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Abstract 
 
Contemporary libraries face challenges in transforming their organization to meet the 
digitalized society. To develop the process of digitization of literature is a natural way for 
libraries to go when they already have more visitors online than physically. Since the 
demand for digital material is so sought after, we feel challenged to address the challenges 
of the Internet as an emerging functional medium for distributing knowledge. These 
developments will be able to significantly modify the nature of literature as well as the 
existing system of quality assurance. In this study, we explored and analyzed a digitization 
project at a research library. We have also examined the relationship between digitization 
process and its different elements. To view at such a problem from a system-theoretical 
approach enables boundaries, where we could create a mental model that is useful for our 
case and us. By originate from a maximum theoretical flow based on the hardware, we 
hope to see the stages of the process that do not achieve the same capacity as the hardware. 
To accomplish this and to get a detailed understanding we used a qualitative approach, 
where we have conducted observations and combined it with participant’s interviews from 
the examined library. 
 

Tackord 
 
Vi vill tacka det biblioteket och de personer som intervjuat för deras tid och intresse i ämnet. 

Ett stort tack riktas även till vår handledare, Katrin Jonsson på institutionen för Informatik 

som underlättat vårt arbete genom snabb återkoppling och för att framförallt kritiskt 
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 
I mer än 3000 år har bibliotek fungerat som centrum för kunskap och den historiska 

betydelsen av bibliotek är en lokal eller institution för boksamlingar och skrifter. Bibliotek är 

den samhällsinstitution som flest svenskar har mest förtroende för (Svensk 

Biblioteksförening, 2012a). Över 80 procent av svenskarna anser att bibliotek är viktiga för 

att samhället ska fungera (Svensk Biblioteksförening, 2012b). De fysiska biblioteken är 

fortfarande välbesökta och utgör en viktig samhällsfunktion men övergången till digitalt 

material blir allt vanligare. Bibliotek har genom åren gått från att vara en plats som 

tillhandhåller böcker och tidskrifter för utlåning i fysisk form, till att licensiera digital 

information som e-tidskrifter och e-böcker genom databaser och nätverk. Minnesvärt sett 

har bibliotek förändrats från kartotekstruktur till digital skepnad och genom Internets intåg 

är biblioteken alltid öppna. 

 Vi lever mitt i ett växande informationssamhälle och bibliotek är en naturlig och viktig del 

i många människors liv. En viktig anledning till varför bibliotek behövs är för att främja 

kunskapsutveckling och att tillgängliggöra information till allmänheten. Bibliotekens 

informationskällor har förändrats samt bytt format genom åren och bibliotek måste nu 

utvecklas i takt med teknik och samhälle (Fuhr et al., 2007; Hughes, 2012; Svensk 

Biblioteksförening, 2012a). Allt mer av bibliotekens utbud och tjänster är i dag digitala, ett 

exempel är forskningsbibliotek som tillgängliggör mer material digitalt än tryckt (Svensk 

Biblioteksförening, 2012a), och ett annat är Smithsonian Institute i USA som har beslutat att 

digitalisera hela sin kollektion på 137 miljoner objekt (Hughes, 2012). 

 Att samla, ordna och tillgängliggöra material är således viktiga funktioner för bibliotek. 

Digitaliseringen har medfört att bibliotek kontinuerligt behöver följa upp sina 

organisationsstrukturer, distributionskanaler och verksamheter för att kunna vara anpassad 

till de förändringar som sker i omvärlden. För att skapa utrymme för utvecklingsarbete krävs 

ständiga förbättringar i form av effektivisering och rationalisering. Svenska bibliotek står 

inför samma utmaningar som bibliotek över hela världen, nämligen ett ökat behov av att 

utveckla och samordna IT-lösningar. Det finns även ökad efterfråga i att tillgängliggöra 

digitaliserat material och att digitalisera samlingarna (Hughes, 2012; Kulturdepartementet, 

2009; Näringsdepartementet, 2011; Svensk Biblioteksförening, 2012a). År 2010 gjordes det 

17 miljoner fysiska besök på högskole- och universitetsbibliotek men det gjordes minst 21 

miljoner IP-besök och då speglar de virtuella besöken endast hälften av alla svenska bibliotek 

(Svensk Biblioteksförening, 2012b). På folkbiblioteken har e-bokutlåningen ökat med 289 

procent sedan 2009 (Kungliga biblioteket, 2013). 

 Faktum är att det digitala materialet är eftertraktat av allmänheten, därav är det fortsatt 

viktigt att öka tillgängligheten med olika digitala lösningar (Svensk Biblioteksförening, 

2012a). Biblioteksbranschen är under ständig förändring och utveckling. Biblioteken lever 

under ett ständigt tryck att effektivisera sina interna processer samtidigt som de skall leva 

upp till nya samt förändrade regelverk.  

 Det som i dag publiceras digitalt måste också finnas tillgängligt i framtiden, precis som 

med det tryckta materialet (Svensk Biblioteksförening, 2012a). För att det ska kunna bli 
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möjligt behövs bra IT-infrastruktur. Det som skiljer ut framgångsrika biblioteks IT-lösningar 

är att de agerar proaktivt med förändringarna samt att de utvecklar sin IT-plattform som ett 

strategiskt verktyg för verksamheten. Digitala projekt är extremt komplexa och utmanande 

eftersom det som oftast, inte bara är en aspekt som ska hanteras, utan flera stycken (Lopatin, 

2006). Flera bibliotek saknar idag tydliga strategier för hur de ska förhålla sig till digitala 

projekt på ett enhetligt och effektivt sätt (Svensk Biblioteksförening, 2012a). Flera 

arbetsflöden kräver resurser och personal som vet hur dessa ska hanteras utifrån 

organisationens villkor. Arbetsflödena är inte färdigutvecklade och saknar kompetenskrav 

samt verktyg för att sköta urvalet och hanteringen av de digitala produkter som skapas.  

 Givet denna bakgrund kommer digitaliseringsprocessen i vår studie baseras utifrån ett 

forskningsbibliotek som nyttjar fyra olika kategorier för digitalisering: ”RARA böcker”, 

”Äldre vetenskapliga publiceringar”, ”EoD” samt ”Arkiv och handskrifter”. Det studerande 

biblioteket kommer i denna uppsats att benämnas som Omega och är det biblioteket som vi 

har genomfört vår kvalitativa fallstudie vid. 

1.2 Frågeställning 
Hur skall digitaliseringsprocessen vid ett bibliotek utformas för att optimera de olika 

momenten i arbetsflödet från början till slut? 

1.3 Syfte 
Vi vill identifiera vilka moment och faktorer som påverkar flödet i digitaliseringsprocessens 

olika delar. Vidare är det av intresse att undersöka hur dessa moment samverkar med 

varandra i en sådan process. 

1.4 Avgränsning  
I syfte att specificera oss har vi avgränsat vår studie till ett specifikt område inom bibliotek, 

vilket är hanteringen av digitaliseringsprocesser. Biblioteken i Sverige har olika resurser och 

styrs av olika departement beroende på om de är forsknings- eller kommunala bibliotek. 

Därmed har biblioteken olika intressen, kriterier samt skyldigheter för vad som bör 

prioriteras och utföras vid digitalisering.  

 I vår studie är hanteringen av digitaliseringsprocessen baserad utifrån ett 

forskningsbibliotek. 
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2 Digitalisering av fysiskt material 
När det görs digitala representationer av analoga objekt handlar det om att omvandla 

analoga källor till ettor och nollor som representerar den ursprungliga källan. Oavsett 

medium är principen densamma men tillvägagångssättet kan skilja sig åt. För att fånga ett 

objekt och omvandla det till bitar och bytes används specifik mjukvarulösning som matchas 

med hårdvara (Smith, 1999). Att förändra analog information till digitalt format benämns på 

engelska för digitization, vilket i sin tur skapar fortsättningar för digital innovation. 

Digitization gör fysiska produkter programmerbar, märkbar, kommunicerbar, adresserad, 

minnesvärd, spårbar och associerade. Dessa aspekter påverkar organisationers IT- 

infrastruktur över hur operativa företeelser kan förändras (Yoo, 2010). 

 När fysiska böcker omvandlas till digitalt format kan de lagras på hårddiskar och andra 

enheter för att sedan distribueras över Internet. Utgången blir att verksamheter får minskade 

kostnader för både produktion och distribution, men samtidigt degenereras förlagens 

kontroll över produktionen samt distributionen (Yoo, 2010). 

 För att förstå vikten av digitization vill vi först reda ut hur följande punkter möjliggör lös 

koppling över fyra skikt. Skikten omfattas av enheter, nätverk, tjänster och innehåll (Yoo & 

Lyytinen et al., 2010).  

 

• Enhetslagring består av fysiska enheter som exempelvis skrivare och datorer. Dessa 

enheter sköts av ett operativsystem som tillåter kontroll över enheterna.  

 

• Nätverk består av ett transportlager där sändare samt kablar återfinns, och bygger på 

ett logiskt transmissionslager över olika standarder som TCP/IP protokoll.  

 

• Tjänstelagret består av flera applikationer som användare interagerar med och 

manipulerar genom att konsumera olika innehåll.  

 

• Innehållslagret består av data såsom text, ljud, bild, videoklipp och där bl.a. metadata 

ingår. 

 

Utifrån den relaterade forskningen kan vi påvisa att produkter är föränderliga. När produkter 

är obeständiga så måste organisationer anpassa sig efter det förhållandet som produkten 

medför. Förändrade förhållande kräver i sin tur bra strategi från organisationens ledning. 

För att organisationer ska förstå sin strategiska inriktning, som kommer från organisationens 

strategiska kontext så behöver organisationen förstå den övergripande situationen och vilket 

sammanhang de har med omgivningen (Weill & Broadbent, 1998).  

2.1 Digitaliseringens tre faser 
Digitalisering sker i tre steg som Yoo & Lyytinen et al. (2010) beskriver som tre vågor av 

digitalisering. Den första vågen är digitization, omvandling av analogt material till digitalt. 

Analog data har en koppling till analoga enheter som har ett specifikt ändamål och där 

produktion samt distribution är nödvändiga. Digitization av data, oavsett dess essens leder 
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till att data kan lagras och spridas genom samma enhet. Detta löser upp gränser som har 

skiljt olika medier åt tidigare. 

 I andra vågen återfinns separation mellan enheter, nätverk och olika service som tidigare 

har varit hårt kopplade till varandra. Digitala tjänster kan nu bli tillgängliga via nätverk och 

enheter som har stöd för den digitala produkten.  

 

”In the digital world, all knowledge is divided into two parts. The binary strings of Os 
and 1s that make up the genetic code of data allow Information to be fruitful and 
multiply, and allow people to create, manipulate, and share data in ways that appear 
to be revolutionary.” (Smith, 1999, s1).  

 

Yoo & Lyytinen et al. (2010) menar att olika medietjänster som musik, böcker och film kan 

nu levereras till olika typer av nätverk genom varierande enheter. I den tredje vågen kan 

stora mängder information som tidigare var osynlig nu synliggöras och relateras till ett skikt 

av semiotisk logik. Genom att separera en fysisk, icke-digital artefakt från dess semiotiska 

logik möjliggörs en lös koppling i de fyra skikten som ligger till grund för fortsatta 

innovationer. 

2.2 Digitaliseringsprocessen som en del i ett verksamhetssystem 
För att titta på en utvald process i en organisation behöver vi även ta del av dess kontext för 

att förstå helheten samt för att se vilka begränsningar som kan påverka processen. Genom att 

förstå en organisation ur dess helhet kan vi sedan göra avgränsningar som vi kan använda oss 

av i ett systemteoretiskt perspektiv. 

 Systemteori härstammar från många olika källor och begrepp, det finns många åsikter om 

hur problem kan uppstå, hanteras och adresseras. Stowell & Welch (2012) talar om en viktig 

aspekt och menar att system är en intellektuell modell av värden som är användbar för någon 

deltagare. Ett system är en interaktion mellan många komponenter som exempelvis 

datorsystem, transportsystem och sociala nätverk. För att bestämma omfattningen av ett 

system behövs begränsningar över vad som ska adresseras d.v.s. ett perspektiv över vad som 

ska inkluderas och utelämnas i systemet (Stowell & Welch, 2012). Enligt Churchman (1968) 

ingår ett system i ett större sammanhang och därför är det viktigt att förstå systemets 

målsättning och kontext över vad som är inkluderat i det systemet. Att betona målsättningar 

med ett system innebär att det blir naturligt att också fråga vems målsättningar som skall 

tillgodoses.      

 Ett användbart verktyg som visar input-output i processens olika sub-system är Black Box 

Diagram. Fokus ligger i att identifiera relationer mellan de olika sub-systemen som existerar 

inne i processen. Det är följaktligen mindre intressant att förstå sub-systemens tekniska 

innebörd. Tillvägagångssättet för ett Black Box Diagram handlar om att identifiera alla 

moment som omfattar digitaliseringsprocessen. När momenten är identifierade kan en serie 

av sub-system skapas genom deras input-output (Stowell & Welch, 2012).  

 Digitalisering är en komplex verksamhet där många olika moment ska samordnas och 

balanseras (Lopatin, 2006). När strategier härleds och utgår från organisationers 

komplicerade verksamhet samt dess organisatoriska sammanhang, bör verksamheter inte 
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anpassas efter informationsteknik, utan informationstekniken bör anpassas efter 

verksamhetens unika och strategiska sammanhang. Strategiska sammanhang är portfolio, 

kundnytta, investeringar samt anpassning av resurser med strategiska mål och är sällan klart 

uttalade i en organisation. Därför behövs det en praktisk syn på strategier som blir 

utgångspunkten för att utveckla förnuftig och välanpassad IT (Broadbent & Weill, 1998).  

 Broadbent & Weill (1998) menar att verksamheter investerar i informationsteknik för att 

uppnå fyra grundläggande mål: handelsmässiga, infrastrukturella, informativa och 

strategiska mål. Dessa mål leder till informativa, transaktionella, infrastrukturella och 

strategiska system som utgör informationen i IT-portfolion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

3  Digitalisering av litteratur 
Analoga objekt som digitaliseras är många gånger unikt och existerar endast i ett fåtal 

exemplar, om det görs digitalt och publiceras ökar möjligheten för granskning samt spridning 

av verket. Intresset för biblioteket och andra samlingar kan synliggöras trots att användare 

inte fysiskt befinner sig i biblioteket eller håller objektet i handen. Demokratiaspekten blir 

uppenbar, alla kan nu ta del av ett dokument (Hughes, 2004). Skapandet av digitala bibliotek 

som är tillgängliga via Internet främjar elektroniska sök- och upptäcktsverktyg, vilket leder 

till nya upptäcktskällor som i annat fall skulle varit mer traditionella och analoga (Europeiska 

unionens officiella tidning, 2012). 

 Då bibliotek digitaliserar stora mängder litteratur så måste de även göra den sökbar för att 

användarna ska kunna dra nytta av den. För att möjliggöra sökning efter specifikt material i 

olika samlingar används metadata, vilket är en viktig delkomponent i 

digitaliseringsprocesser. Metadata är strukturerad data om data - information som 

underlättar hantering och användning av annan information. Metadata återger information 

om föremål såsom struktur, skapare, format samt teknisk information som lagras i databaser 

(databrunn) och är viktigt för att få tillgång till material i det digitala förvaret (Lagoze & 

Payette, 2000). Enligt Lee (2001) är katalogisering av sökbar data en viktig aspekt som 

bidrar till att slutanvändare enklare kan hitta material samtidigt som de som administrerar 

digitaliseringen lättare kan hålla reda på utvecklingen av projekten. 

 Ett annat skäl för digitalisering är syftet att bevara. Visst material kan vara så skört att det 

går sönder om det fortsätter att användas. Om materialet inte tas tillvara så kan det till sist 

bli obrukbara. Gertz (2000) menar att i digitalisering för långtidsbevaring behövs det ett 

genuint intresse för att bevara, detta för att skapa en IT-infrastruktur som klarar av att lagra 

filer kontinuerligt över en längre tid. Hart (2004) anser att många bibliotek inte har 

tillräcklig expertis att använda sig av digitalisering för att bevara, då digitalisering medför 

ökad risk i att förlora material än andra bevarande alternativ.  

 Bibliotek kan även välja att digitalisera för strategiska och organisatoriska fördelar. När 

material blir digitaliserat kan det innebära minskad påfrestning för biblioteket och dess 

utrustning. Bibliotek behöver då exempelvis inte längre hantera böcker eller kopiering av 

dem. Hughes (2004) tar upp hur digitalisering kan användas för utbildning och forskning om 

man presenterar det med ett riktat upplärningssyfte. Användandet av digitala handlingar 

inom forskning ses den största möjligheten ligga inom den digitala kontexten. En miljö där 

olika informationskanaler samverkar och leder till nya slutsatser. 

 Gemensamt för många digitaliseringsprojekt är att det på något sätt måste göras ett urval 

för vilka objekt som ska digitaliseras. Urvalsfaktorn kan dock skiljas sig åt beroende på 

bibliotek och de anställdas bedömningar. Vogt-O'Connor (2000) föreslår att urvalsprocessen 

bör innefattas av tre faser, där det nomineras, utvärderas och prioriteras. Medan De Stefano 

(2000), HATII & NINCH (2003) samt Lee (2001) framför att upphovsrättstillstånd ska 

åtgärdas först, eftersom sådana rättigheter kan vara problematiska att behandla.  
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3.1 Rättsliga frågor 
En viktig aspekt inom digitala projekt är således hanteringen av juridiska frågor som 

upphovsrätt. När bibliotek genomför sina digitaliseringsprocesser så måste de ta hänsyn till 

huruvida materialet som skall digitaliseras är skyddat av upphovsrätt eller inte (Hughes, 

2004). Bibliotek måste alltså förhålla sig till lagar och regler när de ska publicera en digital 

kopia av fysisk media. Detta gäller både litteratur som är skrivet, fotograferat, filmat och 

inspelat material. Alla dessa kategorier har olika regler över hur det ska behandlas, beroende 

på vad syftet är med den digitala kopian. 

 Material som digitaliseras ligger oftast under någon form av upphovsrätt, 

upphovsrättslagen skyddar litterära och konstnärliga verk. För att ett alster skall anses som 

ett verk måste det vara ett resultat av en upphovsmans eget personliga intellektuella 

skapande och måste på något sätt vara unikt. Upphovsrättsskyddet skyddar endast 

upphovsmannens personliga sätt att uttrycka verkets innehåll.  

 

”Upphovsrätt är rättsreglerna om författares, kompositörers, konstnärers och andra 
skapande upphovsmäns rättigheter att bestämma över hur deras litterära eller 
konstnärliga verk får användas.” (Justitiedepartementet, 2005, s7). 

 

Som huvudregel varar upphovsrätten under upphovsmannens livstid och 70 år efter dennes 

bortgång. I fråga om anonyma verk gäller 70 år från offentliggörandet. När skyddstiden 

passerat är verket fritt att användas. Fotografier samt bilder som återfinns i litteratur ligger 

under egna upphovsrättsliga frågor och behandlas separat, då räcker det inte med 

författarens godkännande. Fotografer har ensamstämmande rätt över sina verk i 50 år. Om 

fotografiet utgör ett konstnärligt verk kan skydd finnas för den egentliga upphovsrätten som 

omfattar 70 år efter personens bortgång (Justitiedepartementet, 2005).  

 Att spåra upphovsrättsinnehavare och komma till en överenskommelse kan vara en 

mycket svår och tidskrävande process (De Stefano, 2000; HATII & NINCH, 2003; Lee, 

2001). Att få tillstånd är inte alltid möjligt och kan påverka ett projekt som annars verkar 

enkelt (De Stefano, 2000). De regler och normer som ligger till grund för olika material 

måste således vägas in när urvalet för digitalisering sker. 
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4 Metod 
Metod är ett omfattande begrepp, Holme & Solvang (1997) beskriver det som ett redskap för 

att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Vi kan använda oss av metoder som på 

olika sätt speglar vår studies frågeställning och kvantitativ respektive kvalitativ inriktade 

metoder är två angreppssätt som vi kan följa. Kvantitativ metod bygger på struktur medan 

den kvalitativa har en prägel av flexibilitet. I den kvantitativa metodiken förvandlas 

information till siffror och mängder av fakta som det sedan utförs statistiska analyser på. Den 

kvalitativa metodiken avser forskarens tolkning och uppfattning av information, där 

informationen inte bör omvandlas till siffror (Holme & Solvang, 1997; Merriam, 1994). 

Kvalitativa metoder kännetecknas av närhet och är principen för kunskapsutveckling (Holme 

& Solvang, 1997). Utan någon kännedom och kunskap för metodfrågor blir det svårt att 

uppnå mål med sin forskning. För att vi ska kunna uppnå målsättningarna med vår 

undersökning så krävs således ett ramverk och en bra förståelse för metoden. Det ger oss 

förutsättningar att på ett lämpligt och strukturerat sätt utföra vår undersökning.  

 Men en metod är enbart ett verktyg och besvarar inte några frågor (Merriam, 1994). I vår 

studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ ansats. Vi anser att den kvalitativa 

metodiken är mest lämpad för att kunna besvara vår frågeställning då den tillåter oss att 

komma nära respondenterna och studieobjektet. Ett kvalitativt angreppssätt har som främsta 

syfte att förstå innebörden av en viss företeelse eller upplevelse (Merriam, 1994). Då vi 

eftersträvar att skapa oss en djupare och mer fullständig uppfattning kring individer, 

moment samt digitaliseringsprocessens olika arbetsflöden i ett bibliotek så anser vi att den 

kvalitativa metoden lämpa sig väl. 

 Den relaterade forskningen som vi har använt oss av i denna uppsats är i största mån 

hämtad från Umeå universitetbiblioteks sökning av material och Google Scholar. Vi har 

använt oss av tryckta källor i form av böcker, vetenskapliga- och elektroniska artiklar. 

Metoder kan användas på flera olika sätt, för oss möjliggör det att både reflektera och kritiskt 

granska det vi gör vilket vi kommer att klargöra i nedanstående text.  

4.1 Kvalitativ metodik 
Vi har således valt ett kvalitativt angreppssätt. Genom att använda sig av ett kvalitativt 

tillvägagångssätt är det vår tolkning som ligger till grund för hur vi uppfattar de olika 

observationerna som vi deltar i (Holme & Solvang, 1997). Den kvalitativa metoden är 

information som förmedlas via ord istället för siffror (Merriam, 1994). Det har för oss 

möjliggjort att vi har kunnat samla in data i form av anteckningar och ljudupptagning. 

Informationen har genererat en helhetsbild som består av detaljerade beskrivningar om 

samspelet mellan människor och informationssystem samt deras sammanhang inom 

biblioteket. 

 Innan vi påbörjade våra intervjuer hade vi ett upplägg som vi var beredda att ändra på. Vi 

var även inställda på att anpassa oss till den rådande situationen utifrån hur intervjuerna och 

observationerna utvecklade sig. Förmågan att anpassa sig och kunna vara flexibel är något 

som kännetecknar den kvalitativa metodiken. Som forskare måste man kunna vara öppen för 

ny kunskap och ha förståelse för det som studeras. Ett sådant tillvägagångssätt ses som en 
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styrka då vi får en grundligare och bättre bild av den frågeställning som vi valt att studera 

(Holme & Solvang, 1997; Merriam, 1994).  

4.2 Kvalitativ fallstudie 
En fallstudie är en metod som används för att systematiskt undersöka en specifik företeelse 

och har som intention att förstå innebörden av denna. Fallstudier som forskningsmetod 

används i många olika situationer och omfattas vanligtvis både av observation och intervju 

(Merriam, 1994). Fallstudieundersökningar bedrivs empiriskt ute i verkligheten och syftar till 

att bidra till samlad kunskap om individuella, gruppmässiga, organisatoriska, sociala och 

politiska företeelser (Yin, 2007). Fallstudier kännetecknas av att den fokuserar på en enda 

eller några få undersökningsenheter och försöker klarlägga samspelet mellan faktorer som är 

viktiga i den specifika företeelsen eller situationen (Merriam, 1994). 

 I vår studie har vi primärt fokuserat på ett forskningsbibliotek och fallstudien har formats 

efter vår problemformulering. Merriam (1994) nämner att forskare väljer fallstudiemetoden 

för att skaffa sig djupgående insikter om vissa utvalda situationer samt för personers olika 

tolkningar av detta. Digitaliseringsprocesser i ett bibliotek berör många olika aspekter som 

personalen måste ta itu med och hantera. En fallstudie tillåter oss att fördjupa våra 

kunskaper om dessa processer och belysa samspelet mellan viktiga faktorer som kan 

påverkar digitaliseringen (Yin, 2007). 

 En kvalitativ fallstudie har inga tydliga regler eller procedurer för vad som måste följas 

under forskningens gång. Den rätta vägen är inte alltid uppenbar och avsaknaden av struktur 

har för oss möjliggjort anpassning mot oförutsedda händelser under fallstudiens gång 

(Merriam, 1994). Att få observera och intervjua respondenterna i den verkliga miljön gav oss 

en djupare inblick i hur företeelsen faktiskt fungerar. Vi menar att genom detta 

tillvägagångssätt fick vi vara med om situationer och reaktioner som annars hade varit dolda. 

Att synliggöra hela tillvägagångssättet för digitalisering, både teoretiskt såväl som praktiskt 

gav oss ett bra upplägg som vi anser var fördelaktigt för vår studie. 

4.3 Datainsamling 
I en kvalitativ fallstudie är vi som forskare det primära instrumentet när det gäller att samla 

in och analysera information (Merriam, 1994). För att samla in empirisk data har vi använt 

oss av två tekniker, intervjuer och observationer. Fokus i intervjuerna var att fastställa och 

kartlägga bibliotekets digitaliseringsprocess. Avsikten med observationen var att få reda på 

bakgrund och syfte för varje enskilt moment samt för att identifiera möjligheter, utmaningar 

och hinder med dessa moment.  

 Möjligheten att använda flera olika tekniker under datainsamlingen ses som en styrka då 

data kan utnyttjas bättre än vid andra metoder som vid surveyundersökningar (Merriam, 

1994). Intervjuer som vi utfört har både varit informant- och respondentintervjuer. 

Informant innebär att vi pratat med en person som står utanför den företeelse vi studerar 

men som har mycket att säga om det. Respondent är de personer som är delaktiga i själva 

företeelsen (Holme & Solvang, 1997). Fallstudien ägde rum i den verkliga miljön, i ett 

bibliotek där digitaliseringsprocessen med de olika momenten figurerar och där människor 

arbetar till vardags.  
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4.3.1 Intervju 
För att få en allmän och grundlig uppfattning om digitalisering i bibliotek gjorde vi först en 

pilotintervju med informant A. Intervjun gav oss uppgifter som vi behövde för att kunna 

identifiera de teman som vi ansåg var relevanta för vår studie (Hartman, 2004). Vi anser att 

pilotintervjun är av viktig karaktär för fortsatt samarbete men även för lärdom till kommande 

intervjuer. Utifrån pilotintervjun fick vi även inblick i vårt egna sätt att intervjua, vilket vi tog 

lärdom av och diskuterade för kommande intervjuer. Vi ansåg bl.a. att bättre förberedelse 

och tydligare anteckningar kan göras annorlunda och modifieras för kommande intervjuer. 

Detta blev sedan grunden till de övriga intervjuerna och den intervjuguiden som vi 

utformade. Intervjuguiden användes för att få struktur och stöd i våra intervjuer (se bilaga 6). 

Utöver våra intervjuer så har vi även tagit del av litteratur som böcker, artiklar och annat 

material som på olika sätt kan relateras till bibliotek, processer och digitalisering. 

 Intervjuer har utförts med en informant och fem respondenter på ett utvalt bibliotek. 

Samtliga som intervjuades arbetar och delvis ansvarar för digitaliseringsprocesserna inom 

organisationen. Vår första intervju var med informant A som har en ledande roll inom 

biblioteket. Vi använde oss av vårt kontaktnät för att komma i kontakt med personen. 

Anledningen till att vi valde att ta kontakt med informant A var för att vi ansåg att denne 

hade mycket övergripande kunskap inom området, vilket ses som ett teoretiskt urval 

(Merriam, 1994). Informant A gav oss en inblick i hur ett forskningsbibliotek fungerar och 

vilka aspekter som har betydelse när det kommer till digitalisering, vilket gav oss förståelse 

för organisationen (Merriam, 1994). Vi fick även en bättre inblick i vilka kostnader det finns 

när det kommer till digitalisering, lagringskapacitet, hur lokalerna ser ut, vilka tekniska 

maskiner som används, i vilken omfattning det sker och vilken strategi biblioteket har 

gällande digitalisering. Informant A förtydligande också att det var en annan avdelning vi 

skulle prata med för att få djupare inblick i det vi ville undersöka. 

 Vi blev presenterade för respondent B inom biblioteket som har lång erfarenhet av 

digitalisering på nationell nivå. Enligt Hartman (2004) ses detta som ett snöbollsurval i och 

med att vi valde de personer som är lättillgängligas för ändamålet. Respondent B berättade 

ganska omgående att digitalisering inom biblioteket är en omfattande process med många 

aspekter att ta hänsyn till.   

 Våra intervjuer har varit öppna och löst strukturerad, med frågor som ”hur”, ”varför” och 

”kan du berätta mer...”. Vi har ställt öppna frågor i syfte att inte genera svar som ”ja” eller 

”nej.” Vårt förfarande kan ses som en ostrukturerad och ej standardiserade intervjuer. Det 

karakteriseras av att frågorna som vi har ställt inte är förutbestämda och att de intervjuade 

tillåts till stora delar själv bestämma vad som ska diskuteras (Hartman, 2004). Löst 

strukturerade frågor är bra att använda sig av när man vill veta vad som är viktigt för 

individen genom att den får utrymme att tala om vad som är viktigt för denne (Hartman, 

2004). För att få respondenterna att öppet tala om organisationen, sina tankar och 

reflektioner så har vi låtit intervjuerna likna en informell konversation. Genom detta 

angreppssätt undgick vi alltför stor styrning, i den mån konversationen var relaterade till vårt 

ämne (Hartman, 2004). Under intervjuerna var vi beredda på att ändra vårt upplägg, om vi 

upptäckte att frågeställningen var missvisande eller att vissa saker fallit i glömska så 
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korrigera vi detta (Holme & Solvang, 1997). Intervjuerna dokumenterades med hjälp av 

ljudupptagning. 

 

Anställd Titel Intervjulängd 

Informant A Avdelningschef 60 + 30 min 

Respondent B  Arkivchef 60 + 30 + 60 min 

Respondent C Bibliotekarie 30 min 

Respondent D Tekniker 30 min 

Respondent E Senior arkivarie 30 min 

Respondent F Senior arkivarie 30 min 
  

Tabell 1: Respondenter och informanten i studien. 

4.3.2 Observation 
En deltagande observation är kanske den viktigaste metoden när det gäller att samla in 

information under en fallstudie och inleds alltid med en startfas, som innebär tillträde till 

platsen som observationen äger rum i (Merriam, 1994). I vår studie genomgicks detta via 

respondent B som presenterade oss för deltagarna och deras arbetsplats. För att få en 

strukturell syn över digitaliseringen inom Omega biblioteket var både vi och respondent B 

eniga om att en observation skulle förtydliga verksamhetens omfattning samt bringa klarhet i 

de subjektiva val som är svåra att förklara öga mot öga. 

 Vår roll som observatör kan utformas på olika sätt, en observation kan antigen vara öppen 

eller dold. Vår studie baseras på öppna observationer och det relateras till att deltagarna i 

undersökningen vet och har accepterat att vi fungerar som observatörer. Deltagarna är alltså 

införstådda med att vi gjort en kartläggning av vissa faktorer som rör individernas och 

organisationens sätt att fungera. När vi presenterade vårt arbete var vi vardagligt klädda för 

att smälta in i gruppen och få deltagarna att känna sig väl tillmods (Holme & Solvang, 1997). 

Vi förklarande för deltagarna varför vi ville observera dem, hur vi skulle behandla insamlad 

data och att de kommer vara anonyma i det som medges och i den text vi behandlar. 

 Under själva observationen blev vi så kallade forskande deltagare, vilket innebär att vi 

deltar i en social situation som personligen endast är engagerad i vissa delar för att kunna 

fungera i rollen som forskare (Merriam, 1994). För att kunna ta del av så mycket information 

som möjligt om digitaliseringsprocessen valde vi att göra öppna observation där vi spelade in 

vad respondenterna uttryckte med hjälp av ljudupptagning.  

 

 

Anställd Observationslängd 

Respondent C 40 min 

Respondent D 90 min 

Respondent E 30 min 

Respondent F 60 min 

 

Tabell 2: Genomförda observationer. 
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4.4 Dataanalys  
Vår analysfas handlar om att vi ska omvandla relevant information till kunskap (Hartman, 

2004). Information från intervjuer och observationer har vi både antecknat och spelat in. Det 

inspelade materialet transkriberades först, för att sedan sammanställas. Sammanställningen 

av transkriberingen gjordes i ett dokument och är en redogörelse över vad varje respondent 

har sagt under observationens gång. Eftersom respondenterna fick uttrycka och förklara sig 

relativt fritt så bidrog det till överskådlig dokumentation som vi sedan använde för att välja ut 

relevant information. Det insamlade datamaterialet bidrog även till att vi fick stöd i vårt 

arbete med att förstå och beskriva de olika händelseförloppen inom Omega biblioteket. För 

att exemplifiera vad respondenterna har framfört så kommer vi presentera citat från 

intervjuerna i kapitel sex och sju, detta för att styrka detaljerade beskrivningar som har 

framkommit. Detta anses vara en bra sak att göra då man vill lyfta fram viktig information 

(Holme & Solvang, 1997). Det transkriberade materialet har även skickats för kontroll och 

godkännande till berörda personer i syfte att undvika missförstånd, vilket Holme & Solvang 

(1997) föreslår. 

4.5 Etiska ställningstaganden 
Etik är moralens teori, värden och normer som aktualiseras i en konkret situation och som 

påverkar konkreta handlingar. Etik kan uppfattas som ett systematiskt medvetande och 

bearbetande av de principer, värden och normer som ingår i moralen. Etik omfattar principer 

och teorier som bör användas för att analysera och kritiskt pröva dessa premisser. Således är 

det viktigt att de etiska förutsättningarna för forskning blir föremål för kritisk granskning 

(Holme & Solvang, 1997). 

 I vår studie har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som förespråkas av 

Vetenskapsrådet (2002). Dessa fyra principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet och de utgör tillsammans individskyddskravet, 

som finns för att skydda mot otillbörlig insyn i individens vardag. Vi har under vårt arbete 

respekterat den enskilda individen och ständigt vägt dennes uppgifter mot forskningskravet 

för att bibehålla kvalitet och för att säkerställa individens integritet. Vi förhåller oss till 

konfidentialitetskravet, vilket innebär att vi anonymiserar personuppgifter och relaterad data 

så långt det går. Det vill säga, personer i forskningen skall förbli så pass anonyma att ingen 

obehörig person kan ta del av en personens identitet och om data är tillräckligt detaljerad 

måste vi vidta åtgärder för att försvåra denna process.  

 Nyttjandekravet innebär att uppgifter som vi har fått ta del av under studien, kommer inte 

att vidarebefordras eller säljas för kommersiellt bruk eller icke vetenskapliga syften. För att 

kunna väga kunskapstillskottet mot eventuellt negativa konsekvenser kommer berörda parter 

att få ta del av känsliga avsnitt som berör deras deltagande i denna publicering genom att de 

blir tillfrågade när de intervjuvas (Vetenskapsrådet, 2002). De berörda parterna har under 

informationsinsamling blivit informerade om vårt syfte med uppsatsen. De har även blivit 

informerade om att uppgifter som de lämnat kommer att behandlas konfidentiellt och att det 

är frivilligt för dem att delta samt att avbryta samarbetet när som helst. Uppgiftslämnarna är 

medvetna om att vårt material kommer att publiceras som en offentlig handling och har gett 

sitt samtycke till detta. 



16 
 

4.6 Metodologiska reflektioner 
För oss har den kvalitativa metoden inneburit ett verktyg för att strukturera upp vårt arbete. 

För att kunna göra en djupgående analys av de olika momenten som Omega biblioteket 

omfattas av använde vi oss av de personer som arbetar med detta till vardags och har den 

aktuella kunskapen. Urvalet av intervjupersonerna skedde i samråd med respondent B. I och 

med att vi blev tilldelade personer på detta vis finns det en risk med att urvalet inte blir lika 

representativt då personer som har för djupgående kunskaper inom området kan övertyga 

och förvränga verkligheten (Holme & Solvang, 1997). Spridningen av urvalet var något som 

försvårade vårt arbete ur en kvalitativ synpunkt eftersom det finns ett begränsat antal 

personer som arbetar med digitaliseringsprocessen. Fördelen med att vi fick respondenterna 

tilldelade var att vi snabbt kunde få tid till intervjuer och observation.  

 Under vårt arbete insåg vi att det inte fanns möjlighet att göra en totalundersökning av det 

undersökta bibliotekets alla avdelningar eller enheter (Hartman, 2004). För att täcka in de 

olika momenten i processen anser vi att urvalsmetoden med tilldelning av fem stycken 

respondenter är tillräcklig. Då vår studie är djupgående på specifika moment menar vi att det 

inte är den kvantitativa delen som ska styra, utan vi lagt fokus på vilka begränsningar som 

finns i digitaliseringsprocessen utifrån de anställdas val och informationstekniken i Omega 

biblioteket.  

 Djupet i analysen av digitaliseringsprocessen var ett ständigt återkommande 

omständighet för att vi skulle förstå de anställdas val i de olika momenten. De öppna 

intervjuerna och observationerna med respondenterna tydliggjorde vår bild över dessa 

moment. En oro som Merriam (1994) tar upp när man deltar i en observation är hur det skall 

skapa mening med informationen som förmedlas och organisera till ordnad information. 

Konsekvenser av ett sådant angreppsätt är att informationen blir väldigt svår att jämföra med 

varandra då det kan vara olika problemupplevelser och helt andra förhållanden som gäller 

mellan olika personer och deras uppfattning av detta. Den stora risken med att ändra i 

materialet under intervjuerna är att informationen som kommer fram blir ännu svårare att 

jämföra då informationen inte blir lika entydig (Holme & Solvang, 1997). Vi upplevde inte 

detta som något större problem då respondenterna själva påpekade att det var mycket 

information att ta del av och om det var något som var oklart fick vi ta kontakt med dem igen 

för att reda ut eventuella frågetecken. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

5 Omega biblioteket  
Under det senaste året har det studerande Omega biblioteket genomgått strategiska 

förändringar och gjort flera investeringar för att öka digitaliseringen av lokalt material. 

Inköpet av digitaliseringsroboten Treventus är ett sådant exempel. Syftet med roboten är att 

biblioteket ska påbörja massdigitalisering av vetenskapliga samlingar för att öka synlighet 

och tillgänglighet av material som ännu inte digitaliserats (Verksamhetsplan Omega 

biblioteket, 2013). 

 I Omega bibliotekets digitaliseringsprocess finns tre olika kategorier av litteratur som 

mynnar ut i fyra olika flöden. Dessa flöden består av litteratur från det egna biblioteket och 

innefattar: RARA, Äldre avhandlingar, Ebooks on Demand (EoD) samt Arkiv och 

handskrifter. RARA böcker och EoD kan tillhöra samma kategori men har olika flöden.  

 RARA böcker är bibliotekets äldre samlingar och syftar till att ”lyfta fram de osynliga 

böckerna” som oftast är för känsliga att lånas ut. Äldre avhandlingar, är vetenskapliga 

avhandlingar från 2004 eller äldre. Tjänsten EoD är ett internationellt samarbete mellan 

flera bibliotek och har som syfte att synliggöra lokala böcker från 1500-1900 talet. Dessa 

böcker består oftast inte av någon upphovsrätt eftersom de är så gamla och kan beställas som 

en digital kopia, förutsatt att boken inte skadas vid skanning. Beställning görs direkt i den 

lokala katalogen, via Libris eller via EoD-nätverks samkatalog Eodise. Kartor, ritningar, 

fotografier samt arkivhandlingar tillhör Arkiv och handskrifter och är material ur bibliotekets 

handskriftssamling som digitaliseras och publiceras som nedladdningsbara filer. 

 Omega biblioteket strävar hela tiden efter att höja kvaliteten i sin verksamhet genom att 

förstärka teknikstöd och systemutveckling för att behålla en stabil och uppdaterad IT- 

infrastruktur. Ett exempel är införskaffandet av en databrunn som ska tydliggöra bibliotekets 

e-tjänster. Databrunnen har till uppgift att indexera bibliotekets innehåll och publicera det 

som biblioteket vill offentliggöra. För att kunna kvalitetssäkra detta förs ett samarbete med 

universitetets institutioner om de fysiska och virtuella samlingarna med avseende på 

kostnad, användning, funktionalitet och rättigheter. Genom detta arbetssätt önskar 

biblioteket att få bättre förståelse för användarnas krav och önskemål. (Kvalitetssystem 

Omega biblioteket, 2013). 

5.1 IT-stöd vid digitalisering av litteratur 
För att åstadkomma bra kvalitet och ett önskvärt resultat vid digitalisering så använder 

Omega biblioteket olika mjuk- och hårdvaror som dagligt IT-stöd.  

 Mjukvarulösningen ScanFlow Professional är programmet som sköter hela 

informationsflödet i processen och automatiserar större delen av arbetet, beroende på 

objektets omfattning. Oavsett vilket flöde eller hårdvara som används så är det alltid 

ScanFlow som hanterar processen. Som komplement till efterbearbetning för inskannat 

material kan även mjukvaruprogrammen ScanGate, Photoshop och Capture Perfect 

användas. När materialet har digitaliserats så berikas det med metadata som indexeras mot 

bibliotekets databrunn. Databrunnen är länkad mot Libris som fungerar som en samkatalog 

mellan svenska bibliotek (Forsberg, 2012). För att det indexerade materialet ska bli sökbart 

tilldelas varje objekt ett Libris-ID.  
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 När det gäller bibliotekets Äldre vetenskapliga publiceringar används databasen DiVA, 

som är ett nationellt samarbete mellan flera forskningsbibliotek om öppen tillgång till 

forskningsresultat. Förutom att öka synligheten och effektiv spridning av material har DiVA 

funktionen ett digitalt arkiv för långsiktigt bevarande. 

 För att visa publicerade RARA böcker på Internet används presentationsprogrammet 

BookView. Mjukvarulösningen illustrerar boken i sin helhet med det gamla ursprungliga 

utseendet.  

 I huvudsak består Omega bibliotekets hårdvara av tre digitaliseringsmaskiner, Treventus 

(ScanRobot 2.0 MDS), bokskannern Zeutschel samt dokumentskannern Canon DR-9050C. 

Treventus skannern är avsedd för stora volymer, bunden litteratur och har enligt personalen 

en ungefärlig kapacitet på 1500 sidor i timmen för moderna böcker. Om det måste göras tid 

för bok byte, inställningar m.m. ligger nivån snarare kring 600 sidor i timmen och för äldre 

böcker är resultatet ännu lägre. Utförandet sker genom att en bok ligger på rygg och ett 

objektiv suger upp och skannar insidorna av boken (två sidor åt gången). När maskinen inte 

anses lämplig använder personalen istället bokskannern Zeutschel. Bokskannern är inte lika 

effektiv som Treventus eftersom den kräver mer handpåläggning från personalen. 

Anledningen till det är att boken placeras på en platta som höjs mot en glasskiva med hjälp 

av fotpedaler, ungefär som en tryckpress. När boken ligger tryckt mellan plattan och 

glasskivan så kommer det ner en bländare som läser av sidorna. Att sänka, höja, styra och 

byta sidor är således ett tidskrävande manuellt förfarande. Den mest automatiska samt 

effektivaste maskinen är dokumentskannern Canon och den används främst när objekten är i 

bok- eller artikelform.   
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6 Digitaliseringsprocessen 
Genom våra observationer har vi identifierade fyra faser som tillsammans utgör Omega 

bibliotekets digitaliseringsprocess. Varje fas består av ett eller flera moment som i sin tur 

består av riktlinjer, där särskilda krav ska uppfyllas genom olika val och aktiviteter. För att få 

en strukturerad vy över förfarandet har vi skapat en modell över digitaliseringsprocessens 

faser: urval, upphovsrätt, konvertering och tillgängliggörande, vilket reflekteras i figur 1. 

Momenten i varje fas är ordnade efter specifika sätt för varje ändamål och programvaran 

ScanFlow definierar vilken ordning dessa moment skall komma samt hur de ska anropa 

varandra. För att biblioteket ska kunna hantera omvandlingen från analoga objekt till digitala 

kopior behövs olika typer av arbetsflöden i digitaliseringsprocessen.  

 I bibliotekets nuvarande arbetsmetod väljer de att bara digitalisera objekt som är 

upphovsrättsgodkända och eventuellt objekt som är för känsliga att lånas ut. Oavsett vilket 

objekt som ska digitaliseras skapas det alltid ett dokument med information om Libris-ID, 

antal sidor, spikblad och upphovsrätter m.m. Dokumentet anger vilka moment som är klara 

och är en viktig handling som följer med objektet genom hela digitaliseringsprocessen.  

 
Figur 1: Vår modell av Omega bibliotekets digitaliseringsprocess. 
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6.1 Fas 1 - Urval 
Första fasen som vi undersökte i bibliotekets digitaliseringsprocess var urvalet av material 

som ska omvandlas till digitalt format. Urvalet och prioritering kan ske på flera sätt men det 

som ständigt prioriteras först för digitalisering är det efterfrågat material EoD, eftersom det 

är kunder som betalar för den tjänsten. När Omega biblioteket får en beställning görs det 

först en kontroll över att upphovsrätter är i ordning för digitalisering och publicering. 

Omfattningen av EoD beställningar ligger uppskattningsvis på en bok per vecka och 

beställningarna kan komma från hela världen.  

 Det händer även att biblioteket får beställningar på hela projekt från företag, 

organisationer eller privatpersoner. Nyligen gjorde exempelvis biblioteket ett stort 

digitaliseringsprojekt till ett museum. När vi frågade varför museet inte valde att digitalisera 

själva, svarade respondent C: 

 

”Först trodde de att det räckte med att köpa in en skanner men när de började inse att 
de måste långtidslagra, byta medium, göra om filerna, spara filerna och märka upp 
dem med metadata och sådant, då kontaktade de oss [...]. Vi har det här i ryggen, så 
pass bra utbildad är vi att vi vet att det ska vara väldigt bra kvalitet och att vi ska ha 
säker långtidslagring samt drift, lagringen är en viktig del.” (Respondent C). 

 

Om materialet inte är finansierat sker urvalet oftast i enlighet med hur värdefullt, ömtåligt, 

eller efter anställdas omdöme. Är materialet populärt kan det också bidra till urvalskriteriet 

då de anställda kontinuerligt undersöker vilka böcker som har hög utlåningsfrekvens. 

 Ömtåliga och värdefulla böcker som RARA har också hög prioritet, detta är främst för att 

biblioteket vill skapa säkerhetskopior i bevaringssyfte för böcker som är i så dåligt skick att 

originalet inte bör användas. Både HATII & NINCH (2003), Lopatin (2006) och Ross (1999) 

påpekar att digitalisering av äldre litteratur kan ske ur bevarande synpunkt samt för att 

tillgängliggöra ett visst material. Omega bibliotekets Arkiv och handskrifter har ett ömtåligt 

arkiv som skyddskannas, då sker urvalet efter skicket på objektet oavsett om det får 

publiceras eller om det är efterfrågat material. 

 När det gäller Äldre vetenskapliga publiceringar baseras urvalet på avhandlingar, 

rapporter och tidskrifter. Biblioteket har valt att börja från år 2004 och bearbeta sig bakåt 

med anledning av att det är lättare att hitta folk som lever och på så sätt få tag i 

upphovsrättsmäns godkännande. 

6.2 Fas 2 - Upphovsrätt 
I andra fasen sker upphovsrättmomentet, ett utmanade moment som på förhand inte går att 

fastställa när det blir klart. Alla objekt eller litterära verk omfattas av olika lagar och regler, 

beroende på när de granskas. Ett verk kan innehålla flera upphovsrättsliga frågor men även 

åtskilliga upphovsmän. Upphovsrätt kan bl.a. behandla PUL, verkshöjd, 

generalstabstillstånd, samt BUS-avtal (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige) och kan bli 

komplicerat när det är många upphovsrättsaspekter involverade. 

 När personalen i Omega biblioteket arbetar med dessa frågor gör de det för att materialet 

ska kunna publiceras digitalt. För att upprätthålla ordning på de olika upphovsrätterna har 
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biblioteket en ”problemhylla.” I hyllan samlas och bearbetas material efter omdömena går 
bra, går lite sämre, går sådär, börjar bli kärvt och hopplöst. Beroende på hur långt de har 

kommit med upphovsrätterna så kategoriseras och placeras materialet utifrån det. 

Respondent C beskriver ett exempel som finns i ”problemhyllan” såhär:  

 

”Här har vi ‘Time, space and man’ med 27 stycken upphovsrätter, de flesta är från 
USA, Kanada, Australien och Sydamerika. De heter sådant som Ralf Anderson och 
jag kan för mitt liv inte lista ut vilka de är. Sedan är nästa problem att Bonniers, 
Arnqvist eller Excellent har varit med och bekostat utgivningen av den...” 
(Respondent C).  

 

För att få tag i berörda personer och deras godkännande använder sig Omega biblioteket av 

ett formulär. Under vår observation framkom det att personalen känner till och har hjälpt 

många författare. Deras erfarenhet inom yrket bidrar till att de lättare kan hitta upphovsmän 

och därigenom snabbare få ett godkännande för publicering.  

 Digitalisering av litteratur som har getts ut av förlag hanteras sällan för det anses inte som 

ekonomiskt försvarbart. Ibland kan det dock hända att det finns vissa delar i litteraturen som 

inte berör förlag och då kan det publiceras. Det materialet som har flest upphovsrättsliga 

frågor är Äldre vetenskapliga publiceringar som är betydligt nyare material än de andra 

flödena. Allt material passerar och kontrolleras i detta upphovsrättsmoment, men det är 

sällan RARA, EoD samt Arkiv och handskrifter berörs av det då de är av äldre karaktär. 

6.3 Fas 3 - Konvertering 
Konverteringsfasen består av flera tekniska moment och behandlar: preparering, bildfångst, 

kvalitetskontroll samt bildbehandling. Konverteringen innebär omvandling av analoga objekt 

till digitala kopior och beroende på objektens utformning får personalen göra subjektiva val 

som berör preparering av det analoga objektet. Resultatet av dessa subjektiva val resulterar i 

vilket flöde objektet tar i de olika momenten. Eftersom alla digitaliseringsmaskiner har olika 

kapacitet så kommer valet av maskin spegla effektiviteten för digitaliseringsprocessen.            

Preparering 
Innan prepareringen skapas en post för det kommande digitala objektet i Libris med uppgift 

om att digitaliseringen har påbörjats. Den nya postens ID-nummer, Libris-ID, används som 

identitet i den fortsatta digitaliseringsprocessen. I detta moment rengörs och kontrolleras 

litteraturen efter eventuella bekymmer som kan påverka skanningen. Det är en subjektiv 

bedömning av personalen om vad som kan orsaka problem, vanligt förekommande är 

trycksvärta, utvik, språk, lim och hur hårt bunden boken är. Respondent D beskriver en 

situation vid inskanning:  

 

”Jag brukar kolla om det är svag text och om jag måste öka skärpan eller kontrasten. 
Ibland är de bra, ibland kan de vara dåliga och då måste jag ändra inställningarna.” 
(Respondent D).  
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I detta sammanhang är det samma personal som sköter bildfångsten som prepareringen av 

boken. Det är de som är införstådda i vilka olika problem som kan uppstå vid 

bildfångstmomentet med en dåligt preparerad bok. Ett sådant exempel kan vara om det inte 

finns några sidnummer att tillgå, då görs det paginering med blyerts för att hålla reda på 

sidnummer vid inskanningen. Vilken skanner personalen väljer baseras på preparerings 

resultat d.v.s. storleken på boken, hur hårt bunden den är samt antalet sidor den innehåller.  

 Eftersom maskinerna har olika egenskaper kan det påverka bokens skick. Finns det 

dubbletter av ett visst objekt används Canon skannern som är effektivast. För att kunna 

använda Canon skannern så måste bokryggen avlägsnas, då gör personalen en ”giljotering” 

av boken. Anledningen till detta är att skannern endast tar emot lösa pappersark och efteråt 

är boken obrukbar. Innan bildfångstmomentet prepareras och städas skannrarna för att 

förhindra problem vid inläsningen. Personalen använder sedan förinställda inställningar som 

matchas för varje objekt som ska läsas in.  

Bildfångst 
I bildfångstmomentet skapas ett jobb i vald skanner där varje jobb döps till ett unikt Libris-

ID. Metadata skrivs in som sedan indexeras mot databrunnen för att möjliggöra sökningar 

från exempelvis Libris. Bildfångsten sker i 400 dpi för Treventus och 300 dpi Zeutschel, vilka 

också är de mest manuella och långsammaste skanningsmaskinerna. I alla inskannade filer 

lämnas det en marginal runt omkring för att öka möjligheten till att beskära och korrigera 

filerna i efterhand. Med Canon skannern sker bildfångsten i 600 dpi och den används oftast 

med Äldre vetenskapliga publiceringar eftersom boken kastas efteråt. All bildfångst sker i 

formatet TIFF, då det är enligt respondent B & F är ett okomprimerat och beständigt format. 

Alla RARA böcker skannas in i färg för att behålla originalets karaktär och för att bättre 

illustrera boken för användarna. 
               

”När det gäller RARA var vi inte bara intresserade utav textmassan utan vi var 
intresserade av boken som föremål. Man ska se hur den ser ut med pärmar och det 
gör man faktiskt inte när man kör den som Äldre vetenskapliga publiceringar.” 

(Respondent F).  

Kvalitetskontroll 
I alla moment gör personalen kontinuerliga kvalitetskontroller som försäkran om att 

materialet och texten är tillräckligt skarpt samt för att se att alla sidor har kommit med under 

bildfångstmomentet. Mjukvaran ScanGate möjliggör för automatiska korrigeringar så att 

varje sida som skannas in rätas upp och inte blir sned. I de fall som det uppstår bekymmer 

gör personalen manuella kontroller mot originalet, detta för att avgöra om materialet är 

tillräckligt bra eller om det måste göras om för ett bättre resultat.  

 

”Värst är det med avhandlingar som innehåller diagram, om det t.ex. är ett diagram 
med en stadig kurva som i en ekonomi avhandling, då tänker mjukvaran ’wow’ det 
där är sidan och så korrigeras allt efter det där lilla diagrammet.” (Respondent C).   
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Om Treventus eller Zeutschel används under bildfångsten så gör personalen kontinuerliga 

kvalitetskontroller så att sidorna ser bra ut samtidigt som de skannas in. Bredvid skannrarna 

sitter en skärm som underlättar bedömningen och för att stoppa utförandet om en sida 

behövs göras om. Om framsidan på objektet är i färg så skannas den i färg, annars är det 

svartvit som gäller för att få mindre storlek på filerna.  

Bildbehandling 
Bildbehandlingsmomentet innefattar import av filer som är inskannade och materialet 

beskärs, bearbetas och korrigeras för ett presentabelt resultat. Bildbehandlingen är ett 

manuellt arbete som i nuläget inte går att automatisera. Personalen måste således skicka 

vidare flödet till nästa moment när de har skapat PDF och JPEG filer som de använder vid 

publiceringen.            

 

”I början när jag var ny gjorde jag en gång ändringar på originalet. Efter att jag 
hade skannat 500 sidor så råkade jag göra fel i en klippram innan jag hade tagit en 
säkerhetskopia. Programmet har ingen ångerknapp så det som är gjort är gjort, då 
är det bara att börja om.” (Respondent D). 

 

En sista kvalitetskontroll görs av alla sidor innan de skickas vidare för OCR läsning. OCR 

läsningen skapar ett index över alla ord i boken och möjliggör sökning i den färdiga PDF 

filen. OCR läsningen görs automatiskt av en separat dator som tar in flödet via ScanFlow och 

presenterar hur många procent som har lyckats. För att läsningen i OCR skall bli så bra som 

möjligt ska texten helst vara skriven i textstilen antik eller fraktor. Det innebär att Arkiv och 

handskrifter inte OCR läses då det är handskrivet material.  

 

”RARA flödet är lite kortare än de andra flödena, vi behöver inte göra så mycket med 
dem eftersom de ska vara så original som möjligt och illustrera originalets utseende.” 
(Respondent D). 

6.4 Fas 4 - Tillgängliggörande  
Den slutliga fasen innefattar alla aspekter som måste tas i hänsyn innan publicering kan ske. 

I denna fas möts den digitala kopian och upphovsrättshandlingarna innan de slutligen läggs 

upp i respektive datakatalog för publicering. Master- och surrogatfiler för alla typer av objekt 

kopieras till lokal backup samt till ett backup-system för långtidslagring. Vissa av filerna 

kopieras även till en extern hårddisk. När säkerhetskopieringarna är klara kan Omega 

biblioteket påbörja förberedelserna för publicering, där personalen kontrollerar det 

inskannade materialet med arkivförteckningen. När biblioteket utför en webbpublicering så 

länkas PDF-filerna till arkivförteckningen och digitaliserade arkiv. Filerna är 

nedladdningsbara och det finns i dag cirka 35000 sidor att tillgå. Uppskattningsvis 

tillkommer det mellan 5000 - 10000 sidor per år. Användarna kan komma åt de publicerade 

filerna via EoD tjänsten, Libris, DiVA, Album katalogen och Omega bibliotekets hemsida. 
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7 Svårigheter i digitaliseringsprocessen 
Med vår studie ville vi rikta in oss på digitaliseringsprocessen vid ett utvalt bibliotek för att 

iaktta och identifiera de olika moment som påverkar processen. För att göra detta ur ett 

systemperspektiv har vi valt att använda oss av Black Box Diagram (Stowell & Welch, 2012), 

detta för att urskilja vilka input-output som momenten omfattas av (se bilaga 5). Genom att 

kombinera Black Box med observationerna gav det oss en förståelse över hur alla moment 

samverkar tillsammans (se bilagor 1-4). Att se helheten och momentens samband ger oss 

möjlighet avgränsa oss till den digitaliseringsprocess som är relevant för vår studie. 
 Avgränsningen till de moment som utgör digitaliseringsprocessen gjorde att vi kunde dela 

upp det i faser för att sedan skapa en överskådlig struktur över processen, som illustreras i 

figur 1. Genom att skapa teoretiska värden utifrån observationerna förväntar vi oss kunna 

presentera en alternativ syn över digitaliseringsprocessen.  

7.1 Processflödesanalys 
Något som framkom tidigt genom våra observationer var att Omega väljer att kontrollera 

upphovsrättsfrågorna innan de påbörjar digitaliseringen av det valda objektet. Enligt De 

Stefano (2000) är detta ett bra tillvägagångssätt när biblioteken ska göra ett urval över vad 

som ska digitaliseras. Upphovsrättsliga frågor är som vi tidigare påpekat ett omfattande 

moment som inte har något bestämt datum för när det är klart. Att arbeta efter detta sätt 

skapas en tydlig struktur över vad som skall hända med litteraturen från första till sista 

momentet, i och med att det sällan sker missförstånd över vad som får publiceras. Det 

studerande biblioteket arbetar följaktligen med ett urval som baseras utefter vad de får 

publicera.  
 Dagens omfattning av konverterat material upplever personalen inte som något problem, 

vare sig hård- eller mjukvarumässigt. Beträffade lagring och långtidslagring så utökas detta 

successivt efter bibliotekets behov. Det sker hela tiden teknikskiften på lagringssidan och 

lagringsmedium går ur tiden. Det innebär att det måste finnas en medvetenhet för att 

kontinuerligt konvertera utgående lagringsmedium till nya medier. Det är en kostsam lösning 

och det är därför viktigt att välja framtidsäkra lagringsmedium. 
 I tabell tre visas teoretisk data över hårdvarans kapacitet. Siffrorna representerar antalet 

sidor som skannrarna kan producera digitalt i okomprimerat TIFF format per timme. 

Framställningen av de teoretiska värdena är uppskattat av personalen som arbetar med den 

dagliga driften och genom våra observationer. Det bör tas i beaktning att dessa värden kan 

variera beroende på objektets storlek.  

 

 Treventus Zeutschel Canon ScanFlow  

Personalens 

uppskattning 

2400-5600 

sid/dag 

1000-1500 

sid/dag 

38400–43200 

sid/dag 

1500< 

sid/dag 

 
Tabell 3: Sidor per dag som kan digitaliseras, mätt utifrån respektive hård- och mjukvara. 

 
Omega har sedan hösten 2012 digitaliserat cirka 600 stycken volymer samt 27000 sidor. 

Volymer omfattar böcker och forsknings material, medan sidor är lösa ark. Om vi räknar med 
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att en bok i snitt är 150 sidor lång och ett år omfattar 220 arbetsdagar, blir detta ett 

ungefärligt snitt på 500 sidor per dag. 

7.2 Hinder i processen 
Att sätta bildfångstmomentet i centrum för hela processen skapar en alternativ syn på hur 

digitaliseringsprocessen kan genomföras och styr hur snabbt ett objekt kan omvandlas från 

analogt till digitalt format. Det är också utifrån detta moment som vi har hämtat våra 

teoretiska värden som vi väljer att applicera på de andra momenten i processen.  
 Genom att titta på hårdvarukapaciteten kunde vi få fram en uppskattning över det 

maximala antalet sidor som kan skapas i bildfångstmomentet. De teoretiska värdena som vi 

har räknat fram kan vi jämföra med nuvarande värden, för att urskilja vilka moment i 

processen som kan skapa problem och vilka faktorer som orsakar dem.  
 Utifrån tabellen kan vi urskilja ett teoretiskt spann av antalet sidor per dag som ligger 

mellan 42000 och 50000 sidor. Detta spann är det maximala teoretiska värdet, om alla 

maskiner körs parallellt i en hel dag. Det teoretiska värdet tar inte hänsyn till de olika 

momenten som återfinns under de olika faserna i digitaliseringsprocessen. De teoretiska 

grunderna presenterar inte heller bok byte eller service av maskinerna. Om vi ökar antalet 

sidor i processen, från nuvarande till det teoretiska har vi identifierat tre hinder.  
 Första hindret som vi vill synliggöra är upphovsrätter. Det är egentligen inget hinder för 

Omega att digitalisera allt material som biblioteket innehar, förutsatt att det inte publiceras 

när rättigheter saknas. Som exempelvis vid Smithsonian Institute i USA som har beslutat att 

digitalisera hela sin kollektion på 137 miljoner objekt (Hughes, 2012). I dag finns det inte 

någon tydlig deadline över när dessa objekt blir färdigställda. Ett moment utan angiven 

projekttid så tidigt i processen påverkar de andra momenten att nyttjas effektivt. Samtidigt 

blir planeringen lidande eftersom det inte går att säga när och hur mycket som ska gå vidare 

till nästa moment.  
 Hinder två uppstår när digitala objekt kommer in i ScanFlow. Enligt respondent B har 

mjukvaran begränsningar när 10 volymer eller mer passerar på en dag. När det bildas köer i 

ScanFlow finns det risker med att det börjar dyka upp ”spökjobb” (tidigare arbeten) i 

systemet. När objektet ska importeras till bildbehandlingsmomentet med hjälp av ScanFlow, 

observerade vi en väntetid på cirka 10 minuter för en bok som var 286 sidor lång. En ökad 

tillströmning i ScanFlow skapar svårigheter för kommande moment. Om exempelvis en sida 

måste skannas om hamnar den sist i kön och väntetiden blir följaktligen längre. 

Kvalitetsaspekten och effektiviteten i processen drabbas för att mjukvaran inte kan hantera 

samma mängd data som hårdvaran kan producera. 
 Tredje hindret uppstår i bildbehandlingsmomentet och är en begränsning när personalen 

ska beskära samt korrigera filer som är inskannade. Detta är ett manuellt arbete som måste 

ta den tid det tar för att behålla den kvalitet som Omega biblioteket har uttalat. 

7.3 Alternativt processflöde 
Det som återfinns i den relaterade forskningen om Yoo & Lyytinen et al. (2010) teori om tre 

vågor av digitaliseringsprocessen innebär att vi kan titta på processen ur ett alternativt 

perspektiv. Detta behandlade omvandlingen från det analoga till digitala kopian. Om Omega 

bibliotek väljer att göra ett eller flera objekt digitala, innebär det inte att materialet måste 
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publiceras. Digitaliseringsprocessen vid det studerande biblioteket behandlar alla tre vågor 

av digitalisering som en och samma process. Omega biblioteket har strukturerat upp i vilken 

ordning dessa moment skall komma samt anropa på varandra med hjälp av mjukvaran 

ScanFlow. Om vi delar upp hela processen i de vågor som Yoo & Lyytinen et al. (2010) 

beskriver så skapas fördelar i att momenten inte blir lika beroende av varandra.  
 Vi visade tidigare på tre hinder som blir problematiska ur massdigitaliseringsperspektivet. 

Under första fasen i digitaliseringsprocessen hanteras urvalet som figur 1 visar. Urvalet 

påvisar inte något problem utifrån det teoretiska perspektivet då hämtning av litteratur 

handlar om grundlig planering. Att hantera 42000 till 50000 sidor under upphovsrättsfasen 

blir mer problematiskt eftersom Omega kontrollerar upphovsrättsliga frågor för varje enskilt 

objekt. Som vi tidigare konstaterat har dessa frågor inte något tydligt deadline över när de är 

klara. Med de teoretiska värdena i åtanke riskerar Omega att fylla bokhylla med 

problemobjekt ännu snabbare än idag. Detta skulle innebära fler och mer omfattande hinder. 

Mängden litteratur kommer också att ställa högre krav på mer personal då fler objekt 

kommer att resultera i fler författare och bokförlag som måste kontrolleras samt kontaktas. 

Med nuvarande synsätt blir detta en begränsning eftersom digitaliseringsavdelningen inte 

kan lösa frågan själv utan det är en strategisk fråga för Omega bibliotekets ledning att avgöra.  
 Om vi bryter ut det upphovsrättsligamomentet och lägger det innan tillgängliggörandet 

har vi flyttat hindret samt skapat ett urval för varje enskild hårdvara som blir lättare att 

planera, se figur 2. Ett teoretiskt resultat av detta skulle då öka möjligheterna till att använda 

hårdvaran mer optimalt utifrån dess kapacitet. Samtidigt ökar trycket på andra hindret där 

ScanFlow har problem att hantera mer än tio volymer per dag. Detta skulle kräva 

investeringar i fler mjukvarulösningar eller i alternativa programvaror som klarar högre 

genomströmning av litteratur. Att öka tillförseln av producerat material kräver bra harmoni 

mellan de manuella och automatiserade momenten i digitaliseringsprocessen. Eftersom 

manuella moment är långsammare än mekaniska, behövs det ett jämnare flöde i 

bildbehandlingsmomentet. För att åstadkomma detta behöver Omega biblioteket fler 

arbetsterminaler samt mer personal för samordning och koordinering mellan momenten. 

Figur 2: Alternativt processflöde. 
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8 Diskussion 
I vår studie har vi primärt fokuserat på ett bibliotek som nyligen har påbörjat 

massdigitalisering av litteratur. Vi anser att detta är intressant eftersom bibliotekets 

nuvarande digitaliseringsprocess är i ett tidigt skede och är inte helt färdig utvecklade. 

Statistiken som vi framförde i inledningen ger enligt oss ett tydligt perspektiv över 

människors sätt att förhålla sig till bibliotek. Med detta i åtanke är det ett naturligt steg för 

bibliotek att fortsätta erbjuda digitala lösningar som passar in människors olika vardag. 

Genom att studera den relaterade forskningen om digitalisering, processer och bibliotek 

insåg vi att mycket handlar om att göra material lättillgängligt för allmänheten (Hughes, 

2012; Kulturdepartementet, 2009; Näringsdepartementet, 2011). 
 Att digitalisera bibliotekens hela samlingar och göra dem publika genom Internet är en 

lockande tanke men med många faktorer att ta hänsyn till. Avgörande faktorer för att lyckas 

med ett digitaliseringsprojekt framförs av Lopatin (2006) i att bibliotek måste ta hänsyn till 

budgetar, bemanning, arbetsflöde, bestämma tekniska specifikationer samt metadata 

skapande. Digitala projekt är följaktligen inte någon lätt uppgift och berör flera aspekter för 

att få alla moment att samverka med varandra. Hart (2004) talar om att bibliotek saknar rätt 

expertis för digitaliseringsprojekt. Vår fallstudie visar på att personalen är väldigt 

kompetenta och utbildade inom sina arbetsmoment, då de konstant gav ett genomarbetat 

samt professionellt intryck som speglades av deras nuvarande strategi. Om alla bibliotek har 

en uttalad strategi för hur de ska förhålla sig till dessa faktorer låter vi vara osagt men de har 

en avgörande betydelse för hur kvaliteten i digitala processer används och resulterar (Weill & 

Broadbent, 1998).  
 Rättsliga frågor är ett ständigt återkommande hinder för många bibliotek (De Stefano, 

2000; Lee, 2001; Lopitan, 2006). Det är enligt oss en tydlig begränsning i vad biblioteken får 

publicera eftersom det är en juridisk fråga som står utanför bibliotekens gränser. 
 I vårt studerande bibliotek finns i dag tre maskiner för att digitalisera material. Alla 

maskiner använder olika informationsteknik för att optimera digitaliseringen och samtidigt 

vara skonsam mot de utvalda objekten. Våra observationer har tillsammans med den 

relaterade forskningen inneburit att vi kunnat ta fram en alternativ processyn (Churchman, 

1968; Lopatin, 2006; Stowell & Welch, 2012). Vi har upptäckt ineffektivitet i de maskiner 

som utgör grunden för de teoretiska värdena som kan uppnås (se tabell 3). Vi identifierade 

bl.a. tekniska begränsningar med mjukvaran ScanFlow då det vid överbelastning uppkommer 

olika ”spökjobb”. Omega biblioteket upplever idag inga problem med mjukvaran då de inte 

digitaliserar den mängden litteratur. Vi anser att ScanFlow skulle behövas bytas eller utökas 

med fler licenser och terminaler för att få ett effektivare arbetsflöde (TREVENTUS 

Mechatronics, 2012). Att skapa ett urval för varje hårdvara genererar teoretiskt sett en 

jämnare tillströmning av information genom digitaliseringsprocessen. Det skulle då bli 

lättare att planera över vad som skall digitaliseras, samtidigt skulle nya investeringar bli en 

kostnadsfråga för biblioteket.  

 Genom att flytta det upphovsrättsliga momentet till ett senare skede innan 

tillgängliggörandet (se figur 2) kan personalen arbeta med digitalisering kontinuerligt utan 

att publicera. Innebörden av det blir att första hindret åtgärdas och de andra momenten blir 

inte lika påverkade. Planeringen skulle inte heller bli lidande då personalen själva skulle 
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kunna bestämma hur samt vad som ska digitaliseras och inte styras av vad som får 

publiceras. Omega bibliotekets fysiska ”problemhylla” skulle i princip försvinna medan 

lagringen av de digitala filerna skulle öka. Ytterligare investeringar i hårdvara måste göras på 

lagringssidan för att säkerställa den långtidslagring som biblioteket har i nuvarande skede 

om de vill börja utöka digitaliseringen ännu mera. Gertz (2000) säger att bibliotek behöver 

ett tydligt intresse av långtidslagring för att lyckas med sina digitaliseringsprojekt. Sådana 

åtgärder är inget som Omega bibliotekets digitaliseringsavdelning kan göra på egen hand 

utan det måste ligga i linje med biblioteksledningens strategi för digitaliseringsprojektet och 

för de mål som verksamheten har uttalat (Weill & Broadbent, 1998). 
 Tekniska problem i digitala projekt inkluderar upprättande av ordentliga arbetsflöden, 

planering och utbildning av personalen med kontinuerlig översyn av projektet. De olika 

momenten måste testas samt kvalitetssäkras under hela förfarandet, detta för att kunna 

utvärdera och göra nödvändiga ändringar. Detta är viktigt för alla digitala projekt, i syfte att 

möjliggöra en fortsättning men också för att möjliggöra för framtida digitaliseringsprocesser. 

 Att genomföra digitaliseringsprojekt är således ingen lätt uppgift och kräver engagemang 

för att alla moment att fungera tillsammans. Att öka produktionen för digitaliserade objekt 

bör ha ett värdeskapande för biblioteket ur ett strategiskt perspektiv och inte bara utifrån 

hårdvarans kapacitet som vi påtalat. Att tänka systemiskt innebär att se värden i helheter där 

allting hänger ihop och ingen del är viktigare än någon annan (Öquist, 2008). Precis som 

Churchman (1968) beskriver består system av flera sammanhang som är inbäddade i 

varandra. Omega biblioteket har mekaniska system som är automatiserade och som ska 

balanseras mot manuella system som utgörs av personalen. Balansgången här emellan visade 

från observationen att personalens erfarenhet och kontaktnät spelar en viktig roll under 

upphovsrättsliga problem. Under bildbehandlingsmomentet fick vi även se att rutin spelar en 

viktig roll för att få ett effektivt flöde. När utsatta strategier erkänns för digitaliseringsprojekt 

kan de inte bara baseras utifrån hårdvarans kapacitet, utan alla organisatoriska perspektiv 

måste vägas mot varandra för att nå en harmoni mellan de automatiserade och manuella 

moment som i sin tur skall överensstämma mot de olika mål som organisationen har. 
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9 Slutsatser 
Vi påbörjade denna studie med en kärnfråga; ”Hur skall digitaliseringsprocessen vid ett 

bibliotek utformas för att optimera de olika momenten i arbetsflödet från början till slut?” 

För att undersöka detta förfarande utfördes en fallstudie i ett bibliotek. Fallstudien på 

biblioteket lämpade sig väl för vår studie eftersom Omega biblioteket började ett storskaligt 

digitaliseringsprojekt hösten 2012.  
 Resultatet av fallstudien har visat på tre slutsatser som Omega själva kan påverka:  

 

• Upphovrättsligamomentet är i nuläget en barriär för Omega i den 

digitaliseringsprocess som biblioteket utför. Genom att flytta momentet till ett senare 

skede i processen möjliggörs bättre genomströmning av litteratur från analogt till 

digitalt. Lagar och regler kan biblioteket inte påverka men eventuella lagändringar 

eller alternativa publiceringsmöjligheter skulle innebära smidigare anpassning till 

förändrande situationer.  
 

• Om Omega vill eftersträva sitt strategiska uttalade mål om ”massdigitalisering” så är 

det en nödvändighet att genomströmningen av litteratur ökar. Detta skulle i sin tur 

påverka de manuella momenten som personalen utför och en balansgång måste 

finnas mellan strategi, kostnad och behov d.v.s. IT-portfolion. 
 

• Mjukvaruprogrammet ScanFlow är en begränsning som måste åtgärdas om 

biblioteket ska kunna digitalisera mer än tio objekt åt gången.    

 

Upphovsrättsfrågor är inte bara generellt för vår fallstudie utan är något som påverkar alla 

digitaliseringsprojekt. Manuella men även tekniska moment kan utgöra flaskhalsar om 

bibliotek inte undersöker det optimala flödet för varje moment. Genom att göra detta får 

biblioteken en bra balans över vad som passar bäst för den aktuella verksamheten. Att se 

helheten innebär att granska allt som ”kommer in och går ut.” 

 Att modifiera och ändra flödena i processen påverkar inte antalet böcker som blir 

publicerade digitalt utan skapar möjligheter för biblioteken att optimera sin 

digitaliseringsprocess. Därav är det viktigt att bibliotek i framtiden har fortsatt god 

kommunikation internt som såväl externt för att fortsätta leverera tjänster med hög kvalitet i 

enighet med deras strategi och gentemot deras användare.  

 Genom vår alternativa modell kan bibliotek utforma sin egen digitaliseringsprocess utefter 

deras behov. Att ta hänsyn till dessa aspekter i modellen kan bibliotek få hjälp med att 

hantera en del av de utmaningar som vi har identifierat. 

9.1 Begränsningar och förslag till framtida studier 
I detta arbete har vi varit relativt begränsade i tid och det återspeglas i det empiriska 

materialet. Djupet i uppsatsen kan framförallt göras mer ingående i de tekniska bitarna. Vi 

har valt att inrikta arbetet på signifikant information om de olika momenten i 

digitaliseringsprocessen vid Omega biblioteket. För framtida forskning rekommenderar vi 

fortsatta studier mellan de manuella och automatiserade momenten. Att skapa harmoni 

mellan teknik och människa är ett ansvarsfullt som såväl en teknisk utmaning.  



30 
 

10 Referenser 
Churchman, W.C. (1968). Systemanalys. New York: N.Y. 

 

De Stefano, P. (2000). Moving Theory into Practice: Digital Imaging for Libraries and 
Archives. Research Libraries Group: Mountain View, CA. 

 

Gertz, J. (2000) Selection for preservation in the digital age: an overview, Library Resources 
& Technical Services, Vol. 44 No. 2, pp. 97-104. 

 

Hart, A. (2004) A critique of Recognizing digitization as a preservation reformatting method, 

Microform & Imaging Review, Vol. 33 No. 4, pp. 184-7. 

 

Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till metodteori. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Lund: Studentlitteratur. 

 
Hughes, L. (2004). Digitizing Collections: Strategic Issues for the Information Manager. 
London: Facet Publishing. 

 

Hughes, L. (2012). Evaluating and Measuring the Value, Use and Impact of Digital 
Collections. London: Facet Publishing. 

 

Forsberg, T. B (2012). Att bryta ny marc: LIBRIS 40: en jubileumsskrift. Stockholm: 

Kungliga biblioteket. 

 
Fuhr, N., Tsakonas, G., Aalberg, T., Agosti, M., Hansen, P., Kapidakis, S., et al. (2007) 
Evaluation of digital libraries, International Journal on Digital Libraries, 8 (1), 21–38. 
 

Lagoze, C. & Payette, S. (2000). Moving Theory into Practice: Digital Imaging for Libraries 
and Archives. Research Libraries Group: Mountain View, CA. 

 

Lee, S. (2001) Digital Imaging: A Practical Handbook Moving Theory into Practice: Digital 

Imaging for Libraries and Archives, Neal-Schuman Publishers, New York, NY. 

 

Lopatin, L. (2006) Library digitization projects, issues and guidelines – A survey of the 

literature, Library Hi Tech, Vol. 24 No. 2, pp. 273-89. 

 

Merriam, S. B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur.   

 

Ross, S. (1999) Making Information Available in Digital Format: Perspectives from 

Practitioners, edited by Terry Coppock, Edinburgh: The Stationary Office, 1999. 5-27. 



31 
 

Stowell, F. & Welch, C. (2012). The manager´s Guide to System Practice - Making Sense of 
Complex Problems. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd. 

 

Vogt-O’Connor, D. (2000). Handbook for Digital Projects: A Management Tool for 
Preservation and Access. Northeast Document Conservation Center: Andover, MA. 

 

Weill, P. & Broadbent, M. (1998). Leveraging the New Infrastructure: How Market Leaders 
Capitalize On Information Technology. Boston: Harvard Business School Press. 

 

Yin, R.K. (2007). Fallstudier: design och genomförande. (1. uppl.) Malmö: Liber. 

 

Yoo, Y. (2010) Computing in everyday life: A call for research on experiential computing. MIS  
Quart, 34(2) 213–231. 

 

Yoo, Y. & Lyytinen, K. Henfridsson, O. (2010) The new organizing logic of digital innovation: 

An agenda for information systems research. Inform. Systems Res, 21 (4) 724–7351999), iv. 

 

Öquist, O. (2008). Systemteori i praktiken: konsten att lösa problem och nå resultat. 
Stockholm: Gothia. 

 

Internetkällor 
 

Europeiska unionens officiella tidning. (2012). Om viss tillåten användning av anonyma 
verk. Hämtad 2013-05-03, från 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:SV:PDF 

 

HATII & NINCH. (2003). NINCH Guide to Good Practice. Hämtad 2013-04-10, från 

http://www.ninch.org/guide.pdf  

 

Justitiedepartementet. (2005). Upphovsrätt – Information om rättsregler. Hämtad 2013-

04-16, från http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/85/146cffc2.pdf 

 

Kulturdepartementet. (2009). Digitala resurser i medborgarnas tjänst. Hämtad 2013-04-

28, från http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/87/31/f02a92e6.pdf  

 

Näringsdepartementet. (2011). It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige. 

Hämtad 2013-04-23, från http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/72/56/5a2560ce.pdf 

 

Ranemo, C. (2013). Bibliotek 2012 – Rapporter och tabeller. Kungliga biblioteket. Hämtad 

2013-05-29, från http://www.kb.se/bibliotek/Statistik-kvalitet/biblioteksstatistik/Bibliotek-

2012/ 
 
Smith, A. (1999) Why digitize?. Hämtad 2013-05-02, från 
http://www.clir.org/pubs/reports/pub80-smith/pub80.pdf 



32 
 

Svensk Biblioteksförening. (2012a). Fri tillgång till information och kunskap – några 
aktuella utmaningar. Hämtad 2013-04-18, från   

http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2011/01/Fri_tillgang.pdf 

 

Svensk Biblioteksförening. (2012b). Fakta om bibliotek. Hämtad 2013-04-18, från   

http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2011/01/Fakta-om-Bibliotek-

12.pdf 

 

TREVENTUS Mechatronics GmbH. (2013). ScanFlow Professional Workflow & 
Management Software. Hämtad 2013-05-15, från 

http://www.treventus.com/downloads/ScanFlow_Professional_workflow_brochure_web.pdf 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 2013-04-24, från 

http://www.ibl.liu.se/student/bvg/filarkiv/1.77549/Forskningsetiska_principer_fix.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1: Processflöde för Arkiv & handskrifter 
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11.2 Bilaga 2: Processflöde för RARA böcker 
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11.3 Bilaga 3: Processflöde för EoD-beställningar 
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11.4 Bilaga 4: Processflöde för Äldre vetenskapliga publiceringar 
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11.5 Bilaga 5: Black Box Diagram 
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11.6 Bilaga 6: Intervjuguide 

Presentation av oss   
Hej! Vi heter Nina Sorsa och Tobias Hansson. Vi läser det Systemvetenskapliga programmet 

på Umeå universitet och nu skriver vi vårt examensarbete under 10 veckor. 

Presentation av examensarbetet   
Vi genomför en studie om digitaliseringsprocesser. Syftet är att vi vill identifiera vilka 

moment och faktorer som påverkar flödet i digitaliseringsprocessens olika delar. Och vi är 

även intresserade av att undersöka hur dessa moment samverkar med varandra.  
 
Upplägg   
3 – 5 h 

Inspelning av intervjuer 
Är det okej för er att vi spelar in hela intervjun? 
Inspelningarna kommer att transkriberas. 
Inspelningarna kommer endast vara tillgängliga för oss. 
Inspelningarna kommer att raderas från samtliga enheter efter studien. 

Namn på intervjupersoner och organisation kommer ej att presenteras. 
Har ni några frågor innan vi börjar? 

Intervjutips 
Inga ledande frågor. 
En fråga i taget. 
Flexibilitet. 
Hur? 
Varför? 
Varför inte? 
Kan du berätta mer? 
Du nämnde att… 

Grundtankar   
Vad är din roll inom organisationen? 
Bibliotek 
Processer 
Digitalisering 

Avslut 
Har ni något att tillägga innan vi avslutar intervjun? 
Tack för er medverkan! 

 


