ni att lägga ut materialet på Internet? 
23. Blir materialet tillgängligt för alla? 
24. Om inte, varför? 
25. Kommer man att kunna komma åt materialet direkt, eller måste man 

registrera sig för password? 
26. Varför skulle man i så fall behöva registrera sig som användare? 

 
Målsättning. 

27. Vilka mål ställde ni upp när digitaliseringsprojektet påbörjades? 
28. Hur har projektet utvecklats gentemot de mål som ställdes i 

inledningsskedet? 
29. Har projektets inriktning förändrats, och i så fall hur? 
30. I vilken mån har ni tagit lärdom av tidigare projekt? 
31. Vilka var projekten? 
32. Vilka var lärdomarna? 

 
Teknik och metod. 

33. Hur sker digitaliseringen av föremålen, fotograferas de för skanning, 
skannas de direkt, annan metod? 

34. Vilken sorts skanner, märke, modell? 
35. Egenskaper hos denna? 
36. Vilken sorts kamera, analog och/eller digital, märke, modell? 
37. Egenskaper hos denna? 
38. Vilken hårdvara? 
39. Vilka program? 
40. Annan apparatur, utrustning? 

 
Metod. 

41. Hur går arbetet till, vilka är momenten? 
42. Vilken ordning kommer de i, är ordningen spikad? 
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43. Har ni beräknat ungefärlig tid per moment, eller per föremål (antal 
minuter)? 

44. Arbetar ni på heltid med dessa uppgifter? 
45. Dokumenterar ni allt ni gör, hur? 
46. Gör ni utvärderingar under projektets gång, hur ofta? 

 
Bildfiler. 

47. Vilka bildformat har ni valt? 
48. För vilka ändamål används de (ex. arkivering, för interoperabilitet)? 
49. Hur organiserar ni era bildfiler, i server, i databas eller på annat sätt? 
50. Vilken upplösning av arkivbilderna? 
51. Skall man kunna skriva ut papperskopior, format, upplösning? 
52. I vilken upplösning visas bilderna på ert Internetgränssnitt? 

 
Lagring av elektroniska filer.  

53. Hur ser er strategi ut för långtidslagring av elektroniska filer? 
54. Hur förbereder ni för filernas migrering i framtiden? 
55. Vilka lagringsmedier använder ni? 
56. Vilken livslängd har de? 
57. Hur ser den fysiska miljön ut där lagringsmedierna förvaras? 
58. Skulle det kunna bli databortfall vid migrering? 
59. Skulle ni kunna acceptera databortfall? 
60. Har ni någon idé om hur det skall gå att komma dagens digitala dokument 

om t.ex. 20 år? 
61. Finns det skäl att spara (gammal) teknisk utrustning för att man skall kunna 

komma åt vissa format eller håller ni er med program som kan hantera 
gamla applikationer? 

62. Använder ni företagsägda format? 
63. Finns det något format som är fritt som ni kan tänka er att använda? 

 
 
 
 
 
Tillgänglighet. 
 
Interoperabilitet. 

64. Hur är det tänkt att användarna skall komma åt samlingen 
(kataloguppgifter, bildfiler? 
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65. Vilka möjligheter har användarna att studera bilderna, kan de t ex få en 
förstoring om de vill läsa bättre? 

66. Kommer man som användare kunna ladda in information och bilder oavsett 
vilket system ens dator tillhör? 

67. Är gränssnittet färdigt, i så fall hur ser det ut, och hur kommer man åt 
information och bilder? 

68. Var finns de bilder som användaren kommer åt, i arkiv eller i server? 
69. Har samlingen hunnit bli tillgänglig på Internet redan, i så fall, vet ni vad 

användarna tycker (har ni gjort en användarundersökning)? 
70. Om så är fallet, vad har användarna uttalat sig om? 

 
Sökmöjligheter. 

71. Hur utformar ni sökfunktionerna i gränssnittet? 
72. Utformar ni dem själva eller har ni hjälp av andras tidigare erfarenheter? 
73. Vilken programvara använder ni? 
74. Kommer ni successivt att utveckla sökfunktionerna? 
75. Har ni gjort en användarundersökning? 

 
 
Katalogisering. 
 

76. Hur  katalogiserar ni objekten i samlingen? 
77. Använder ni er av äldre kataloger som underlag? 
78. Vilka uppgifter om föremålet förs in? 
79. Vilka uppgifter skall vara sökbara för användaren (t ex  motiv)? 
80. Vilka katalogiseringsregler använder ni, särskild anledning? 
81. Hur indexeras föremålet? 
82. Använder ni er av kontrollerade indexeringsord? 
 
 

Slutligen. 
 

83. Hur är utsikterna för fortsatt digitaliseringsverksamhet inom er institution? 
84. Vilka samlingar står (ev.) på tur? 

 
 

TACK. 
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