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1. Inledning

Min nyfikenhet inför crowdsourcing väcktes när jag läste artikeln ”Crowdsourcing 
– om medborgarna som arkivarier” i tidskriften Arkiv hösten 2013.1 Våren därpå 
publicerades en artikel i Uppsala Nya Tidning där Per Cullhed, utvecklingsstrateg 
vid Uppsala universitetsbibliotek, berättade om digitaliseringsprojektet Alvin där 
man hade tänkt tillämpa crowdsourcing för att tillgängliggöra det digitaliserade 
materialet i de äldre arkiven.2 Tillvägagångssättet innebär att allmänheten hjälper 
till med exempelvis metadatataggning, transkribering eller korrigering av digitali
serat material. Särskilt användbart är det inom massdigitalisering och tillgänglig
görandet av analogt material där stora kvantiteter data måste behandlas.  Med en 
bakgrund inom språkteknologi finner jag detta fenomen extra intressant då det 
handlar om en metod som kan öka tillgängliggörandet av digitaliserat arkivmateri
al som tidigare inte kunnat bearbetas vid exempelvis korpusundersökningar.

Samtidigt finns en källkritisk tradition inom arkivvetenskapen. Att som arkiv
institution förlita sig på användarnas arbetsinsats kan innebära att felaktiga uppgif
ter smyger sig in hos arkivmaterialet. Detta kan ha en negativ effekt på vår tilltro 
till arkivinstitutionerna som genom tiderna har försett oss med information som 
har betraktats som autentisk och tillförlitlig. 

Jag vill i denna uppsats undersöka hur pass utbrett fenomenet crowdsourcing 
är i Sverige idag samt ta reda på vilka attityder arkivinstitutioner i Sverige har 
gentemot tillvägagångssättet. Hur ser man på att involvera allmänheten i arkivar
betet och vilken påverkan har detta på arkivmaterialets tillförlitlighet? Är crowd
sourcing enbart ett modeord eller kommer vi att se mer av fenomenet i våra arkiv i 
framtiden?

1Ståhl, M. (2013), ”Crowdsourcing – om medborgarna som arkivarier”.
2Johnsson, Henningsson, F. (2014), ”De vårdar Uppsalas kulturarv”.

5



2. Syfte och frågeställning

Syftet  med denna uppsats är  att  undersöka hur den praktiska tillämpningen av 
crowdsourcing ser ut bland svenska arkivinstitutioner idag samt ta reda på hur yr
kesverksamma arkivarier förhåller sig till tillvägagångssättet. Har man en positiv 
eller  negativ  inställning  till  metoden  och varför?  Jag  vill  även  undersöka hur 
crowdsourcing-plattformarna influeras av arkivinstitutionernas praktiska verksam
het och vilken påverkan detta har på användarna. Med crowdsourcing-plattform 
menas den digitala miljö som tillåter allmänheten att interagera med arkivinstitu
tionens arkivmaterial. Finns det kopplingar mellan arkivinstitutionernas attityder 
till crowdsourcing och hur plattformarna är strukturerade? Målet med denna upp
sats är att besvara följande frågor:

• Hur ser tillämpningen av crowdsourcing ut bland svenska arkivinstitutio
ner idag?

• Vilket inflytande har arkivinstitutionernas praktiska verksamhet på crowd
sourcing-plattformarnas struktur?

• Vilken attityd  har  arkivarier  inom svenska arkivinstitutioner  till  crowd
sourcing som tillämpningsmetod?

2.1 Disposition
Efter att ha redovisat uppsatsens syfte och upplägg i kapitel 2, ”Syfte och fråge
ställning” och ”Disposition”, kommer en bakgrund till uppsatsens forskningsom
råde att presenteras i kapitel 3, ”Bakgrund och tidigare forskning”, för att ge läsa
ren en djupare kunskap om crowdsourcing och en insikt i tidigare forskning i äm
net. Uppsatsens teoretiska ramverk tas upp i kapitel 4, ”Teoretiskt ramverk”, där 
aktivitetsteori (CHAT) och styrningsmentalitet kommer att behandlas och diskute
ras mer ingående. Undersökningens praktiska tillvägagångssätt behandlas i kapitel 
5, ”Metod”. Här diskuteras bland annat insamlingen av källmaterial samt val av 
crowdsourcing-projekt för fallstudierna och arkivinstitutioner för intervjuerna. I 
kapitel 6, ”Undersökning”, redovisas och analyseras resultatet  från fallstudierna 
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och intervjuerna med arkivarier. Resultatet från undersökningen sammanfattas och 
diskuteras därefter i kapitel 7, ”Slutdiskussion”. Slutligen sammanfattas hela stu
dien i uppsatsens sista och avslutande kapitel 8, ”Sammanfattning”. 
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3. Bakgrund och tidigare forskning

I detta kapitel kommer begreppet crowdsourcing att redas ut och definieras för att 
ge en djupare förståelse kring fenomenet och dess tillämpning. Här kommer jag 
även redogöra för tidigare forskning inom crowdsourcing. Renodlad arkivveten
skaplig forskning om crowdsourcing är begränsad i jämförelse med de närliggande 
ämnesfälten bibliotek och museum. Av denna anledning kommer tidigare forsk
ning inom hela ABM (arkiv, bibliotek och museer) att behandlas med fokus på ar
kiv.

För att visa på hur crowdsourcing tillämpas i ett arkivsammanhang kommer 
aktuella crowdsourcing-projekt att presenteras. En del av materialet som redovisas 
i kapitlet baseras på en intervju med Per Cullhed, utvecklingsstrateg vid Uppsala 
universitetsbibliotek.  För  redogörelsen  av  olika  crowdsourcing-projekt  har  jag 
främst använt mig av respektive projekts webbplats. 

3.1 Crowdsourcing
Begreppet crowdsourcing sägs ha myntats år 2006 av redaktören Jeff Howe i arti
keln ”The Rise of Crowdsourcing” i tidskriften Wired och är en sammansättning 
av orden ”crowd” och ”outsourcing”.3 På svenska finns det ännu ingen etablerad 
översättning av begreppet. Språkrådet har gett förslag på olika typer av översätt
ningar som grundar på allmänhetens bidrag där ”svärmarbete”, ”tänktalko” och 
”folkentrepenad” är några av dem.4 Då det ännu inte finns någon erkänd översätt
ning av ordet har den engelska benämningen använts i denna uppsats. 

Crowdsourcing innebär att företag eller institutioner tar en uppgift som i van
liga fall utförs av anställda inom organisationen och lämnar ut uppgiften (”out
sourcar”) till en odefinierad skara människor (massan).5 Det är ett nytt sätt att ar
beta inom organisationer, men även ett nytt fenomen där grupper av människor 
kan konkurrera ut den individuella experten, externa personer kan föra med sig 

3Brabham, D. (2013), Crowdsourcing, s. 17 f.
4Karlsson, O. (2013), ”Crowdsourcing på svenska”, s. 3.; Institutet för språk och folkminne (2013), ”Tänktal
ko”.
5Howe, J. (2006), ”Crowdsourcing: A Definition”.
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nya tankar och perspektiv till  interna problem och geografiska avstånd behöver 
inte längre förhindra arbetets gång.6 

Då crowdsourcing-projekten utförs av allmänheten, eller massan, har begrep
pet  associerats  med  amatörer  sedan  dess  uppkomst.7 I  de  flesta  fall  tillämpas 
crowdsourcing för att lämna ut enkla uppgifter till allmänheten där målet har varit 
att uppnå hög kvantitet istället för hög kvalitet.  Nischsourcing är en utlöpare till 
crowdsourcing där man aktivt valt att rikta sig till utvalda experter i massan istäl
let  för allmänheten.  Syftet  med nischsourcing är att  kunna outsourca, delegera, 
mer komplexa uppgifter. På så vis kan man få ökad kontroll över jobbet som ut
förs och tillgodose hög kvalitet på användarnas arbetsinsats.8 

3.1.1 Webb 2.0 och folksonomier
Crowdsourcing är ett tillvägagångssätt som medieras via Internet. Internet är förut
sättningen för den webb 2.0-teknologi som gör det möjligt för användarna att sam
arbeta med varandra och interagera med crowdsourcing-plattformen.9 I kontrast till 
föregångaren webb 1.0 innebär webb 2.0 att webbplatserna är dynamiska vilket 
gör det möjligt för användarna att interagera med dess innehåll.10 Tim O'Reilly, 
upphovsman till webb 2.0, menar att en av styrkorna med webb 2.0 är att utvinna 
kollektiv intelligens. Ett  frekvent förekommande webb 2.0-verktyg i olika sam
manhang är ”taggning”. Att låta användarna ”tagga” dokument, vilket innebär att 
man låter användarna märka upp dokument med valfria ord (metadata), kan man 
kollaborativt kategorisera innehållet på en webbplats.  Sammanställningarna be
nämns som folksonomier  (på engelska  folksonomy)  och härstammar  från ordet 
taxonomi (sammansättning av ”folk” och ”taxonomi”). Folksonomier innebär att 
data kategoriseras på ett liknande sätt som den mänskliga hjärnan behandlar infor
mation i form av överlappande associationer istället för fasta kategorier.11 Tillvä
gagångssättet innebär att enorma kvantiteter svårhanterlig digital data kan hanteras 
på ett effektivt och mer intelligent sätt.12 O'Reilly exemplifierar metoden med att 
referera till fotoplattformen Flickr. Ett Flickr-fotografi av en hundvalp kan taggas 
som både ”valp” och ”söt”. Återsökningen genereras då utifrån användaraktivite

6Brabham, D. (2013), Crowdsourcing, s. 1.
7Brabham, D. (2013), Crowdsourcing, s. 69.
8de Boer, V., Hildebrand, M. & Aroyo, L. (2012), ”Nichesourcing: Harnessing the Power of Crowds of Ex
perts”, s. 16 f.
9Dinesh, G. K. & Sharma, V. (2013), ”Exploring crowdsourcing: a viable solution towards achieving rapid 
and qualitative tasks”, s. 14.;Yakel, E. (2006), ”Inviting the user into the virtual archives”, s. 160; Estellés-A
rolas, E.  & González-Ladrón-de-Guevara, F.  (2012),  ”Towards an integrated crowdsourcing definition”, s. 
196.
10Cameron, F. & Mengler, S. (2009), ”Complexity, Transdisciplinarity and Museum Collections Documenta
tion.”, s. 195; O'Reilly, T. (2005), ”What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Ge
neration of Software”.
11O'Reilly, T. (2005), ”Harnessing Collective Intelligence”.
12Cameron, F. & Mengler, S. (2009), ”Complexity, Transdisciplinarity and Museum Collections Documenta
tion.”, s. 195.
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ten, med andra ord användarnas taggningar.13 Cameron och Mengler menar att det
ta är en av styrkorna med folksonomier genom ”its ability to engage in serendip
tious exchanges, resulting in an experience that is more about 'browsing' than 'fin
ding'”. Inom olika kulturarvsinstitutionssammanhang är detta ett utmärkt sätt att 
tillgängliggöra material för allmänheten eftersom kulturarvsinstitutioner tenderar 
att använda ett byråkratiskt språk.14

3.1.2 Massans vishet
Kvaliteten på det arbete som allmänheten utför kan givetvis ifrågasättas. Howe re
fererar till James Surowiecki's bok  The wisdom of the crowds som publicerades 
2004 vad det gäller proveniensen till allmänhetens arbetsinsats.15 Surowiecki me
nar att stora grupper av individer är smartare än några få experter. Om man räknar 
ut medelsnittstiden på 100 personer som springer ett 100-meterslopp kommer re
sultatet vara tämligen dåligt. De 100 personerna kommer inte att vara bättre än 
den snabbaste löparen. Om man dock ber 100 personer svara på en fråga kommer 
genomsnittssvaret på frågan visa sig vara minst lika bra som expertens svar. Suro
wiecki uttrycker det som att ”det är som att vi programmerats till att vara kollek
tivt smarta”. Det är med andra ord mängden information som gruppens individer 
besitter som understryker det meningsfulla i uttrycket ”massans vishet” (på eng
elska ”the wisdom of crowds”). Även om det finns felaktigheter i svaren kommer 
andelen rätt svar att väga upp för de felaktiga förutsatt att man vänder sig till en 
tillräckligt stor och varierad grupp av oberoende personer.16

3.2 Hur definieras crowdsourcing?
I  detta  avsnitt  kommer  begreppet  crowdsourcing  att  definieras  utifrån  tidigare 
forskning och litteratur. Sedan begreppet crowdsourcing myntades har det felak
tigt använts av forskare för att representera  alla arbeten som utförs kollektivt.17 
Även om crowdsourcing grundar sig på teorier om problemlösning och samarbete 
är det ett fenomen som förlitar sig på de teknologier som Internet för med sig.18 
Men bara för att ett samarbete medieras via Internet innebär det inte att det kan de
finieras som crowdsourcing. Försök att definiera begreppet har pågått sedan 2008 
och forskare har bidragit med en mängd olika definitionsförslag i syfte att konkre
tisera fenomenet.19 Under 2012 genomförde Enrique Estellés-Arolas och Fernando 

13O'Reilly, T. (2005), ”Harnessing Collective Intelligence”.
14Cameron, F. & Mengler, S. (2009), ”Complexity, Transdisciplinarity and Museum Collections Documenta
tion.”, s. 195 f.
15Howe, J. (2006), "Crowdsourcing: A Definition”.
16Surowiecki, J. (2005), The Wisdom of Crowds, s. 10 f.
17Brabham, D. (2013), Crowdsourcing, s. 18 f.
18Brabham, D. (2013), Crowdsourcing, s. 10.
19Brabham, D. (2013), Crowdsourcing, s. 2.
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González-Ladrón-de-Guevara en studie av 209 vetenskapliga publikationer i syfte 
att forma en definition av crowdsourcing. Totalt lyckades man hitta över 40 olika 
definitioner av begreppet.20 Den definition som Estellés-Arolas och González-Lad
rón-de-Guevara kom fram till har citerats frekvent i vetenskaplig forskning och är 
även den definition av crowdsourcing som denna uppsats kommer att utgå ifrån.21 
Definitionen är följande:

Crowdsourcing is a type of participative online activity in which an individual, an institution, 
a non-profit organization, or company proposes to a group of individuals of varying knowled
ge, heterogeneity, and number, via a flexible open call, the voluntary undertaking of a task. 
The undertaking of the task, of variable complexity and modularity, and in which the crowd 
should participate bringing their work, money, knowledge and/or experience, always entails 
mutual benefit. The user will receive the satisfaction of a given type of need, be it economic, 
social recognition, self-esteem, or the development of individual skills, while the crowdsour
cer will obtain and utilize to their advantage what the user has brought to the venture, whose 
form will depend on the type of activity undertaken.22

Crowdsourcing-definitionen innebär aktiviteter i en webbaserad miljö där exem
pelvis frivilliga organisationer, institutioner eller företag vänder sig till en grupp 
individer med olika kunskapsbakgrunder för att utföra uppgifter av varierande svå
righetsgrad. Både initiativtagaren till projektet och deltagarna tjänar på samarbe
tet. Deltagarna utvecklar nya kunskaper, får ekonomisk ersättning eller utökar sin 
självkänsla medan initiativtagaren kan använda deltagarnas kunskaper till fördel 
för sin organisation.23 

Det är viktigt att poängtera att crowdsourcing är någonting som styrs uppifrån 
i jämförelse med andra fenomen på Internet som involverar kollaborativt arbete. 
Med andra ord bör crowdsourcing-projektet  ha ett  mål  som initiativtagaren till 
projektet tagit fram. Jeff Howe, upphovsman till begreppet, förtydligar sin defini
tion av crowdsourcing i ett blogginlägg efter att ha upptäckt att begreppet felaktigt 
använts synonymt med Yochai Benkles koncept ”kollegial produktion” baserad på 
allmännytta” (på engelska common-based peer production).24 Beskrivningarna av 
de båda begreppen är snarlika. De båda syftar till samarbete i en webbaserad miljö 
där deltagarna ofta utgörs av volontärer. Dock finns det skillnader i strukturen hos 
de båda begreppen. Howe refererar till sin kollega Bruce Sterling som uttryckt sig 
angående begreppsförväxlingen:

20Estellés-Arolas, E. & González-Ladrón-de-Guevara, F. (2012), ”Towards an integrated crowdsourcing defi
nition”, s. 191.
21Brabham, D. (2013),  Crowdsourcing, s. 2.;  Asmolov, G. (2014),  ”Crowdsourcing as an Activity System: 
Online Platforms as Mediating Artifacts. A Conceptual Framework for the Comparative Analysis of Crowd
sourcing in Emergencies”, s. 1.
22Estellés-Arolas, E. & González-Ladrón-de-Guevara, F. (2012), ”Towards an integrated crowdsourcing defi
nition”, s. 197. 
23Estellés-Arolas, E. & González-Ladrón-de-Guevara, F. (2012), ”Towards an integrated crowdsourcing defi
nition”, s. 197. 
24Howe, J. (2006), ”Crowdsourcing: A Definition”.
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[...] it's like mapping the mountains and finding two seams of gold. In one, a bunch of hairy-
bearded *NIX prospectors are standing hip-deep in the water panning for lumps of gold, while 
in the other, Three Initial Corporation is data-mining vast spoilage heaps of almost-useless 
rubble [...]25 

Med andra ord innebär crowdsourcing att  vi  har stora kvantiteter  data  med en 
överhet som systematiskt letar fram vad man tror är relevant information vars rele
vans med hjälp av massan kan dementeras eller bekräftas. Kollegial produktion är 
slumpmässigt rotande av information för att förhoppningsvis hitta någonting rele
vant i  oceaner av osorterad data.  Skillnaden mellan båda begreppen förtydligar 
Yochai Benkler i artikeln ”Peer Production and Cooperation”. Benkler menar att 
till skillnad från kollegiala produktioner innebär crowdsourcing att man har en re
dan  utformad  uppgift  till  crowdsourcing-projektet  av  initiativtagaren.26 Daren 
Brabham, assisterande professor i kommunikation och journalistik, förtydligar di
stinktionen mellan de båda termerna ytterligare i boken Crowdsourcing och menar 
på att kollegial produktion inte bör blandas ihop med crowdsourcing av samma 
anledning som projekt inom öppen källkod inte platsar under benämning crowd
sourcing. Eftersom dessa projekt styrs nerifrån av alla delaktiga inom projektet är 
det på så vis enbart de frivilliga deltagarna, volontärerna, som tjänar på dessa sam
arbeten. Inom crowdsourcing, enligt Brabham som utgår från Estellés-Arolas och 
González-Ladrón-de-Guevaras  begreppsdefinition,  är  samspelet  mellan  volontä
rerna och initiativtagaren till  projektet en viktig förutsättning då samarbetet bör 
vara fördelaktigt för båda parter. Han konkretiserar sina argument genom att refe
rera till det användargenererade uppslagsverket Wikipedia som bygger på kollegi
al produktion. Han menar att det inte finns några direktiv uppifrån över hur encyk
lopediartiklarna måste skrivas och vilket ämne artiklarna måste tas upp. Med and
ra ord existerar inte den hierarki som går att urskilja hos crowdsourcing-projek
ten.27 

I arkivsammanhang bör man även särskilja begreppen crowdsourcing och del
aktiga arkiv (på engelska  participatory archive). Definitionen av delaktiga arkiv 
är snarlik crowdsourcing – användarna deltar i arkiven i en webbaserad miljö. Det 
finns dock en skillnad vilken Isto Huvila understryker i artikeln ”Participatory ar
chive: towards decentralised curation, radical user orientation, and broader contex
tualisation of records management”.  Huvila menar att delaktiga arkiv innebär att 
man låter användarna engagera sig på ett djupare och mer komplext plan i arkivar
betet till skillnad från crowdsourcing som snarare handlar om ”större antal delta
gare och simpel annotering”.28 I artikeln ”Crowding out the Archivist?  Locating 
the Crowdsourcing within the Broader Landscape of Participatory Archives” påpe
kar Alexandra Eveleigh att begreppet crowdsourcing tenderar att användas fritt, 
25Howe, J. (2006), ”Crowdsourcing: A Definition”.
26Benkler, Y. (2015), ”Peer Production and Cooperation”, s. 3. 
27Brabham, D. (2013), Crowdsourcing, s. 6 ff.
28Huvila, I. (2008), “Participatory archive: towards decentralised curation, radical user orientation, and broa 
der contextualization of records management”, s. 27.
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och även retroaktivt, för att beskriva initiativ där man vill uppmuntra människor 
till att delta i arkivarbete oavsett om det medieras via Internet eller inte. Enligt 
Eveleigh bör exempelvis projekt där man tar hjälp från allmänheten för appraisal, 
värdering, av arkivmaterial inte räknas som crowdsourcing på grund av uppgiftens 
komplexitet. Detta är snarare en uppgift som lämpar sig för delaktiga arkiv där an
vändarna tillåts involveras i utformandet av uppgiften. Hon menar även på att ini
tiativ där man vänder sig till allmänheten för att digitalisera arkivmaterial inte hel
ler kan kategoriseras som crowdsourcing då detta sker i en fysisk kontext.29

3.3 Öppna upp och tillgängliggöra arkiven
Ett problem idag är att våra kulturarvssamlingar växer samtidigt som kraven från 
allmänheten om åtkomst till  dessa i  en webbaserad miljö ökar. Tidigare veten
skaplig forskning som kan relateras till crowdsourcing och arkiv handlar därför till 
stor del om att öppna upp arkiven för folket och forskningen genom att involvera 
allmänheten i tillgängliggörandet av arkivmaterialet. I artikeln ”Crowdsourcing in 
the Cultural Heritage Domain: Opportunities and Challenges” har Johan Oomen 
och Lora Aroyo undersökt hur crowdsourcing tillämpas inom verksamhetsområdet 
GLAM (gallerier, bibliotek,  arkiv och museer) och kopplat dessa till  pågående 
projekt. Oomen och Aroyo menar att crowdsourcing kan bidra till ett mer öppet, 
tillgängligt och intelligent kulturarv där både användare och kulturarvsinstitution 
är involverade. Öppet kulturarv innebär att data är öppet, delat och åtkomligt. Till
gängligt kulturarv refererar till användningen av länkad data som tillåter interope
rabilitet (förmågan för olika system att interagera). Intelligent kulturarv syftar till 
tillämpningen av webbteknologier för att tillgodose rätt data till rätt användare i 
rätt kontext.30 Oomen och Aroyos sammanställning av olika användningsområden 
för crowdsourcing inom kulturarvsdomänen redovisas i tabell 1. Några av dessa 
olika tillvägagångssätt  för tillgängliggörande av materialet  exemplifieras genom 
de internationella projekt som presenteras i följande avsnitt ”Pågående crowdsour
cing-projekt”. 

29Eveleigh, A. (2014), ”Crowding Out the Archivist? Locating Crowdsourcing within the Broader Landscape  
of Participatory Landscape”, s. 211.
30Aroyos, L. & Oomen, J. (2011), ”Crowdsourcing in the Cultural Heritage Domain: Opportunities and Chal
lenges”, s. 147.
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Tabell 1: Sammanställning av olika tillämpningar av crowdsourcing inom verksamhetsområdet  
GLAM.31

Tillvägagångssätt Beskrivning
Korrigering och transkription Korrigera eller transkribera digitaliserat 

material. Exempelvis låta användarna 
rätta Optical Character Recognition 
(OCR)-tolkad text.

Kontextualisering Lägga till kontextuell information till 
material exempelvis genom personliga 
berättelser.

Komplettera samlingar Fylla i eventuella luckor i en samling 
eller utställning i en webbaserad miljö 
genom att samla in nya objekt.

Klassificering Samla in beskrivande metadata som 
relaterar till objekten i samlingen. 
Exempelvis genom social taggning.

Co-curation Ta hjälp av allmänheten vid urval av 
material för utställning i en webbaserad 
miljö genom exempelvis röstning.

Crowdfunding Kollaborativ insamling av pengar och 
andra resurser i syfte att stödja ett 
satsningsprojekt.

Ett svenskt digitaliseringsprojekt med utgångspunkt inom crowdsourcing för att 
tillgängliggöra  det  digitaliserade  kulturarvet  är  Alvin.  Inom plattformen  Alvin 
(Archives & Libraries Virtual Image Network), som är ett digitaliseringssamarbete 
mellan bland annat Uppsala universitetsbibliotek, Stiftsbiblioteket vid Linköpings 
Stadsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek, har man tittat på crowdsour
cing som ett alternativt tillvägagångssätt vid tillgängliggörandet av de digitalisera
de kulturarvssamlingarna till forskningen.32 Tillgängliggörandet av dessa samling
ar kommer att underlätta vid exempelvis korpusundersökningar där stora mängder 
textdata behöver sammanställas.33 Inom Alvin har man tittat på alternativa sökin
gångar till det digitaliserade materialet i syfte att öka dess åtkomst. En förutsätt
ning för detta är genom OCR-teknik. OCR är en programvara som tolkar och om
vandlar digitaliserade dokument till digital och sökbar text. På så vis kan man få 
sökingångar direkt i texten.34 När man OCR-behandlar digitaliserat material kan 
datorn ha svårt att förstå skillnaden mellan tecken som liknar varandra som exem
31Aroyos, L. & Oomen, J. (2011), ”Crowdsourcing in the Cultural Heritage Domain: Opportunities and Chal
lenges”, s. 140 ff.
32Intervju med Per Cullhed, Uppsala 2014-11-21, s. 2.
33Intervju med Per Cullhed, Uppsala 2014-11-21, s. 7.
34Intervju med Per Cullhed, Uppsala 2014-11-21, s. 1; Svensson, Josefin (2015), ”Ett Google för handskrif
ter”. 
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pelvis paragraftecken, §, och dollartecken, $. Enligt Per Cullhed, verksam inom 
Alvin, innebär detta att fel uppstår som kan innebära problem när man tillämpar 
metoden i ett praktiskt söksystem.35 Av denna anledning bör OCR-behandlat mate
rial  i  efterhand korrigeras  av en människa,  vilket  är  ett  resurskrävande arbete. 
Cullhed har tagit fram ett räkneexempel där han beräknat hur lång tid det skulle ta 
att korrigera universitetsbibliotekets OCR-behandlade boksidor. Om man genom 
crowdsourcing tar hjälp av allmänheten kan man i teorin korrigera 450 000 OCR-
behandlade sidor på 2 veckor till skillnad från de 68 år som det skulle ta för en 
heltidsanställd person att utföra arbetet.36 Liknande räkneexempel har tagits fram 
av National Maritime Museum för Zooniverse transkriberingsprojekt ”Old Weat
her” för att visa på fördelarna med crowdsourcing vid projekt där man tar hjälp av 
allmänheten för att transkribering av digitaliserade loggböcker (se ”Old Weather” 
i följande avsnitt).37 

Förutom att ta hjälp av allmänheten vid korrigering av OCR-behandlat materi
al har man inom Alvin även tittat på crowdsourcing som metod för att tillgänglig
göra digitaliserade handskriftssamlingar. I Alvin finns stora stiftsamlingar som in
nehåller äldre material. Detta material består av handskrifter som inte går att be
handla med OCR-teknik på samma sätt som tryckt text. Man har därför tittat på 
HTR (Handwritten Text Recognition)-teknik, vilket bland annat forskare vid Upp
sala universitet utvecklar under projektnamnet ”From Quill to Bytes”.38 Tekniken 
är snarlik OCR, men istället för tryckt text tolkar datorn handskrifter. Då tekniken 
ännu är under utveckling kan det ta lång tid innan det går att utvinna någonting 
praktiskt ur forskningen.39 Av denna anledning finns planer på att vända sig till ni
schade grupper i massan för transkribering av de digitaliserade handskrivna doku
menten för att göra dem sökbara i en digital miljö.   

I rapporten ”Review of Crowdsourcing Projects and how they relate to Linked 
Open Data” vidareutvecklar Mattias Djupdahl m.fl. konceptet crowdsourcing och 
diskuterar hur man ska återanvända material hos kulturarvinstitutitioner med en 
kombination av crowdsourcing och öppen länkad data (på engelska Linked Open 
Data). Arbetet grundar sig på den stora mängd offentlig information som publice
ras i digitalt format på webben idag och troligen i framtiden. I artikeln redovisas 
olika nationella och internationella crowdsourcing-projekt inom kulturarvssektorn 
och redogör för hur information samlas in genom dessa projekt. Därefter diskute
rar man hur öppen länkad data kan användas som metod för att utöka den data 
som inkommit  till  kulturarvsintitutioner  genom de olika crowdsourcing-projek
ten.40 Med öppen länkad data menar författarna att den data som används är öppen, 
med andra ord fri att använda, och att den är länkad. Att data är länkad innebär att  
35Intervju med Per Cullhed, Uppsala 2014-11-21, s. 4.
36Intervju med Per Cullhed, Uppsala 2014-11-21, s. 5.; Johnsson, Henningsson, F. (2014), ”De vårdar Upp
salas kulturarv”.
37Daily Zooniverse webbplats ”Art of Crowdsourcing”.
38Svensson, Josefin (2015), ”Ett Google för handskrifter”.
39Intervju med Per Cullhed, Uppsala 2014-11-21, s. 3.
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det går att koppla sin egen data till annan data som redan finns tillgänglig på web
ben. Att länka data gör det möjligt att skapa så kallade ”mash-ups”, sammanställ
ningar av olika uppsättningar data. Dessa sammanställningar tillåter användaren 
att ställa mer komplexa sökfrågor än vad man vanligtvis skulle ställa till en sök
motor och är förutsättningen för den semantiska webben.41 Förklaringen är att data 
bär på semantisk information som gör det möjligt att automatiserat ta fram data på 
ett mer intelligent sätt. Genom att tillämpa crowdsourcing i kombination med öp
pen länkad data kan man på så vis öka tillgängligheten ytterligare till vår kultur
arvsdata.42 

3.3.1 Pågående crowdsourcingprojekt 
I detta avsnitt presenteras några internationella pågående crowdsourcing-projekt. 
Projekten har valts  ut för att  visa olika tillämpningsområden av crowdsourcing 
som tillvägagångssätt och hur man inom dessa projekt har valt att nå ut till och en
gagera användarna. Projekten omfattar flera verksamhetsfält inom ABM utöver ar
kiv.

Old Weather
I The Telepgraph publicerades den fjärde augusti 2008 en artikel om att forskare 
upptäckt en skatt i form av meteorologisk data från gamla skeppsloggar från 1600-
talet och framåt i de brittiska arkiven. Dessa loggar innehöll detaljerade klimatbe
skrivningar så som lufttryck, vindstyrka samt luft  och havstemperatur som kan 
hjälpa forskningen att få en insyn i hur klimatet har förändrats över tid. 43 Denna 
typ av forskning är genomförbar tack vare projekt som Old Weather och är exem
pel på hur äldre arkivsamlingar kan användas på kreativa sätt.  Allmänheten får 
transkribera  gamla  skeppsloggar  som sedan  används  inom klimatforskningen.44 
Dessa transkriberingar förs in i en digital databas som gör det möjligt att ta fram 
och sammanställa mönster i denna klimatdata för att slutligen kunna testa klimat
projektioner och avbildningar av hur jordens väder kommer att utvecklas i framti
den.45

Inom projektet rangordnas användarna inom olika nivåer beroende på respek
tive  aktivitetsnivå.  Aktiva  användare  kan tävla  om titeln  som kapten  över  ett 
skepp utifrån hur många uppgifter de transkriberat. På så vis uppmuntras använ
darna till att engagera sig inom projektet.46

40Djupdahl, M.  m.fl.  (2013),  ”Review of  Crowdsourcing  Projects  and  how they  relate  to  Linked  Open 
Data”, s. 1 f.
41Djupdahl, M.  m.fl.  (2013),  ”Review of  Crowdsourcing  Projects  and  how they  relate  to  Linked  Open 
Data”, s. 10 f.
42Djupdahl, M.  m.fl.  (2013),  ”Review of  Crowdsourcing  Projects  and  how they  relate  to  Linked  Open 
Data”, s. 13.
43Peterkin, T. (2008), ”Lord Nelson and Captain Cook's shiplogs question climate change theories”.
44Old Weathers webbplats ”Introduction”.
45Old Weathers webbplats > WHY SCIENTISTS NEED YOU.
46Old Weahters webbplats > FAQ.
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DigiTalkoot 
DigiTalkoot är ett finskt forskningsprojekt där man tar hjälp av allmänheten för att 
korrigera OCR-behandlade äldre nyhetstidningar. Bakom projektet ligger Finlands 
nationalbibliotek och företaget Microtask. Det som gör att DigiTalkoot sticker ut 
bland övriga crowdsourcing-projekt är att det tillämpar en spelifierad (på engelska 
gamification) form av crowdsourcing. Med andra ord innebär detta att användar
gränssnittet är utformat som ett spel. Genom att omvandla OCR-korrigering till ett 
spel kan man locka till sig ett större antal volontärer samtidigt som de engageras 
till att rätta så många fel som möjligt.47 I DigiTalkoots fall kan användarna avgöra 
om datorns tolkning av ett ord stämmer överens med originalfilen genom att välja 
svarsalternativet korrekt eller inkorrekt beroende på matchning. I ett annat spel ska 
användarna rädda mullvadar genom att bygga en bro av korrekt transkriberade ord. 
Efter varje avslutad nivå analyseras validiteten i användarnas svar. För användaren 
visas resultatet som en blomma. Har spelaren misslyckats med en uppgift kommer 
mullvadarna att äta på blomman annars fortsätter den att blomma.48 

The Library of Congress 
USA:s nationalbibliotek The Library of Congress använder webbplatsen Flickr för 
att publicera och dela fotografier med allmänheten. Flickr erbjuder användarna att 
interagera med publicerade fotografier genom taggning och möjlighet  att  kom
mentera.  The Library of  Congress taggar alla  sina fotografier med ”Library of 
Congress” när de publiceras. Därefter är det användarna som förser fotografierna 
med nya taggar.49 De användargenererade taggarna indexeras av de stora sökmoto
rerna vilket ger nya sökingångar till de mängder av fotografier som finns publice
rade på webbplatsen.50 Genom att biblioteket publicerade sina samlingar på Flickr 
ökades åtkomsten till dessa signifikant och visade på kreativa interaktioner som 
möjliggjordes när allmänheten fick tillgång till  samlingarna. Samarbetet  mellan 
The Library of Congress och Flickr resulterade i ”The Commons”, vilket är ett an
givet utrymme på webbplatsen där kulturarvsinstitutioner kan dela med sig av sitt 
bildmaterial som inte omfattas av upphovsrätten, i syfte att visa upp sina samling
ar.51 Målet med The Commons är att sprida och öka åtkomsten till de bildskatter 
som finns gömda i de offentliga fotoarkiven samt att ta fram en metod för allmän
heten att kunna bidra med information och kunskap om dessa.52

47Chrons, O. & Sundell, S. (2011), ”Digitalkoot: Making Old Archives Accessible Using Crowdsourcing”,  s. 
1.
48DigiTalkoolts webbplats.; Chrons, O. & Sundell, S. (2011), ”Digitalkoot: Making Old Archives Accessible 
Using Crowdsourcing”, s. 1 f.
49Flickrs webbplats > People > Library of congress.
50Springer, M. m.fl. (2008), ”For the Common Good: The Library of Congress Flickr Pilot Project”, s. 17 f.
51Springer, M.  m.fl. (2008), ”For the Common Good: The Library of Congress Flickr Pilot Project”, s. 3 f.
52Flickrs webbplats > Explore > The Commons.
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3.4 Crowdsourcing och arkivarieprofessionen
Att med crowdsourcing öppna upp och bjuda in användarna till arkiven kan inne
bära stora förändringar för arkivarieprofessionen. Tidigare forskning om hur arki
varieprofessionen påverkas av den informationsteknologiska utvecklingen drar åt 
ett  postmodernistiskt  perspektiv  där  professionens  tidigare arbetssätt  har  börjat 
kritiseras eller ifrågasättas.  Alexandra Eveleigh har behandlat relationen mellan 
arkivarieprofessionen och användarna i ett flertal artiklar.53 I artikeln ”Crowdsour
cing prone to Error” reflekterar Eveleigh tillsammans med Ellen Fleurbaay över 
hur tillförlitlighets- och kontrollfrågor hos arkivarieprofessionen vid tillämpning
en av crowdsourcing har kommit att leda till förändringar och nya perspektiv hos 
den professionella arkivariens identitet och roll. I sin undersökning utgår hon från 
det holländska crowdsourcingprojektet Many Hands (VeleHanden) där användar
na  bjuds  in  för  att  transkribera  eller  tagga digitaliserat  material.  Eveleigh  och 
Fleurbaay menar att Many Hands inte uppmärksammats lika positivt hos arkivari
erna som hos användarna på grund av en källkritisk misstro till användarnas ar
betsinsats och de fel som kan uppstå under arbetets gång. Denna misstro menar 
Eveleigh och Fleurbaay är mer påtaglig hos statliga arkivinstitutioner där man vill 
upprätthålla rollen som en auktoritet där arkivarien ses som en pålitlig förmedlare 
mellan arkiven och användarna. Inom statliga arkivinstitutioner är man därför ex
tra måna om att undvika fel i arkivmaterialet genom hårdare kvalitetskontroller.54 

I sin undersökning ifrågasätter Eveleigh och Fleurbaay de fel som kan uppstå 
vid crowdsourcing och om kontroller av användarnas arbete verkligen är nödvän
digt. Författarna menar att fel kan uppstå redan innan materialet kommer in till ar
kiven och att korrigera dessa fel i sådana fall skulle påverka materialets autentici
tet. Vetskapen om att fel har gjorts förr och kommer att fortsätta göras i framtiden 
innebär att man får acceptera att leva med misstagen. Det viktigaste är att crowd
sourcing-projektet uppfyller sitt mål, vilket i det här fallet är att skapa ett index 
som gör det möjligt för släktforskare att söka i det digitaliserade arkivmaterialet. 
Framtiden kommer därför inte att förtälja hur avvikelser i den data som registreras 
kan undvikas utan snarare hur man kan upprätthålla en kommunikation mellan ar
kiv och användare. Arkivariens roll är att arbeta tillsammans med användarna och 
auktoritetsrollen kommer inte längre att handla om att införskaffa kontroll. Istället 
kommer arkivarierollen gå ut på  att hitta en balans av interaktion, förtroende och 
förståelse mellan arkivarie och användare. Crowdsourcing kommer enligt Evele
igh och Fleurbaay därför att innebära tre stora förändringar hos arkivarieprofessio
nen. För det första kommer arkivarien inte längre att vara experten som hjälper an
vändaren i arkivet. Tonen mellan arkivarie och användare kommer att förändras 

53Se Eveleigh, A. & Fleurbaay, E. (2012), ”Crowdsourcing: Prone to Error?”; Eveleigh, A. (2012), ”Welco
ming the World: An Exploration of Participatory Archives”; Eveleigh,  A. (2014), ”Crowding Out the Archi
vist? Locating Crowdsourcing within the Broader Landscape of Participatory Landscape”.
54Eveleigh, A. & Fleurbaay, E. (2012), ”Crowdsourcing: Prone to Error?”, s. 6 f.
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och det är inte längre användaren som kommer att tacka arkivarien för hjälpen 
utan snarare tvärtom. Eveleigh och Fleurbaay menar att det är arkivarierna som 
kommer att få tacka användarna för att de hjälper till att öppna upp arkiven för all
mänheten genom crowdsourcing-projektet.  För det andra kommer arkivarien att 
börja arbeta mer med informationsteknologer för att hantera de stora kvantiteter 
metadata som användarna bidrar med. För det tredje menar Eveleigh och Fleurba
ay att arkivarien måste lära sig att skapa fler verktyg i syfte att lyfta fokus från in
put av data i arkiven till att istället hantera det material som redan finns genom att 
skapa verktyg för att filtrera, strukturera och förstå arkiven.55 

Den förändrade arkivarierollen i samband med användarnas deltagande i arki
ven behandlas även av Terry Cook i artikeln ”Evidence, memory, identity, and 
community: four shifting archival paradigms”där han kartlägger fyra paradigmer, 
eller ramverk, som påverkat arkivariens roll och attityd under det senaste århun
dradet.  Cook menar att  arkivarieprofessionen har gått  från att  vara ”väktare av 
sanning” där ”Respect des fonds” och proveniens varit två centrala begrepp till att 
bli experter med skräddarsydda utbildningar med ökad förståelse för samhället för 
att slutligen i dagens informationsteknologisamhälle arbeta som mentorer, vägle
dare och coacher vars uppdrag är att uppmuntra allmänheten till att delta i arki
ven.56 Internet innebär att varje enskild individ kan bli sin egen utgivare, författare, 
fotograf eller till och med arkivarie. Vem som helst kan med dagens teknik skapa 
sitt eget webbaserade arkiv. Precis som Eveleigh och Fleurbaay tar upp i sin un
dersökning menar Cook att arkivarierna kan komma att få ge upp rollen som ex
pert och auktoritet i arkiven och istället ansvara för att öppna upp och dela arkiv
arbetet med samhället i en digital och fysisk miljö. Cook uppmanar arkivariepro
fessionen till att försöka uppnå ett demokratiskt, inkluderande och holistiskt arkiv 
som lyssnar mer till användarna än till staten genom att anpassa professionen efter 
den informationsteknologiska utvecklingen. Risken är annars att vi missar att do
kumentera viktiga sociala grupper i samhället och arkivarieprofessionen kommer 
att förvandlas till ”fossiler”.57

55Eveleigh, A. & Fleurbaay, E. (2012), ”Crowdsourcing: Prone to Error?”, s. 9 f.
56Cook, T. (2012), "Evidence, memory, identity, and community: four shifting archival paradigms", s. 95 ff.
57Cook, T. (2012), "Evidence, memory, identity, and community: four shifting archival paradigms", s. 113 ff.
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4. Teoretiskt ramverk

I detta kapitel kommer uppsatsens teoretiska ramverk att presenteras. Ramverkets 
utformning har inspirerats av Gregory Asmolovs studier av crowdsourcing-platt
formar  inom nödsituationer.58 Kapitlets  första  avsnittet  behandlar  aktivitetsteori 
vilket jag tillämpar för att förklara och analysera det empiriska materialet från fall
studierna. Därefter redogör jag för hur aktivitetsteorin utifrån Engeströms aktivi
tetstriangel kommer att användas i min studie. I kapitlets sista avsnitt redovisar jag 
hur  maktrelationerna inom crowdsourcing-plattformar  kan analyseras med styr
ningsmentalitet. Styrningsmentalitet används för att skapa en förståelse för platt
formarnas bakomliggande struktur och hitta kopplingar till arkivarieprofessionens 
attityder gentemot crowdsourcing.

4.1 Crowdsourcing-plattformen som ett aktivitetssystem
För att ta reda på hur arkivinstitutionernas praktiska verksamhet påverkar utform
ningen av crowdsourcing-plattformarna kommer CHAT (Cultural-Historical Acti
vity Theory), vilket på svenska kan översättas till kulturhistorisk aktivitetsteori, att 
tillämpas. Gregory Asmolov har i sina studier analyserat crowdsourcing-plattfor
mar inom nödsituationer och kommit fram till att CHAT utgör ett utmärkt ram
verk för att konceptualisera crowdsourcing då CHAT gör det möjligt att inom var
je crowdsourcing-projekt kunna dra kopplingar mellan aktiva aktörer, analysera 
strukturen på resurserna och fastställa syftet med varför man väljer att ta hjälp från 
allmänheten.59 De unika särdrag som utmärker crowdsourcing från övriga sociala 
verktyg online som exempelvis bloggar och sociala nätverk är att det inom varje 
crowdsourcing-projekt  finns  en  koppling  mellan  kommunikation  och  aktivitet. 
Hur själva plattformen är utformad och används länkar samman kommunikationen 
med hur man mobiliserar användarna i syfte att uppnå en specifik typ av aktivitet. 
Beroende på hur plattformen är strukturerad påverkar detta kontexten för en po
tentiell aktivitet. 
58Se Asmolov, G. (2014), ”Crowdsourcing as an Activity System: Online Platforms as Mediating Artifacts. A 
Conceptual  Framework  for  the  Comparative  Analysis  of  Crowdsourcing  in  Emergencies”;  Asmolov, G. 
(2014), ”Vertical crowdsourcing: The discourses of activity and the governance of crowds in emergency situ 
ations”.
59Asmolov, G. (2014), ”Vertical crowdsourcing: The discourses of activity and the governance of crowds in 
emergency situations”, s. 4.
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Enligt Asmolovs undersökning ger CHAT oss möjligheten att undersöka föl
jande frågor:

• Vad är det som definierar ett aktivitetssystem och dess syfte?
• Hur  struktureras  enheterna  gemenskap/arbetsfördelning  och  vilka  regler 

måste dessa följa?
• Vem har den dominerande rollen vad det gäller definitionen och syftet med 

aktivitetssystemet?  Styrs  den  av  institutionerna  eller  av  individerna/all
mänheten?

• Vad är själva huvudsyftet med aktivitetssystemet?
• Finns det konkurrerande aktivitetssystem som rör samma objekt (exempel

vis naturkatastrofer)?
• Hur kan samma teknologier ge upphov till olika typer av aktivitetssystem 

inom olika kulturhistoriska/sociopolitiska miljöer?60

Genom att tillämpa CHAT kan aktiviteter inom crowdsourcing-plattformen analy
seras men man får även möjlighet att analysera plattformen som ett socialt feno
men. I kommande avsnitt kommer CHAT att behandlas mer ingående för att skapa 
en djupare förståelse för de begrepp som introducerats i detta avsnitt. 

4.1.1 Kulturhistorisk aktivitetsteori (CHAT)
Kulturhistorisk aktivitetsteori grundar sig på Lev Vygotskys kulturhistoriska psy
kologi som växte fram i 1920–1930-talets Sovjet.61 Teorin säger att all mänsklig 
aktivitet sker i en social, kulturell och historisk kontext där det mänskliga tänkan
det får sin struktur i denna redan förtolkade omgivning av sociala normer och kul
turella praktiker. Enligt Vygotsky medieras det mänskliga tänkandet genom ab
strakta symboler och fysiska objekt.62 Mediering innebär idén om att det är verkty
gen, de fysiska och de kulturella, som medierar och förmedlar vår kunskap och 
förståelse om världen.63 Vygotskys teori om mediering liknas ofta vid en triangel, 
se figur 1. Artefakterna är de verktyg, exempelvis språk eller symboler, som män
niskan använder för att tolka och förstå världen. Dessa verktyg medieras mellan 
subjekt och objekt. Subjektet är aktörerna, individerna, i den specifika aktiviteten 
och objektet utgör själva syftet med aktiviteten.64 A. N. Leontiev vidareutvecklade 
Vygotskys koncept genom att lyfta in hans modell över mänskligt tänkande i prak
tiken. Genom att skilja mellan en individuell handling och kollektivaktivitet samt 

60Asmolov, G. (2014),  ”Crowdsourcing as an Activity System: Online Platforms as Mediating Artifacts. A 
Conceptual Framework for the Comparative Analysis of Crowdsourcing in Emergencies”, s. 10.
61Kaptelinin, V. & Nardi, A. B. (2006), Acting with Technology : Activity Theory and Interaction Design, s. 
36.; DeVane, B. & Squire,K. D (2000), ”Activity Theory in the Learning Technologies”, s. 242.
62DeVane, B. & Squire, K. D (2000), ”Activity Theory in the Learning Technologies”, s. 243.
63DeVane, B. & Squire, K. D (2000), ”Activity Theory in the Learning Technologies”, s. 243 f.
64Yamagata-Lynch, L., C  (2010).  Activity  Systems  Analysis  Methods.  Understanding  Complex  Learning  
Environments, s. 16.

21



lyfta  fram det  komplexa  förhållandet  mellan  individuella  subjektet  och dennes 
miljö tog han fram vad vi idag kallar för aktivitetsteori.65 

Fig. 1. Vygotskys triangel över medierad aktivitet.66

4.1.2 Engeströms analys av aktivitetssystem
Utifrån Vygotskys teorier har Yrjö Engeström utvecklat ett analytiskt ramverk i 
syfte att  kunna analysera aktivitetssystem. Det är detta ramverk som uppsatsen 
kommer att utgå ifrån vid analysen av fallstudierna. Analys av aktivitetssystem an
vänds för interaktion mellan individer eller grupper av individer och deras miljö 
samt för att ta reda på hur de påverkar varandra. Systemet utvidgar den medierade 
aktiviteten som modell över mänsklig aktivitet till att även ta hänsyn till den soci
opolitiska och sociokulturella kontexten.67

Engeströms modell över aktivitetssystem redovisas i figur 2. Modellen består 
av sex element: subjekt, objekt, verktyg, regler, gemenskap och arbetsfördelning. 
Den övre triangeln utgår från Vygotskys triangel över medierad aktivitet och som 
signifieras av subjekt – vilket är en individ eller en grupp av individer,  verktyg 
som kan vara artefakter och objekt som är själva målet eller motivet med den pre
senterade aktiviteten. Elementens regler, gemenskap och arbetsfördelning bidrar 
till de sociokulturella aspekterna av den medierade aktiviteten som inte behandlas 
i Vygotskys modell.  Regler refererar till formella och informella regleringar som 
styr aktiviteten och som guidar subjektet rätt vid interagerande med andra grupper 
av individer. Gemenskap är den sociala grupp som subjekten identifierar sig med 
när de deltar i en aktivitet.  Arbetsfördelningen refererar till hur uppgifter delas 
mellan individer i gemenskapen.68 

65DeVane, B.  &  Squire, K. D  .(2000),  ”Activity  Theory  in  the  Learning  Technologies”, s.  246 f.;  Enge
ström, Y. (1999), Learning by expanding. An activity-theoretical approach to developmental reserach, s. 5.
66Yamagata-Lynch, C., L.  (2010), Activity  Systems  Analysis  Methods.  Understanding  Complex  Learning  
Environments, 17.
67Yamagata-Lynch, C., L.  (2010), Activity  Systems  Analysis  Methods.  Understanding  Complex  Learning  
Environments, s. 22 f.
68Yamagata-Lynch, C., L.  (2010), Activity  Systems  Analysis  Methods.  Understanding  Complex  Learning  
Environments, s. 22 f.
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Fig. 2. Engeströms struktur över mänsklig aktivitet.69

4.1.3 Uppsatsens tillämpning av aktivitetsteori 
För att i mina fallstudier kunna analysera crowdsourcing-plattformarna och deras 
påverkan på arkivinstitutionernas praktiska verksamhet kommer aktivitetsteori att 
tillämpas. Uppsatsens fallstudier kommer att analyseras utifrån Gregory Asmolovs 
bearbetning av Engeströms analys av aktivitetssystem som jag redovisade i tidiga
re avsnitt. Subjektet utgörs av användarna av crowdsourcing-plattformen. Objek
tet representerar själva syftet eller målet med crowdsourcing-projektet. Med andra 
ord den uppgift som behöver utföras och som kräver att man tar hjälp från allmän
heten.70 Detta kan innebära indexering, korrigering av OCR-behandlade dokument 
eller  insamling  av  fotografier.  De  medierande  artefakterna motsvarar  varje 
crowdsourcing-plattform och de verktyg plattformen erbjuder. Dessa verktyg bru
kas av användarna i syfte att utföra den uppgift som objektet syftar till.71 Dessa kan 
motsvara olika webb 2.0-tekniker, exempelvis kommentarsfunktion och taggning, 
som  möjliggör  för  subjektet  att  interagera  med  plattformen.72 Reglerna styr 
crowdsourcing-plattformen. Dessa avgör vem som har tillåtelse att engagera sig 
inom projektet och under vilka omständigheter det är tillåtet.73 De avgör även de 
begränsningar som användaren står inför när denne använder plattformen. Dessa 
kan exempelvis  kräva att  användaren lämnar  ut  personliga uppgifter,  specifika 
krav på filformat vid insamling av fotografier eller kontroller av användarnas regi
streringar innan de publiceras på plattformen.  Gemenskap motsvarar de grupper 

69Engeström, Y. (1987),  Learning  by expanding.  An activity-theoretical  approach  to developmental  rese
rach, s. 78.
70Asmolov, G. (2014), ”Vertical crowdsourcing: The discourses of activity and the governance of crowds in 
emergency situations”, s. 28.
71Asmolov, G. (2014),  ”Crowdsourcing as an Activity System: Online Platforms as Mediating Artifacts. A 
Conceptual Framework for the Comparative Analysis of Crowdsourcing in Emergencies”, s. 11.
72Estellés-Arolas, E. & González-Ladrón-de-Guevara, F. (2012), ”Towards an integrated crowdsourcing defi
nition”, s. 197. 
73Asmolov, G. (2014), ”Vertical crowdsourcing: The discourses of activity and the governance of crowds in 
emergency situations”, s. 29.
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av användare som crowdsourcing-plattformen riktar sig till.74 Dessa kan exempel
vis utgöras av släktforskare, forskare eller studenter. Detta kan även innebära att 
man tillämpar nischsourcing och enbart riktar sig till vissa ämnesexperter. Arbets
fördelning beskriver  hur  arbetsuppgifterna  fördelas  mellan  användargrupperna 
inom crowdsourcing-plattformen.75 Arbetsfördelningen sker mellan användarna el
ler styrs av arkivinstitutionerna som ligger bakom plattformen. Exempelvis finns 
det crowdsourcing-projekt där man kan avancera som användare beroende på hur 
många arbetsuppgifter man genomfört. Ju fler uppgifter man har åtagit sig desto 
högre upp kommer man i hierarkin och på så vis kan man få nya uppgifter och an
svar som användare. Denna typ av arbetsfördelning är alltså integrerad i plattfor
mens struktur och styrs av utvecklarna till plattformen. 

4.2 Styrningsmentalitet – maktrelationer i crowdsourcing
-plattformarna

För att ta reda på om det finns en koppling mellan arkivarieprofessionens attityder 
gentemot crowdsourcing och om dessa går att länka till  crowdsourcing-plattfor
marnas struktur kommer jag att använda begreppet styrningsmentalitet (på engels
ka governmentality) vid analysen av fallstudierna och intervjuerna med yrkesverk
samma arkivarier. Asmolov har i sina studier undersökt hur man utifrån filosofen 
och idéhistoriken  Michel  Foucaults  teorier  om makt  kan analysera  vilken  roll 
crowdsourcing har när det gäller maktrelationer mellan institutioner för nödsitua
tioner och deras volontärer. Genom att utgå från Foucaults teorier om makt och 
styrningsmentalitet  föreslår  Asmolov  att  crowdsourcing  kan  användas  som  en 
maktteknik som strukturerar allmänhetens aktiviteter.76

I sina studier hänvisar Asmolov till Engeströms forskning. Engeström drar en 
parallell mellan Foucaults teorier om språket som en form av diskurs och hur akti
vitetsteori  konceptualiserar  mediering.  Han  menar  att  medan  Foucault  betonar 
språkets roll vid skapandet av den sociala verkligheten genom diskurser, innebär 
aktivitetsteori att mediering inte bara sker genom språk och symboler (psykologis
ka verktyg) utan även genom fysiska objekt (fysiska verktyg).77 Inom aktivitetsteo
rin har både psykologiska verktyg och fysiska verktyg samma status som artefak
ter som medierar relationen mellan subjektet och dennes miljö. Utifrån dessa argu
ment föreslår Asmolov att en diskurs inte enbart går att analysera med hjälp språk 

74Asmolov, G. (2014), ”Vertical crowdsourcing: The discourses of activity and the governance of crowds in 
emergency situations”, s. 28.
75Asmolov, G. (2014), ”Vertical crowdsourcing: The discourses of activity and the governance of crowds in 
emergency situations”, s. 29.
76Asmolov, G. (2014), ”Vertical crowdsourcing: The discourses of activity and the governance of crowds in 
emergency situations”, s. 8.
77Asmolov, G. (2014), ”Vertical crowdsourcing: The discourses of activity and the governance of crowds in 
emergency situations”, s. 10 f.
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utan även med verktyg. Psykologiska och fysiska verktyg har båda samma status 
som artefakter när det kommer till  att  mediera relationen mellan subjektet  och 
dess miljö. Att därför applicera CHAT som ett metodologiskt ramverk för att ana
lysera maktrelationer  utifrån Foucaults  teorier om makt  innebär att  crowdsour
cing-plattformar kan ses som en ”diskurs av aktivitet”. För att skapa förståelse för 
hur maktrelationer skapas inom crowdsourcing-plattformarna måste vi därför kun
na identifiera den aktivitetsdiskurs som finns inbyggd i plattformen. Själva analy
sen av diskursen förlitar sig på triangeln över aktivitetssystem (se avsnitt 4.1.2).78 
Genom att utgå från triangeln över aktivitetssystem kan vi ställa frågor som reflek
terar över de verktyg inom aktivitetssystemet som fungerar som medierande arte
fakter och på så vis avslöja maktrelationer inom crowdsourcing-plattformarna.79 

Då CHAT kopplar strukturen av mediering till en specifik kulturhistorisk mil
jö kan aktivitetsteori hjälpa till vid analysen av relationer mellan informationstek
nologins roll inom mediering av aktiviteter och den kulturella miljön. Detta tillåter 
oss även att analysera skaparna av varje plattform och på så vis även maktrelatio
nerna kring varje utvecklat system.80 

I sin forskning tar Asmolov fram två aktivitetsdiskurser utifrån de crowdsour
cing-plattformar som han studerar. Den ena diskursen innebär att crowdsourcing
-plattformarna kan ses som en styrningsteknik som föreslår en aktivitetsdiskurs 
där man vill ha ”kontroll över resurserna”. Denna diskurs kan konceptualiseras 
som vertikal crowdsourcing och kännetecknas av att det är skaparna av plattfor
men som medvetet styr strukturen för en aktivitet och därmed användarna genom 
regler, rätten att delta i gemenskapen och hur arbetsfördelningen struktureras. Den 
andra diskursen,  horisontell crowdsourcing, är motsatsen till vertikal crowdsour
cing. Inom denna diskurs behöver användarna inte registrera medlemskap, den in
formation som publiceras på plattformen är transparent och det finns inga specifi
ka kunskapskrav hos användarna eller verifiering av data. Användaren ses som en 
tillgång som kan tillföra diskursen någonting positivt snarare än att utgöra ett hot.81 

En fördjupad genomgång av styrningsmentalitet och diskurser kommer att ges 
i följande avsnitt 4.2.1.

4.2.1 Styrningsmentalitet och diskurser
Foucaults syn på makt skiljer sig från teorin om att makt är något som bara vissa 
kan utöva.  Begreppet  gouvernementalité är  en sammanskrivning av  gouverner,  

78Asmolov, G. (2014), ”Vertical crowdsourcing: The discourses of activity and the governance of crowds in 
emergency situations”, s. 10 f.
79Asmolov, G. (2014),  ”Crowdsourcing as an Activity System: Online Platforms as Mediating Artifacts. A 
Conceptual Framework for the Comparative Analysis of Crowdsourcing in Emergencies”, s. 11.
80Asmolov, G. (2014),  ”Crowdsourcing as an Activity System: Online Platforms as Mediating Artifacts. A 
Conceptual Framework for the Comparative Analysis of Crowdsourcing in Emergencies”, s. 14.
81Asmolov, G. (2014), ”Vertical crowdsourcing: The discourses of activity and the governance of crowds in 
emergency situations”, s. 27 ff.
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”att  styra” och  mentalité,  vilket kan översättas till mentalitet  eller inställning.82 
Med styrning syftar Foucault inte enbart till staten som ensam maktfaktor eller det 
diktaturliknande styre som Machiavellis fiktiva karaktär fursten praktiserar. Styr
ning kan enligt Foucault betraktas som mångfacetterad. Exempelvis kan styrning 
ske i hemmet av familjens ”överhuvud” eller i klassrummet av en lärare. Samti
digt menar Foucault att denna styrning sker internt inom staten eller samhället. 
Det är alltså inom staten som läraren styr sina elever i klassrummet eller familjefa
dern styr sin familj.83 Enligt Roddy Nilsson bygger styrningsmentalitet, i en liberal 
bemärkelse, på regeln om maximal ekonomi. Med andra ord en strävan efter ett så 
effektivt styre som möjligt. Fokus ligger därmed på samhället och individerna som 
styrs till frihet. Styrning kan därför ses som ett begrepp över de tekniker och pro
cedurer som styr och reglerar människors beteende.  Foucault beskriver detta ge
nom frasen ”the conduct of conduct”, vilket på svenska kan översättas till något i 
stil med att styra eller leda någon till att styra sig själv. Styrning kan ses som ett 
sätt att forma individers fria handlingsfält. Människan är därför en fri aktör som 
lever i ett informellt samhälle och som styr sitt eget beteende så att ingen ska be
höva ingripa. Som Nilsson antyder innebär alltså det fria samhället inte mindre 
styrning utan snarare styrning på ett annat och mer effektivt sätt.84 Mats Börjesson 
förklarar innebörden av styrningsmentalitet koncist i följande resonemang: 

[...] vi har blivit tränade till att kontrollera oss själva, utan att någon tydligt definierad makt 
säger åt oss vad vi ska göra. Vi kommer till flygplatsen med plastpåsen färdigpackad, vi försö
ker fylla i deklarationsblanketterna hyfsat ärligt, vi bär med oss ID-papper och är beredda att  
visa dem för så gott som vem som helst som ber om dem. Vi lever i mångt och mycket våra liv 
som om vi blir övervakade, och vi beter oss därefter.85  

För att göra oss till kontrollerbara subjekt i detta fria samhälle tillämpas makt/kun
skap. Börjesson menar att  makt  och kunskap används för att  disciplinera oss.86 
Kunskap utgör den del av maktapparaten som med makttekniker vill upprätthålla 
kontrollen över kunskap. Enligt Nilsson intar samhälls- och humanvetenskaperna 
en viktig roll genom att samla och kartlägga kunskap om människan och på så vis 
skapa nya kunskapsregimer. Inom dessa regimer finns ”experter” som producerar 
”sanna” och objektiva kunskaper som kan användas i styrningssyfte.87 Börjesson 
menar att vetenskaperna idag har kommit att bidra till hur principerna för vårt tän
kande struktureras. Vetenskaperna kan därför betraktas som en sorts ”statens ve
tanden” som möjliggör för maktutövning. Denna makt finns inbäddad i varje soci
al praktik och praktikens förhållande till verkligheten, med andra ord olika diskur

82Nilsson, R. (2008), Foucault: En introduktion, s. 129.
83Foucault, M. (1991), “Governmentality”, s. 90 f.
84Nilsson, R. (2008),  Foucault:  En introduktion, s.  132 f.;  Dean, M. (2010),  Governmentality: Power and  
Rule in Modern Society, s. 17 ff.
85Börjesson, M. & Rehn, A. (2009), Makt, s. 46 f.
86Börjesson, M. & Rehn, A. (2009), Makt, s. 47.
87Börjesson, M. & Rehn, A. (2009), Makt, s. 46 f; Nilsson, R. (2008), Foucault: En introduktion, s. 133.
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ser. Makt och kunskap är därmed hårt sammanflätade med varandra. Beslut om 
årskursindelningen i skolan går exempelvis att koppla till en vetenskaplig motsva
righet inom utvecklingspsykologiska teorier.88

Diskurser
Begreppet diskurs definieras vanligen som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 
världen” eller som ”representationer av verkligheten”.89 Mats Börjesson menar att 
våra identiteter, sättet att distansera oss från andra, förändras över tiden och är be
roende av vår bild av världen.90 Kunskaper har därför, för att relatera till föregåen
de avsnitt, stort inflytande på vårt sätt att tala om och förstå världen vilket utnytt
jas i maktsammanhang. 

I Vetandets arkeologi tar Foucault upp diskursiv formation, eller det mer före
kommande begreppet diskurs, som ett system för spridning av utsagor där han in
tresserar sig för att utforska och beskriva ramar för utsagor som kan anses vara be
tydelsefulla och sanna inom en bestämd historisk period.91 Dessa ramar avgör för 
vilka utsagor som kan betraktas som socialt och kulturellt sanna, trovärdiga och 
förnuftiga. Med andra ord sätter diskurser gränser för vem som får tala och vad 
som inte är möjligt att säga i ett visst sammanhang.92 Foucault definierar begreppet 
diskurs enligt följande:

Med diskurs betecknar man en mängd utsagor i den mån de beror av samma diskursiva forma
tion; den bildar inte en retorisk eller formell enhet som kan upprepas i det oändliga och vars 
uppdykande och användning i historien man kan påpeka (och eventuellt förklara); den består 
av ett begränsat antal utsagor för vilka man kan definiera en mängd existensvillkor.93

För att förstå Foucaults innebörd av diskursbegreppet måste man ta reda på hur det 
lingvistiska, alltså det språkliga, påverkar våra utsagor genom att analysera den 
praktiska verksamheten. Med andra ord hur språkets struktur påverkar våra utsa
gor när vi agerar genom olika sociala domäner. Exempelvis när vi talar om poli
tisk diskurs eller ekonomisk diskurs.94 För att göra detta måste vi ta reda på ”vad 
som sägs, hur det sägs och hur det annars hade kunnat sägas”.95 Diskurser är därför 
inte enbart en samling utsagor utan någonting som ständigt formas i den praktiska 
verksamheten. De är dynamiska och producerar kontinuerligt nya logiker och sam
manhangsförståelser.
88Börjesson, M. (2003), Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok, s. 36.
89Winther,  Jörgensen, M.  & Phillips, L.  (2000),  Diskursanalys  som teori  och  metod, s.  7;  Börjesson, M. 
(2003),  Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok, s. 19;  Börjesson, M. & Palmblad, E. (2007),  Dis
kursanalys i praktiken, s. 13.
90Börjesson, M. (2003), Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok, s. 35.
91Winther,  Jörgensen, M.  & Phillips, L.  (2000),  Diskursanalys  som teori  och  metod, s.  19;  Börjesson, M. 
(2003), Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok, s. 19.
92Börjesson, M. (2003), Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok, s. 21 ff.
93Foucault, M. (1972), Vetandets arkeologi, s. 151.
94Winther, Jörgensen, M. & Phillips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 7; Nilsson, R. (2008), 
Foucault: En introduktion, s. 54.
95Börjesson, M. (2003), Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok, s. 21.
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5. Källmaterial och metod

I detta kapitel kommer uppsatsens praktiska tillvägagångssätt att redovisas. Käll
materialet  för undersökningen har samlats in med hjälp av kvalitativa metoder. 
Kvalitativa metoder är bäst lämpade för att beskriva fenomen i deras kontext för 
att kunna ge en ökad förståelse av fenomenet. För att beskriva fenomenet crowd
sourcing i ett arkivsammanhang kommer jag att utföra fallstudier på två pågående 
crowdsourcing-projekt  och  intervjuer  med  yrkesverksamma  arkivarier.96 Syftet 
med fallstudierna är att undersöka hur crowdsourcing-plattformar influeras av ar
kivinstitutionernas praktiska verksamhet men även för att agera underlag för inter
vjuguiden. Utöver intervjuer med yrkesverksamma arkivarier för själva undersök
ningen har ytterligare intervjuer genomförts för att ge material till uppsatsens kapi
tel om tidigare forskning om crowdsourcing samt för att komplettera information 
till fallstudierna.

5.1 Fallstudier 
Den första delen av undersökningen kommer att inkludera två mindre fallstudier 
av pågående crowdsourcing-projekt. Fallstudierna är av multipel typ då två eller 
flera fall kommer att analyseras. En multipel fallstudie är detsamma som en instru
mentell fallstudie utökad med flera fall där man vill undersöka ett fenomen i syfte 
att ge insikt i en fråga. Frågan i det här fallet rör hur crowdsourcing-plattformar 
påverkas av arkivinstitutionernas praktiska verksamhet. Med instrumentell fallstu
die menas att fallet som undersöks inte är av primärt intresse för studien utan syf
tar istället till att skapa en förståelse för studiens undersökande ämne.97

Syftet med fallstudierna är att skapa kunskap om crowdsourcing-plattformar
nas struktur för att senare kunna formulera de intervjufrågor som kommer att stäl
las till yrkesverksamma arkivarier i undersökningens andra del. Förhoppningen är 
att ta reda på hur dessa plattformar är uppbyggda och hur man interagerar med 
dessa. 

För att  säkra fallstudiernas validitet  och trovärdighet tillämpades  triangule
ring. Detta innebär att flera metoder användes för insamling och produktion av 
96Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2012), Kvalitativa metoder från vetenskapsteori
till praktik, s. 13.
97Stake, R. E. (2005), ”Qualitative Case Studies”, s. 445 f.  
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empirisk data.98 För att få fram en bild av hur crowdsourcing-plattformar används 
och är utformade har jag utforskat plattformarnas funktioner samt analyserat pu
blicerad information av olika slag på respektive webbplats. Denna information kan 
exempelvis utgöras av instruktioner från arkivinstitutionen eller användarnas egna 
kommentarer och bidrag med information. Studierna av webbplatserna ägde rum 
under hösten 2014 samt våren 2015. Intervju via e-post med webbansvarig för 
Stockholms stadsarkivs registreringsprojekt har även utförts för att komplettera in
formation som inte funnits tillgänglig på den aktuella webbplatsen.

5.1.1 Urval av fallstudier
Att hitta pågående crowdsourcing-projekt i Sverige har varit komplicerat då arkiv
institutionerna inte själva benämner detta tillvägagångssätt som ”crowdsourcing”. 
Stockholms stadsarkiv använder exempelvis beskrivningen ”användarregistrering” 
och Riksarkivet ”indexering”.99 Urvalet av projekt visade sig därför vara begränsat 
på grund av de många olika benämningarna. Av denna anledning har jag valt två 
tämligen omtalade crowdsourcing-projekt, ett  stadsarkiv och ett  globalt  indexe
ringsprojekt. Stockholms stadsarkiv har ett pågående registreringsprojekt som rör 
transkribering av digitaliserade mantalslängder.100 Projektet nämns i bland annat 
Djupdahls m.fl.  rapport om crowdsourcing och länkad data.101 FamilySearch In
dexering tar hjälp av allmänheten för att indexera arkivmaterial från arkivinstitu
tioner från olika delar av världen. Projektet nämns på bland annat Riksarkivets 
webbplats och på Släktforskardagarna där representanter från FamilySearch delta
git de senaste åren.102 Då svenska kyrkböcker ingår i FamilySearch samling är även 
svenska arkivinstitutioner involverade i samarbetet vilket innebär att projektet har 
betydelse för Sverige.103 Här vill jag passa på att förtydliga att FamilySearch drivs 
av en ideell släktforskarorganisation med rötter inom mormonkyrkan och att pro
jektet  inte drivs av en arkivinstitution. Syftet med fallstudierna är att undersöka 
hur crowdsourcing-plattformar influeras av arkivinstitutionernas praktiska verk
samhet. Av denna anledning kan man ifrågasätta om FamilySearch utgör en bra 
kandidat för detta arbete. Men då FamilySearch har en nära samverkan med ett 
stort antal arkivinstitutioner, främst nationalarkiv, runt om i världen anser jag att 
man delar deras värderingar om kvalitetsaspekten hos användarnas arbete. Dels 
för att man strävar efter att skapa förtroende till de arkivinstitutioner som väljer att 

98Stake, R. E. (2005), ”Qualitative Case Studies”, s. 453 f.  
99Riksarkivets webbplats > Riksarkivets söktjänst (inkl. NAD och SVAR) > SVAR, Digitala forskarsalen > 
Du som indexerar.;  Stockholms stadsarkivs webbplats.
100Stockholm stadsarkivs webbplats > Hitta i arkiven och beställ > Använd arkiven > Sök och läs > Genvägar 
> För släktforskare > 1760 års mantalslängder.
101Djupdahl, M.  m.fl.  (2013),  ”Review of  Crowdsourcing  Projects  and  how they relate  to  Linked  Open 
Data”, s. 4.
102Riksarkivets webbplats > Riksarkivets söktjänst (inkl. NAD och SVAR) > SVAR, Digitala forskarsalen > 
Du som indexerar. 
103Riksarkivets webbplats > Riksarkivets söktjänst (inkl. NAD och SVAR) > SVAR, Digitala forskarsalen > 
Du som indexerar.
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dela med sig av sitt material till projektet, dels för att FamilySearch och arkivinsti
tutionerna har samma mål – att tillgängliggöra arkivmaterial på ett säkert sätt för 
forskningen. FamilySearch utgör även ett arkiv bestående av bland annat mikrofil
made kyrkohandlingar och aktörerna inom organisationen är medvetna om de kva
litetskrav som ställs på indexeringsprojektet och dess plattform: ”Because it is an 
archive, FamilySearch understands the concerns of record sovereignty, provenan
ce, and access control”.104 Genom samverkan med arkivinstitutioner speglar Fami
lySearch crowdsourcing-projekt flera arkivinstitutioners praktiska verksamhet och 
är därför ett tillämpbart projekt i denna undersökning. Då FamilySearch samarbe
tar med ett flertal nationalarkiv anser jag att projektet även håller en seriös nivå. 
Indexeringsprojektet kan därför utifrån dessa argument betraktas som en lämplig 
kandidat för denna undersökning.

Anledningen till  varför jag valde dessa crowdsourcing-projekt är för att  de 
båda strävar efter att uppnå samma mål (objekt) – att göra digitaliserat arkivmate
rial sökbart på webben för forskare. FamilySearch representerar dessutom ett mer 
omfattande crowdsourcing-projekt i jämförelse med Stockholms stadsarkivs regi
streringsprojekt. Utifrån dessa faktorer kan det vara intressant att se hur de båda 
projekten skiljer sig åt.

Från början hade jag tänkt undersöka ett statligt och ett kommunalt crowd
sourcing-projekt men på grund av begränsad åtkomst till den statliga arkivinstitu
tionens crowdsourcing-plattform och utebliven respons från det statliga projektets 
kontaktpersoner valde jag att utgå från FamilySearch som genom sitt pågående in
dexeringsprojekt samverkar med denna institution.

5.2 Intervjuer
Innan arbetet med uppsatsen påbörjades intervjuade jag Per Cullhed som är ansva
rig för digitaliseringsprojektet Alvin och har goda kunskaper i ämnet crowdsour
cing. Intervjun var ostrukturerad och kunde därmed efterliknas vid ett vanligt sam
tal mellan intervjuare och informant.105 Syfte med intervjun var att få nya kunska
per i ämnet crowdsourcing i ett ABM-sammanhang. Materialet har använts i upp
satsens kapitel ”Bakgrund och tidigare forskning”. Intervjun varade i 1 timme och 
45 minuter och spelades in. 

Inför själva undersökningen genomfördes totalt 14 semistrukturerade intervju
er med yrkesverksamma arkivarier från olika arkivinstitutioner i Sverige där varje 
intervju i genomsnitt varade i cirka 25 minuter. 

På grund av geografiska avstånd genomfördes 10 av dessa intervjuer per tele
fon. Intervjuguiden bestod av 10 frågor fördelade på tre frågekategorier: ”begrep

104FamilySearch webbplats > About > Archives.
105Eliasson, A. (2010), Kvantitativ metod från början, s. 26.
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pet  crowdsourcing”,  ”tillämpningen  av  crowdsourcing”  samt  ”arkivmaterialets 
tillförlitlighet”. Frågorna i intervjuguiden bygger på tidigare forskning och fallstu
dierna (se föregående avsnitt).

E-post skickades ut till varje arkivinstitution cirka en månad innan varje inter
vju ägde rum för att boka in ett intervjudatum. I detta e-postmeddelande förklara
de  jag fenomenet  crowdsourcing  och  presenterade  syftet  med  undersökningen. 
Etiska  frågor  som informanternas  anonymitet  och  inspelning av  intervjun togs 
även upp. Alla intervjuer i undersökningen spelades in med informanternas god
kännande och kommer att presenteras anonymt i uppsatsen. 

Intervjuguiden uppdaterades i  två omgångar i  samband med det första  och 
andra intervjutillfället. Orsaken till detta var för att konkretisera vissa frågor som 
var dåligt formulerade samt för att lägga in en definition av begreppet crowdsour
cing för att undvika feltolkningar. Alla intervjuer har därefter transkriberats och 
analyserats tematiskt utifrån intervjuguidens tre frågekategorier samt de två dis
kurser som tas fram i fallstudierna.106

5.2.1 Urval av arkivinstitutioner
De arkivinstitutioner som valts ut för undersökningen representerar offentliga in
stitutioner som förvarar arkivmaterial av kulturhistorisk betydelse för allmänheten 
som i sin tur behöver digitaliseras och tillgängliggöras. För att avgränsa urvalet av 
arkivinstitutioner  har  jag  valt  att  utgå  från  institutioner  som följer  Arkivlagen 
(1990:782). Av denna anledning utgår undersökningen från landsarkiv, landstings
arkiv och stads-/kommunarkiv. Tanken med urvalet är att arkivinstitutioner som 
följer Arkivlagen har ett större ansvar då de förvarar allmänna handlingar. Enligt 
Arkivlagen 3§ ska myndigheternas arkiv ”bevaras, hållas ordnade och vårdas så 
att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information 
för rättskipningen och förvaltningen och forskningens behov”.107 Ansvaret kan ha 
påverkan på arkivariernas attityd gentemot crowdsourcing och kan på så vis gene
rera intressanta åsikter vid intervjuerna.

106Dalen, M. (2007), Intervju som metod, s. 108.
107Arkivlag (1990:782).
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6. Undersökning

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar har jag utfört två fallstudier på 
pågående crowdsourcing-projekt i syfte att skapa förståelse för den sociala miljön 
runt omkring dem som bidragit till dess struktur och uppkomst. Genom att kart
lägga subjekt och objekts-relationen hos crowdsourcing-plattformarna med hjälp 
av aktivitetsteori och styrningsmentalitet kan jag undersöka hur crowdsourcing
-plattformarna påverkar sina användare. Därefter har intervjuer utförts för att ta 
reda på hur tillämpningen av crowdsourcing bland svenska arkivinstitutioner ser 
ut idag och vilka attityder yrkesverksamma arkivarier har gentemot detta tillväga
gångssätt. Förhoppningen med intervjuerna har varit få svar på om det finns en 
koppling mellan attityderna till  crowdsourcing och utformningen av crowdsour
cing-plattformarna. Finns det ett behov av att kontrollera användarna genom platt
formen och i sådana fall varför?

6.1 Fallstudier
I detta detta avsnitt kommer jag att redovisa och analysera de fallstudier på två på
gående  crowdsourcing-projekt  som  jag  har  utfört.  Dessa  fallstudier  utgörs  av 
Stockholms stadsarkiv och det globala indexeringsprojektet FamilySearch Indexe
ring.  

6.1.1 Fallstudie 1: Användarregistrering av mantalslängder 1760
Stockholms stadsarkivs projekt ”Användarregistrering av Mantalslängder 1760” 
lanserades år 2010.108 Mantalslängderna kan beskrivas som dåtidens folkbokföring. 
Alla skattskyldiga lämnade in en mantalsuppgift till den dåvarande skattemyndig
heten i slutet på varje år. I mantalsuppgiften kan man läsa vilka som tillhörde hus
hållet vid mantalsskrivningstillfället.109 Målet med Stadsarkivets projekt var att re
gistrera mantalslängder för att skapa en bättre indexeringslösning. Man ville för
bättra åtkomsten till mantalslängderna genom att ta hjälp av användarna för att re
gistrera ord för att göra de skannade dokumenten  sökbara i en digital miljö. Att 

108Informant A , Stockholm 2014-12-17, s. 1.
109Stockholms stadsarkivs webbplats  > Hitta i arkiven och beställ > Använd arkiven > Sök och läs > I arkiven  
> Mantalsregister.
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skapa ett register till mantalslängderna gör det möjligt att söka efter enskilda indi
vider i längderna vilket inte varit möjligt om de enbart var digitaliserade.110 Anled
ningen till varför man valde att ta hjälp från allmänheten i projektet var för att för
korta liggtiden för indexeringen av det digitaliserade materialet.  Samtidigt ville 
man se hur pass aktiva institutionens användare var och om det fanns ett allmänt 
intresse för crowdsourcing.111 

Stockholms stadsarkivs crowdsourcing-plattform utvecklades av en webbre
daktör på arkivet tillsammans med en utvecklare. Projektet är tänkt att fortlöpa så 
länge Stockholms stadsarkiv använder den plattform som de har idag. Det finns 
därför ingen anledning att stänga ner möjligheten att komplettera registret, men 
man har inte heller några planer på att vidareutveckla projektet. Däremot har man 
testat att starta fler registreringsprojekt i samverkan med föreningar. Till dessa hör 
användarregistrering av ”Föreningen för Kanotidrotts fotografier”.112

Plattformens struktur
Crowdsourcing-plattformen är utformad som en databas där användarna antingen 
kan söka efter mantalslängder eller lägga till information om längden.113 Användar
na väljer en bild som de vill arbeta med där bilden motsvarar en skannad sida av 
en mantalslängd vilka i det här fallet motsvarar områden i Stockholm. Därefter 
kan användarna registrera uppgifter om mantalslängden för att  göra den sökbar 
som titel, förnamn, efternamn samt övrig information (se figur 3). Övrig informa
tion kan exempelvis vara kvartersnamn. När användaren tryckt på ”spara” publice
ras bidraget i databasens tabell där uppgifterna länkas till bilden och den blir ge
nast sökbar i deras sökfunktion.114

Ibland kan det vara svårt att veta i vilken kategori man ska fylla i uppgifter. 
Plattformens funktioner är begränsade. Man kan varken ändra eller ta bort en post, 
vilket har att göra med att man som användare inte kan skapa ett inloggningskonto 
på sidan och administrera posterna. Att man inte kan redigera posterna verkar inte 
ha någon större påverkan på plattformens sökfunktion. Min tolkning av hur platt
formen fungerar är att man som användare registrerar så många poster som möjligt 
från varje skannat dokument och därefter får man ett sökresultat baserat på antalet 
träffar som matchar sökordet. Ett av allmänheten felaktigt transkriberat ord påver
kar därför inte dokumentets  återsökning så länge en annan användare har upp
märksammat felet och gjort en ny post med en korrekt transkribering. Variationen 

110Stockholms stadsarkivs webbplats  > Hitta i arkiven och beställ > Använd arkiven > Sök och läs > I arkiven  
> Mantalsregister.
111Stockholms stadsarkivs webbplats  > Hitta i arkiven och beställ > Använd arkiven > Sök och läs > I arkiven  
> Mantalsregister.
112Informant A , Stockholm  2014-12-17, s. 1.; Föreningen för kanotidrotts webbplats > Bildarkiv > FKI - 
Bildarkiv - i samarbete med Stockholms stadsarkiv.
113Stockholm stadsarkivs webbplats > Hitta i arkiven och beställ > Använd arkiven > Sök och läs > Genvägar 
> För släktforskare > 1760 års mantalslängder.
114Stockholms stadsarkivs webbplats  > Hitta i arkiven och beställ > Använd arkiven > Sök och läs > I arkiven  
> Mantalsregister.
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stavningar kan snarare bidra till ökad åtkomst till mantalslängderna då det finns 
flera stavningsalternativ att utgå ifrån.

Fig. 3. Skärmdump från Stockholms stadsarkivs användarregistreringsprojekt. På skärmdumpen  
kan man se bild på mantalslängd från Katarina Norra samt det formulär användaren fyller i vid  
registrering av uppgifter.115

Användarna
Man vet inte exakt hur många personer som i dagsläget är aktiva användare av 
crowdsourcing-plattformen men under år 2014 besöktes plattformen cirka 3000 
gånger och 1437 poster registrerades.116 Vid projektets början var användaraktivite
ten hög och har därefter avtagit under de senaste åren. Det minskade antalet an
vändare beror på att projektets initiativtagare inte längre är lika angelägna om att 
värva nya användare till projektet. Vid projektets början var dock antalet registre
rade poster högt, vilket man kan se på Stockholm stadsarkivs Facebook-sida från 
den 27 april 2010 när man noterade att 7000 poster hade registrerats.117

Enligt informant A får alla vara med och registrera uppgifter i databasen, men 
den användargrupp som plattformen främst riktar sig till är släktforskare. Denna 
grupp av användare besitter kunskaper i att  tyda äldre handskrifter vilket är en 
lämplig kompetens när man ska tolka mantalslängderna. Dessutom har denna mål
grupp användning av de förbättrade sökingångarna till  materialet.  Utöver släkt
forskare menar informant A att de inte har någon kontroll över vilka användar
grupper som använder plattformen och tycks heller inte ha ett intresse av att ta 
reda på det.118 

115Stockholm stadsarkivs webbplats > Hitta i arkiven och beställ > Använd arkiven > Sök och läs > Genvägar 
> För släktforskare > 1760 års mantalslängder > Sök > M176008010014.JPG [2015-04-21].
116Informant A , Stockholm 2014-12-17, s. 1.
117Stockholms stadsarkiv, ”Nu har mer än 7000 poster registrerats från Mantalslängder 1760...” [2015-04-21].
118Informant A , Stockholm 2014-12-17, s. 2.
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Kvalitetskontroll
Stockholms stadsarkiv gör inga kvalitetsgranskningar av användarnas bidrag trots 
att registrerade poster inte går att redigera eller ta bort. I vissa fall görs samman
ställningar av vad som registrerats för att se om det innehåller något anmärknings
värt. Informant A menar att de var förberedda på att det skulle kunna registreras 
oönskad information i databasen, men att de än så länge inte har upptäckt några fel 
och användarna har inte heller reagerat.119 

På sin webbplats avsäger sig Stockholms stadsarkiv ansvaret för kvaliteten på 
de uppgifter som användarna registrerar. Informant A menar att den information 
som registreras på plattformen ”används av användarna och ägs av användarna”.120 
Istället  förlitar  de sig på massans  vishet (se avsnitt  3.1.2) vad gäller  kvalitets
granskningen. När allmänheten registrerar poster förutsätter plattformen att andra 
individer i massan upptäcker vandras fel och korrigerar dessa. På så vis kommer 
det alltid att gå att söka efter rätt mantalslängd.

6.1.2 Fallstudie 2: FamilySearch
FamilySearch är  en ideell  släktforskarorganisation  med  rötter  inom Jesu  Kristi 
Kyrka av Sista Dagars Heliga vars mål är att med hjälp av allmänheten ”samman
länka familjer över generationer”. Släktforskarorganisationen grundades 1894 med 
målet att samla in, bevara och dela handlingar om det mänskliga släktet. Under 
1940–1960-talet mikrofilmade anhängare till kyrkan mängder av kyrkböcker. To
talt förvarar de över 3,5 biljoner bilder på mikrofilm, microfiche och digital me
dia. Till deras uppdrag och tro hör att hjälpa personer att hitta och upprätthålla 
sina släktband genom att tillhandahålla kostnadsfria släktforskningsuppteckning
ar.121 Dessa finns tillgängliga på FamilySearch webbplats och på de 4600 släkt
forskningscenter som finns i över 130 länder. 

FamilySearch samverkar  med  arkivinstitutioner  från olika  delar  av världen 
och erbjuder  tjänster  inom bildbevarande,  digital  konvertering,  indexering  och 
webbaserad åtkomst.122 Samarbetet går ut på att FamilySearch bekostar digitalise
ringen och publiceringen av arkivens material i utbyte mot att de får rättigheten att 
publicera materialet på Internet. På så vis tjänar båda parter på samarbetet då ar
kivinstitutionerna sparar in pengar på digitaliseringsarbetet och FamilySearch får 
möjlighet att hjälpa personer att upprätthålla sina släktband.123

FamilySearch Indexering är ett  globalt  indexeringsprojektet som startade år 
2006. Projektet vänder sig till allmänheten för att få hjälp med att transkribera di
gitaliserade bilder i syfte att göra ett sökbart index som underlättar för släktforska

119Informant A , Stockholm 2014-12-17, s. 3.
120Informant A , Stockholm 2014-12-17, s. 3.
121FamilySearch webbplats > Indexing > About.
122FamilySearch webbplats > About > Archives > Our Services.
123Gehring, J. (2014), ”Varifrån kommer indexeringsprojekten?”.
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re runt om i världen att hitta sina släktband.124 FamilySearch samverkar med över 
200 arkivinstitutioner från olika delar av världen. Sedan projektet startade har de 
hunnit samarbeta med över 10 000 arkiv i mer än 100 länder. I Sverige beskrivs 
projektet som ”världens mest omfattande registreringsprojekt”.125 Svensk arkivin
formation (SVAR), vilket är en avdelning inom Riksarkivet, är en av de svenska 
arkivinstitutioner som FamilySearch samverkar med. Samarbetet inleddes år 2009 
med målet att tillgängliggöra historiska kyrkouppteckningar bestående av 400 mil
joner namn i ett sökbart register. De båda aktörerna har sedan tidigare samarbetat 
när FamilySearch mikrofilmade och skannade Riksarkivets kyrkohandlingar. Inom 
detta projekt tillhandahåller Riksarkivet arkivmaterial som FamilySearch digitali
serar. För att tillgängliggöra materialet vänder man sig till svenska folket. När re
gistret färdigställts kommer FamilySearch avgiftsfria register som finns att tillgå 
på  deras  webbplats  att  länka  till  bilder  av  originalmaterialet  som  finns  hos 
SVAR.126

Plattformens struktur
FamilySearch crowdsourcing-plattform består av två delar. Dels en webbplats som 
fungerar som en informationskanal där en stor mängd information om crowdsour
cing-projektet i utbildningssyfte publiceras, dels av ett indexeringsprogram som 
laddas ner och installeras lokalt på användarens dator (se figur 4). För att komma 
igång med själva crowdsourcing-arbetet måste användaren skapa ett användarkon
to. Detta konto krävs för att få tillgång till projektet och det material som ska in
dexeras. När användaren har ett konto och är inloggad kan denne ladda ner en 
”bunt” vilket motsvarar ett antal digitaliserade sidor från äldre kyrkböcker. An
vändaren blir rekommenderad en bunt från ett projekt som matchar användarens 
inställningar. För att få andra projekt till listan kan användaren ändra sina inställ
ningar som exempelvis språk. Indexeringsprogrammets användargränssnitt är ut
format med olika verktyg som användaren kan använda för att ångra en inmatning, 
markera ett tomt eller oläsligt fält eller för att lägga till ett särskilt internationellt 
tecken. När arbetet är slutfört klickar användaren på ”Skicka utfört arbete till ser
vern”-ikonen för att skicka indexeringen till granskning. Arbetet kan även sparas 
lokalt på användarens egen dator eller på FamilySearch server under arbetets gång.

124FamilySearch webbplats > About.
125Riksarkivets webbplats > Riksarkivets söktjänst (inkl. NAD och SVAR) > SVAR, Digitala forskarsalen > 
Du som indexerar > Indexering-FamilySearch. 
126MYNEWSDESK
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Fig. 4. Skärmdump från FamilySearch indexeringsprogram. Bilden visar ett indexeringsprojekt  
som motsvarar nybörjarnivå.127

Användarna
Då FamilySearch projekt är så pass omfattande har man en hög aktivitet hos sina 
användare. Under 2014 utfördes 45 644 064 uppteckningar och totalt sett har pro
jektet genererat 1 316 994 817 uppteckningar av användare runt om i världen.128 
Projektet riktar sig till alla användare. Man kräver inga särskilda förkunskaper hos 
användarna för att få delta i projekten utan man arbetar aktivt med att informera 
och utbilda användarna med hjälp av undervisningsmaterial som finns tillgängligt 
på deras webbplats. Eftersom indexeringsarbetet kräver att användarna kan tyda 
äldre handskrifter har man hjälpresurser för detta på webbplatsen. Projektet erbju
der även hjälp och rådgivning per telefon eller e-post.129

Webbplatsens struktur låter användarna avancera till olika nivåer av deltagan
de. Dessa nivåer avgör användarnas arbetsuppgifter och kan delas in i fyra olika 
roller:  indexerare, granskare, indexeringsledare i staben och gruppadministratör. 
Indexeraren tolkar det digitaliserade materialet och för in detta i systemets digitala 
databas. Materialet består antingen av text- eller handskriftssidor vilket påverkar 
projektets  svårighetsgrad. Granskarna beskrivs av FamilySearch som ”kvaliténs 
väktare” och är en post som ges till erfarna indexerade. För att bli granskare måste 
användaren ha indexerat minst 2000 uppteckningar med god kvalitet i det utförda 
arbetet.  Dessutom måste  användaren  kontakta  gruppadministratör  eller  indexe
ringsledaren i staben för att ansöka om att bli granskare.130 Indexeringsledare i sta

127FamilySearch Indexeringsprogram, programvara.
128FamilySearch webbplats > Indexing > Hitta ett projekt.
129Family Search webbplats > Indexing > Hjälprersurser > Indexerare > Hjälpmedel för att tolka handskrifter.
130FamilySearch webbplats > Indexing > Hjälpresurser > Granskare > Utbildningshjälp > Bli en granskare.
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ben värvar volontärer till  indexeringsprojektet  och tilldelar granskningsrättighe
ter.131 Gruppadministratören indexerar och granskar buntar, skapar rapporter, vär
var fler volontärer och utser granskare.132 För att tillträda en ny roll bör användaren 
ta del av det utbildningsmaterial  som finns tillgängligt på FamilySearch webb
plats. När självstudien är genomförd får användaren ett intyg. För att komma åt 
detta utbildningsmaterial måste användaren ha skapat ett användarkonto.133

Varje projekt omfattar olika svårighetsnivåer: nybörjare, medelsvår och avan
cerad. Svårighetsnivåerna baseras på textens läsbarhet och mängden uppgifter som 
ska indexeras. För att få arbeta med ett projekt med svårighetsgrad medel krävs 
det att användaren är en van indexerare och känner till själva indexeringsproces
sen. För att bli en van indexerare bör man ha samlat in ett visst antal poäng som 
erhålls efter antalet bearbetade projekt. Varje utförd uppteckning genererar minst 
en poäng. En nybörjare kan därför inte ta sig an ett medelsvårt projekt utan att 
först ha samlat ihop minst tre poäng.134 

Användarna kan även gå med i så kallade indexeringsgrupper som ingår i ett 
”indexeringscommunity” som täcker ett geografiskt område, ett lokalt område el
ler ett specifikt intresse. Det finns totalt tre olika indexeringsgrupper: land, stab 
och grupp eller förbund. Inom dessa grupper kan användarna få hjälp och support 
av varandra. Dock begränsas varje användare till att enbart gå med i en grupp.135 

Kvalitetskontroll
För att kvalitetssäkra användarnas arbete tar man till en rad olika metoder. Genom 
att be användarna att skapa användarkonton kan man undvika att tjänsten missbru
kas av oseriösa användare. FamilySearch är ett välorganiserat crowdsourcing-pro
jekt där användarna ansvarar för granskningen av indexerat material utifrån tidiga
re erfarenhet och kunskap. Dessa kunskaper får användarna genom de obligatoris
ka självutbildningar som webbplatsen tillhandahåller användarna för att få avance
ra till en ny position inom projektet. För att generera så hög kvalitet som möjligt 
indexeras varje uppteckning av två olika personer som sedan behandlas i ett sys
tem som matchar de båda arbetena. Om användarnas registreringar skiljer sig åt 
skickas bunten till en granskare som kontrollerar dessa manuellt.136 

För att undvika missförstånd och onödiga fel styrs användarna av den infor
mation  som finns  tillgänglig  på  plattformen.  Informationen  kan under  arbetets 
gång dyka upp som ”pop-up”-fönster eller som instruktionsfilmer. Innan ett nytt 
indexeringsprojekt påbörjas rekommenderas användaren även att läsa igenom de 
131FamilySearch webbplats > Indexing > Hjälpresurser > Indexeringsledare i staven > Utbildningshjälp > Hur 
man kommer igång som indexeringsledare i staven.
132FamilySearch webbplats > Indexing > Hjälpresurser > Gruppadministratör > Utbildningshjälp > Hur man 
kommer igång som indexeringsledare i staven.
133FamilySearch webbplats > Hjälp > Utbildning.
134FamilySearch webbplats > Indexing > Hjälpresurser > Indexerare > Utbildningshjälp > Indexeringspoäng.
135FamilySearch webbplats > Indexing > Hjälpresurser > Indexerare > Utbildningshjälp > Indexeringsgrup
per.
136FamilySearch webbplats > Indexing > Hjälpresurser > Granskare > Utbildningshjälp > Granskning.
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projektinstruktioner som gäller för varje projekt. Dessa instruktioner ger råd om 
hur de digitaliserade dokumenten ska avläsas och vilka fält i användargränssnittet 
som ska fyllas i.

6.1.3 Sammanställning och analys
Här följer en kort sammanställning och analys av de båda fallstudierna i enlighet 
med CHAT och styrningsmentalitet. 

Sammanställning utifrån CHAT 
Stockholms stadsarkivs registreringsprojekt och FamilySearch Indexering visar på 
två olika aktivitetssystem. Det är de båda aktörerna som har den dominerande rol
len gällande aktivitetssystemens syfte och därmed plattformens struktur. Allmän
heten har därför ingen påverkan på hur aktiviteterna ska medieras eller hur objek
tet ska definieras utan det är Stockholms stadsarkiv och FamilySearch som har ut
format dess mening och funktion. Med andra ord styrs aktivitetssystemen uppifrån 
vilket  överensstämmer  med  crowdsouring-definitionen  som diskuteras  i  avsnitt 
3.2 ”Hur definieras crowdsourcing?”. Det är initiativtagarna till  crowdsourcing-
projekten, som delegerar ut uppgifter till allmänheten.

Strukturen hos de båda aktivitetssystemen medieras  genom crowdsourcing
-plattformarna och styr aktiviteterna hos subjekten dvs. frivilliga användare/all
mänheten hos de båda aktivitetssystemen. Objektet för de båda projekten är snarli
ka varandra och definieras uppifrån. Både Stockholms stadsarkivs registrerings
projekt och FamilySearch indexeringsprojekt strävar efter att göra äldre arkivma
terial sökbart i en digital miljö för släktforskare genom att ta hjälp från allmänhe
ten för att indexera materialet. Det som skiljer de båda projekten åt är vilken typ 
av material som transkriberas. FamilySearch vill tillgängliggöra äldre kyrkböcker 
och Stockholms stadsarkivs projekt arbetar med mantalslängder. De grupper av 
användare (gemenskap) som projekten riktar sig till är även här snarlika. Enligt in
formant A från Stockholms stadsarkiv är deras registreringsprojekt främst riktat 
till släktforskare. Utifrån information på FamilySearch webbplats vill man nå alla 
grupper av användare med projektet, men utifrån deras objekt (alltså projektmål) 
kan man utläsa att släktforskare är en given användargrupp. Inom FamilySearchs 
crowdsourcing-plattform finns även en integrerad struktur för hur arbetet struktu
reras mellan olika grupper av användare i en slags hierarkisk modell. Detta genom 
de olika roller som användarna kan avancera till under arbetets gång. Arbetsför
delning mellan användarna går inte att urskilja i Stockholms stadsarkivs registre
ringsprojekt då strukturen på plattformen gör det svårt att avläsa hur användarna 
delar upp arbetsuppgifter sinsemellan.  

Som tidigare nämnts är det utformningen hos de båda plattformarna som styr 
användarnas aktiviteter. Dessa aktiviteter styrs av de regler som respektive projekt 
har  tagit  fram  men  även  av  plattformarnas  tekniska  och  informationsmässiga 
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struktur. Artefakterna, alltså plattformen, inom Stockholms stadsarkivs registre
ringsprojekt tenderar att mediera aktiviteter som kan uppfattas som mindre regle
rade i kontrast till  FamilySearch. Inom FamilySearch är användarnas aktiviteter 
begränsade och styrda av information, riktlinjer och olika behörighetskrav i form 
av förvärvade kunskaper och medlemskap. Inom Stockholms stadsarkivs registre
ringsprojekt regleras istället användarna av de få möjligheter plattformens teknis
ka struktur erbjuder användaren att interagera med plattformen.

Tabell 2. Sammanfattning av Stockholms stadsarkivs plattform utifrån CHAT.

CHAT Strukturell funktion

Subjekt Frivilliga användare.

Objekt Registrering av digitaliserade mantalslängder i syfte att öka 

tillgängligheten till dessa.

Gemenskap Släktforskare.

Arbetsfördelning Ingen uttalad.

Regler Inga uttalade.

Tabell 3. Sammanfattning av FamilySearch plattform utifrån CHAT.

CHAT Strukturell funktion

Subjekt Frivilliga användare.

Objekt Registrering av digitaliserat kyrkboksmaterial i syfte att öka 

tillgängligheten till dessa.

Gemenskap Släktforskare.

Arbetsfördelning Integrerade i plattformen: indexerare, granskare, 

indexeringsledare i staven och gruppadministratör. 

Regler Olika typer av behörighetskrav för att få delta i projekt: 

medlemskap, indexeringserfarenhet etc.

Två aktivitetsdiskurser
Om man tar avstamp i Asmolovs studier om maktstrukturer inom crowdsourcing 
och analysen av de båda crowdsourcing-projekten i  föregående avsnitt  6.1.3.1, 
”Sammanställning”, går det, precis som i Asmolovs undersökning, att urskilja två 
aktivitetsdiskurser inom de båda aktivitetssystemen. De diskurser som jag har ut
skiljt i denna analys kan relateras till synen på autenticiteten och tillförlitligheten 
hos arkivmaterialets metadata vid tillämpningen av crowdsourcing och påverkar 
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hur plattformarna styr användarnas aktiviteter.  I figur 5 sammanfattas  de olika 
funktioner som tillämpas inom plattformarna i syfte att kontrollera användarna di
rekt och indirekt.

Fig. 5. Sammanfattning av de funktioner hos crowdsourcing-plattformarna som styr användarnas  
aktiviteter. Bild: Uppsatsförfattaren.

Inom Stockholms  stadsarkivs  registreringsprojekt  pågår  en  form av  horisontell 
crowdsourcing (se avsnitt 4.2). Användarna styrs inte av hårda regler och tillåts 
exempelvis vara anonyma när de är involverade i arbetet. De har även tillgång till 
all information på plattformen utan att behöva ansöka om medlemskap och inga 
kunskapskrav ställs. Stockholms stadsarkiv kvalitetsgranskar inte heller användar
nas arbetsinsats. Detta innebär att man kan urskilja en aktivitetsdiskurs inom akti
vitetssystemet som förlitar sig på allmänhetens arbete och att deras registreringar 
ska bidra till  att  åtkomsten till  mantalslängderna förbättras.  Det  är  användarna 
själva som rättar varandras registreringar genom att komplettera mantalslängder 
som har felaktiga poster med nya, korrekta registreringar. Man ställer inga kvali
tetskrav på användarnas arbetsinsats utan avsäger sig ansvaret för de registreringar 
användarna bidrar med. Istället kan man se det som att det är användarna som kva
litetsgranskar arbetet. Plattformen är ”till för användarna och används av använ
darna”.137 Att det är användarna som kvalitetsgranskar arbetet kan ses som ett soci
alt belöningssystem och en form av indirekt styrning från plattformen då använ
darna triggas till  att rätta varandras poster för att  öka åtkomsten till  längderna. 
Man kan med andra ord säga att plattformen förlitar sig på ”massans vishet” (se 
avsnitt 3.1.2). Ju fler människor som granskar arbetet som utförs desto högre blir 
kvaliteten och därmed tillförlitligheten och autenticiteten hos dess metadata. Den
na horisontella aktivitetsdiskurs kan i detta sammanhang därför sammanfattas som 
en diskurs där användarna hjälper till att optimera arkivmaterialet och arkivverk
samheten utan att deras aktiviteter styrs av crowdsourcing-plattformen i form av 
strikta regler eller information.

Vid analysen av FamilySearch crowdsourcing-plattform kan man istället utty
da en form av vertikal crowdsourcing (se avsnitt 4.2). Initiativtagarna till projektet 
har också som mål att optimera materialet och förbättra återsökningen men har 
137Informant A , Stockholm 2014-12-17, s. 3.
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samtidigt en striktare syn på kvalitetsaspekten. Inom denna diskurs ses allmänhe
ten som ett hot som behöver kontrolleras.138 Hotet innebär att autenticiteten och 
tillförlitligheten hos arkivmaterialets metadata påverkas negativt av att involvera 
användarna i indexeringsarbetet. Av denna anledning vill man  styra användarna 
genom plattformen utifrån regler i form av behörighetskrav och riktlinjer. Dessa 
regler innebär exempelvis att användarna måste ange personuppgifter, vara med
lem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga eller forskarbesökare för att få del
ta i projektet. Plattformen är även väldigt informationstät. Den information och de 
självutbildningar som finns på webbplatsen styr användarna till att utföra arbetet 
på FamilySearch villkor. För att kontrollera så att användarna utför arbetet efter 
riktlinjerna befordras vissa användare till  att  kvalitetsgranska sina medarbetare. 
Att befordras till en roll med högre status kan även ses som en slags uppmuntran 
hos användarna att utföra ett arbete med hög kvalitet. En högre position i hierarkin 
av användare kan av många ses som någonting positivt. På så vis kan man urskilja 
en styrningsteknik i strukturen hos FamilySearch plattform som kännetecknas av 
Michel Foucaults uttryck ”the conduct of conduct” (se avsnitt 4.2.1). Användarna 
styrs till att styra sig själva genom det ansvar och den status som ges genom de 
olika  rollerna  utifrån  detta  sociala  belöningssystem.  Den aktivitetsdiskurs  som 
därför går att ta fram utifrån analysen av FamilySearch crowdsourcing-plattform 
eftersträvar strikt kontroll på de uppgifter som registreras genom en organiserad 
kvalitetsgranskning i syfte att uppnå hög autenticitet och tillförlitlighet hos använ
darnas arbetsinsatser.

6.2 Arkivinstitutionernas attityder gentemot crowdsourcing
I föregående avsnitt fick vi reda på att autenticitet och tillförlitlighet hos arkivma
terialet på olika sätt styr crowdsourcing-plattformarnas struktur och därmed an
vändarnas aktiviteter. I detta avsnitt kommer jag att analysera och redogöra för hur 
arkivarier i Sverige ser på att tillämpa crowdsourcing inom den egna verksamhe
ten utifrån synen på kvaliteten på den information som användarna genererar. In
ledningsvis kommer jag att kartlägga hur pass utbrett crowdsourcing är som feno
men inom svenska arkivinstitutioner utifrån informanternas kunskaper och tidiga
re erfarenheter av crowdsourcing som metod. Därefter kommer jag att ta reda på 
arkivariernas åsikter om crowdsourcing utifrån kvalitetsaspekterna i de två diskur
ser som gick att urskilja från fallstudierna. Slutligen tar jag upp hur informanterna 
ser på tillämpningen av crowdsourcing i framtiden.  

Informanterna 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 representerar arkivarier från olika kommu
narkiv, informanterna 8, 9 och 10 representerar arkivarier från olika landstingsar

138Asmolov, G. (2014), ”Vertical crowdsourcing: The discourses of activity and the governance of crowds in 
emergency situations”, s. 32.
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kiv och informanterna 11, 12, 13 och 14 representerar arkivarier från olika lands
arkiv. 

6.2.1 Begreppet crowdsourcing
De flesta av informanterna kände redan till begreppet crowdsourcing när jag kon
taktade dem. Av de 14 informanter som intervjuades var det fem informanter som 
inte hade hört talas om begreppet. Fyra av dessa fem informanter var bekanta med 
tillvägagångssättet men inte själva begreppet. De kände till att man kunde vända 
sig till allmänheten för att få hjälp med att komplettera information till fotografier 
eller  transkribera  digitaliserade  dokument  men  visste  inte  om att  metoden  be
nämndes som crowdsourcing. Bland de informanter som kände till begreppet kom 
informant 1, 2 och 9 för första gången i kontakt med begreppet i samband med ti
digare arbete inom museiverksamhet.139 Majoriteten hade dock hört talas om be
greppet för första gången i ett arkivsammanhang. En informant berättade att det 
har nämnts under Nordiska arkivdagarna.140 I övriga fall rörde det sig om att infor
manterna hörde talas om begreppet första gången inom den egna verksamhetens 
projekt eller projekt inom geografiskt angränsande arkivinstitutioner som man har 
samverkat eller haft kontakt med.

För att få mer kännedom om informanternas erfarenhet och kunskap av be
greppet frågade jag vilka nationella och internationella crowdsourcing-projekt de 
kände till. Få informanter hade kännedom om existerande crowdsourcing-projekt i 
arkivsammanhang eller i ett mer generellt sammanhang. Några enstaka informan
ter kunde namnge crowdsourcing-projekt i Sverige och ännu färre kunde namnge 
crowdsourcing-projekt internationellt.  Bland de projekt som nämndes i  Sverige 
var det främst lokala projekt i grannregionerna som rör samverkan med släktfors
karföreningar  för  exempelvis  identifiering  av  fotografier  eller  transkribering.141 
Några av de projekt som namngavs var Stockholms stadsarkivs registreringspro
jekt (vilket kan ha att göra med att jag länkade till detta projekt för att exemplifie
ra crowdsourcing i det e-post jag skickade ut till informanterna) samt de två index
eringsprojekt som Riksarkivet annonserar om på deras webbplats: FamilySearch 
och SVAR. Europeana var det flera informanter som tog upp som exempel på ett 
internationellt crowdsourcing-projekt.142 Europeana, ”Europas digitala arkiv”, är en 
webbplattform där olika kulturarvsinstitutioner i Europa kan dela med sig av sitt 
material. Då samverkan sker mellan olika institutioner kan det därför inte klassas 
som crowdsourcing. Dock lägger Europeana ut projekt riktat till allmänheten på 
sin webbplats där man tillämpar crowdsourcing. Exempel på detta är ”World War 

139Informant 1, Enköping 2014-12-18, s. 1.; Informant 3, Enköping 2014-12-18, s. 1.; Informant 9, Ludvika 
2015-01-15, s. 1.
140Informant 4, Malmö 2014-12-16, s. 1. 
141Informant 6, Karlskrona 2014-12-19, s. 1.; Informant 4, Malmö, 2014-12-16, s. 1.; Informant 7, Karlstad 
2015-01-14, s. 1. 
142Informant 9, Ludvika 2015-01-15, s. 1.; Informant 12, Härnösand 2015-01-08, s. 2.
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One in pictures, letters and names” där man samlar in minnen från första världs
kriget i form av bilder, föremål och anekdoter från allmänheten.143 Det kan vara så 
att crowdsourcing är ett ord som ännu inte har etablerats inom arkivarieprofessio
nen i Sverige. Tillvägagångssättet har använts och är bekant av många, men be
nämningen är ännu okänd. Begreppet crowdsourcing tenderar att gömma sig under 
andra benämningar som exempelvis användarregistrering. En informant menade 
att diskussioner om e-arkiv och övergången till den processorienterade arkivredo
visningen har tagit mycket tid och intresse inom olika arkivforum, vilket kan vara 
en orsak till att man inte har börjat prata om crowdsourcing ännu.144

Trots att majoriteten av informanterna svarade att de var bekanta med begrep
pet crowdsourcing förekom det  en del missuppfattningar gällande definitionen. 
Enligt tidigare forskning har det funnits en del svårigheter i själva begreppsdefini
tionen av crowdsourcing särskilt i arkivsammanhang. Alexandra Eveleigh tar i sin 
forskning upp att crowdsourcing används felaktigt i vetenskapliga artiklar för att 
beskriva i princip allt kollektivt arbete som sker över Internet.145 Även hos infor
manter fanns olika tolkningar och uppfattningar av begreppet. En informant refe
rerade till crowdsourcing som ett projekt där man träffades fysiskt i grupp och tar 
fram metadata.146 Ytterligare missuppfattningar rörande begreppsdefinitionen rörde 
vilka det är som faktiskt utför uppgiften. Informant 8 exemplifierade crowdsour
cing med att man tog hjälp av företag för att mikrofilma handlingar.147 Informant 2 
menade att crowdsourcing kan te sig som samarbete mellan olika arkivinstitutio
ner, exempelvis för att i samarbetsform utveckla förteckningsprogramvara.148 In
formant 4 och 5 refererade till crowdsourcing i och med arbetsmarknadspolitiska 
projekt där man tar hjälp av arbetslösa för att digitalisera material. 149 Informant 7 
hänvisade till praktikanter som kom in och jobbade för institutionerna. Syftet med 
crowdsourcing i  ett  arkivsammanhang innebär att  en arkivinstitution lämnar ut 
uppgifter till  allmänheten som annars skulle ha utförts  inom  verksamheten.  Av 
denna anledning räknas inte samverkansprojekt med andra institutioner eller fall 
där man tar hjälp från företag och arbetsmarknadsprojekt som crowdsourcing ef
tersom dessa aktörer inte representerar massan. 

6.2.2 Tillämpningen av crowdsourcing
Crowdsourcing ansågs enligt informanterna som en fördelaktig metod inom flerta
let verksamhetsområden inom arkivverksamheten. En av de främsta anledningarna 
att tillämpa crowdsourcing var för att tillgängliggöra arkiven och samlingarna för 

143Europeana 1914-1918's webbplats. 
144Informant 5, Lidköping 2014-12-19, s. 2.
145Eveleigh, A. (2014), ”Crowding Out the Archivist? Locating Crowdsourcing within the Broader Landscape 
of Participatory Landscape”, s. 211.
146Informant 4, Malmö 2014-12-16, s. 3.
147Informant 8, Karlstad, 2015-01-14, s. 1.
148Informant 2, Enköping 2014-12-18, s. 3.
149Informant 5, Lidköping 2014-12-19, s. 2.; Informant 4, Malmö 2014-12-16, s. 2.
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allmänheten. Dels genom att engagera användarna och få dem att interagera med 
arkivmaterialet,  dels  för att  göra digitaliserat  material  sökbart  med information 
och kunskap från användarna.150 Informant 7 ansåg att det är sorgligt att materialet 
i arkiven inte kommer till användning och crowdsourcing kan därför vara ett sätt 
att få materialet tillgängliggjort. Informant 4 refererade till riksarkivarie Björn Jor
dell och menade att ”vi har materialet för att det ska användas”.151 En annan fördel 
med crowdsourcing är att det kan bidra till att förändra bilden av arkiv. Informant 
5 menade att som nybliven arkivarie med en bakgrund inom statsvetenskap kunde 
man se ett paradigmskifte inom arkivverksamheten i samband med den digitala ut
vecklingen.  Istället  för  att  se arkivinstitutionen som en kunskapsinstitution  har 
man en föråldrad syn på arkivet som en slutstation som kan betraktas både som ett 
utrymme att lagra gamla möbler och som en ”dokumentförvarare”. Att tillämpa 
crowdsourcing kan därför vara en metod för att bryta upp detta mönster genom att 
få in nya friska fläktar i den traditionella synen på arkivarbetet både internt inom 
organisationen men även ute i samhället.152 Ytterligare en fördel med crowdsour
cing som informanterna tog upp var att använda metoden för att kompensera för 
olika typer av resursbrister. Informant 7 ansåg att crowdsourcing bidrar till att in
stitutionen kan få hjälp med att tillgängliggöra arkivmaterial trots en begränsad 
ekonomi.153 Informant 4 menade på att fördelarna med crowdsourcing är att man 
kan skapa register som annars skulle vara svåra att utföra på grund av tidsbrist.154. 

Det finns dock en del begränsningar vad gäller vilken typ av material som är 
kompatibelt med crowdsourcing. Informant 12 menar att en del arkivmaterial bär 
på ett juridiskt värde. När man tillämpar crowdsourcing är det därför väldigt vik
tigt att informationen blir korrekt och tillförlitlig annars riskerar materialet att för
lora detta värde. Exempelvis vad gäller modern och äldre folkbokföringsmaterial 
som har ett informationsvärde vid exempelvis släktutredningar i samband med bo
uppteckningar. Skulle det finnas felaktigheter i detta material kan det hända att 
släktband inte går att sammankoppla. Detta påverkar även allmänhetens förtroen
de för arkiven. Dessutom bör man även vara observant på att modernt arkivmateri
al,  i  det här fallet  folkbokföringsmaterial,  kan omfattas  av Personuppgiftslagen 
(1998:204) och är därmed av personsekretess.155 Informant 9 har också svårt att fö
reställa sig hur crowdsourcing kan göra nytta hos nyare myndighetsarkiv och me
nar på att tillvägagångssättet bättre lämpas i äldre arkiv.156 Båda informanterna me
nar därför att crowdsourcing lämpar sig bäst för arkivmaterial som är mer kultur
arvsbetonat. Med andra ord skulle inte modernt myndighetsrelaterat material passa 

150Informant 4, Malmö 2014-12-16, s. 2.; Informant 9, Ludvika 2015-01-15, s. 3. 
151Informant 4, Malmö 2014-12-16, s. 2.
152Informant 5, Lidköping 2014-12-19, s. 1.
153Informant 7, Boden 2015-01-20, s. 2.
154Informant 4, Malmö 2014-12-16, s. 2.
155Informant 12, Härnösand 2015-01-08, s. 1 f.; Personuppgiftslag (1998:204).
156Informant 9, Ludvika 2015-01-15, s. 2.
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in i kontexten då det skulle leda till juridiska fällor eftersom materialet måste vara 
helt felfritt och trovärdigt.

Bland  de  tillfrågade  informanterna  praktiserade  tre  stycken  crowdsourcing 
inom den egna verksamheten. Informanterna representerar ett kommunarkiv och 
två landsarkiv. Kommunarkivet använde crowdsourcing för att samla in metadata 
till fotografier. Detta för att be användarna om hjälp för att identifiera personer el
ler platser på fotografier.157 Det ena landsarkivet driver ett crowdsourcing-projekt 
där man tar hjälp av släktforskare för att excerpera kyrkböcker för en databas vil
ket innebär att utdrag görs från kyrkoböcker för att sedan föras in digitalt i da
torn.158 Då projektet vänder sig till specifika grupper av individer från allmänheten, 
i det här fallet släktforskarföreningar, istället för hela massan kan tillämpningen 
betraktas som en form av nischsourcing (se avsnitt 3.1 för definition). Det andra 
landsarkivet driver en kulturarvsportal där man bjuder in användare till att bidra 
med bildmaterial. Bildmaterialet kommer från föreningar och privatpersoner och 
tanken är att det ska komplettera arkivet med material som de sedan tidigare sak
nar.159 

Stor del av informanterna tillämpade i nuläget inte crowdsourcing i den prak
tiska verksamhet men många ansåg att det finns ett behov. Informant 11 ser ett be
hov av crowdsourcing i syfte att göra arkivmaterial sökbart och mer tillgängligt.160 
Informant 14 menar att crowdsourcing kan hjälpa verksamheten att använda och 
återanvända arkivmaterial.161 De flesta refererade dock till  tillgängliggörandet av 
de stora fotosamlingar utan metadata som många av arkivinstitutionerna förva
rar.162 Genom att tillämpa crowdsourcing menade informanterna att man då skulle 
kunna lyfta fram dessa fotografier samtidigt som de sätts in i en kontext. 

För det är ju så att vi inom arkivbranschen har ju mycket fotografier som vi egentligen saknar  
metadata kring och då är det ju som sagt att alternativet är att det försvinner i mängden, foto
grafierna, och blir osökbara överhuvudtaget egentligen. Men om man då skulle kunna använda 
sig av crowdsourcing skulle man kunna lyfta fram säkert fotografierna och kunna sätta dom i 
rätt sammanhang.163 

Trots att många av informanterna är bekanta med begreppet och dessutom ser ett 
behov av att tillämpa crowdsourcing inom sin verksamhet är antalet institutioner 
som praktiskt tillämpar metoden låg. Orsaken till varför verkade enligt informan
terna handla om en resursfråga där bristen på tid och pengar begränsar möjligheten 
till att tillämpa crowdsourcing. Informant 6 menar att man inte har tillräckligt med 
resurser för att skanna eller digitalisera material, vilket är en förutsättning för att 
157Informant 4, Malmö 2014-12-16, s. 1.
158Informant 13, Lund 2015-01-09, s. 1.
159Informant 12, Härnösand 2015-01-08, s. 1 och s. 3.
160Informant 11, Göteborg 2015-01-08, s. 2.
161Informant 14, Uppsala 2015-01-09, s. 2.
162Informant 7, Boden 2015-01-20, s. 2.; Informant 10, Nyköping 2015-01-15, s. 2.; Informant 9, Ludvika 
2015-01-15, s. 2. 
163Informant 10, Nyköping 2015-01-15, s. 1.
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ens kunna tillämpa crowdsourcing.164 Materialet  måste  göras digitalt  innan man 
kan ta hjälp från allmänheten för att tillgängliggöra det. Att digitalisera materialet 
menar informant 14 också är första steget innan man kan börja tillämpa crowd
sourcing och att digitaliseringen i nuläget tar alla resurser.165 Trots att många av in
formanterna är positiva till crowdsourcing och gärna tillämpar det inom den egna 
verksamheten sätter finansiella medel stopp för detta. Informant 4 menar att ”när 
det blir så här att pengarna tryter då får arkivarierna ibland kanske komma tillbaka 
in i sitt skal och det vill vi ju inte”.166 

6.2.3 Att förlita sig till massan eller att styra användarna?
De horisontella och vertikala diskursen innebär två olika sätt att se på och tillämpa 
crowdsourcing utifrån arkivariernas syn på kvalitet hos den information som ut
vinns i crowdsourcing-projekten. Den gemensamma faktorn är att tillgängliggöra 
och optimera arkivmaterialet och arkivverksamheten. Det ena synsättet kan sam
manfattas som en mer avslappnad attityd till informationens kvalitet där huvudsyf
tet med att tillämpa crowdsourcing är för att lyfta fram arkivmaterialet där använ
darna ges fullt förtroende. Fokus ligger på att arkivmaterialet är till för att använ
das. Det andra synsättet innebär ett mer avvaktande förhållningssätt till användar
nas kunskaper där att man genom crowdsourcing-plattformen vill styra användar
na till att optimera arkiven och arkivmaterialet i syfte att upprätthålla en hög kvali
tet, så som autenticitet och tillförlitlighet, på den information som genereras.

Att optimera arkivverksamheten och arkivmaterialet genom massans vishet
I föregående avsnitt presenterade jag att en del informanter betonade vikten av att 
arkivmaterialet är till för att användas. Informant 10 menade att så länge materia
let i arkiven kommer till användning så vägs nackdelarna upp av fördelarna med 
crowdsourcing. Nackdelarna i det här fallet rör kvalitetsaspekten hos den informa
tion användarna bidrar med i crowdsourcing-projekten. Informant 10 poängterade 
i sitt uttalande även fördelarna med att ta hjälp av massan. Ju fler som granskar el
ler bidrar med likvärdig information desto mer tillförlitligt blir slutresultatet. Sam
ma tankar delade informant 1 som menade att ”om tre personer säger samma sak 
som är lite oberoende av varandra så måste man väl kunna tro på det”.167 Crowd
sourcing associeras därför hos informanterna till idén om massans vishet. Flera in
divider med olika bakgrund kan åstadkomma ett bättre resultat än den enskilda ex
pertens. Informant 14 hänvisar till Stockholms stadsarkivs registreringsprojekt och 
menar att användarna har en inbyggd kontrollmekanism vilket innebär att de rättar 
varandras fel.

164Informant 6, Karlskrona 2014-12-19, s. 1.
165Informant 14, Uppsala 2015-01-09, s. 2.
166Informant 4, Malmö 2014-12-16, s. 5.
167Informant 1, Enköping 2014-12-18, s. 3.
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I det här Stockholmsprojektet som jag har tittat på och som jag har hört lite om, är det någon 
som har skrivit ett ord fel, ja, då är det andra som är skickligare på att läsa som säger att 'nä,  
nä, det ska inte stå si, det ska stå så istället', så det finns ju också en inbyggd kontrollmeka
nism hos användarna vilket är bra. Och jag faller tillbaks till det här att man ska inte under
skatta folks kompetens. Allmänheten har oftast en gedigen kunskap i att läsa gamla handsti
lar.168

Att förlita sig på de kunskaper som allmänheten besitter istället för expertens erfa
renhet tog informanterna upp genom att hänvisa till att även arkivarier kan göra 
fel. Bara för att man kan titulera sig arkivarie har man inte alltid befogenheten att 
avgöra vad som är rätt eller fel i ett informationssammanhang. Informant 6 ex
emplifierade detta med att arkivarier inte har monopol på att skriva av texter bättre 
än någon annan. Man måste lita på att allmänheten kan göra ett minst lika bra jobb 
som någon med adekvat utbildning.169 Alexandra Eveleigh och Ellen Fleurbaay an
tyder i sin forskning att arkivarieprofessionen måste lära sig att acceptera att fel 
förekommer när man tillämpar crowdsourcing men också att fel kan förekomma i 
originalen i arkiven.170 Det finns därför inget som säger att bara för att arkivmateri
al förvaras i hundra år i ett arkiv så är det 100 procent felfritt. Informant 4 menar 
att fel kan ha uppkommit redan i domboken när sekreteraren år 1803 skrev in fel  
namn.171 Att fel uppstår när man tillämpar crowdsourcing går därför inte att undvi
ka. Men när dessa fel uppstår är det arkivmaterialets metadata som påverkas vilket 
enligt informant 14 innebär att man ändå alltid kan hänvisa till  originalen som 
finns i arkivet.172

Och sen att det blir 100 procent rätt eller inte, det kanske inte spelar så stor roll? Därför att 
grundkällorna dom har vi ju kvar här. Dom kan vi ju alltid stoltsera med att så här står det 
egentligen. Jag tror inte att vi kommer att bli utsatta för  några falsifikat eller få dåligt rykte el
ler något liknande utan det här är ju ett sätt att sprida information, kunskap och framför allt in
tresse för alla användare.173

Crowdsourcing som metod för att styra användarna till att optimera arkivverk
samheten och arkivmaterialet

Bland  de  tillfrågade  informanterna  ställde  sig  majoriteten  delvis  positiva  till 
crowdsourcing som tillvägagångssätt inom arkiven. Den något avvaktande inställ
ningen till crowdsourcing verkar bero på att metoden inte är tillräckligt beprövad 
vilket medför en oro över att arkivmaterialet kommer att utsättas för förvanskning. 
En del av informanterna hade svårt att se allmänhetens arbetsinsats inom crowd
sourcing-projekten som en tillförlitlig informationskälla. Informant 11 menade att 
arkivarieprofessionen ser svårigheter i att kunna säkra kvaliteten på informationen 
som ett crowdsourcing-projekt skulle ge när man bjuder in allmänheten i verksam

168Informant 14, Uppsala 2015-01-09, s. 4.
169Informant 6, Karlskrona 2014-12-19, s. 1.
170Eveleigh, A. & Fleurbaay, E. (2012), ”Crowdsourcing: Prone to Error?”, s. 8.
171Informant 4, Malmö 2014-12-16, s. 4.
172Informant 14, Uppsala 2015-01-09, s. 2.; Informant 10, Nyköping 2015-01-15, s. 3.
173Informant 14, Uppsala 2015-01-09, s. 2.
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heten.174 Informant 7 uttryckte det som att ”[det känns] lite osäkert när man plockar 
in andra i verksamheten som inte är professionella”.175 Informant 12 underströk 
vikten av informationens proveniens vid crowdsourcing-projekt. Om en informa
tionskälla är anonym blir det komplicerat att bekräfta dess proveniens. Utan en 
riktig kontext kan källan inte ses som pålitlig information och den tappar sitt värde 
som informationskälla.

Så till skillnad mot en arkivhandling offentlig arkivhandling där du då kan påvisa provenien
sen och autenticiteten om den nu ifrågasätts då. Att den liksom bara finns på ett arkiv så finns 
det ett antal kriterier redan från början att den är autentisk i och med att vi tar ju inte emot le 
veranser om dom inte är har sin proveniens klar och så vidare. Det är liksom grundregeln helt  
enkelt. [---] Men om du tänker dig så motsatsen med crowdsourcing där vem som helst som 
liksom där man inte känner till vem som har kommit med uppgiften bara lägger in uppgifter 
och alltså tillför uppgifter någonstans ifrån. Jag skulle inte lita på dom.176

Att som arkivinstitution kunna förse allmänheten med tillförlitlig och autentisk in
formation ansågs som en självklarhet hos majoriteten av de tillfrågade informan
terna (även om vissa menade att tillgängliggörandet ibland överväger tillförlitlig
heten i vissa avseenden).  Informant 10 ansåg att man som arkivinstitution måste 
kunna garantera allmänheten att materialet är tillförlitligt.177 Informant 7 menade 
att de som vänder sig till arkiven för information måste känna att det som förvaras 
i arkiven är korrekt och riktigt. Att som arkivarie presentera någonting som är fel 
skulle enligt informant 7 kännas jobbigt.178 Informant 11, 12 och 14 menade att det 
är en av deras viktigaste uppgifter och utgör grunden i deras verksamhet.179 Infor
mant 12 menade även att det är en demokratifråga att som arkivinstitution kunna 
garantera arkivmaterialets trovärdighet. Statliga och offentliga arkiv i Sverige får 
anslagsmedel för att kunna bedriva sin verksamhet i syfte att upprätthålla grundla
gen om rätten att ta del av allmänna handlingar. Om dessa handlingar inte går att  
lita på faller denna demokrati.180 Dessa bestämmelser regleras i Tryckfrihetsförord
ningen (1949:105) och i Arkivlagen (1990:782).181

Kraven från lagstiftningen och allmänheten att tillgodose material  med hög 
tillförlitlighet bidrar till  att arkivarierna vill kunna ha kontroll på den data som 
kommer in genom crowdsourcing-projekten. Att som arkivinstitution kunna till
handahålla information av hög kvalitet är därför hårt sammankopplad till den tek
niska och informationsmässiga strukturen hos crowdsourcing-plattformarna.  Ut
över manuella kvalitetsgranskningar av informationen som kommer in där arkiva
rierna går igenom materialet själva menade informanterna att de åtgärder som ar
174Informant 11, Göteborg 2015-01-08, s. 2.
175Informant 7, Boden 2015-01-20, s. 2.
176Informant 12, Härnösand 2015-01-08, s. 6.
177Informant 10, Nyköping 2015-01-15, s. 3. 
178Informant 7, Boden 2015-01-20, s. 3.
179Informant 11, Göteborg 2015-01-08, s. 3.; Informant 12, Härnösand 2015-01-08, s. 6.; Informant 14, Upp
sala 2015-01-09, s. 4.
180Informant 12, Härnösand  2015-01-08, s. 6.
181Tryckfrihetsförordning (1949:105); Arkivlag (1990:782).
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kivinstitutioner kunde vidta för att öka kvaliteten hos allmänhetens arbetsinsats 
inom crowdsourcing-projekten var att hjälpa användarna att ange rätt information 
med olika tekniska hjälpmedel genom plattformen. Informant 13 tog upp praktiskt 
exempel från den egna verksamhetens plattform där man tillämpade integrerade 
kontrollfunktioner som styrde vad användarna kunde fylla i vissa fält. Exempelvis 
att en son inte kan skrivas under kategorin ”kvinna”. På så vis kunde man undvika 
att användarna på grund av slarv eller missförstånd fyllde i fel fält vid transkribe
ringen av de äldre dokumenten.182 För att kontrollera den information som använ
darna lämnar menar informant 10 att man kan be om deltagarnas e-postadresser 
för att kunna kontakta personen och verifiera uppgifterna.183 Informanterna menade 
även på att  man vill  kunna kontrollera allmänhetens arbete genom en informa
tionsmässig struktur. Informant 5 framhöll att användargränssnittet bör vara an
vändarvänligt med tydliga instruktioner. När användaren håller muspekaren över 
ett fält ska en information dyka upp alternativt att man publicerar rena informa
tionstexter på plattformen. Informant 5 menade även att ”för att få allmänheten att 
göra rätt så måste man ju också presentera det rätt och möjliggöra att göra rätt”. 184 
Likande tankar delade bland annat informant 4 som menade att bra riktlinjer och 
handledning är viktigt för att kunna följa upp användarna och deras arbete. 185 Med 
andra ord kan arkivinstitutioner se till att användarna uppfyller kvalitetskraven ge
nom utbildningsinsats och handledning för att hjälpa användarna till att göra rätt 
från början.

6.2.4 Framtiden
Så frågan är om crowdsourcing enbart är ett modeord eller kommer vi att se mer 
av fenomenet inom våra arkiv i framtiden? Av de fjorton informanter som inter
vjuades var 13 övertygade om att crowdsourcing kommer att bli vanligare i framti
den. Den informant som inte ansåg att crowdsourcing kommer att bli vanligare i 
framtiden antydde på att det enbart var ett nutidsfenomen.

Informant 11 menar att det än så länge verkar finnas en viss avvaktande håll
ning eller rädsla till att testa nya metoder och hur detta kommer att påverka verk
samheten. Men när crowdsourcing väl har prövats kommer man att kunna dra nyt
ta av metoden. Samtidigt kan man inte heller värja sig för den allmänna utveck
lingen. Dels där man ser att allt fler projekt drivs i den här formen, dels med tanke 
på att Sverige har en god tillgång till information som flera vill ha åtkomst till. I 
och med att trycket på lättillgänglig information ökar utifrån menar informant 11 
att detta innebär att man kommer att ändra uppfattning.186 Det ökade trycket utifrån 

182Informant 13, Lund 2015-01-09, s. 4.
183Informant 10, Nyköping 2015-01-15, s. 4.
184Informant 5, Lidköping 2014-12-19, s. 4.
185Informant 4, Malmö 2014-12-16, s. 4.
186Informant 11, Göteborg 2015-01-08, s. 3.

50



tar även informanterna 5, 6 och 12 upp.187 Det är användarnas krav som ställer ar
kiven i en annan situation. Att samhället blir mer digitaliserat bidrar till att all
mänheten kommer att förvänta sig allt mer att offentliga institutioners material ska 
finnas tillgängligt. Informant 6 menar att:

För att den generation som växer upp nu de är liksom uppväxta med att ha allting serverat via 
Internet och via ja att de kan klicka antingen på en telefon eller på paddan eller i datorn så får  
de den information som de vill ha i olika sammanhang och det är klart att de vill ha likadant 
när det gäller arkiv och alla handlingar som man måste komma åt där också.188

Enligt informant 1 och 5 pågår även ett generationsskifte inom arkivarieprofessio
nen där den yngre generation har en vana av att arbeta i en elektronisk miljö vilket 
bidrar till att kraven om ökad tillgänglighet digitalt även kommer att drivas ini
från.189

Resursbrist inom det offentliga tas åter igen upp där man menar att crowd
sourcing kan vara till en fördel inom verksamheten när det blir allt kärvare med fi
nansiella medel. För att ändå få verksamheten att fungera och kunna tillgängliggö
ra digitaliserat material trots mindre intäkter och anslag kan crowdsourcing därför 
vara ett tillämpbart verktyg.190 Informant 10 menade att crowdsourcing kommer att 
bli vanligare inom tillgängliggörandet av skannat material då arkivarierna själva 
inte kommer kunna sitta och ”kuckelura” fram metadata om exempelvis fotografi
er på egen hand på grund av tidsbrist. Att därför vända sig till massan är ett snabbt 
sätt att få ihop metadata kring det man behöver.191 Att crowdsourcing innebär re
sursbesparingar för verksamheterna kan vara en anledning till att vi kommer att se 
mer av metoden i våra arkiv i framtiden.

187Informant 12, Härnösand, 2015-01-08, s.4. 
188Informant 6, Karlskrona, 2014-12-19, s. 2.
189Informant 1, Enköping 2014-12-18, s. 3.; Informant 5, Lidköping 2014-12-19, s. 3.
190Informant 7, Boden 2015-01-20, s. 3.; Informant 10, Nyköping 2015-01-15, s. 3.; Informant 12, Härnösand 
2015-01-08, s. 4.
191Informant 10, Nyköping 2015-01-15, s. 3.
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7. Slutdiskussion

Alla har makt, men samtidigt är alla bundna av makten. Makten både förtrycker och möjlig
gör, begränsar och öppnar upp.192

Utifrån  uppsatsens  frågeställning  kommer  jag i  detta  kapitel  diskutera  vad jag 
kommit fram till i min undersökning. När jag började arbetet med denna uppsats 
var målet att undersöka fenomenet crowdsourcing inom svenska arkivinstitutioner 
idag. Eftersom arkivarieprofessionen har förändrats under de senaste hundra åren 
ville jag även ta reda på vilka åsikter arkivarier idag har om denna metod. Slutli
gen ville jag studera hur strukturen hos crowdsourcing-plattformarna påverkas av 
arkivinstitutionernas praktiska verksamhet och om denna kan kopplas till arkivari
erns attityder till crowdsourcing. Vad jag kom fram till i mitt arbete är att i teorin 
erbjuder crowdsourcing fantastiska möjligheter till att öppna upp och tillgänglig
göra arkiven för allmänheten, men i praktiken är det betydligt mer komplicerat. 
Resursbrister, lagar och den djupt rotade synen på arkivinstitutionen som en till
förlitlig informationskälla är tre faktorer som påverkar den praktiska tillämpning
en av crowdsourcing.

7.1 Tillämpningen av crowdsourcing 
I detta  avsnitt  kommer frågeställningens första  fråga som rör tillämpningen av 
crowdsourcing att presenteras. Utifrån genomförda intervjuer och fallstudier visar 
det sig att crowdsourcing inom svenska arkivinstitutioner främst tillämpas inom 
transkribering. Bland de institutioner som inte tillämpar crowdsourcing men som 
ser ett behov av metoden inom den egna verksamheten rör det sig främst om att 
tillgängliggöra stora fotosamlingar. Inför detta arbete var det svårt att hitta pågåen
de projekt och forskning om crowdsourcing. Crowdsourcing som begrepp är inte 
särskilt omnämnt inom arkivvetenskaplig forskning eller bland pågående projekt 
som tillämpar tillvägagångssättet i Sverige. Tidigare forskning visar även på att 
det finns en begreppsförvirring där man blandar ihop crowdsourcing med delakti
ga arkiv eller att projekten beskrivs under andra benämningar än crowdsourcing. 
Exempelvis när en arkivinstitution vänder sig till allmänheten för att få hjälp med 
192Börjesson, M. & Rehn, A. (2009), Makt, s. 51.
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transkribering av digitaliserat material kan detta benämnas som ”indexering”, ”an
vändarregistrering” eller ”excerpering”. Allt arbete som utförs kollektivt är inte 
detsamma som crowdsourcing och detta bekräftades vid intervjuerna med arkiva
rierna.  Vanliga missuppfattningar bland informanterna var genom vilka medier 
crowdsourcing förmedlas (exempelvis att man träffas ”fysiskt”) och till vilka ob
jekt man delegerar uppgifterna (till företag eller andra arkivinstitutioner). En an
ledning till att begreppet crowdsourcing inte är vidare känt i Sverige kan vara att 
fokus hos de stora arkivforumen ligger enligt informanterna främst på digitalise
ring, e-arkiv och processorienterad arkivredovisning. Man har andra intressen och 
dessutom ofta brist  på resurser för att  kunna fokusera på nya tillvägagångssätt 
inom arkivarbetet. Det är dyrt att digitalisera material och digitalisering är en för
utsättning för crowdsourcing. Arkivarierna har sällan tillräckligt med tid för att se 
över nya metoder för att tillgängliggöra material. Resurserna läggs på verksamhe
ten i form av service till allmänheten och arkivvård. Bristen på resurser är därför 
en av anledningarna till varför många institutioner inte tillämpar crowdsourcing i 
nuläget. 

Utöver resurser såg jag i min undersökning att även lagar påverkar den prak
tiska tillämpningen av crowdsourcing. Lagarna reglerar dels vilken typ av material 
som kan distribueras och användas inom projekten, dels utifrån vilka kvalitetsa
spekter materialets kontextuella information kan betraktas vilket kan påverka dess 
juridiska värde. Allt material lämpar sig därför inte för crowdsourcing. Om en in
stitution ska tillgängliggöra en stor fotosamling bör man ta reda på om fotografier
na innehåller  känsliga uppgifter som kan relateras till individer och som därmed 
omfattas av Personuppgiftslagen eller om bilderna är skyddade av upphovsrättsla
gen. Inom de båda crowdsourcing-projekten i uppsatsens fallstudier används mate
rial som är så pass gammalt att personerna som nämns i det inte längre är vid liv 
och omfattas av någon lag. Informanterna antydde även på att man som offentlig 
arkivinstitution måste förhålla sig till Arkivlagen och Tryckfrihetsförordningen för 
att  upprätthålla  arkivmaterialets  autenticitet  hos  de  allmänna  handlingarna  och 
därmed tilliten från allmänheten. Tillämpningen av crowdsourcing påverkas därför 
av vilken typ av material institutionen förvarar då man måste förhålla sig till lagar
na.

7.2 Arkivariernas attityder och crowdsourcing-plattformens 
struktur
Under arbetets gång visade det sig att de två sista frågorna i frågeställningen är 
kopplade till varandra och kommer därför att diskuteras tillsammans i detta av
snitt. Utifrån informanternas syn på crowdsourcing som användningsområde inom 
arkiven i framtiden menade många på att högre krav ställs på arkivinstitutionerna 
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att tillgängliggöra arkivmaterialet. Vi står inför ett paradigmskifte, med en yngre 
generationen som förväntar sig att information finns åtkomlig dygnet runt. Arkiv
institutioner måste börja anpassa sig mer efter allmänhetens krav på mer lättill
gänglig information i en digital miljö. Att bara digitalisera räcker inte utan arkiv
materialet måste även göras sök- och tolkningsbart. Crowdsourcing är en metod 
för detta. Informanterna och tidigare forskning menar på att crowdsourcing kan bi
dra till att tillgängliggöra materialet, öppna upp arkiven för allmänheten och ändra 
bilden av arkivet externt och internt. Från att vara ett förvaringsställe till  bli en 
kunskapsinstitution som tillvaratar allmänhetens kunskaper i syfte att berika arkiv
materialet.

För att  göra digitaliserat  material  användbart  för allmänheten,  det vill  säga 
slutanvändarna, behöver materialet behandlas beroende på vad det är för typ av 
material exempelvis fotografier och mantalslängder. Även lagar, typ av arkivinsti
tution,  arkivarieprofessionen  och  tillgängliga  resurser  influerar  crowdsourcing
-plattformens struktur. I fallstudierna kunde jag urskilja två diskurser utifrån pro
fessionens attityder gällande kvaliteten hos den information som genereras inom 
crowdsourcing-projekten. Man kan med andra ord tolka dessa två diskurser som 
två olika sätt att tillämpa crowdsourcing. Dessa diskurser kan relateras till Gregory 
Asmolovs studier där crowdsourcing-plattformarna kan ses som en teknik för att 
styra användarna. Den första diskursen genererar så kallad horisontell crowdsour
cing där användarna inte styrs lika hårt av arkivinstitutionen och där de kvalitets
granskar varandra utifrån konceptet massans vishet. Ju fler som kontrollerar infor
mationen desto högre blir tillförlitligheten. Jag anser att denna diskurs har formats 
ur ett postmodernistiskt synsätt som ifrågasätter den traditionella bilden av arkiva
rien som auktoritet och expert. Här ligger fokus på att arkivmaterialet ska komma 
till användning och den traditionella synen på informationens autenticitet och till
förlitlighet är inte lika avgörande. Det är inte originalmaterialet som påverkas utan 
dess metadata.

Den andra diskursen kan beskrivas utifrån vertikal crowdsourcing. Arkivinsti
tutionerna styr användarna till att generera information av hög kvalitet. Man har 
inte  samma förtroende för allmänheten och deras förmåga att  granska material 
källkritiskt som inom den horisontella diskursen. Informationen kvalitetsgranskas 
i och med de olika kvalitetskontroller som finns integrerade i plattformen. Attity
den hos arkivarierna är inte lika förlåtande som i den horisontella diskursen där fel 
kan förekomma i materialet.  Arkivarierna inom den vertikala diskursen kopplar 
informationens kvalitet till institutionens ansikte utåt. Här betraktas arkivinstitu
tionen som en källa för tillförlitlig information. Denna attityd har färgats av arki
varieprofessionen under det senaste seklet och därmed synen på arkiv och dess 
samhällsuppdrag där arkivarien länge setts som en ”sanningens väktare”. Profes
sionen har genom arkivvetenskapen konstruerat en kunskapsregim med erkända 
experter i arkivfrågan (exempelvis internationella arkivteoretiker som sir Hilary 
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Jenkinson och T. R. Schellenberg). Dessa experter tar fram vad vi kallar objektiv 
kunskap och som används av professionen, som kan betraktas som en social prak
tik som talar om vad som är ”sanning”, för att indirekt styra den enskilda arkivari
ens tänkande. För att sammanfatta resultatet från min undersökning kan man där
för säga att arkivinstitutionerna styr användarna genom plattformens struktur uti
från kraven på hög kvalitet hos informationen. Medan arkivariernas attityder i sin 
tur har formats av professionen och dess syn på arkivarien och dennes uppdrag. 

Min slutliga tolkning av fallstudierna och utfallet från intervjuerna är att arki
varieprofessionen måste ändra synen på autenticitet och tillförlitlighet i och med 
digitaliseringens frammarsch och trycket från allmänheten gällande lättåtkomlig 
information. Arkivarierna står mellan de båda diskurserna med en fot på vardera 
sida. De vill tänka nytt och öppet men bromsas av arkivarieprofessionens rådande 
syn på informationens  kvalitet.  Arkivinstitutionernas  attityder  gentemot  crowd
sourcing visar på att de vill sträva mot den horisontella diskursen, men en attityd
förändring kvarstår där man måste väga fördelarna med att tillgängliggöra arkiv
materialet gentemot nackdelarna med att kvaliteten påverkas av att involvera all
mänheten i arkivarbetet. Kommer arkivinstitutionerna att tvingas ge upp sina höga 
kvalitetskrav och sitt ansikte utåt som en källa för tillförlitlig information för att 
kunna tillgodose allmänhetens behov av information i framtiden?

7.3 Metodologiskt tillvägagångssätt
I det e-post som skickades ut till informanterna inför intervjutillfället exemplifie
rade jag crowdsourcing som tillvägagångssätt genom att hänvisa till två pågående 
projekt – Stockholms stadsarkivs registreringsprojekt och Vilhelmina kommuns 
fotoarkiv. I det e-post jag skickade ut förklarade jag även kortfattat vad crowd
sourcing innebär och tog upp för- och nackdelar med metoden. Under intervjutill
fällena refererade en del av informanterna till vad jag beskrivit för dem i det ut
skickade e-postmeddelandet. Detta bidrar till  att undersökningens tillvägagångs
sätt kan ifrågasättas. Hur mycket har jag som uppsatsförfattare influerat mina in
formanters respons på mina frågor? Samtidigt misstänkte jag när jag skickade ut 
e-postmeddelandet att det krävdes att informanterna fick en bakgrund för att kun
na svara på mina frågor och för att kunna garantera deras förståelse för studiens 
inriktning. 

Fem av intervjuerna skedde även på plats ansikte mot ansikte. Dessa intervju
er skiljde sig inte anmärkningsvärt från telefonintervjuerna då intervjuerna tog lika 
lång tid, spelades in och transkriberades. Platsintervjuernas informationsinnehåll 
var dessutom likvärdiga med telefonintervjuernas. 

55



8. Sammanfattning

I denna studie har jag undersökt hur crowdsourcing tillämpas inom svenska arkiv
institutioner, hur crowdsourcing-plattformarna formas av arkivinstitutionens prak
tiska  verksamhet  samt  vilka  attityder  yrkesverksamma  arkivarier  har  gentemot 
crowdsourcing som tillvägagångssätt inom arkivverksamheten. Jag har även tagit 
reda på om det finns kopplingar mellan arkivariernas attityder till crowdsourcing 
och utformningen på plattformen. Detta genom en kvalitativ undersökning i form 
av fallstudier på två pågående crowdsourcing-projekt och intervjuer med arkivari
er från olika arkivinstitutioner i Sverige. Uppsatsens teoretiska ramverk har inspi
rerats av Gregory Asmolovs studier om hur crowdsourcing-plattformar kan ses 
som  en  styrningsteknik  där  användarnas  aktiviteter  styrs  utifrån  plattformens 
struktur. För att beskriva hur arkivinstitutionerna utformar crowdsourcing-plattfor
marna genom sin praktiska verksamhet har kulturhistorisk aktivitetsteori (CHAT) 
använts. För att förklara hur plattformarna kontrollerar användarna har styrnings
mentalitet tillämpats.

Utifrån fallstudierna kunde jag ta fram två diskurser som baseras på arkivari
ernas syn på informationens kvalitet. Den ena diskursen förlitar sig på användar
nas kunskaper och menar på att det är användarna som på egen hand hanterar kva
litetsgranskningen genom konceptet ”massans vishet”. Här ligger fokus på att ar
kivmaterialet  ska komma till  användning. Den andra diskursen har inte samma 
förtroende till  användarna och vill  istället  styra dem genom plattformen till  att 
producera information av hög kvalitet. I undersökningen kom jag fram till att arki
varieprofessionen styr användarna genom plattformen utifrån deras attityder gent
emot crowdsourcing. Attityderna i det här fallet rör hur professionen ser på arkiv
materialets autenticitet och tillförlitlighet. Dessa attityder har i sin tur formats av 
den arkivvetenskapliga diskursen, lagstiftning och finansiella medel genom de se
naste århundradet. 
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Bilaga 1

Intervjuguide
1. Crowdsourcing

1. Har du hört talas om begreppet crowdsourcing innan jag kontaktade dig? Ja el
ler nej?
Om JA...

a) … när hörde du talas om begreppet första gången?
b) i vilket sammanhang? I ett arkivsammanhang eller i ett annat 

sammanhang?
c) känner du till några crowdsourcing-projekt i Sverige?
d) känner du till några crowdsourcing-projekt internationellt?

Om NEJ...
e) … om man bortser från begreppet crowdsourcing, har du hört 

talas om projekt där man tagit hjälp från allmänheten/frivilliga 
av något slag i en online-miljö? 

Om JA... 

f) i vilket sammanhang?

2. Tillämpningen – om att tillämpa crowdsourcing som metod. 

1. Vilka åsikter har du vad gäller crowdsourcing som tillämpningsmetod inom ar
kiven? Utveckla gärna dina tankar.

2. Har ni pratat om att tillämpa, alternativt tillämpar ni, crowdsourcing inom den 
verksamhet du arbetar inom just nu, eller inom en tidigare arkivverksamhet du har 
arbetat inom?
Om JA...

a) i vilket sammanhang och i vilket syfte?
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Om NEJ...
       b) har du sett ett behov av att tillämpa crowdsourcing/ta hjälp av 

allmänheten inom din verksamhet, i syfte att uppnå ett specifikt mål?

3. Tror du att det finns en öppenhet eller rädsla vad gäller att tillämpa crowdsour
cing inom arkivarieprofessionen i Sverige idag? Har man en positiv eller negativ 
inställning till tillvägagångssättet?

a) kan du förklara hur du tänker?
b) tror du att denna inställning kommer att förändras om några 

år med tanke på bland annat digitaliseringens frammarsch? 

4. Finns det ett intresse av crowdsourcing hos era användare inom er verksamhet?

3. Arkivmaterialets tillförlitlighet och autenticitet

1. Kan man se på användarnas arbetsinsats inom crowdsourcing-projekten som en 
tillförlitlig informationskälla? 

2. Hur viktigt är det att som arkivinstitution kunna garantera arkivmaterialets till
förlitlighet?

3. Finns det några specifika åtgärder som man kan vidta som arkivinstitution för 
att öka tillförlitligheten hos allmänhetens arbetsinsats inom crowdsourcing-projek
ten? 

4. Tror du att det finns en rädsla hos arkivarieprofessionen generellt över att arkiv
materialets tillförlitlighet och autenticitet ska påverkas när man tillämpar crowd
sourcing? Vad tror du att denna rädsla beror på?

5. Tror du att det finns en rädsla hos arkivarier idag att deras professionella yrkes
roll kommer att påverkas, eller hotas, när man involverar allmänheten i arkivarbe
tet? 
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