
På väg mot det  
digitala bevarandet 
 
Vi är ett gäng kollegor från Kungliga biblioteket (KB) som arbetar i ett 
tvärfunktionellt team med uppdrag att skapa funktionella rutiner för be-
varandedriven digitalisering. Under september 2019 reste vi till Skott-
land för att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med andra biblio-
tek. 

 

När vi för två år sedan satte igång arbetet med bevarandedriven digitalisering stötte vi initialt på en 
del hinder längs vägen. Det saknades rutiner och framförallt kunskap. Därför bestämde vi oss för att 
ta reda på och lära oss mer om de olika processerna som ingår i digitaliseringskedjan. Med utveckl-
ingsarbete genom utredningar och tester av metoder kunde den första kärnan av det team vi är idag 
hålla vårt första möte. Det här var för drygt ett år sedan. Det var också i samband med något av våra 
allra första möten som vi bestämde oss för att ansöka om utvecklingsmedel för en gemensam studi-
eresa. Svensk biblioteksförening beviljade vår ansökan. 

Knappt ett år senare kunde vi så genomföra vår 
resa, med syfte att ta reda på hur andra organi-
sationer gör och kanske få svar på vad som är 
deras rutiner för funktionella digitaliseringspro-
cesser. 

Valet föll på Skottlands nationalbibliotek i Edin-
burgh, National Library of Scotland (NLS). Vi 
hade fått intrycket av att de har jobbat mycket 
med att strukturera sina digitaliseringsproces-
ser. De har en bred, ambitiös och tydlig presen-
tation av sin verksamhet på hemsidan. Organi-
satoriskt verkade vi ligga varandra ganska nära.  

När vi nu ändå skulle till Edinburgh ordnade vi även med studiebesök på Edinburgh University Library 
(EUL), National Records of Scotland (NRS) och biblioteket på the Royal Botanic Garden Edinburgh.  

Totalt gav vår studieresa en hel dag på nationalbiblioteket och tre halvdagsbesök på övriga institut-
ioner under fyra resdagar.  

Vid planeringen av besöken bad vi särskilt att få höra om hur de arbetar med metadata, upphovsrätt, 
bildfångst och bearbetning av bilder, digitalt tillgängliggörande, långsiktigt digitalt bevarande och ge-
nerellt om problemlösning, strategier och rutiner. 

  

 



Digitalisering på Kungliga biblioteket 

Det finns många olika skäl till varför ett objekt behöver digitaliseras1.  Ett är digitalisering för att av 
bevarandeskäl framställa digitala reproduktioner av fysiskt utsatta objekt i syfte att öka tillgänglighet 
för forskare och användare. Ett annat behov är digitalisering för att registrera ett objekts tillstånd 
eller säkerhetsdigitalisering för identifiering vid skada eller förlust.   

Väsentligt är att digitaliseringsprocesserna är utformade med utgångspunkt i etablerade standarder 
och riktlinjer. KB ska tillhandahålla digitala reproduktioner utifrån fastställda och dokumenterade 
kvalitetsnivåer. Länkning och återbruk av dessa digitala resurser förutsätter att autenticitet är säker-
ställd. Funktionella processer för långtidsbevarande och visningsgränssnitt för alla typer av digitala 
format är en förutsättning för ett reellt tillhandahållande och bevarande. 

 

Varför bevarandedriven digitalisering? 

Nedbrytningen av skört papper kan ha gått så 
långt att digitalisering är den enda kvarvarande 
vägen för långsiktig tillgänglighet. Objektet har 
nått ett stadie där nedbrytningen har gått så 
långt att hantering riskerar att leda till inform-
ationsförlust. Urval för bevarandedriven digita-
lisering utgår strikt från objektets tillstånd.  

Ytterligare en aspekt av bevarandedriven digi-
talisering gäller material som inte bara är skört 
utan av andra skäl är svårt att hantera eller bild-
fånga. Det kan röra sig om böcker som inte öppnar tillräckligt, dokument som har deformerats eller 
har ett sådant otympligt format att risken för skada vid hantering är stor. Denna kategori är liten i 
proportion till den stora massan, men utgör ett huvudbry om de inte kan hanteras i flödet för digita-
lisering. I värsta fall blir en volym som inte öppnar otillgänglig helt för låntagare. Alternativt lånas 
volymen ut med risken att den då går sönder. 

På Kungliga biblioteket finns ett behov av att digitalisera material ur de tryckta samlingarna som är 
så ömtåligt att hantering av den fysiska bäraren bör undvikas2. Idag saknas färdiga processer för be-
varandedriven digitalisering.  

 

 
1 Ur KB:s Digitaliseringsstrategi: 
KB:s uppdrag omfattar insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling. Digitali-
seringen är ett viktigt verktyg för detta ändamål. Överföringen från analogt till digitalt format är inget självändamål utan snarast en me-
tod som möjliggöråtkomst till, användning och bevarande av samlingarna på sätt som inte är tillämpliga så länge dessa samlingar hante-
ras som fysiska dokument. Digitaliseringen av Kungliga bibliotekets samlingar bedrivs utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Oavsett om 
digitaliseringen syftar till att underlätta användning eller genomförs utifrån bevarandebehov är det övergripande målet att säkra den 
långsiktiga tillgången till samlingarna. Med “digitalisering” avses i detta dokument överföring av information till digitalt format; från 
källdokument till digital representation. 
 
2 En av huvudprinciperna i Kungliga bibliotekets Policy för fysiskt bevarande: De fysiska samlingarna kan inte alltid tillhandahållas i ori-
ginalformat. Nedbrytning och försvagning av materialen kan ibland göra det nödvändigt att tillhandahålla innehållet i form av en repro-
duktion. Ersättningsformat har tidigare utgjorts av avskrift, papperskopia, mikrofilm eller digital fil. Huvudprincipen skall i fortsättningen 
vara digital reproduktion. 
 



Vad resan gav oss  

Oavsett budget och erfarenhet verkar alla stå inför samma 
typ av utmaningar. De institutioner vi besökte började digi-
talisera fokuserat runt slutet av 90-talet precis som KB. 
Samtliga institutioner är nu i en fas av förändring och ut-
veckling. Det handlar inte nödvändigtvis om digitaliseringen 
i sig utan om frågor i processen som helhet, exempelvis till-
gängliggörandet av de digitala filerna. Vi fick se en hel del 
fiffiga lösningar som även vi skulle kunna ha nytta av. Det var 
inspirerande att se hur andra bibliotek i liknande situation 
tar sig an den här typen av utmaningar. 

Riktlinjer för digitaliseringsprocessens samtliga moment, 
från urval till digitalt bevarande, bidrar till tydlighet oavsett 
vari processen man som handläggare kommer in. Därför im-
ponerade NLS systematiserade urvalsarbetet, med styrande 
principer.  

Metoden att handläggarna gemensamt bedömer den fysiska förlagan eller samlingen innan ärendet 
går vidare för hantering, ett så kallat stakeholder meeting, visar på insikten om helhetens betydelse 
för en smidig process. Nästa steg är att handläggare för samlingar, konservering, metadata, bildfångst 
och digitalt bevarande såväl som representanter för web, kommunikation och administrationen ska 
lämna utlåtande utifrån respektive område, allt detta fångas upp i ett gemensamt formulär. Först när 
formuläret är besvarat i sin helhet kan ärendet gå vidare för prioritering. Även om det kan låta som 
en onödigt komplicerad process så är principen enkel; kan du inte besvara frågorna i formuläret så 
är ärendet inte heller redo för vidare hantering.  

Skottlands nationalbibliotek har högt uppsatta 
mål när det gäller hur stor del av deras totala 
samling som kommer vara digitaliserad inom 
några år. Detta mål beräknar de att uppnå, inte 
bara genom ökad digitalisering av fysiskt 
material, utan även genom att en allt större del 
av elektroniskt leveranspliktigt material kom-
mer in till biblioteket.  

En reflektion är dock att den här typen målfor-
muleringar har drivit NLS till att prioritera 
material som är lätt att digitalisera och att ivern 
att uppnå målen har gjort att man har naggat 
på kvalitén i filerna. De har skapat en fabriks-
miljö med skiftarbete och lägre kvalitetsnivåer 
än vad vi är vana vid. NLS håller sig medvetet 
inom ”good enough” med standardiserade ar-
betsflöden och en kvalitetskontroll som sker 
mycket på användarnas observationer, till ex-
empel kan en användare upptäcka en saknad 
sida som då digitaliseras i mån av tid och skjuts 
in i det digitala dokumentet. 



NRS, motsvarande Riksarkivet, hade gjort en liknande satsning med effekten att den lägre kvalitén 
ledde till klagomål från användarna. Det resulterade i att digitaliseringen fick göras om. Den här er-
farenheten har gjort att NRS nu har återgått till tidigare principer om hög kvalitét vid bildfångst och 
investeringar i ny utrustning och resurser för utveckling.  

NLS har som sagt haft fokus på att arbeta upp sin mängd av digitaliserat material, vilket lett till att 
man valt förhållandevis lätthanterliga objekt och samlingar. Efter besöket fick vi dock information om 
ett projekt med att digitalt räta ut deformerade dokument, ett forskningssamarbete som resulterade 
i ett flertal fria programvaror som vi framöver kommer att titta närmare på.  

The Mahabharata scroll på universitetsbiblio-
teket (13,5cm bred och 72 meter lång, från år 
1795) imponerade med sin storlek och vi ställde 
direkt frågan: Hur hanterar man över huvud ta-
get ett sådant objekt? Nu är det permanent pla-
cerat i en utställningsmonter, men rullen digita-
liserades innan dess för att man ville kunna till-
gängliggöra den online. Utmaningen löstes ge-
nom att dela upp dokumentet i nästan 500 bil-
der och genom att skapa överlappande ”tiles” 
som i ett visningsgränssnitt återskapar hela rul-
len. På så vis kan man succesivt ladda in nya de-

lar av dokumentet medan man scrollar igenom det. Komplext och enkelt på en och samma gång. 

På NRS blev vi visade hur de tänkt kring sina pergamentsbrev. De hade fotat det som helhet men 
också i olika sektioner, en för textinnehållet och en för sigill. Varje sigill hade dessutom fotats indivi-
duellt, vilket ger större möjligheter för att med ljussättning fånga de reliefer som annars inte syns på 
en ”normal” bild.  

 

Digitalt bevarande 

NLS har anammat ett modernt och fun-
gerande förhållningssätt till det digitala 
bevarandet och har en hel enhet med di-
gitalt bevarande som uppdrag. Enheten 
med dess funktioner liknar upplägget för 
ett fysiskt arkiv. Se bilden nedan. 

NLS resa inom det digitala bevarandet 
började i och med att tusentals filer hade 
förändrats över tid. Det här upptäcktes 
av en slump när man letade efter något 
annat. Resultatet blev bilder med svarta 
streck i sig. Då fanns inget automatiserat 
sätt att ta reda på när eller hur detta 
hade skett, utan man fick ta in en prakti-
kant som gick igenom en enorm mängd 
filer som kunde antas vara skadade. Det 
var lyckligtvis ett begränsat antal som 

Bilden är hämtad från NLS Digital Preservation Policy 
https://www.nls.uk/media/1700792/2019-digital-preservation-policy.pdf 



hade drabbats, men i värsta fall kunde det ha handlat om miljontals filer. Insikten om en möjlig kata-
strof banade väg för mobilisering av digitalt bevarande. 

NLS har idag kommit långt, med höga ambitioner drivs arbetet framåt genom internationella samar-
beten och intressen. De har en transparent inställning till sitt digitala bevarande och ser det som sitt 
ansvar att berätta och utbilda andra minnesinstitutioner. NLS baserade tidigare sitt digitala beva-
rande på open source-systemet Archivematica, nu har de dock utvecklat ett eget system för att bättre 
kunna möta sina egna behov.  

På EUL använder man fortfarande Archivematica som system för långtidsbevarande, men utvecklar 
också väldigt mycket själva. Upplevelsen av EUL var att de har en enorm fördel med en naturlig till-
gång och nära utbyte med forskare och studenter. På grund av detta kändes EUL i framkant vad det 
gäller teknik, idéer och utveckling. EUL hade precis som NLS en ödmjuk och rakryggad inställning till 
sitt digitala bevarande och hade också ett stort internationellt engagemang. 

Alla institutioner vi besökte hade egna utvecklare och IT-stöd för digitalisering och digitalt bevarande. 

 

Tillgängliggörande och upphovsrätt 

Nationalbiblioteket tillgängliggör sitt digitaliserade material via sitt ”Digital gallery”. Via vad de kallar 
”DOD” (Digital Object Database) skapas poster i detta galleri, som hämtar metadata från katalogen. 
Extra metadata kan påföras de digitala posterna. I viss mån påminner detta om hur KB hanterar vo-
lymer kopplade till samlingsposter. Extra information kan då läggas till filerna via namngivningen och 
blir sedan synligt i katalogen. NLS är också noga med att återkoppla till katalogen. Det ska alltså alltid 
finnas en koppling mellan posten i det digitala galleriet och den ursprungliga posten i webbkatalogen. 
Detta bör underlätta för både användare och handläggare att orientera sig i vad som är tillgängligt 
digitalt. 

Som sagt har NLS tagit fram riktlinjer att luta sig 
mot genom digitaliseringsprocessens samtliga 
moment. De visade bland annat upp ett doku-
ment i Excel som arbetats fram med avsikt att 
så småningom kunna användas av en dator för 
att, utifrån olika uppgifter och valmöjligheter, 
kunna avgöra och koda om material är upp-
hovsrättsligt fritt eller inte. Dokumentet är in-
tressant, oavsett om det gäller större samlingar 
eller enstaka volymer. Även för bevarandedri-
ven digitalisering, där materialet digitaliseras 
oavsett om det är upphovsrättsligt skyddat eller 
inte. Med verktyg liknande det dokument som 
NLS tagit fram ges möjlighet att märka upp posten med ett fält genom kodning som visar hur man 
kommit fram till beslutet att publicera ett digitalt material eller inte. 

Det var också väldigt intressant att se och höra om hur de har löst, eller tänker sig att försöka lösa, 
problemen kring visning av digitaliserat material som är upphovsrättsligt skyddat. På NLS har man 
planerat att testa en metod genom spärrar i materialet baserat på IP-adresser. Eftersom man enligt 
lagstiftningen har rätt att visa upp upphovsrättskyddat material inom det fysiska biblioteket ska den 
som är ansluten från en IP-adress som befinner sig inom biblioteket, få tillgång till allt digitaliserat 



material. Om man inte har en sådan anslutning begränsas möjligheten till att användaren endast kan 
se det material som är upphovsrättsligt fritt. 

 

Hur problemet med visning av upphovsrättsligt material har lösts på andra bibliotek visar också på 
sätt och vis hur det kan vara lättare att få användbara lösningar om man har gott om resurser. På 
universitetsbiblioteket har de en stor vägg med skärmar där man kan komma åt olika digitaliserade 
samlingar. Vad som visas på väggen kan användaren styra genom en kontroll som används för att 
välja kollektioner, men även för att zooma in och skrolla. Högteknologiskt, men ingen har ännu någon 
universell lösning som ger användaren tillgång till upphovsrättsligt skyddat material. 

 

Sammanfattande reflektioner 

Vi genomförde vår resa i syfte att lära och att ta med oss kunskap för den bevarandedrivna digitali-
seringen. Utifrån de samtal som vi tack vare den här studieresan fick möjlighet att föra med institut-
ionerna vann vi även förvissningen om det digitala bevarandets betydelse för processen i helhet.  

Sammantaget är det tydligt; med växande antal filer att hantera på grund av ökad digitalisering växer 
också insikten av betydelsen i att ombesörja funktionellt digitalt bevarande. Ett enormt resursslöseri 
att riskera att filerna skadas och digitaliseringen måste göras om, om det ens är möjligt ur så väl 
ekonomisk aspekt som med hänsyn till förlagans tillstånd. Med digitalt bevarande följer vikten av 
metadata. Våra digitala arkiv måste vara sökbara. 

Likaså är lösningar för tillhandahållande högaktuellt. Varför digitalisera om vi inte kan visa materialet. 
Användarnas förväntningar på tillgänglighet, oavsett tid och rum, är också högre än för tio år sen. 



Utmaningarna är gemensamma. Genom öppenhet och samverkan kan vi kulturinstitutioner stödja 
och inspirera varandra, så väl nationellt som internationellt, och glöm för all del inte det goda sam-
arbetet inom den egna institutionen. NLS tittar nu på möjligheterna för studiebesök på KB. 

Vi vill härmed tacka Svensk biblioteksförening för att ni gav oss möjligheten att genomföra resan och 
knyta internationella kontakter. 

 

Signerat 

Amanda Almroth, Emil Stenback, Fredrik Eriksson, Lina Löfström Baker, Mårten Asp, Märta Forsberg 

2019-10-24 

 

 

 

Länkar för vidare läsning: 

NLS förändringsarbete: 

The Way Forward: Library Strategy 2015-2020 

Styrande principer för urvalsarbetet på NLS: 

https://www.nls.uk/media/1557983/2018-digitisation-selection-approach.pdf 

NLS digital gallery: 

https://www.nls.uk/digital-resources 

NLS kataloger: 

https://www.nls.uk/catalogues 

NLS biblioteksstrategi: 

https://www.nls.uk/media/1190455/2015-strategy.pdf  

Hur NLS arbetar med digitalisering: 

https://www.nls.uk/about-us/publications/project-digitise 

Om digital rekonstruktion av deformerade dokument: 

http://reality.cs.ucl.ac.uk/projects/gpb/index.html 

http://www.greatparchmentbook.org/folio/goldsmiths-proportion-g1r/  

The Mahabharata scroll: 

http://libraryblogs.is.ed.ac.uk/diu/2016/05/24/a-lengthy-challenge-photographing-the-mahabharata/  

http://libraryblogs.is.ed.ac.uk/diu/2018/06/22/a-stitch-in-time-mahabharata-delivered-online/  

https://collections.ed.ac.uk/mahabharata  

https://archives.collections.ed.ac.uk/repositories/2/archival_objects/161173  


