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Förord
 
Digitalt kulturarv skapar värde för många. Det är inte bara viktigt ur bevarandesyn-
punkt utan stimulerar ny forskning, innovation och en ökad kunskap om vår gemen-
samma historia. Ett digitalt och tillgängligt kulturarv skulle också vara betydligt mer 
åtkomligt för en bred allmänhet. Alla inblandade aktörer har varit överens om detta 
under lång tid.

I den nationella biblioteksstrategin är digitalisering av det tryckta kulturarvet också  
ett av de utpekade delmålen. ”Kulturarvet behöver digitaliseras i större utsträckning 
för utökad tillgång och bevarande” heter det. Men denna målsättning följs inte av  
tydliga uppdrag och finansiering. Det saknas alltjämt ett helhetstänkande och en  
tydlig färdriktning. 

Sverige har höga ambitioner inom digitalisering, och en hel del har gjorts inom 
utveckling av standarder, förvaltning och långsiktigt bevarande av ett digitaliserat 
kulturarv. 

Men i dagsläget är endast en mindre del av det tryckta kulturarvet digitaliserat.  
Kulturarvsinstitutionerna har heller inte resurser för att långsiktigt öka takten och 
möta forskarvärldens efterfrågan på digitaliserat material. Med nuvarande takt  
kommer det ta flera hundra år innan allt svenskt tryck är digitaliserat. Det är bara  
att konstatera att Sverige på detta område är på efterkälken jämfört med många 
andra länder. Det ger sämre förutsättningar för forskning, innovation och spridning 
av vårt gemensamma kulturarv. 

Vi vill med denna rapport bidra till ökad kunskap, bredare diskussion och i förläng-
ningen tydligare politisk handling på detta område. Strategier och mål måste följas 
av tydliga uppdrag, gemensamma prioriteringar och en rimlig finansiering för att 
kunna förverkligas. 

Karin Linder
Generalsekreterare  
Svensk biblioteksförening
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Inledning

Bakgrund
Under många år har det konstaterats att kulturarvet som finns i arkiv och bibliotek och på museer 
måste digitaliseras för att göra det användbart för alla medborgare. Frågan om vikten av att digi-
talisera det tryckta kulturarvet aktualiserades så sent som nu i somras när de svenska akademierna 
gick ut med en debattartikel i Vetenskapsrådets tidning Curie. Hur länge har Sverige råd att vänta, 
frågar de sig1.

Företrädare för kulturarvssektorn menar att det är en fråga om demokrati, öppenhet och tillgäng-
lighet och att alla, oavsett bakgrund, ska kunna ta del av det kulturarv som format och formar vår 
samtid. I dagsläget är endast en mindre del av samlingarna digitalt tillgängliga – fem, kanske tio 
procent. 

Ett öppet och digitalt kulturarv är också en fråga om samhällsekonomi, forskning och innovation, 
samt en möjlighet att rädda information som riskerar att förloras för alltid – till exempel i händelse 
av krig.

Digitalt kulturarv skapar värde för många. Det sparar tid och kostnader och minskar resande för 
alla de besökare som i dag måste ta sig till en institution för att ta del av arkivmaterialet. Ett digita-
liserat kulturarv med tillgång till storskalig öppen data kan bana väg för helt nya forsknings-  
och undervisningsmetoder.

I förslaget till den nationella biblioteksstrategin2 fastslås att Sverige under en tioårsperiod bör
digitalisera det mesta som har getts ut i Sverige. Inte bara kulturarvet, utan nationens hela kun-
skapsarv i böcker, tidningar och offentligt tryck ska vara digitalt tillgängligt för hela befolkningen. 
Biblioteken ska vara en del av hela samhällets digitaliseringsstrategi och en av de centrala sam-
hällsinstanser som leder förflyttningen till ett nytt informations- och kunskapssamhälle. Man menar 
också att digitala kunskapsarvstjänster och sökfunktioner ska utvecklas för att tillgängliggöra data 
för forskning och allmänhet.

En av regeringens insatser för digitalisering inom kulturarvssektorn är inrättandet av Digisam, som 
fungerar som samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmed-
ling av kulturarvet. Digisam inrättades vid Riksarkivet efter uppdrag av regeringen 2011. Det var 
en del av en nationell strategi för digitalt kulturarv 2011–2015 och gjordes i syfte att stödja de stat-
liga kulturarvsinstitutionernas arbete. Digisam överfördes senare till Riksantikvarieämbetet och 
arbetet har främst varit inriktat på att ta fram vägledningar, riktlinjer och genomföra seminarier. 

För att tillhandahålla ett stöd för kulturarvssektorn i arbetet med att digitalisera och tillgängliggöra 
kulturarvet har Digisam tagit fram 14 vägledande principer3 för hela digitaliseringsprocessen, 
som kulturarvsverksamheter kan utgå från. 

Sedan tidigare har både Kungliga biblioteket (KB) och Riksarkivet utpekade roller. Regeringen har 
gett Riksarkivet i uppdrag att tillhandahålla tjänster för digitalisering av kulturarvsmaterial och att 
inrätta ett centrum för digitalisering av kulturarvsmaterial. Riksarkivet har utvecklat en infrastruktur

1  https://www.tidningencurie.se/debatt/oppna-bibliotekens-skattkammare/
2  https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2022/04/strategi-for-ett-starkt-biblioteksvasende-20222025/
3  https://www.digisam.se/vagledande-principer-for-arbetet-med-digitalt-kulturarv/
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och kompetens av hög internationell klass för digitalisering av pappersmaterial, något som bland 
annat KB har utnyttjat för att digitalisera svenska dagstidningar. Och KB har kompetens för att 
effektivt digitalisera audiovisuellt material med hög kvalitet. 

Men ännu har inte en storskalig, samlad satsning gjorts i Sverige för att tillgängliggöra det tryckta 
kulturarvet, till skillnad från flera andra länder, däribland Norge, Finland, Frankrike och Nederländerna. 

Denna rapport tar sin utgångspunkt i tre nationella utredningar och strategier, som alla berör 
nödvändigheten av ökad digitalisering:

• Redan 2017 tog regeringen fram en digitaliseringsstrategi som slog fast att Sverige ska 
vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

• Ett av huvudförslagen i Återstartsutredningen, som kom hösten 2021, var att 800 miljoner 
kronor ska satsas på digitalisering av kulturarvssektorn. 

• Regeringens nyligen antagna ”Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022–2025” föregicks 
av en utredning där vikten av digitalisering ur kunskaps- och demokratisynpunkt framgår. 

Uppdrag och tillvägagångssätt 
Uppdraget från Svensk biblioteksförening har varit skriva en översiktlig rapport om digitalisering 
av det tryckta kulturarvet som finns hos universitetsbibliotek. Rapporten ska svara på varför det är 
viktigt med digitalisering och vilken konkret nytta det digitaliserade materialet kan göra för forsk-
ningen, den breda allmänheten och det samlade kulturarvsarbetet.

Som en del av analysen har tidigare rapporter och artiklar inom området använts. En viktig källa  
har också den framtagna enkät varit, som har skickats ut till ett urval av universitetsbiblioteken i  
Sverige. Svar har inkommit från Chalmers tekniska högskola, Karlstad universitet, Karolinska  
Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Lunds universitet, Malmö universitet, Stockholms  
universitet, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Örebro universitet. Därutöver  
har kompletterande intervjuer genomförts med ett antal företrädare för kulturarvssektorn. 

Både enkäten och intervjuerna har utgått från digitalisering specifikt gällande det tryckta  
kulturarvet. Samtliga respondenter finns redovisade på sid 30.

I rapporten används genomgående termen digitalisering. Själva konverteringen av information 
från analog till digital form brukar dock kallas för digitisering, som görs för att öka informationens 
tillgänglighet, för att säkerställa bevarandet av information som riskerar att gå förlorad eller  
skadas, eller för att möjliggöra ett vidareutnyttjande av information. 
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Frågeområden
Utredaren har i enkät och intervjuer utgått från följande frågeområden:

Varför?
Av vilken anledning är det viktigt att digitalisera det tryckta kulturavet? För vem – är det för  
studenter, forskare, allmänheten? Vad vinner samhället och forskningen?

Hur? 
Hur ska digitaliseringen gå till? Vilka utmaningar och frågor finns gällande till exempel tekniska 
frågor - såsom enhetliga standarder, lagringskapacitet, datasäkerhet, eller samverkan och sam-
ordning mellan olika institutioner och organisationer, kompetens och juridiska aspekter,  
till exempel gällande upphovsrätt, delning av data och sekretesskydd.

Vad? 
Hur ska urval och prioritering av material som ska digitaliseras ske? Vem ska göra urvalet?

Vem? 
Vem eller vilka ska digitalisera? Ska alla organisationer ha kompetens och utrustning för  
digitalisering? Ska några av de nationella kulturarvsinstitutionerna göra allt? Vilka insatser bör 
göras – och av vem och/eller vilka – för att påskynda digitaliseringsarbetet i större skala?  
Och vad bör regeringen göra?
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Tre nationella utredningar och strategier

Rapporten tar sin utgångspunkt i tre nationella utredningar och strategier, som alla berör  
nödvändigheten av ökad digitalisering. 

Redan 2017 fastslog regeringen en digitaliseringsstrategi, som innehåller flera mål som kan  
kopplas till digitalisering av det tryckta kulturarvet, forskning och utbildning. 

I Återstartsutredningen hösten 2021 konstaterades att det finns behov inom hela kulturarvssektorn 
att tillgängliggöra en större del av samlingarna digitalt. Riksantikvarieämbetet, KB och Riksarkivet 
har i ett remissvar uttalat att man står beredda att genomföra den föreslagna satsningen på digitali-
sering av kulturarvet i samverkan. 

I regeringens nyligen antagna ”Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022–2025” finns ett spe-
cifikt delmål som anger att kulturarvet behöver digitaliseras i större utsträckning för ökad tillgång 
och bevarande”. 

Digitaliseringsstrategin
Regeringen presenterade 2017 en strategi4 för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrens-
kraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. 

Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i 
världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitalt kompetenta och trygga människor har 
möjlighet att driva innovation där målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förutsättningar. 

För att nå det övergripande målet sätts fem delmål upp om: digital kompetens, digital trygghet, 
digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. 

Man slår fast att Sverige är ett av EU:s mest digitaliserade länder och har mycket att vinna på  
ett starkt digitaliserat Europa och ska därför ta en aktiv och framskjuten roll i detta arbete.
Genomförandet av digitaliseringsstrategin och regeringens digitaliseringspolitik kräver ett  
kontinuerligt statligt engagemang. Nationell samordning, utformning av regelverk och förmåga 
att identifiera hinder och aktivt förhålla sig till uppsatta mål är viktiga aspekter. 

Kring forskning och utbildning
I digitaliseringsstrategin anges flera fördelar som kan kopplas till digitalisering av det tryckta  
kulturarvet, forskning och utbildning. 

Till exempel menar man att forskningsdata som tillhandahålls i öppen och återanvändbar form 
ökar förutsättningarna för datadriven forskning och innovation. Genom att förädla, sammanställa 
och på andra sätt använda information kan olika aktörer skapa nya kommersiella och ideella tjäns-
ter och därmed ge förutsättningar för samhället att tillgodogöra sig det värde informationen kan 
ha när den används för andra ändamål än myndigheternas egen verksamhet. 

I strategin framgår att man ser att den information som framställs eller samlas in i den offentliga 
sektorn är en tillgång som är gemensam för statliga och kommunala myndigheter och samhället i 
övrigt. Likaså att många bibliotek arbetar med digital kompetens och medie- och informations- 
kunnighet och biblioteken har en viktig roll för att öka den digitala kompetensen hos allmänheten. 

4  https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/
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Återstartstutredningen
Med anledning av coronapandemin tillsattes Återstartsutredningen som hösten 2021 presenterade 
rapporten ”Från kris till kraft”, SOU 2021:775, som innehåller konkreta förslag till regeringen på insatser 
för att starta upp, återhämta och utveckla kultursektorn under och efter pandemin. I uppdraget ingick 
även att identifiera strukturella problem inom kultursektorn som synliggjorts till följd av pandemin.

I Återstartstutredningen föreslås att regeringen ska avsätta 800 miljoner kronor de närmaste åren för 
en satsning på digitalisering av kulturarvet. Satsningen ska inriktas på digitalisering av samlingarna 
inom arkiv, bibliotek och museer. Utredaren föreslår att Riksantikvarieämbetet får i uppdrag att ta 
fram formerna för satsningen i samverkan med Riksarkivet och KB.

Förslaget i korthet 
I utredningen konstateras att det finns behov inom hela kulturarvssektorn av att tillgängliggöra en 
större del av samlingarna digitalt och av samlingsvårdande insatser. Man ser att satsningen endast bör 
möjliggöras genom en arbetsmarknadsinsats som subventionerar anställningar inom arkiv, bibliotek  
och museer i syfte att digitalisera kulturarvet. För att få största möjliga effekt bör satsningen även 
innefatta kompetensutvecklande insatser, samordning och utveckling av gemensam infrastruktur. 

Riksantikvarieämbetet bör vara huvudansvarig för formerna och genomförandet av satsningen. För 
att säkerställa att satsningen även anpassas till arkiv och bibliotek bör uppdraget ske i samverkan 
med Riksarkivet och KB. Satsningen bör omfatta hela kulturarvssektorn – från stora statliga institutio-
ner till små, ideella museer och enskilda arkivverksamheter. I ett inledande skede kan det dock finnas 
behov av att fokusera på ett urval av kulturarvsaktörer. I så fall är det viktigt att samordning och upp-
byggnad av infrastruktur sker utifrån förutsättningen att även små aktörer ska ha möjlighet att ta del 
av de gemensamma resurser som byggs upp. För att säkerställa detta bör Riksantikvarieämbetet 
från början föra en dialog med en mångfald av kulturarvsaktörer. 

Förslaget skulle enligt utredaren skapa flera hundra heltidsanställningar per år samtidigt som  
kulturarvsaktörerna bättre skulle kunna ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen erbjuder för 
att göra kulturarvet mer tillgängligt för befolkningen och för andra sektorer, till exempel forskning. 

Det behövs även samordning av digitaliseringsarbetet, rätt kompetens och utveckling av en 
gemensam infrastruktur för att digitaliseringen ska bli effektiv och möjliggöra att befolkningen 
kan ta del av det digitaliserade kulturarvet. 

Kostnaderna för satsningen motsvarar omfattningen av regeringens tidigare satsning på  
kulturarvsområdet Access 2006–20096. 

Kulturarvsinstitutionernas kommentar till förslaget
Riksantikvarieämbetet, KB och Riksarkivet har i ett gemensamt remissvar7 uttalat att man står 
beredda att genomföra den föreslagna satsningen på digitalisering av kulturarvet i samverkan.  
I korthet menar de tre institutionerna att digitalisera kulturarvet är en fråga om demokrati,  
öppenhet och tillgänglighet men också om samhällsekonomi, forskning och innovation  
och att rädda samhällsviktig information som riskerar att förloras för alltid. 

5 https://www.regeringen.se/4a8386/contentassets/c96ef2e953fd481ebb68d41b980a1d0a/fran-kris-till-kraft.-aterstart-for-
kulturen-sou-202177.pdf

6 Accessjobben involverade 250 organisationer - museer, arkiv, bibliotek, hembygdsrörelsen, scenkonstinstitutioner och 
andra organisationer inom kulturområdet i hela landet. Närmare 80 procent av dem som anställdes inom Access var 
arbetslösa akademiker och tre fjärdedelar hade yrkeserfarenhet inom området.

7 https://www.regeringen.se/remisser/2021/11/remiss-av-sou-202177-fran-kris-till-kraft.-aterstart-for-kulturen/
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En satsning i linje med förslaget skulle lyfta kulturarvets bidrag till ett kunskapsbaserat och  
innovativt Sverige.

Dessa tre institutioner menar att de har lång erfarenhet av samarbete kring utveckling, vägledning 
och utbildning inom digitaliseringsområdet, inte minst genom Digisam. De olika insatserna  
nyttjas redan av många myndigheter och institutioner, men kan med ökade ekonomiska medel 
nyttjas på nytt sätt. 

För att ge största möjliga utväxling anser myndigheterna att satsningen i så hög grad som möjligt 
bör utnyttja, och vid behov vidareutveckla, befintlig infrastruktur för digitalisering inom kulturarvs-
området. Satsningen bör fokusera på att producera långsiktigt hållbara digitala resurser som kan 
tillhandahållas för såväl forskningsändamål och skolan som för den intresserade allmänheten. 
Dessa resurser kan också användas till nya produkter och tjänster, såväl inom offentlig som privat 
sektor. 

Myndigheterna ställer sig positiva till att satsningen omfattar både subventionerade anställ-
ningar, kompetensutveckling, samordning och utveckling av infrastruktur. De framhäver också 
att digitaliseringen av kulturarvet brådskar och att den inte innebär någon besparing. 

Biblioteksstrategin
På uppdrag av regeringen tog KB 2019 fram ett förslag till nationell biblioteksstrategi med titeln 
”Demokratins skattkammare. Förslag till en nationell biblioteksstrategi”8.

Förslaget syftar till att stärka och utveckla hela det svenska biblioteksväsendet med utgångs-
punkten att det är viktigt till försvar för demokratin och den enskilda människans möjlighet att 
fritt verka i samhället med tillgång till kunskap och litteratur. Det yttersta målet med bibliotek är, 
menar utredningen, att stärka bildningen och därmed demokratin. En av huvudpunkterna i stra-
tegin är nödvändigheten att bygga nationella digitala bibliotekstjänster och digitalisera kultur- 
och kunskapsarvet.

Digitaliserade bibliotekstjänster
Utredningen har i sig skapat en diskussion och fört med sig att frågorna kring bland annat digita-
lisering ånyo har förts upp på bordet.

Utredningen menar att digitaliseringen av biblioteksverksamheten är en del av hela samhällets 
digitalisering, där Sverige strävar efter att vara världsledande. Inte bara kulturarvet, utan natio-
nens hela kunskapsarv, ska så lätt och fritt som möjligt vara digitalt tillgängligt för hela befolk-
ningen, slår man fast. På så sätt uppkommer nya bearbetningsmöjligheter och användnings-
områden för den samlade kunskapen. Utöver kulturarvet i litteraturen krävs tillgång också till 
kunskapen i digitaliserade dagstidningar, tidskrifter, audiovisuellt material, utredningar och riks-
dagstryck. Det finns ingen anledning för Sverige att ligga efter andra länder vad gäller digitala 
bibliotekstjänster, konstaterar man. 

Här krävs, menar utredningen, stora insatser och en tydlig plan för att Sverige ska kunna återta  
en position i nivå med landets ambitioner och uttalade mål. I Norge är så gott som alla böcker 
och tidningar på norska digitalt tillgängliga genom den nationella digitala bibliotekstjänsten.  
En liknande utveckling pågår i många andra europeiska länder. 

8 https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/nytt-fran-kb/nyheter-samverkan-och-utveckling/2019-03-07-demokra-
tins-skattkammare---forslag-till-en-nationell-biblioteksstrategi.html
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Utredningen föreslår att Sverige under en tioårsperiod bör digitalisera det mesta som har getts 
ut i landet. Detta kräver en nationell plan som bygger på tre spår: system för efterfrågestyrd digi-
talisering, vad som behöver bevaras, och vilka samlingar som bör digitaliseras mer planmässigt, 
exempelvis dagstidningar. 

I utredningen fastslås att digitalisering är grunden för användarnas utvecklade tillgång till kultur- 
och kunskapsarv. I digitaliseringen ligger också nyckeln till förändring och utveckling av bibliote-
kens uppgift och roll i samhället. Om biblioteken ska behålla och öka sin relevans hos användarna 
är digital tillgänglighet den mest centrala frågan. 

Bibliotekens resurser måste göras tillgängliga för användarna utifrån det sätt de söker kunskap  
i dag. Ambitionen ska vara att användaren lätt kan komma till bibliotekens resurser genom en  
övergripande sökfunktion. Det digitala biblioteket finns i skyn, men användaren har också  
tillgång till det fysiska biblioteket med sina samlingar och aktiviteter. 

Regeringens biblioteksstrategi
Regeringens antagna ”Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022–2025”9, som beslutades i 
april 2022, beskriver de utmaningar som biblioteksväsendet står inför i dag och de utvecklings-
behov som finns. Ett speciellt delmål anges; ”Kulturarvet behöver digitaliseras i större utsträck-
ning för ökad tillgång och bevarande”, där man konstaterar att utvecklingen mot digital tillgång 
till kulturarv är en stor förändring och utmaningarna är många. Att materialet finns digitalt inne-
bär inte per automatik att det är tillgängligt.

Regeringen anger att digitaliseringen är kostsam och måste ske på ett samordnat och struktu-
rerat sätt, inte minst för att säkra det långsiktiga bevarandet av den digitala informationen. När 
flera aktörer går samman kan de utifrån sina respektive kompetenser skapa förutsättningar för 
att effektivare nyttja tillgängliga resurser och påskynda arbetet med digitaliseringen. Inte minst 
är möjligheten att rekrytera rätt och tillräcklig kompetens en utmaning. Även behoven av teknisk 
infrastruktur och långsiktig finansiering utgör utmaningar.

Enligt regeringen skapar det digitala formatet förutsättningar att söka i, analysera och bearbeta 
information ur samlingar som förvaltas av arkiv, bibliotek och Kulturdepartementets 47 museer 
med metoder som inte är möjliga att tillämpa på samlingar i fysisk form. Genom att samordna 
standarder för metadata, auktoritetsposter och vokabulärer kan information i öppet tillgängliga 
databaser sammanlänkas och därmed hanteras som institutionsöverskridande datamängder, till 
nytta både för forskning och den intresserade allmänheten. 

Det finns därför stora vinster att göra genom att aktörerna samarbetar, vinster som framför allt 
kommer användarna till godo genom att sökbarheten kan öka. Det bidrar också till att aktörerna 
mer effektivt kan nyttja sina resurser.

9  https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2022/04/strategi-for-ett-starkt-biblioteksvasende-20222025/
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6 frågor och svar  
- sammanställning av enkätsvar och intervjuer

Till grund för analysen har en enkät skickats ut till ett urval av universitetsbiblioteken i Sverige. 
Svar har inkommit från elva stycken: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Karlstad 
universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Lunds universitet, Malmö universitet, 
Stockholms universitet, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Örebro universitet. 
Ansvarig uppgiftslämnare är i de flesta fall bibliotekschef eller motsvarande.

Därutöver har kompletterande intervjuer genomförts med en handfull företrädare för kulturarvs-
sektorn. Samtliga frågor, både i enkät och i intervjuer, har varit inriktade mot digitalisering av det 
tryckta kulturarvet specifikt. Citaten är hämtade från enkätsvaren och intervjuerna. Samtliga res-
pondenter finns redovisade på sid 30.

Frågorna har utgått från varför det är viktigt att digitalisera det tryckta kulturarvet, vem som efter-
frågar det, vilka utmaningar och svårigheter som finns kopplade till teknik, urval och juridik, vilka 
insatser som behöver göras för att en storskalig digitalisering ska komma till stånd och vilket 
material som finns i samlingarna.

Varför digitalisering över huvud taget? 
I diskussionen om digitalisering av kulturarvet återkommer ett antal argument för varför det är  
viktigt. Det kan vara anledningar som demokratiaspekter och mänskliga rättigheter, för ökad 
transparens av innehållet i våra gemensamma arkiv och av kulturpolitiska skäl eller ur en säker-
hets- och bevarandeaspekt, eller för en ökad tillgänglighet som gynnar forskning, utbildning  
och innovation.

Här nedan listas de främsta anledningarna ur universitetsbibliotekens aspekt varför det är viktigt 
med en digitaliseringssatsning av det tryckta kulturarvet.

1. Tillgänglighet

Den främsta anledningen till en digitaliseringssatsning är ökad tillgänglighet. Det ger en snabb 
och direkt åtkomst till en mycket större mängd information för forskning och utbildning. Alla kan 
komma åt materialet oavsett plats och begränsas inte av att man inte har möjlighet att resa dit 
materialet förvaras. Genom att digitalisera materialet ökas tillgängligheten för flera användare och 
det är i grunden en demokratisk fråga då tillgången till vårt gemensamma kulturarv blir lika för 
alla.

”Materialtyper som annars skulle fortsätta att vara dolda i arkiv görs brett tillgängliga genom 
digitalisering, både nationellt och internationellt.”

En mycket stor del av det tryckta kulturarvet finns fysiskt bevarat endast vid ett fåtal institutioner 
och är därmed svåråtkomligt för såväl forskare som allmänhet. 

”Digitalisering skulle ge ökad synlighet för okända samlingar.”

Enligt uppgift har också användningen av fysiskt material minskat under de senaste decennierna 
på grund av det digitala skiftet. Användare, inte minst inom forskarvärlden, förutsätter idag att 
material ska vara digitalt tillgängligt, vilket innebär att forskning inte sällan bedrivs på den begrän-
sade andel material som redan är digitaliserad. Konsekvensen är att en stor del av vårt kulturarv 
osynliggjorts och förblir outnyttjat, vilket begränsar forskningens möjligheter och kvalitet. 
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Internationellt har det också vuxit fram en rad nya forskningsfält som bygger på att materialet är 
digitaliserat och OCR-tolkat, och inom dessa områden har Sverige halkat efter avsevärt, menar en 
respondent.

2. Bevarande

En del av vårt kulturarv är skört och riskerar att förfaras – något som påskyndas av fysisk hante-
ring. Bevarandeaspekten är därför viktig ur ett säkerhetsperspektiv om källmaterialet finns både i 
analog och digital form - den framtida informationsförsörjningen säkerställs genom digitalisering 
oavsett källans ursprungliga format. Digitaliseringen blir en viktig metod för att bevara den här 
typen av material så att det går att läsa och forskas på i framtiden. 

”Stora delar av det tryckta kulturarvet riskerar att gå förlorat eftersom pappret  
håller låg kvalitet och långsamt förstörs.”

Digitalisering är ett sätt att försäkra sig om att ömtåligt material både bevaras och kan användas  
i framtiden.

En aspekt, menar en respondent, är dock att problemet med bevarande av digitala kopior på 
mycket lång sikt inte är löst. Så inget är egentligen säkrat bara för att det är digitaliserat. 

3. Demokratisering

Digitalisering demokratiserar tillgången till kulturarvet och ger en jämlikare tillgång, oavsett var 
i landet eller världen du befinner dig, då fler ges möjlighet att söka och finna material, och dess-
utom själva kan gå till källmaterialet för att exempelvis verifiera en utsaga.

Internationellt finns belägg för att allmänheten rent generellt – inte forskare och studenter – utgör 
den största användargruppen av digitaliserat kulturarvsmaterial, i vissa länder uppåt 70%. Detta 
är dessutom den grupp som har svårast att få tillgång till det tryckta kulturarvet i fysisk form, vilket 
innebär att digitalisering är en demokratifråga. 

4. Ny typ av forskning

Digitalisering i sig kan medföra nya forskningsmetoder. Digitalisering av tryckt material möjliggör 
forskning med digitala tekniker och nya metoder via så kallad text mining, som är en process för 
att upptäcka meningsfulla mönster och samband i texter. Det är en typ av forskning som är alltmer 
efterfrågad och använd i dag inom till exempel digital humaniora. 

Vilka möjligheter ger digitalisering?

För kulturarvsinstitutionerna
Materialet blir tack vare digitalisering mer tillgängligt utan att skadas eller riskerar att försvinna. 
Därför kan fler få ta del av institutionernas material. Ökad tillgänglighet ökar ju också synligheten 
för museer, bibliotek och arkiv. 

”Digitalisering i sig bör leda till ökat intresse för kulturarvet och därmed för  
kulturarvsinstitutionerna och för de fysiska samlingarna.”
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Kulturarvsinstitutionerna kommer att få ett ökat fokus på digitalt tillgängliggörande för fler och 
bredare användargrupper än tidigare. Ett större fokus på att utveckla användarvänliga webb- 
resurser, vilket också innebär en tätare kontakt mellan kulturarvsinstitutionerna och användarna, 
inom såväl forskarvärlden som allmänheten.

Digitalisering innebär att institutionerna utvecklar arbetssätt och delar resurserna med varandra 
inom kulturarvssektorn. Tillgängligheten ökar och det blir enklare att hitta material som hänger 
ihop, men som kanske fysiskt förvaras på olika ställen i landet.

Institutionerna kommer att behöva prioritera arbete med digitaliseringens alla led; såsom  
katalogisering, vid behov konservering, fysisk hantering inför bildfångst, identifiera och ta  
fram material och liknande. 

För forskningen
Forskningen får bättre förutsättningar genom att kulturarvet tillgängliggörs rent generellt - ökad 
tillgänglighet möjliggör och berikar forskning och gör den än mer kvalificerad i hög grad.  
Tillgängligheten ökas markant, liksom möjligheterna att beforska materialet. Den geografiska 
jämliken ökar och tröskeln blir lägre.

”Digitalisering underlättar för forskarna att använda kulturarvsdata, att arbeta med  
digitaliserade datamängder och hitta nya infallsvinklar.”

Materialet kan användas om och om igen. I dagsläget dold information kan hittas och överlag får 
man snabbare tillgång och bättre möjlighet till textanalys. Det blir lättare att kontrollera andras 
forskning då man enklare kommer åt källorna.

Material som i dag finns att hitta fysiskt på olika kulturarvsinstitutioner i Sverige, kan hållas  
samman som digitala samlingar och därmed underlätta för forskningen. I dag kan det vara  
svårt att veta var relevant material kan finnas eftersom det i vissa fall kan vara utspritt på flera  
kulturarvsinstitutioner. 

Nya metoder och forskningsfält kan komma att växa fram, liksom tvärvetenskapliga satsningar och 
nya perspektiv. Nya tjänster kan komma utvecklas utifrån att det finns en mycket stor mängd digi-
taliserat material. Som exempel nämns KB:s språkrobot Bert. Avancerad text and data mining
(text- och datautvinning) i kombination med AI kan leda till att helt nya tjänster utvecklas framöver. 
Inte minst påpekas en stärkt ställning för humanistisk forskning. 

Det kan också innebära att det blir lättare att sprida och nå ut med sin forskning. Inte minst i och 
med att forskare över hela världen enklare kan ta del av materialet, vilket kan leda till ökade sam-
arbeten. Likaså nämns möjligheten till ökad medborgarforskning som en stor vinst.

Urvalet av vad som digitaliseras kan dock leda till snedvriden forskning, påpekar flera responden-
ter. Det som finns online beforskas och det icke-digitaliserade blir oanvänt och bortglömt. 

För utbildningssektorn
Ökad digitalisering kan bidra till att det blir lättare för skolor på alla nivåer att använda digitali-
serat material och äldre källor i undervisningen. Fler kan således integrera historiskt källmaterial 
oberoende av var man befinner sig geografiskt och syfte med användningen.

”Materialet blir tillgängligt inte bara för skolor nationellt utan även internationellt.”
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Genom digitalt tillgängliggörande kommer det tryckta kulturarvet att få en större användnings-
frekvens inom utbildningssektorn, vilket innebär att kulturkulturarvsinstitutionerna bidrar mer till 
och samverkar mer aktivt med utbildningssektorn.

En förutsättning är, påpekar en respondent, att metadatan på objektnivå kan kommunicera med 
andra system såsom länkserver, discoverysystem och Libris. 

En annan påpekar att visserligen blir stora mängder text tillgänglig för många, men att verk-
lig tillgång kräver förmåga att förstå och tolka, kanske även kunskap om digitala verktyg för att 
behandla text. Och en annan påpekar att spridning av kulturarvet i skolor beror på hur det till-
gängliggörs, inte på om det digitaliseras eller ej.

För arbetsmarknaden
En storskalig digitalisering innebär att många nya arbetstillfällen skapas inom hela kulturarvssek-
torn, enligt samstämmiga respondenter. Det kommer finnas ett stort behov av fler verksamma 
fotografer, konservatorer, koordinatorer, system- och webbutvecklare och andra kompetenser 
inom hela kulturarvssektorn. 

”Det är viktigt att konstatera att det inte bara är tekniska kompetenser vid  
digitalisering som behövs.”

För att materialet ska bli användbart behöver man arbeta med relevant metadata och även med 
infrastrukturen som ska byggas upp. Det leder också till förändrade arbetsuppgifter för de som 
arbetar på platser där materialet har digitaliserats.

Själva digitaliseringsarbetet i sig kräver arbetskraft. Därefter innebär det – rimligen - ökade intresset 
för samlingarna en ökad användning. Det i sin tur leder till att även förvaltningen av de digitala 
samlingarna skapar fler arbetstillfällen. 

För samhället
Kulturarvet ägs av alla och ska vara tillgängligt för alla. Det är grundhållningen, menar många res-
pondenter. En digitalisering av kulturarvet är därför helt nödvändig. Man ser att det digitaliserade 
kulturarvet ska vara fritt tillgängligt och inget som ska överlåtas till kommersiella aktörer. 

”Ett digitaliserat kulturarv som är fritt tillgängligt för alla och kan användas av  
utbildningssektorn, forskare, media och allmänhet är ett kraftfullt botemedel mot  
historielöshet och fake news, en värdefull grund för ett källkritiskt synsätt och för  
främjandet av demokratiska värderingar.”

Det är en i sanning viktig demokratifråga, menar en respondent, där ökad tillgång till information 
ger ökad medvetenhet. Man ser att kulturarvsinstitutionernas demokratiska uppdrag stärks.

Man ser också att intresset för humaniora och historia stärks om en större digitaliseringssatsning 
kommer till stånd.

För allmänheten
Att vem som helst ska kunna få snabb och platsoberoende tillgång till det som skrivits och tryckts i 
Sverige måste sägas vara en del av kulturarvsinstitutionernas samhällsuppdrag. 

Ett flertal internationella undersökningar visar att allmänheten utgör den allra största användar-
gruppen av digitaliserat kulturarv. Samtidigt är just allmänheten den grupp som har svårast att få 
tillgång till kulturarvet i fysisk form. Det kommer att förändras i och med digitalisering.
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”Tillgången till vårt gemensamma kulturarv är en demokratisk rättighet, men i praktiken är 
detta något som enbart kan uppnås genom digitalisering.”

Att digitalt material blir tillgängligt oavsett var du befinner dig kommer också leda till en ökad 
medvetenhet om att materialet finns lättåtkomligt och att det kan användas av allmänheten.  
Inte minst kan det gynna släktforskning, som det finns ett utbrett intresse av.

Alla kan gå in i primärkällan och det finns också en möjlighet att bidra till metadata. 

Vem efterfrågar digitalt material idag?
Enligt uppgift från de tillfrågade universitetsbiblioteken efterfrågas digitaliserat material av i 
huvudsak studenter från det egna lärosätet och forskare. Forskarna utgörs både av de egna 
anställda och från andra lärosäten, även från andra länder. 

 Styrelse/huvudman  
 Ledning 
 Administrativt anställda  
 Studenter inom det egna lärosätet  
 Studenter från andra lärosäten i Sverige 
 Studenter från andra lärosäten utomlands 
 Egna anställda forskare  
 Forskare från andra lärosäten i Sverige    
 Internationellt verksamma forskare     
 Andra universitet/högskolor i Sverige   
 Andra universitet/högskolor utomlands  
 Andra kulturarvsinstitutioner  
 T ex konstnärer, författare, journalister,  
 amatörhistoriker   
 Allmänhet   
 Vi har inte så mycket kulturarv, jag har  
 svarat ur ett allmänt perspektiv   
 Studenter och forskare generellt inom KTH:s  
ämnesområden (mer än geografisk placering)  
 Intresseorganisationer   
 Släktforskare, lokalhistoriker,  
 intresseföreningar etc  

1 2 4 6 8 10

Vilka av era intressenter efterfrågar digitaliserat material mest? Ange 3 av nedstående målgrupper:
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Vilket typ av material?
Innehållet och mängden i de tillfrågade universitetsbibliotekens samlingar avseende tryckt kultur-
arvsmaterial skiftar i högsta grad. Samlingarna består av tryckt material i form av böcker, mono-
grafier, tidskrifter och småskrifter, men också grafiska blad, fotografier, kartor, planscher. Några 
institutioner förvaltar äldre manuskript. 

De största biblioteksarkiven omfattar totalt över 10 mil i hyllmeter, innehållande material från 
1400-talet och framåt. Flera arkiv omfattar också unika personarkiv. Några av biblioteken uppger 
att mängden kulturarvsmaterial utgör en ytterst liten del av den totala samlingen och andra har 
inte en aktuell inventering av beståndet.

9,1%

9,1%

9,1%

72,2%

 Upp till 5%
 Vi har inget kulturarv
 Avsevärt mindre än 5%
 Vet ej. 

Hur mycket av ert lärosätes tryckta kulturarv är uppskattningsvis idag digitaliserat? 

Vilka utmaningar innebär digitalisering?
För kulturarvsinstitutionerna är de stora utmaningarna finansieringen, bristen på rätt kompetenser 
inom biblioteksvärlden, liksom bristen på samverkan mellan institutionerna. Det finns också fråge-
tecken och utmaningar kring tekniska och juridiska aspekter.

Teknik
Tekniska frågor kring enhetliga standarder, lagringskapacitet och datasäkerhet anses generellt 
inte vara något problem ur lokal synvinkel – varje institution kan i princip hantera teknikfrågorna. 

Om man däremot ser till frågorna ur ett nationellt perspektiv avseende en större kulturarvssatsning 
finns frågetecken. 

”Långsiktiga bevarandelösningar saknas, liksom långsiktigt strategiskt tänkande.”

En respondent menar att det främsta problemet idag är frånvaron av en nationell publicerings-
plattform där användare kan få tillgång till allt digitaliserat material i en samlad form alternativt 
plattformslösningar som kan interagera med varandra. Att det digitaliserade materialet är splittrat 
mellan olika lokala plattformar och institutioner försämrar tillgängligheten och begränsar använd-
barheten för samtliga användargrupper. 

Man efterfrågar en nationell digital infrastruktur präglad av öppenhet, prestigelöshet och samarbete.
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Bristen på standarder för metadata och publiceringsformat begränsar ytterligare användbarheten. 
Man ser att datan ska vara FAIR (Findable, Accessible, Interoperable och Reusable) och att den  
ska kunna kommunicera med andra tekniska lösningar såsom till exempel discoverysystem och 
länkservrar samt Google. Statistik ska också gå att tas ut enligt så kallad COUNTER-standard.

Man efterlyser också en nationell lösning även för material som inte kan vara öppet publikt  
tillgängligt, men där tillgång kan behöva regleras på något sätt på grund av upphovsrättsliga, 
personuppgiftsmässiga eller andra skäl.

I enkätsvaren efterfrågas ett nationellt ramverk, till exempel på en sammanställning av format man 
kan använda för olika typer av material. Likaså en ansvarig institution där man kunde få hjälp att 
komma i gång, få svar på juridiska frågor med mera. Man ser också behov av en nationell databas 
över det källmaterial som finns och vad som är digitaliserat. 

Det tas också upp frågan om bibliotekens idag oklara ansvar att hålla de tekniska plattformarna i 
drift och att kontinuerligt vidareutveckla dem så att deras funktionalitet är i fas med användarnas 
behov. Tekniska lösningar blir snabbt obsoleta och incitamentet att vidareutveckla dem är lågt 
inom biblioteksvärlden på grund av bristande resurser, men också för att kunskap saknas om hur 
snabbt användarnas behov förändras. Eftersom digitalisering ännu inte betraktas som en primär 
form av tillgängliggörande i Sverige finns en ovilja att avsätta de nödvändiga resurserna för  
teknisk vidareutveckling, menar en respondent.

Någon annan hävdar att det tekniska underhållet inte är något problem eftersom deras stöd- 
system är egenutvecklade och därmed kan man vid behov modifiera dem själva. 

Flera lyfter också utmaningen med att digitalisera så att också tillgänglighet säkerställs i framtiden.  

Urval
Hur ska man göra ett urval och prioritera vilket material som ska digitaliseras? Idag råder två principer: 

• Efterfrågestyrt, eller som man också kan kalla det: Digital on Demand-princip. Det som 
forskare – i första hand – efterfrågar digitaliseras också ofta först. 

• Materialkänslighet. Det som är mest skört och riskerar att förstöras av tidens tand digitali-
seras ur bevarandeaspekt. 

Det verkar finnas en samstämmighet om att dessa är de två bästa urvalskriterierna. Flera påtalar att 
den egna framtagna digitaliseringspolicyn ofta anger att forskarbeställningar har högst prioritet. 

Dock ser man behov av en nationell urvalslista, för att underlätta prioriteringarna. Någon enkel 
metod för att göra välgrundade prioriteringar finns dock inte, eftersom olika användargrupper har 
olika behov och få typer av material är relevanta för alla grupper. 

En respondent drar slutsatsen att det finns ett stort behov av att man som kulturarvsinstitution 
upprättar tätare kontakt med användarna, som bör få ett avsevärt större inflytande över de urval 
och prioriteringar som görs avseende digitalisering.

”Idag har vi kapacitet att digitalisera ca 1/46.000 av våra samlingar om året,  
eller ca 0,002 procent/år. Eftersom våra resurser endast räcker till en så liten del  
av våra samlingar är prioriteringarna vi gör helt avgörande för användarna.”
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En aspekt som också förts fram är att ökad digitalisering utgör ett demokratiproblem i och med 
att samlingar kopplade till rika institutioner och länder tillgängliggörs, och därmed börjar betrak-
tas som representativa för historien i bredare mening. Därmed konserveras nuvarande maktför-
hållanden av obetänksam digitalisering. 

Samverkan och samordning
Gällande samverkan och samordning mellan arkiv, bibliotek och museer återstår en hel del att 
göra. Respondenterna konstaterar att det inte finns ett enhetligt sätt att digitalisera, varken teknik-
mässigt eller ur klassificeringssynpunkt. 

Till exempel har KB ett system som man nyutvecklar, medan flera stora universitet och kulturarvs- 
institutioner har en annan gemensam databaslösning, Alvin. Ur nationell synvinkel finns det dock 
samverkan mellan de större universitetsbiblioteken och de nationella kulturarvsinstitutionerna. 

En storskalig digitalisering förutsätter att kulturarvssektorn bygger upp en bättre samordning mel-
lan biblioteken, arkiven och museerna, liksom en starkare och tätare samverkan med användarna. 

Samordningen mellan biblioteken krävs för att man ska kunna dela upp arbetet på ett effektivt sätt 
och för att all digitalisering ska uppfylla samma kvalitetsnivå; ökad samverkan med användarna 
krävs för att kulturarvsinstitutionerna ska göra rätt prioriteringar, både med avseende på urvalet 
och på funktionaliteten hos de publiceringsplattformar som används.

Det finns också andra aspekter gällande svårigheter med samordning. 

Det är stor skillnad på att vara en liten institution och en stor aktör, vad gäller att söka och erhålla 
medel för digitaliseringsprojekt. Till exempel ställs ofta höga krav på motfinansiering, vilket en 
mindre organisation kan ha svårt att leverera. Även för de institutioner som har ett mindre bestånd 
av kulturarvsmaterial kan det vara en utmaning att veta om samma material finns någon annan-
stans och redan är digitaliserat. 

”Standardisering är viktigt för tillgängligheten på sikt. Dumt med lokala lösningar.”

Det finns ett stort behov av en ökad samordning och samsyn gällande standarder mellan kultur-
arvsinstitutionerna. Användbarheten av det material som tillgängliggörs digitalt begränsas dra-
matiskt när olika institutioner använder olika standarder, metadatanivåer och filformat, liksom att 
funktionaliteten mellan olika lokala publiceringsplattformar varierar. 

Flera nämner att det nationella samarbetsprojektet Det svenska trycket, se sid 23, visar att ett 
ömsesidigt samspel och anpassning mellan olika aktörer fungerar väl och att en standardisering 
är möjlig. 

Kompetens
Digitalisering kräver kompetens om både teknik och kulturarv, och de olika kompetenserna  
samverkar. Hur infrastrukturen ser ut gällande klassificering och beskrivning är avgörande för  
att digitala samlingar ska bli sökbara. Även de juridiska frågorna är många.

”Generellt saknas många av de kompetenser som behövs för en storskalig digitalisering inom 
biblioteksvärlden, och möjligheten att rekrytera dem är idag väldigt begränsad.”
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Alla kulturarvsinstitutioner har inte den IT-kompetens som behövs och inte heller den nödvändiga 
tekniska utrustningen. En känsla som flera har är att digitaliseringsprojekt kräver stora personal- 
och teknikresurser och därmed är kostnadskrävande. Som en respondent påpekar, ”tar de ekono-
miska medel från ordinarie verksamhet”. Detta får till följd att det upplevs som att biblioteks- och 
katalogiseringskompetens nedvärderas i relation till teknisk/digital kompetens.

Juridik
För nyare kulturarvsmaterial finns det många juridiska aspekter kopplat till upphovsrätt, delning av 
data och GDPR-frågor. Det kan också vara svårigheter att hitta upphovspersonen för samtycke till 
spridning av materialet. 

En stor del av 1900-talsmaterialet är därmed svårhanterat och en juridisk utmaning ur en digitali-
seringsaspekt. Här efterlyser man både större statligt engagemang i frågan och en aktivare opini-
onsbildning för att detta ska lösas inom överskådlig framtid.

”Det går åt mycket tid att kolla upphovsrättsstatus och att hantera beställningar där beställa-
ren inte har klart för sig vad som är fritt och ej.”

För äldre, fritt material finns fortfarande avvägningar som behöver göras kring tillgängliggörande 
av till exempel medicinska data ur lämplighetsaspekt och illustrationer ur upphovsrättsaspekt. 

Materialhantering efter digitalisering
Vad gör en kulturarvsinstitution med källmaterialet efter att det är digitaliserat? En samstämmig-
het råder om att ett dokument som digitaliseras återgår till samlingarna, eftersom huvudsyftet 
med att digitalisera är ökad tillgänglighet och inte att reducera det fysiska beståndet. 

”Digitalisering ersätter inte fysiskt bevarande, utan är ett sätt att tillgängliggöra det fysiska 
materialet för att det ska kunna bevaras.”

Eftersom ett museum, bibliotek eller arkiv fortfarande har ett bevarandeansvar för det fysiska 
materialet är frågan relativt oproblematisk, menar man: det sparas dubbelt – fysiskt och digitalt. 
Detta innebär att en kulturarvsinstitution har/får dubbla samlingar - och därmed får kostnader för 
bevarande av såväl digitala som fysiska samlingar. 

Det ska sägas att även om det fysiska materialet som grundregel sparas efter digitalisering, ver-
kar visst material kunna kasseras om det finns många exemplar av till exempel en tidskrift i landet 
som har digitaliserats.

Vad behövs för en digitaliseringssatsning?
Det behövs en nationell samling för att digitalisera allt äldre svenskt skriftligt material. Flera anger 
material fram till åtminstone år 1850 som en prioritet, kompletterat med värdefullt material ur 
lokalt perspektiv. Då skulle Sverige komma i kapp jämförbara länder.  

Utifrån universitetsbibliotekens horisont behöver nedanstående åtgärdas för att en långsiktig  
hållbar nationell digitaliseringssatsning ska komma till stånd:

Finansiering
Stora resurser behövs för att täcka kostnader för personal och teknik, och för att säkra långsiktig  
lagring med flerhundraårigt perspektiv. Statliga medel krävs för att infrastrukturen för en  
digitaliseringssatsning ska finnas för hela Sverige.
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Samverkan
En nationell samverkan inom hela sektorn behövs där KB, Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet 
har speciella nyckelroller gällande framtagande av gemensamma standarder och lagringsmöjlig-
heter. Sektorn borde utveckla gemensamma, kostnadseffektiva tekniska lösningar och processer.

Politisk förankring
Behovet och nödvändigheten av en storskalig digitaliseringssatsning har ännu inte riktigt fått en 
stark förankring i politiken på nationell nivå.

Attitydförändring
Digitalisering ses inte (alltid) som ett kärnuppdrag inom kulturarvssektorn, utan görs i mån av 
utrymme och extraresurser. En aktivare opinionsbildning som drivs av forskare och andra använ-
dargrupper för digitalisering krävs i Sverige, liksom en aktivare samverkan mellan biblioteken  
och olika användargrupper.

En nationell strategi och infrastruktur
Regeringen bör peka ut en eller flera aktörer som ska driva frågan och ge ett tydligt regerings-
uppdrag att styra och samordna de processer som krävs. En plan för vem som gör vad och var 
ansvaret ligger behöver tas fram, liksom tydliga regler för en utvecklad sökfunktionalitet.

Uthållighet
En kontinuitet och långsiktighet i arbetet behövs hos alla parter.
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Sammanfattande analys

I praktiken har kulturarvsinstitutionerna ansvar för två samlingar – de analoga och de digitala. 
Resurser för att kunna hantera hela uppdraget saknas dock enligt intervjusvaren i denna utred-
ning med företrädare för kulturarvssektorn.

För att uppnå de nationella målen med digitalisering och ökad tillgång till biblioteken och kultur-
arvet bör Återstartsutredningens förslag på en satsning på digitalisering av kulturarvet genom-
föras.

En storskalig digitalisering skulle stärka tillgången till det gemensamma kulturarvet och möjlig-
heterna till forskning på området. Informationen hos kultur- och utbildningsinstitutionerna blir 
oberoende av tid och plats och en mer lättillgänglig resurs för hela samhället, både nationellt och 
internationellt.

Med en ökad digitalisering av kulturarvsinstitutionernas arkiv och bibliotek skulle man mer tillför-
litligt kunna säkerställa att samhällsviktig information inte går förlorad. Digitalisering är inte bara 
en fråga om att göra information mer tillgänglig, utan en fråga om långsiktigt bevarande. Utan en 
snabb och säker digitalisering riskerar samhällsviktig information att förstöras.

En grundläggande orsak till varför kulturarvet ska digitaliseras är enligt flera av de tillfrågade en 
fråga om rättighet - kulturarvet tillhör alla och alla ska ha samma möjlighet att både ta del av och 
bidra till vårt kulturarv. Det kan ses som en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter. Andra 
aspekter som förs fram är bevarandeskäl och tillgänglighet både ur nationellt och internationellt 
perspektiv. 

Ett framgångsrikt exempel på samordning och större grepp är Det svenska trycket, som är ett 
samarbete mellan KB och de fem universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala 
och Umeå och inleddes 2020. Målet är att digitalisera svenskt tryckt material från 1400-talet till 
nutid. Samarbetet kan sägas ligga till grund för ett långsiktigt arbete för svensk digitaliserings-
verksamhet. Man börjar med svenska tidskrifter från åren 1850-1900, eftersom det finns stor efter-
frågan på det materialet från både forskare och allmänhet. Projektet bekostas i ett initialt skede av 
de deltagande biblioteken, men för ett långsiktigt arbete krävs externa finansiärer.

Biblioteken som ingår i Det svenska trycket har tagit fram gemensamma standarder samt beslutat om 
vilket material som ska digitaliseras inom ramen för samarbetet. Den inskannade texten OCR-tolkas, 
det vill säga konverteras till sökbar text. En ambition är också att göra det lättare att använda digi-
taliserat material, till exempel via öppen länkad data.

På nationell nivå idag har KB, Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet väl inarbetade metoder och 
processer för större digitaliseringsarbeten. 

Till exempel kan nämnas Riksarkivets digitiseringscentrum för kulturarvsmaterial i Fränsta i Ånge 
som är en nationell resurs för myndigheter och andra organisationer. KB Labb lyfts också fram  
av många där man till exempel skulle kunna hantera digital tillgång för forskare av även juridiskt 
känsligt material genom att samverka med några utvalda kulturarvsinstitutioner i landet.
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Varför ska kulturarvet digitaliseras?
De två stora anledningarna är tillgängliggörande och bevarande. 

Det tryckta kulturarvet blir mer tillgängligt när man inte behöver vara på plats för att ta del av det. 
Tillgängligheten ökar både innanför och utanför varje organisation, vilket är avgörande inte minst 
för offentligt finansierade kultur- och utbildningsinstitutioner och säkerställer relevansen för verk-
samheterna för framtiden.

Varje enskild samling blir i och med digitalisering del av en större samling. Om ett material inte 
finns digitalt är det risk att det inte efterfrågas.

Digitalisering möter också forskarnas behov. Digitalisering av det tryckta kulturarvet är en utbild-
ningsfråga och del av infrastrukturen för forskning idag. 

Kulturarvet kan få ny och vidare användning när samlingarna blir till data i stället för böcker – 
materialet blir forskningsbart på ett helt annat sätt än idag. 

Om analogt arkivmaterial som utgör grunddata digitaliseras och indexeras eller texttolkas, förses 
med metadata och så kallade API:er, kan informationen tolkas, delas och användas i kombination 
med andra grunddata. Informationen kan sättas ihop och analyseras och ge helt nya resultat tack 
vare språkmodeller, som kan ge samhällsnytta långt utanför kulturarvssektorn.

Hur ska digitaliseringen gå till? 
Digitalisering är en lång process med många steg och många olika kompetenser som är involverade. 
Det behöver göras urval och framtagning av materialet, katalogisering, konservering, bildfångst – det 
vill säga inskanning av bilder och texter - och därefter publicering och tillgängliggörande.

Och det räcker inte bara med inskannade ord. En text måste bli en text, som en av respondenterna 
påpekar. Det innebär att ett inskannat material behöver sättas i sitt sammanhang och förses med 
metadata som innehåller all väsentlig information om materialet för att det ska gå att tolka, söka  
och sortera informationen. 

Vikten av samordning av standarder och enhetlighet gällande långsiktigt bevarande och säkerhet i 
kulturarvssektorn kan inte överskattas. 

De olika insatser som har gjorts på området hittills har skapat öar, men digitaliseringen måste ske 
av ett större samlat material för att ge bäst nytta. Det svenska trycket-projektet och Litteraturbanken 
anses som viktiga förebilder för hur angreppssättet bör vara. 

Rent generellt anses inte de tekniska frågorna gällande enhetliga standarder, lagringskapacitet och  
datasäkerhet vara ett större problem. Det finns fungerande standarder idag som kan fungera som 
principer även vid en storskalig digitalisering. Där har Digisams vägledande principer på många 
sätt fungerat väldigt väl. 

Andra viktiga aspekter gällande hur man metodiskt ska arbeta med digitalisering handlar om kom-
petens och juridiska spörsmål. En hel del IT-kunskap kring system, systemstrukturer, öppen länkad 
data och migrering behöver tillföras kultursektorn. Likaså behöver juridiska frågor kring upphovs-
rätt, delning av material och hur man ska hantera känsligt och sekretessbelagt material lösas. Och: 
hur ska man ta hand om det digitala materialet och vem ska säkra tillgången i framtiden?
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Vilket material ska digitaliseras?
Idag sker urval av material som ska digitaliseras huvudsakligen utifrån vad som efterfrågas av  
forskarna samt vad som är skörast och riskerar att förstöras av tidens tand. 

Man kommer aldrig kunna göra ett garanterat heltäckande urval av vad som kommer anses  
värdefullt för framtiden och därmed ska väljas ut för att digitaliseras. Redan idag gör varje  
kulturarvsinstitution urval enligt gällande principer huruvida man ska ta emot en deposition  
eller göra inköp av böcker till sitt bibliotek. 

Expertisen som finns på varje institution är även framgent de bäst lämpade att göra urvalet av vad 
som ska överföras till digitalt format. Även framöver torde användarefterfrågan och bevarande- 
aspekten vara vettiga utgångspunkter. Det svenska trycket-samarbetet har också gett viktiga  
erfarenheter gällande hur man ska tänka kring urval. 

Ett förslag är att man i samband med urvalsprocessen tillämpar systemet med referensgrupper, 
med samlad kompetens kring till exempel frågor kring teknik eller juridik.

Den samlade bedömningen är att urval av material att digitalisera vid en storskalig satsning ska 
utgå från hela samlingar och kollektioner, och inte enstaka dokument. Merparten av digitalise-
ringen idag, som bekostas av statliga medel, sker huvudsakligen i projektform, riktat till en  
specialiserad användargrupp och ofta ett snävt urval av material. 

Framöver bör statliga medel avsättas till mer storskaliga satsningar på ett sammanhållet material. 

Material som anses känsligt eller svårtolkat utifrån till exempel upphovsrätt eller personsekretess 
behöver inte tillgängliggöras brett utan där kan tillgång begränsas till forskare. 

Vem ska digitalisera?
En del av det tryckta kulturarvet som digitaliseras kan idag och även framöver hanteras av varje 
kulturarvsinstitution själv. Äldre, udda och extra värdefulla exemplar behöver dock även framöver 
specialbehandlas. 

Förslagsvis bör KB i samarbete med Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet få ett förtydligat  
uppdrag med tillhörande ekonomiska resurser att leda en storskalig digitalisering av det tryckta 
kulturarvet. Uppdraget bör utgå från ett ansvar att både bevara och tillgängliggöra materialet  
och utformas i samverkan med andra kulturarvsaktörer.

Resurser för själva digitaliseringsarbetet bör tillföras för att inte urholka forskningsmedel.
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Slutsatser
För att öka tillgängligheten av värdefulla källor och minska slitaget på ömtåligt material bör en 
större digitaliseringssatsning göras. Digitalisering skulle innebära att kulturarvet öppnas för helt 
nya användningsområden och forskningsmetoder. 

Varför digitalisering? 
Svar: För att tillgängliggöra och bevara

En handfull procent
Upp till fem, kanske tio procent av det svenska tryckta kultur- 
arvet är idag digitaliserat. Det innebär att en stor del av 
materialet i våra forskningsbibliotek och arkiv inte är tillgäng-
ligt för den stora forskarkåren och för allmänheten. Viktigt 
material är därför okänt för många och riskerar att gå förlorat. 

Sverige halkar efter 
I Sverige kan digitaliseringen sägas ha skett reaktivt, och  
inte systematiskt. Andra länder – Frankrike, Norge, Finland, 
Nederländerna bland andra – har insett digitaliseringens  
möjligheter och skaffat fram ekonomiska resurser till kraftfulla 
insatser. Sverige placerades sist bland över 30 länder i OECD 
Digital Government Index 2019. OECD rekommenderar  
Sverige att lägga större kraft på tillgängliggörande av  
myndigheters data i syfte att främja datadriven innovation. 

Samtida forskning 
Dagens forskare analyserar inte längre bara enskilda objekt 
utan i växande grad stora sammanlänkade datamängder. 
Genom AI och maskininlärning kan nyskapande forsknings-
frågor besvaras. Med sådana verktyg är det också möjligt att 
bygga nya tjänster som stödjer tillväxt och välfärd. En förut-
sättning är tillgången till stora mängder data. Detta skulle 
biblioteken kunna bidra till med de tryckta samlingarna som 
råmaterial.

Följer statliga strategier
Flera statliga utredningar och strategier visar på vikten av ökad 
digitalisering också inom kulturarvssektorn. Kulturarvssektorn 
i Sverige har inte kommit längre eftersom ett större nationellt 
initiativ har saknats som kan sammanfattas med brist på riktat 
uppdrag och riktad finansiering. 

Samhällsvärden står på spel
Att digitalisera kulturarvet är en fråga om demokrati, öppenhet 
och tillgänglighet men också om samhällsekonomi, forskning 
och innovation – och om att rädda samhällsviktig information 
som riskerar att förloras.
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Vad behövs? 
Svar: Pengar och plan

Riktade medel måste tillföras
Kulturarvsinstitutionerna har i dagsläget inte resurser för att 
långsiktigt öka sin produktion och möta forskarvärldens stora 
efterfrågan på digitaliserat material. En extra storskalig satsning 
från regeringen är därför nödvändig. Med ökade ekonomiska 
resurser skulle biblioteken kunna skala upp produktionen 
genom att utnyttja redan befintliga system, samarbeten och 
strukturer för att leverera konkret nytta till forskning, allmänhet  
och samhälle. Digitalisering av kulturarvet fråntar ju inte 
ansvaret hos kulturarvsinstitutionerna för bevarandet. 

Förtydligat uppdrag behövs
Regeringen bör ge KB i uppdrag, att i samverkan med  
Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet genomföra en större 
digitaliseringssatsning som omfattar hela kulturarvssektorn. 
Utgångspunkten gällande digitalisering av det tryckta kultur-
arvet skulle kunna vara det pågående projektet Det svenska 
trycket mellan KB och universitetsbiblioteken i Stockholm, 
Göteborg, Lund, Uppsala och Umeå, som samlar utgivna 
böcker, tidskrifter, tidningar och annonsblad sedan 1400-talet.

Samverkan och standardisering
Framgångsfaktorer för en storskalig digitalisering är samver-
kan och standardisering. En satsning på att digitalisera det 
tryckta kulturarvet måste utgå från en tydlig plan om hur, vad 
och vem som ska digitalisera utifrån aspekterna tillgänglighet 
och bevarande. Urvalskriterier och tekniska standarder, liksom 
gemensamma utvecklingsbehov bör tas fram av sammansatta 
referensgrupper som hanterar frågor kring urval, teknik och 
juridik. Digisams vägledande principer om hur digitalisering 
ska göras bör kunna fungera som grund.
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Slutorden i regeringens biblioteksstrategi, som beslutades under våren 2022 beskriver  
regeringens syn på bibliotekens viktiga roll i samhället, vilken aldrig får tas för given: 

”Oavsett om det är vid bokbussens hållplats, i 
forskningsbibliotekets läsesal, på sjukhemmets 
utlåningsställe, på internet eller på någon av de 
många andra platser där biblioteken verkar, så ger 
de oss kunskap och möjlighet till fri åsiktsbildning. 
Tröskeln in ska därför alltid vara låg och tilltron till 
verksamheten hög. I förlängningen handlar det 
om vårt samhälles demokratiska utveckling.”
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Källor och vidare läsning
Rapporter, utredningar, regeringsdokument

https://www.digisam.se/ny-rapport-lyfter-vardet-av-ett-digitalt-kulturarv/

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/09/sou-
202177/

https://www.regeringen.se/remisser/2021/11/remiss-av-sou-202177-fran-kris-till-kraft.-aterstart-
for-kulturen/

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/

https://www.regeringen.se/4a8386/contentassets/c96ef2e953fd481ebb68d41b980a1d0a/
fran-kris-till-kraft.-aterstart-for-kulturen-sou-202177.pdf

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2022/04/strategi-for-ett-starkt-biblioteksva-
sende-20222025/

https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/Slutrapport%20Riksarkivets%20regeringsuppdrag%20
220529.pdf

https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/nytt-fran-kb/nyheter-samverkan-och-utveck-
ling/2019-03-07-demokratins-skattkammare---forslag-till-en-nationell-biblioteksstrategi.html

Debattartiklar  

https://www.tidningencurie.se/debatt/oppna-bibliotekens-skattkammare/

https://www.dn.se/debatt/digitalisera-kulturarvet-for-demokratins-skull/

https://www.gp.se/kultur/kultur/sverige-ligger-efter-i-digitalisering-av-kulturarv-1.68592180

Satsningar och projekt

https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/nytt-fran-kb/nyheter-samverkan-och-utveck-
ling/2021-06-08-nationellt-bibliotekssamarbete-digitaliserar-svenskt-tryck.html

https://ub.uu.se/anvand-biblioteket/digitalisering-vid-uub/nationellt-bibliotekssamarbete-digi-
taliserar-svenskt-tryck/

http://libris.kb.se/deldatabas.jsp

https://tidningar.kb.se/

https://www.manuscripta.se/

https://smdb.kb.se/smdb/om-smdb

Bok

”Kulturarvets digitalisering” av Henrik Summanen, Vulkan, 2021, https://henriksummanen.com/
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