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Abstract 
The purpose of this master´s thesis is to examine views on reformatting as a way of preserving and 
ensuring access to documents, with microfilm as the main example. This traditional technology is 
discussed in its current context, alongongside the digitization process. 

The method used is qualitative interviews. Six people, all of whom work with library or 
archival issues, have been interviewed about preservation and access through reformatting and 
microfilm in particular. 

The results show that digitization is made a priority today, while the microfilm technology 
seems to be losing ground. This worries some of the people interviewed, since there are still many 
uncertainties regarding digital preservation. Fast technological change and obsolete technology are 
seen as big obstacles, since digital information has to be migrated for long-term preservation. The 
strength of digital material lies in its accessibility for the users. Microfilm on the other hand is 
seen as a relatively safe way of preserving the content of a document, but is regarded as rather 
user-unfriendly. 

Both methods of reformatting are seen as ways of balancing the preservation and access of 
documents, since both microfilm and digital files provide access to the information, while also 
protecting the original documents.  
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1 Inledning 

Av olika skäl omformateras dokument på våra ABM-institutioner idag. Det 
innebär alltså att ett dokuments innehåll kopieras från sin ursprungliga bärare, 
som kan vara ett pappersark, till en ny bärare, till exempel ett fotografi. Det kan 
vara för att främja bevarandet av dokumentet eller för att kunna tillgängliggöra 
dokumentets innehåll för så många användare som möjligt.  

Mikrofilmning och digitalisering är båda strategier för omformatering av 
material. Båda används idag för att kunna tillgängliggöra material för 
institutionernas användare. Det finns dock en viss skillnad i dessa två teknikers 
ställning. Digitaliseringen är ett av huvudspåren i utvecklingen av ABM-
institutionerna just nu. Stora satsningar görs och det digitala formatet verkar vara 
här för att stanna i många år. I jämförelse är mikrofilmens ställning mer osäker. 
Bredvid det digitala kan den verka omodern, onödigt krånglig. Det kan inte sägas 
med säkerhet att mikrofilmen kommer att vara en naturlig del av informations-
försörjningen i många år framöver. Det är därför jag valt att fokusera på mikro-
filmen i den här uppsatsen. Det är en teknik som kommit till ett vägskäl där allt 
fler verkar räkna bort den. Samtidigt finns enorma mängder material sparat på 
mikrofilm och det är fortfarande det huvudsakliga biblioteksmediet för hantering 
av dagstidningar. Vad skulle en avveckling av mikrofilmen betyda för ABM-
institutionerna och informationsförsörjningen?  

Liksom allt annat så existerar inte mikrofilm i något slags vakuum. Den och 
dess ställning påverkas av sin plats, tid och kontext. Det är därför det är omöjligt 
för mig att utreda mikrofilmens position i informationssamhället utan att också 
täcka andra frågor. Digitaliseringen är här en given faktor som påverkar mikro-
filmen. Även pappersnedbrytning blir en viktig punkt. 

Var passar den informationsteknologi in som inte hinner med i den snabba, 
tillgängliggörande teknikutvecklingen? I många bibliotek och arkiv finns ett 
avskilt rum som är utrustat med en mikrofilmsläsare och tillhörande mikrofilms-
rullar. Trots att mikrofilmsteknologin är vanligt förekommande på våra ABM-
institutioner verkar det inte förekomma någon verklig offentlig diskussion om 
dess vara eller icke-vara. Detta förefaller mig lite märkligt då jag i samtal med 
personer som är verksamma inom ABM-sektorn fått intrycket av att mikrofilmen 
för många är så gott som uträknad i denna tid av digitalt tillgängliggörande.  
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I avsaknad av en offentlig debatt om mikrofilmen på våra 
informationsinstitutioner har jag valt att genom intervjuer ta reda på vad ett antal 
personer som arbetar inom ABM-sektorn har att säga om mikrofilmen, då utifrån 
begreppen bevarande och tillgängliggörande. Mikrofilmen kommer att ställas i 
relation till andra tekniker, som digitalisering, och särskild uppmärksamhet 
kommer att ges till lagringen av dagstidningar på mikrofilm. 

Trots att mikrofilm är ett ämne som sällan avhandlas specifikt i litteraturen så 
finns det forskare, främst utomlands, som tagit sig an ämnet. Yola de Lusenet 
(2003), bland annat verksam inom European Commission on Preservation and 
Access (ECPA)1, ger nedan sin betraktelse över mikrofilmens status på bibliotek: 

Basically no one likes using microfilm. Over the past weeks I discussed the theme of this 
conference with various people, and every time I heard how they hate microfilm. And, as a 
librarian pointed out to me, to make matters worse, users of microfilm are often treated as 
outcasts and relegated to a bare, unpleasant corner of the library where they cannot disturb 
the other readers in their struggle with noisy machines. Obviously, most users nowadays 
would probably prefer or even expect a digital copy.2 

Yola de Lusenet ser alltså en konflikt mellan mikrofilmsteknologin och de 
förväntningar som många idag har på tillgänglighet och användarvänlighet. Den 
andra sidan av mikrofilmen som ofta lyfts fram är dock dess potential då det gäller 
bevarande, vilket Werner Schwartz (1999) tar upp: 

Indeed the longevity of microforms, as long as they are properly stored and handled, still 
gives the best perspective for long-term preservation.3 

Det finns alltså olika sätt att se på mikrofilm och dess eventuella framtid jämte 
nyare teknologi och det är det denna uppsats ska behandla. Problembilden är klar: 
ett traditionellt, välanvänt biblioteksmedium har kommit till en punkt där allt fler 
verkar tvivla på dess relevans för dagens bibliotek. En inte helt ointressant sak i 
sammanhanget är naturligtvis den enorma mängd information som idag finns 
sparad på detta medium. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad sex personer ur olika yrkesgrupper, 
med olika professionella relationer till mikrofilmen har att säga om den nämnda 
teknologin, dess förtjänster och nackdelar, samt dess framtid vid sidan av annan 
teknologi, som digitalisering. 

                                                 
1 Mer information finns på ECPA:s hemsida, se käll- och litteraturförteckningen. 
2 de Lusenet, Yola, 2003, ”Microfilm and digitization as choices in preservation”, s. 113. 
3 Schwartz, Werner, 1999, ”The DIEPER Project, Digitised European PERiodical”, s. 44. 
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1.2 Några viktiga begrepp 
Under den här rubriken kommer jag att definiera några begrepp som används ett 
flertal gånger i den här uppsatsen. Begreppen bevarande och tillgängliggörande är 
centrala och relativt komplexa och jag kommer därför att föra en vidare 
diskussion om dem i teoriavsnittet. 
 

1.2.1 Mikrofilm 
Mikrofilm är, liksom böcker och tidskrifter, ett analogt medium. Enligt 
Nationalencyklopedins webbversion, NE.se, kan ordet ”mikrofilm” användas på 
två sätt. Det ena är som en samlingsterm för alla olika sorters arkivfilm som 
innehåller kraftigt förminskade reproduktioner av text eller bild. Här inkluderas 
alltså både mikrofilmsrullar och så kallad mikrofiche, som är rektangulära blad av 
film med förminskade bildrutor. 

Det andra sättet att använda termen ”mikrofilm” är att endast de filmer som 
finns på rulle avses då man talar om mikrofilm. Det innebär då att termen 
mikrofilm utesluter andra former, till exempel mikrofiche.4 Jag har valt en 
blandning mellan dessa två sätt att använda ordet mikrofilm. Jag kommer att 
använda ordet mikrofilm när jag talar allmänt om mikrografiska produkter. Dock 
tycker jag att det är relevant att ibland tala specifikt om mikrofiche och då 
använder jag det specifika ordet, istället för att låta det vara en del av mikrofilms-
begreppet. Också ordet mikroform använder jag ibland som ett samlingsord för 
mikrofilm och mikrofiche. 

1.2.2 Mikrografi 
När jag använder ordet mikrografi syftar jag på det generella tillvägagångssättet 
då bilder förminskas och lagras på någon sorts film. 

1.2.3 Dagstidning 
För att en skrift ska räknas som en dagstidning ska den ha en stor ämnesmässig 
bredd, hög aktualitet och innehålla nyheter. Dagstidningar har ofta en stor 
spridning bland allmänheten och utkommer relativt ofta. Internationellt brukar 
tidningar som uppfyller dess krav, samt utkommer med minst två nummer i 
veckan ses om dagstidningar. I Sverige ligger den gränsen på ett nummer i 

                                                 
4 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: mikrofilm [2008-01-31]. 
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veckan.5 Det innebär alltså att tidningar som har den ämnesmässiga bredden, 
nyhetsinslaget och som publicerar minst ett nummer i veckan räknas som 
dagstidningar. Bredden och aktualiteten skiljer dem alltså från veckotidningar. 

1.2.4 Digitalisering 
Att digitalisera innebär enligt NE.se att ”införa digital teknik”.6 Det är en väldigt 
allmän definition och jag tycker det är nödvändigt att ytterligare precisera vad jag 
avser med begreppet i denna uppsats. När jag använder ordet (både som verb och 
substantiv) kommer jag att avse processen då ett analogt dokument, till exempel 
en tryckt dagstidning eller en mikrofilmsrulle, skannas så att innehållet kan lagras 
digitalt. 

1.2.5 COM 
COM står i detta sammanhang för computer output microfilm och innebär att man 
utgår från en digital fil, som man sedan filmar till mikrofilm. En svensk term 
föreslås av SIS - Allmänna Standardiseringsgruppen: datorframställd mikrofilm.7 

1.2.6 OCR 
OCR står för optical character recognition och innebär att tecken igenkänns 
optiskt. NE.se förklarar att ”skrivtecken avsöks med fotocell och registreras 
automatiskt, oftast i samband med inmatning till dator”.8 Det innebär att ett OCR-
program kan känna igen skrivtecken på en sida och bearbeta dessa tecken till en 
sökbar text. Detta kommer att tas upp ytterligare längre fram i uppsatsen. 

1.3 Kort om mikrofilmstekniken 
Mikrofilm finns i olika format. Att det finns dels rullfilm, dels mikrofiche, har jag 
redan nämnt. Det finns dock olika format också av dessa två typer. Mikrofilm 
finns som är 16, 35 eller 105 mm bred. Dessa olika storlekar kan sedan användas 
som rullfilm eller mikrofiche.9 Det vanligaste formatet användare möter är nog 
rullfilmen som är 35 mm bred. Det är detta format som lämpar sig bäst för lagring 
av till exempel dagstidningar. Ju bredare filmen är, desto större dokument lämpar 
sig filmen för.  

                                                 
5 Weibull, Lennart, Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: dagstidning [2008-03-25]. 
6 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: digitalisera [2008-01-31]. 
7 Mikrofilmning, 1993, s. 104. 
8 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: OCR [2008-04-20]. 
9 Mikrofilmning, 1993, s. 14. 
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Genom mikrofilmens historia har olika material använts vid tillverkningen av 
filmen. Först kom nitratfilmen, som hade en rad problem, bland annat att den var 
väldigt brandfarlig.10 På 1940-talet började man arbeta med acetatfilm istället, 
vilken på många sätt var bättre är nitratfilmen, men inte utan problem. På ABM-
institutioner runt om i världen har man insett att filmen inte är lika hållbar som 
man tidigare trott, utan bryts ned av fukt, värme och kemiska faktorer. På 1980-
talet ersattes så acetatfilmen av film med en bas av polyster, som är det som 
används också idag.11 Filmen består alltså av polyester och har ett ytskikt som 
består av silverhalidkristaller i ett gelatinskikt.12  

När filmningen ska ske av ett dokument finns det olika stora kameror som 
används för olika format och dokument. Principen är dock att dokumentet som 
ska mikrofilmas exponeras och bilden av detta dokument förminskas i kameran 
till det filmformat som valts.13  

När ett dokument filmats har man fått en mikrofilm som kallas första 
generationen. Kopieras sen denna film får man en film av andra generationen. För 
varje generation blir bilden något sämre. Det behöver man ta hänsyn till då 
mikrofilmen produceras, eftersom den yngsta generationen alltid bör vara 
användbar. Det gäller också eventuella papperskopior som skrivs ut från 
mikrofilmsskrivare. Det innebär att information som ska sparas under en längre 
tid bör ha ett säkerhetsexemplar. Detta exemplar får inte användas, utan istället är 
användare hänvisade till brukskopior av dokumentet. Ifall många brukskopior 
behövs för att distribuera informationen bör säkerhetsexemplaret skyddas från den 
slitande kopieringen genom att också en masterfilm finns. Brukskopiorna fram-
ställs då från denna masterfilm, vilket gör att säkerhetsexemplaret får en längre 
livslängd.14 Det innebär att säkerhetsfilmen är generation ett, en eventuell master-
film är generation två och brukskopior kan vara både generation två, för ej så 
efterfrågat material, och generation tre, för efterfrågat material.15 

Säkerhetsfilmen och masterfilmen bör förvaras i klimatkontrollerad miljö och 
skyddande förpackningar. Bruksfilmen brukar inte kräva någon särskild miljö, 
utan ska så långt som möjligt skyddas från onödigt slitage och skador.16 Med hjälp 
av rätt produktion och förvaring kan säkerhetsfilmen hålla i en lång tid. Hur länge 
vet naturligtvis ingen än med säkerhet, men tidsperspektiv som brukar nämnas är 
alltifrån 200 år uppemot 500 år.17 

                                                 
10 Hendriks, Klaus B., 1987, ”Notes on microfilm”, s. 180.  
11 Shenton, Helen, 2005, ”Addressing Cellulose Acetate Microfilm from a British Library Perspective”, s.1. 
12 Mikrofilmning, 1993, s. 15 f. 
13 Mikrofilmning, 1993, s.25. 
14 Mikrofilmning, 1993, s. 17. 
15 Mikrofilmning, 1993, s. 39. 
16 Mikrofilmning, 1993, s.39 f. 
17 Olika tidsperspektiv nämns t.ex. i Mikrofilmning, 1993, s. 16, i Hendriks, 1987, s. 183 och Brown, Heather 
& Fenton, Andy, 2006, ”Time´s pivotal point – preserving the past for the future – now”, s. 64. 
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Mikrofilmen kan inte läsas med blotta ögat, utan det krävs en 
mikrofilmsläsare som förstorar bilden för att komma åt det förminskade innehållet 
på rullarna. Rullarna fästs i maskinen och filmremsan träs in och spolas fram. 
Filmens innehåll lyses upp och projiceras på en bildskärm och med hjälp av rattar 
kan man spola filmen fram och tillbaka och bläddra mellan bilderna. 

1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds med en översikt över litteratur som är relevant för det här ämnet. 
Det finns inte mycket litteratur som fokuserar specifikt på mikrofilm, så 
huvuddelen av den litteratur jag tar upp rör bevarandefrågor och omformatering. 

Därefter ges en inblick i de teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats. I 
teoridelen diskuteras relationen mellan originaldokument och kopior, bevarandet 
av dem, olika aspekter av tillgänglighet, samt modernitetens koppling till teknik-
utvecklingen. 

Efter teorigenomgången ges en grundligare presentation av undersökningen 
jag genomfört. Där klargörs frågeställningar, metod och genomförande, samt det 
källmaterial som ligger till grund för undersökningen. 

I undersökningsdelen ges en historisk bakgrund till mikrofilmen och en 
kortfattad skissering av ett par viktiga mikrofilmsinsatser som gjorts. Därefter 
presenteras resultaten av intervjuundersökningen, vilket utgör den centrala delen 
av uppsatsen. 

Resultaten diskuteras och återknyts sen till de teoretiska utgångspunkterna i 
diskussionsdelen. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning. 

1.5 Litteratur- och forskningsöversikt  
Under denna rubrik tar jag upp delar av den relevanta forskningen och litteraturen 
som finns på de, för denna uppsats, aktuella områdena. 

1.5.1 Pappersnedbrytning 
En grundläggande fråga är av vilka skäl mikrofilm har använts. Ett huvudskäl är 
att den ansetts lämplig för bevarande av skört material. Hans van Dormolen 
(2005), som arbetar med det holländska mikrofilmsprogrammet Metamorfoze, 
framhåller att äldre papperstryck (från cirka 1840 till 1940) förfaller alltmer med 
åldern, pga. syra i pappret. Till slut blir pappret så svårhanterligt att man inte kan 
använda det utan att skada det. Mikrofilmen kan då vara ett surrogat som skyddar 
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originalet från användning.18 Mikrofilmen kan också användas för att bevara 
själva innehållet, snarare än artefakten.  

När det gäller pappersnedbrytning är Jonas Palms och Per Cullheds rapport 
Ett vittrande kulturarv: undersökningar av papper i Kungl. biblioteket, Göteborgs 
och Uppsala universitetsbibliotek samt Riksarkivet (1988) mycket intressant. 
Palm arbetar på bevarandeavdelningen på Riksarkivet och Cullhed är 1:e 
konservator vid Uppsala universitetsbibliotek. I rapporten redovisas bland annat 
undersökningar av pappersmaterial på Uppsala universitetsbibliotek, Kungliga 
biblioteket och Riksarkivet. Materialet som undersökts är monografier på 
biblioteken och enskilda blad på Riksarkivet. Dokumenten är slumpmässigt 
utvalda och från år 1800 och framåt. Pappret har delats in i tre kategorier: gott 
skick, slitet skick och dåligt skick. Undersökningen av pappret visar att 58 procent 
på KB och 63 procent på Uppsala UB är i gott skick. Dock är 20 procent av 
pappret på KB och 23 procent av pappret på Uppsala UB i dåligt skick. Resten har 
sorterats in i mellankategorin slitet skick.19 På Riksarkivet var endast 49 procent 
av pappret i gott skick, medan 20 procent var i dåligt skick.20 Undersöknings-
materialet från alla tre institutioner visar att andelen papper i dåligt skick är högst 
bland pappret från andra halvan av 1800-talet, som är i betydligt sämre skick än 
det från första halvan av 1800-talet. En kemisk analys av pappret på Uppsala UB 
visade att det papper som var sämst också tenderade att ha lägst pH-värde.21 

Pappersnedbrytning är alltså ett reellt problem på våra ABM-institutioner och 
då kan mikrofilmen vara ett sätt att dels minska användandet av originalen, dels 
spara informationen ifall pappersoriginalen blir obrukbara. 

1.5.2 Mikrofilmen – ett impopulärt medium? 
Ett återkommande tema i litteraturen som behandlar mikrofilm är hur impopulär 
tekniken är bland såväl bibliotekarier som användare. Detta uttrycks till exempel 
av Yola de Lusenet i citatet som återgavs i början av denna uppsats. I detta citat 
hänvisar de Lusenet till att maskinerna är svårhanterliga, högljudda och att 
mikrofilmsanvändare är hänvisade till avskilda, ofta otrevliga rum där de inte stör 
de andra biblioteksbesökarna. Dessutom har många användare vant sig vid digital 
tillgång till dokument.22 

Michael K. Buckland (1988), som återkommer i teoridelen, menar att mikro-
former, då de ej är läsbara med blotta ögat och ofta måste läsas på plats, kan ses 
som ”paper with bad habits”.23 Informationsvetaren Ross Harvey (2006) skriver i 
                                                 
18 van Dormolen, Hans, 2005, ”Developements in Surrogating Methods”, s. 1. 
19 Palm, Jonas & Cullhed, Per, 1988, Ett vittrande kulturarv: undersökningar av papper i Kungl. biblioteket, 
Göteborgs och Uppsala univeristetsbibliotek samt Riksarkivet, s. 10 f. 
20 Palm & Cullhed, 1988, s. 14. 
21 Palm & Cullhed, 1988, s. 16 f. 
22 de Lusenet, 2003, s. 113. 
23 Buckland, Michael K., 1988, Library Services in Theory and Context, s. 210. 
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en text att ”microforms are notoriously user-unfriendly”.24 Mycket av kritiken mot 
mikrofilmen går alltså ut på att den, jämfört med att läsa en bok eller ett digitalt 
dokument, kan vara något besvärlig att använda. Samtidigt lyfter många författare 
fram dess säkerhet och potential för ett långvarigt bevarande av information. 

En annan kritik och debatt om mikrofilmen väcktes för några år sedan i och 
med en relativt provokativ bok. Den amerikanske romanförfattaren och debattören 
Nicholson Baker, som inte själv är verksam inom ABM-området, har med sin bok 
Double Fold: Libraries and the Assault on Paper (2001) fått mycket 
uppmärksamhet och även ett visst genomslag inom biblioteksvärlden i USA. 
Boken är i mångt och mycket ett väldigt passionerat debattinlägg där författaren 
argumenterar mot mikrofilmning av dagstidningar, då originaltidningen ofta 
förstörs efter filmningen. Baker menar att mer arbete bör läggas på bevarande av 
originalen istället för att producera vad han anser är instabila surrogat.25 Boken 
har mötts både av kritik och medhåll från biblioteksanställda och detta kommer 
jag att återkomma till längre fram. 

                                                

1.5.3 Bevarande- och tillgängliggörandefrågor 
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) anordnar 
regelbundet internationella konferenser, seminarier och andra sorters 
sammankomster. De påföljande skrifterna är värdefulla resurser för att sätta sig in 
i det aktuella läget på världens bibliotek. En IFLA-skrift som varit speciellt 
intressant för mig är International Newspaper Librarianship for the 21st Century 
(2006, red. Hartmut Walravens). Den bygger på ett antal sammankomster som 
IFLA:s speciella dagstidningsavdelning, IFLA Newspaper Section, har anordnat 
och många av bidragen behandlar bevarande av dagstidningar och därmed också 
mikrofilm och digitalisering.26 Då de presentationer som finns i dessa IFLA-
skrifter är gjorda av kunniga personer från många hörn av världen ger de ett 
intressant internationellt perspektiv. 

En liknande skrift är Kungliga bibliotekets rapport Preservation and Access 
(1999) som bygger på en konferens om bevarande och tillgängliggörande som 
hölls på Kungliga biblioteket i oktober 1998. Denna rapport är, liksom IFLA-
skriften jag tagit upp, internationell i sin prägel och innehåller bidrag av 
biblioteksverksamma personer från olika delar av Europa. Många av bidragen i 
rapporten handlar om bibliotekens digitalisering, men det anläggs också ett 
bredare bevarande- och tillgängliggörandeperspektiv. Jonas Palm (1999) tar i sin 
text upp frågan om huruvida det finns en konflikt mellan dessa två grundläggande 
funktioner på biblioteken: 

 
24 Harvey, Ross, 2006, ”Selection of newspapers for digitization and preservation: a user perspective”, s. 103. 
25 Baker, Nicholson, 2001, Double Fold: Libraries and the Assault on Paper, passim. 
26 International Newspaper Librarianship for the 21st Century, 2006, passim. 
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The fact that libraries and archives shall preserve their collections and make them accessible 
is a kind of paradox. Complete and unconditional access will lead to wear and tear which 
eventually will lead to total destruction with nothing left to preserve. On the contrary the 
ultimate preservation action is to lock all collections up and transform libraries and archives 
to climate-controlled vaults.27 

Palm menar att ingen av dessa strategier är tillfredställande och att det krävs en 
balans mellan bevarandet och tillgängliggörandet. Ett sätt att kunna bevara och 
tillgängliggöra samlingarna kan, enligt Palm, vara att öka medvetenheten om hur 
materialet ska användas. Genom att få användarna medvetna om och delaktiga i 
bevarandearbetet tror Palm att den eventuella paradoxen mellan bevarande och 
tillgängliggörande skulle kunna hanteras bättre.28 

1.5.4 Omformatering 
En strategi för att bevara och tillgängliggöra material är, som jag varit inne på 
tidigare, att omformatera dem.  

En bok som varit intressant för mig är samlingsverket Who Wants Yesterday´s 
Papers? (2005, red. Yvonne Carignan mfl.). I denna bok ger ett antal författare 
sin syn på vissa frågor som rör bevarande och tillgängliggörande av olika sorts 
material. Steve Puglia och Kara McClurkens text ”There are no easy answers: 
analog vs digital for preservation reformatting” är för min uppsats särskilt 
intressant. Här diskuteras omformatering och olika sorters media delas in i tre 
kategorier. Den enklaste är den analoga analoga och statiska typen. Hit räknas alla 
medier som är analoga och mänskligt eller visuellt läsbara. Ett exempel är 
fotografi och mikrografi. Bevarandeutmaningen på denna nivå är att se till att 
materialet inte bryts ned eller skadas på annat sätt. 

Den andra typen är de dynamiska, analoga medierna. Dessa dokument är 
maskinberoende och vanliga exempel är video- och ljudband. Förutom de 
utmaningar som den enklaste medietypen för med sig, dvs. nedbrytning och 
skador, så måste man med dessa medier också ta hänsyn till att tekniken som 
behövs för att komma åt materialet kan bli obsolet. 

Den mest komplexa typen, enligt Puglia och McClurken, är de digitala 
dokumenten. Dessa dokument kan finnas på till exempel CD-rom eller DVD och 
kan vara alltifrån textfiler till film- och ljudfiler. För dessa medier blir obsolet 
teknik den absolut största utmaningen, menar författarna. Utöver denna 
problematik tillkommer de mer fysiska aspekterna som också de övriga 
medietyperna hotas av.29 

                                                 
27 Palm, Jonas, 1999, “User services – a balance of access and preservation”, s. 69. 
28 Palm, 1999, s. 69 f. 
29 Puglia, Steve & McClurken, Kara, 2005, ”There are no easy answers: analog vs digital for preservation 
reformatting”, s. 141 f. 
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Puglia och McClurken menar att ju mer komplexa medierna blir, desto dyrare 
och mer riskfyllt blir bevarandet av materialet. Valet av metod för omformatering 
måste utgå från hur det ursprungliga materialet ser ut, vilken budget som finns 
och om det finns några särskilda uppdrag som reglerar hur institutionen ska 
hantera materialet.30  

Författarna menar att omformatering är en dyr bevarandestrategi jämfört med 
att bevara originaldokumenten. De lyfter också fram de speciella värden som 
finns med att bevara originalen. Dock menar de att surrogaten fyller de flesta 
användares behov och att de medför vinster vad gäller tillgänglighet. 

Vilka faktorer ska man då ta hänsyn till vid val av omformateringsmetod? 
Puglia och McClurken menar att faktorerna kan delas in i tre huvudgrupper: 

Hur väl kan mediet representera originaldokumentet? Hur likt är surrogatet 
originalet? Här strävar man alltså mot att surrogatet ska vara så likt originalet 
som möjligt för att kunna representera originalet på ett riktigt sätt. 

Hur långlivat är surrogatet? Hur hållbart är det rent fysiskt? Hur långlivad är den 
eventuella teknik som krävs för att läsa dokumentet? 

Är surrogatet funktionellt? Krävs mycket arbete för att få och ge tillgång till 
surrogatet?31  

Ju bättre surrogatet är, ju bättre det uppfyller dessa tre punkter, desto mer kostar 
det. Puglia och McClurken menar att det bara är de omformateringsmetoder som 
fungerar utmärkt på alla dessa tre punkter som uppfyller kraven för det de kallar 
”preservation reformatting”, det vill säga surrogat som är så bra att de kan ersätta 
originalet helt. De påpekar dock att det finns billigare omformateringsmetoder 
som fungerar utmärkt för att säkra en ökad tillgång till informationen, medan 
också slitningen på originaldokumenten minskar.32 

Att det digitala lagrandet av information blir en allt vanligare strategi på 
ABM-institutionerna är det ingen tvekan om, men Puglia och McClurken ser stora 
problem med den snabba teknikutvecklingen som på bara några år kan göra ett 
lagringmedium obsolet. Ett exempel på detta är pilotskanningsprojektet Optical 
Digital Image Storage System (ODISS) som inleddes vid mitten av 1980-talet. I 
detta projekt sparades digitala bilder på optiska plattor från Sony med en storlek 
på 12 tum. Det var den första versionen, eller generationen, av dessa plattor. 
Projektet avslutades 1991 och Sony kom ofta med nya versioner av de digitala 
diskarna. När den fjärde generationen kom var de ursprungliga optiska plattorna 
                                                 
30 Puglia & McClurken, 2005, s. 141 f. 
31 Puglia & McClurken, 2005, s. 143 f. 
32 Puglia & McClurken, 2005, 143 f. 
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från ODISS-projektet inte längre läsbara på nya maskiner. I slutet av 1990-talet 
slutade Sony, och även alla andra tillverkare, med 12tums plattor för digitalt 
lagrande. Som Puglia och McClurken konstaterar – inom mindre än tio år efter 
ODISS-projektets slut var det testade formatet en död teknik. För att kunna 
hantera dessa snabba förändringar i den digitala miljön krävs att den digitala 
informationen migreras, det vill säga flyttas från det gamla formatet till ett nytt, 
för att informationen ej ska bli onåbar med den nya tekniken. Puglia och 
McClurken menar att den digitala informationen i en okontrollerad miljö, där inga 
migreringar sker, har en livslängd på endast fem till tio år.33 

1.5.5 Digitalisering och mikrofilm 
Mycket litteratur skrivs nu om digitalt bevarande. Att hitta ett hållbart, säkert sätt 
att bevara och lagra material digitalt är onekligen en av de stora utmaningarna 
ABM-institutionerna världen över står inför idag och det framkommer också i 
intervjuerna jag genomfört att detta är en fråga som informanterna är väl 
medvetna om och funderar kring. I detta sammanhang nöjer jag mig med att 
konstatera att det här är ett aktuellt och livligt forskningsområde för tillfället och 
jag känner inget behov av att lyfta fram något särskilt verk på detta ämne. 

Mindre litteratur finns det kring mikrofilmen. Den diskuteras bitvis i IFLA-
skrifterna och i Preservation and Access, men dess situation idag jämte 
digitaliseringen problematiseras inte i någon hög grad. Där tror jag att min 
undersökning kan bidra till att täcka det jag upplevt som en liten lucka i 
litteraturen. 

1.5.6 Magisteruppsatser 
Det finns magisteruppsatser som delvis tangerar mitt ämne och mina fråge-
ställningar. Här tar jag upp två av dem. 

En av de uppsatser som fokuserar på bevarande och tillgängliggörande är 
Camilla Hertil Lindelöws och Sara Parmheds Tillgängliggörande och bevarande 
av raritetssamlingar: en diskursanalys av uppfattningar hos ledande företrädare 
vid Stockholms och Uppsala universitetsbibliotek (2006). I denna uppsats ligger 
fokus alltså på bevarande och tillgängliggörande av raritetssamlingar och uppsats-
författarna lyfter fram spänningen som finns mellan dessa två grundläggande 
funktioner. Medan tillgängliggörande av samlingarna ses närmast som ett 
existensberättigande av dem, så finns det också en stark bevarandetradition 
förbunden med just raritetssamlingar. Enkäterna som företrädare för de 
undersökta biblioteken svarat på visar att olika faktorer påverkar bevarandet och 

                                                 
33 Puglia & McClurken, 2005, s. 145 f. 

 13



tillgängliggörandet både negativt och positivt och att de inte alltid är förenliga 
med varandra.34 

Anna Karin Nilssons och Ann-Sofie Skoglunds uppsats Bevarande av 
dagstidningar i Sverige – en probleminventering (2002) tar upp de särskilda 
utmaningar biblioteken möts av i bevaringen av dagstidningar. De jämför i 
uppsatsen, genom kvalitativa intervjuer, fördelar och nackdelar med tre olika 
bevarandestrategier för dagstidningar: att bevara papperstidningarna, samt att 
omformatera till antingen mikrofilm eller digitalt format. Undersökningen visar 
att samtliga strategier har olika för- och nackdelar och att de inte utesluter 
varandra utan fungerar som komplement till varandra. Författarna menar dock att 
bevarandet av dagstidningar riskerar att glömmas bort då mycket fokus ligger på 
bevarande av monografier och digitalt material.35 

1.6 Teoretiska utgångspunkter 
I denna del av uppsatsen kommer jag att dels diskutera begreppen original och 
kopior, bevarande och tillgängliggörande djupare, dels ta upp relevanta delar ur 
boken Modernity and Technology (2003), som varit en stor inspirationskälla. 

1.6.1 Original och kopior  
Under denna rubrik kommer jag att diskutera den uppdelning som ofta görs 
mellan ”original” och ”kopia”. Jag kommer att utgå från Fiona Camerons text 
”Beyond the cult of the replicant – museums and historical digital objects: 
traditional concerns, new discourses” (2007). 

Cameron, verksam vid University of Western Sydney skriver i sin text, 
publicerad i samlingsverket Theorizing Digital Cultural Heritage: A Critical 
Discourse (2007, red. Fiona Cameron och Sarah Kenderdine) om den traditionella 
uppdelningen mellan original och kopia. Camerons forskningsområde är 
museologi och kulturarvsstudier och det är också ur detta perspektiv hon skrivit 
texten. Jag tycker dock att de traditionella uppfattningar hon beskriver i texten är 
intressanta också för resten av ABM-området. Texten tar upp begreppen original 
och kopia och är också specifikt inriktad på det digitala dokumentet som kopia, 
men de resonemang som jag tar upp här torde vara ganska allmängiltiga och är 
relevanta också för andra omformateringsmetoder. 

                                                 
34 Hertil Lindelöw, Camilla & Parmhed, Sara, 2006, Tillgängliggörande och bevarande av raritetssamlingar: 
en diskursanalys av uppfattningar hos ledande företrädare vid Stockholms och Uppsala universitetsbibliotek, 
s. 64 f. 
35 Nilsson, Anna Karin & Skoglund, Ann-Sofie, 2002, Bevarande av dagstidningar i Sverige – en 
probleminventering, s. 75 f. 
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Cameron skriver att debatten om historiska objekt och deras digitala 
motsvarigheter präglas av ett väldigt etablerat, objektsinriktat paradigm där 
materialiteten är av väldigt stor vikt. Kopian bedöms då konstant utifrån det 
föregående fysiska objektet och det fysiska objektet är i detta tankesätt alltid 
överlägset kopian. Detta medför också en stor begränsning i hur kopian används – 
endast som en representation för det fysiska objektet. Cameron menar att detta har 
flera anledningar:36 

Discourses have centered around the status of the digital copy as inferior to its non-digital 
original, and the potential of the former to subvert the foundational values and meanings 
attributed to the original. Western concepts of object-centeredness, historical material 
authenticity, and aura play a central role in upholding this differential relationship.37 

Cameron skriver att sättet att se på relationen mellan det fysiska objektet och det 
digitala objektet hänger samman med hur man ser på museet som institution. Om 
museet uppfattas som en plats där användarna får ta del av ”autentiska” fysiska 
objekt ses det digitala objektet ofta endast som en representation av original-
objektet. Ses museet däremot som en källa för information blir den rent fysiska 
aspekten inte lika viktig. Enligt Cameron präglar klassifikationen och 
uppdelningen mellan original och kopia museerna oerhört: 

Put simply, originals and copies are discursive objects and realizations of implicit western 
cultural rules where copies and originals are kept at a distance to support particular forms of 
knowledge and institutional claims of authority.38 

Synsättet där kopian endast är en representation av originalet medför också att 
kopian inte anses ha något egenvärde. Det finns för att tjäna originalet, men äger 
inget eget kreativt eller estetiskt värde. Cameron menar dock att denna syn börjat 
utmanas de senaste decennierna och att anledningen är en växande förstående för 
det ”verkliga” fysiska objektet som konstruktion. Betydelsen vi tillskriver ett 
objekt är inte absolut, utan flytande och bygger på kulturella värderingar, estetik, 
rådande normer och så vidare. Cameron menar att det lett till att vi idag inte ser 
den tidigare självklara uppdelningen och rangordningen av originalet och kopian 
som huggen i sten.39  

När vi tillskriver historiska fysiska objekt en viss betydelse får de agera som 
”tecken” eller symboler för en viss tidsperiod, kultur eller händelse. Här kan en 
klar semiotisk influens skönjas i Camerons resonemang och hon menar att 
objekten blir till tecken som syftar tillbaka till något välbekant. På samma gång 

                                                 
36 Cameron, Fiona, 2007, ”Beyond the cult of the replicant - museums and historical digital objects: 
traditional concerns, new discourses”, s 49. 
37 Cameron, 2007, s. 50. 
38 Cameron, 2007, s. 51 f. 
39 Cameron, 2007, s. 53 f. 
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tappar objektets funktionalitet sin betydelse och objektet blir främst en metafor för 
en välbekant tid, kultur, händelse eller person. Den kopia som eventuellt skapas 
utifrån objektet ses som ett tecken för samma företeelse som originalobjektet, den 
har alltså ingen egen betydelse som kreativt verk. Ofta anges heller inga 
upphovsuppgifter, vilket tyder på att dessa exempelvis digitala dokument inte ses 
som en kreativ, intellektuell skapelse. 40 

Rädslan för att kopiorna skulle utmanövrera originalen menar Cameron är 
obefogad. I själva verket är det kopiorna som sprider originalens kulturella 
kapital. Representationer av olika slag bekräftar originalets värde.41 Som ett 
exempel kan jag nämna Leonardo da Vincis målning av Mona Lisa. Kännedomen 
om denna tavla är väl spridd över stora delar av världen, men relativt få personer 
har nog sett originalverket. Istället har de flesta, undertecknad inräknad, lärt känna 
målningen enbart via representationer, det vill säga i detta fall fotografier. 

1.6.2 Bevarande – artefakt och information 
Jag kommer nu att kortfattat redovisa de relevanta delarna ur Kurmo Konsas text 
”Preservation models: a semiotic view” (2000). Konsa, som forskat om bevarande 
av skrivet kulturarv, menar att det krävs en ny syn på bevarande, då också 
relationen mellan artefakten och dess information förändras: 

The distinction between data and material has become metaphysical or symbolic, rather than 
categorical. When an artefact can be so readily reconfigured as data, its materiality begins to 
be a stage, rather than state, of existence.42  

Konsa menar, liksom Cameron, att synen på objektet har förändrats. De är inte 
längre absolut fysiska, utan existerar i två dimensioner. Dessa är den fysiska 
dimensionen och informationsdimensionen. Bevarandet kan alltså riktas in på de 
här två olika dimensionerna och det blir allt svårare att avgöra vilken eller vilka 
av dessa som ska bevaras. Konsa menar här att det finns valmöjligheter. Utifrån 
föremålets egenskaper kan man välja att bevara antingen hela originalföremålet, 
eller endast det intellektuella innehållet, alltså själva informationen. Ibland anses 
det sistnämnda alternativet vara adekvat, varpå Konsa ger exemplet 
dagstidningar.43 

Alla beslut som tas i bevarandefrågor är i slutändan beroende av individens 
erfarenheter och världsbild, samt den delade världen individen lever i. Kulturella 
värderingar blir alltså avgörande, vilket Konsa menar att man måste ta hänsyn till 

                                                 
40 Cameron, 2007, s. 54 ff. 
41 Cameron, 2007, s. 55 ff. 
42 Konsa, Kurmo, 2000, ”Preservation models: a semiotic view”, s. 2. 
43 Konsa, 2000, s.6 f. 
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då man talar om bevarande.44 Det, liksom allt annat, är ett dynamiskt, föränderligt 
område.  

1.6.3 Tillgängliggörande 
Ett annat viktigt begrepp i denna uppsats är tillgängliggörande. Det, liksom 
bevarande, kan sägas vara ett helt centralt begrepp för hela ABM-området, då just 
bevarande och tillgängliggörande är så viktiga funktioner för de olika ABM-
institutionerna. Begreppens vikt i denna uppsats (samt för arkiv, bibliotek och 
museer i allmänhet) motiverar en mer djupgående begreppsdiskussion. 

När det gäller begreppet tillgänglighet har jag tagit inspiration av den brittiske 
biblioteks- och informationsvetenskapsforskaren Michael K. Buckland, idag 
verksam vid UC Berkeley School of Information i Kalifornien. Buckland (1988) 
definierar tillgänglighet som det som möjliggör att en användare med ett 
informationsbehov kan lära av eller få information från en passande källa. Han har 
ställt upp sex aspekter av tillgänglighet och jag har här översatt dem till svenska. 
Han menar att samtliga dessa sex barriärer måste övervinnas för att man ska nå en 
verklig tillgänglighet: 

1. Identifikation. För att få tillgång till informationen måste man kunna 
lokalisera var det relevanta dokumentet finns. Buckland menar att detta 
ofta sker i två steg, nämligen att man först bestämmer sig för var man ska 
leta (i exempelvis böcker eller databaser) och senare identifierar det 
specifika dokumentet. Den här aspekten ligger alltså på en bibliografisk 
nivå och handlar om systemets förmåga att svara på de attribut (till 
exempel ämne) som man frågar efter. 

2. Tillgång. När man identifierat det relevanta dokumentet måste man kunna 
nå det, eller en kopia av det. Det här är alltså en rent fysisk nivå av 
tillgänglighet och hänger på logistik och passande teknik. 

3. ”Pris” för användaren. Här handlar det om vad användaren måste göra för 
att få tillgång till dokumentet. Förutom ett eventuellt monetärt pris kan det 
röra sig om tid, arbete och besvärlighet. Buckland betonar speciellt priset 
användaren betalar då denna måste lära sig ett icke-användarvänligt 
informationssystem. 

4. Kostnad för den som tillhandahåller informationen. Denna aspekt handlar 
om vad till exempel biblioteket måste göra för att ge användarna 
tillgänglighet. Det kan röra sig om pengar, tid och besvärlighet. Dessutom 
bör det inte gå emot institutionens roll och värderingar, som kan vara av 
social eller politisk art. Kostnaden måste vara acceptabel. 

5. Kognitiv tillgänglighet. På denna nivå krävs att användaren har den 
kunskap som behövs för att förstå dokumentet. Om så inte är fallet behövs 

                                                 
44 Konsa, 2000, s. 11. 
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antingen en förklaring, som kan vara en översättning eller en förklaring 
från en annan person, eller utbildning, till exempel att slå upp ord i en 
ordbok eller ett uppslagsverk. 

6. Acceptans. Denna aspekt innebär att användaren måste låta sig bli 
informerad av dokumentet, alltså acceptera dess innehåll. Det finns två 
möjliga problem, antingen att användaren inte ser avsändaren som 
tillräckligt trovärdig, eller att användaren inte kan acceptera innehållet för 
att det går emot användaren egna uppfattningar.45 

För den här uppsatsens syfte och frågeställningar kommer aspekterna 1-4 i 
beaktande som aspekter av tillgänglighet. Buckland menar att endast dessa 
aspekter är relevanta då man anlägger en smalare syn på bibliotek som system för 
dokumentåtervinning. De sista två aspekterna blir aktuella då man breddar synen 
på biblioteket och ser det som ett system som ger tillgång till kunskap.46 Då de 
sista två aspekterna på tillgänglighet handlar mer om själva informationen, dess 
innehåll, avsändare och uttolkare så blir de inte direkt relevanta då man, som jag, 
fokuserar mer på själva mediet som bär informationen. Jag intresserar mig alltså i 
detta sammanhang inte för tolkningen av informationen. För mina syften räcker 
det därför att se aspekterna 1-4 som villkor för tillgänglighet. 

1.6.4 Modernitet och teknologi 
Beträffande teoretiska utgångspunkter har jag vidare fått mycket inspiration från 
antologin Modernity and Technology (2003, red. Thomas J. Misa, Philip Brey och 
Andrew Feenberg), där ett antal författare ur olika perspektiv hakar samman dessa 
två begrepp. De menar att modernitet och teknik sällan studerats tillsammans, 
trots att de tydligt hänger ihop. 

Enligt NE.se är teknik en ”sammanfattande benämning på alla människans 
metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål”.47 
Termen ska inte blandas ihop med teknologi, som enligt NE.se är ”läran om 
tekniken”.48 På engelska kan dock termen technology stå för båda svenskans 
termer teknologi och teknik.49 

Modernitet beskrivs av NE.se som ” det att svara mot nutidens krav tekniskt, 
värderingsmässigt etc.”.50 

I sitt kapitel i Modernity and Technology beskriver Andrew Feenberg (2003), 
som forskat om teknologi och filosofi vid San Diegos universitet, hur Karl Marx 

                                                 
45 Buckland, Michael K., 1988, Library Services in Theory and Context s. 188 ff. 
46 Buckland, 1988, s. 191. 
47 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: teknik [2008-03-10]. 
48 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: teknologi [2008-03-10]. 
49 Norstedts stora engelsk-svenska ordbok, 2000, uppslagsord: technology. 
50 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: modernitet [2008-03-10]. 
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tankegångar influerat tänkandet om det ”moderna”. Han menar att Marx, liksom 
många i hans samtid, hade en stor tillit till utveckling. En klyfta, ”great divide” 
ansågs separera det förmoderna, traditionstyngda samhället från det moderna.51 

Thomas J. Misa (2003) från University of Minnesota, vars forskningsområde 
rör teknikhistoria och kultur, föreslår i sitt kapitel några antaganden om 
modernitetens relation till tekniken. Här tar jag upp de två som jag tycker är mest 
centrala. Misas första antagande är att modernitet och teknik har en sammanvävd 
historia. Han börjar med ett resonemang kring begreppet ”modern”:  

In common speech, “modern” is often a synonym for the latest, and it is assumed inevitably 
the best, in a triumphant progression to the present. […] The legend of progress through a 
parade of technologies, which has especially deep roots in American culture, forms a stock-
in-trade for contemporary advertising.52 

Misa anser att upphöjelsen av en tid eller ett samhälle som ”modernt” definierar 
vilka som är ”inne” och vilka som är ”andra”. Många ser ett skifte mellan det 
traditionella och moderna samhället då de moderna städerna med en ägande-
inriktad ekonomi etablerades.  

Misa går vidare och redogör för modernitetens och teknikens samman-
kopplade historia. Han menar att tekniska genombrott kan spåras i många av de 
samhällsförändringar som västvärlden gått igenom de senaste århundradena, till 
exempel upplysningen och den industriella revolutionen. Francis Bacon hyllade 
tryckkonsten, krutet och kompassen och menade att dessa tekniska framsteg 
förändrat hela världen. Vissa betonar ångmotorns betydelse för 
industrialiseringen, medan andra menar att den mekaniska klockan har varit mer 
drivande i den utvecklingen.53 

Det andra förslaget Misa för fram är att tekniken faktiskt är det avgörande 
karaktärsdraget för moderniteten. Detta, menar han, har i mångt och mycket 
ignorerats av många teoretiker, som istället sett teknik som något abstrakt och 
nästan påtvingat som i praktiken styr människorna. Misa tycker att en sådan bred, 
abstrakt uppfattning om teknik är missvisande, då den inte tar hänsyn till de 
många olika sorters teknik som används till väldigt olika syften.54 Vissa menar att 
teknologin tvingar sig på samhället och att samhället konstrueras av tekniken. En 
huvudpoäng i Modernity and Technology är att konstruerandet går åt båda hållen 
– tekniken skapar många av de förutsättningar som vi har i samhället idag, med 
olika infrastrukturer och dylikt, medan också det sociala samhället konstruerar 
tekniken. Tekniken skapas för att uppfylla och förkroppsliga de mål och 

                                                 
51 Feenberg, Andrew, 2003, ”Modernity theory and technology studies: reflections on bridging the gap”, s. 
75 f. 
52 Misa, Thomas J., 2003, ”The compelling tangle of modernity and technology”, s. 5. 
53 Misa, 2003, s. 6. 
54 Misa, 2003, s. 8 f. 
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värderingar som finns i samhället.55 Detta ömsesidiga skapande kallar Misa och de 
andra författarna för co-construction.56 

Den utveckling som moderniteten bygger på har inget slutmål utan handlar 
om en konstant progression mot det moderna. Misa tar upp 
kommunikationsteknologi, genteknik och andra stora genombrott och 
kommenterar dem så här: 

These culture-changing technologies have been at the core of modernity because their 
presence and their promoters´ promises have seemingly offered proof of the modernist 
storyline that society is incessantly changing, ever progressing, transcending frontiers without 
an end in sight.57 

Den holländske teknikhistorikern Johan Schot (2003) ger i sitt kapitel en 
överblick av hur moderniteten och tekniken hängt samman under det senaste 
seklet. Han menar att början av 1900-talet i USA och Europa präglades av en stor 
teknikentusiasm och teknik blev ett abstrakt begrepp med stort symbolvärde som 
den främsta indikatorn för ett modernt samhälle. Teknikutvecklingen sågs som en 
lösning på kulturella som sociala problem och tilliten var stor. Denna rörelse 
nådde sitt klimax med världsutställningen i New York 1939, där de 45 miljoner 
besökarna kunde få en glimt av ”The World of Tomorrow”. Här presenterades 
teknik som lösningen på enorma problem som svält, krig och sjukdom. Schot 
menar dock att en vändning kom under 60-talet, då många insåg att teknik inte 
kunde lösa alla problem, samt att vissa tekniker förde med sig nya problem. 
Rörelsen mot kärnkraft växte till sig och olika grupper betonade livskvalitet och 
miljö framför teknik. Tilliten till tekniken som en lösning på alla problem hade 
minskat. Detta har lett till en ökad medvetenhet, samt granskning och regleringar 
av teknik av olika slag. Somliga menar därför att vi nu har nått en reflexiv 
moderniseringsprocess som konstant granskar sig själv.58 

Schot framhåller att moderniteten ger upphov till en viss politik, som består 
av att dels stödja den tekniska utvecklingen, då den anses förbättra samhället och 
göra det mer modernt, dels reglera tekniken på olika sätt för att skydda 
medborgarna från oönskade konsekvenser.59 Regleringarna är dock sällan särskilt 
effektiva och lanseringen av tekniker, även potentiellt problematiska sådana, är 
mycket stark.60 

Också teknikfilosofen Arie Rip (2003), verksam vid Universitetet i Twente, 
tar upp lanseringen av teknik och menar att ingenjörer och politiker alltmer börjar 

                                                 
55 Misa, 2003, s. 10. 
56 Misa, 2003, s. 3. 
57 Misa, 2003, s. 12. 
58 Schot, Johan, 2003, ”The contested rise of a modernist technology politics”, s. 266 ff. 
59 Schot, 2003, s. 257 f. 
60 Schot, 2003, s. 269. 
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anamma modernitetens tro på tekniken och teknologin och därför för fram också 
omstridda teknologier till vetenskapens förgrund.61 

Paul N. Edwards (2003), som forskar om bland annat informationsteknik ur 
ett historiskt och kulturellt perspektiv vid University of Michigan, skriver i sitt 
kapitel att informationsteknik länge uppmärksammats och prioriterats av 
uppfinnare. En möjlig förklaring är att globaliseringen efter andra världskriget lett 
till ett ökat kontrollbehov. För att ha kontroll över transporter, flygavgångar och 
infrastruktur av olika slag behövs information och därför har 
informationstekniken setts som ett viktigt område. Vi lever i en tid då 
informationssystemen arbetar fortare och kraftfullare och det är inte en 
bekvämlighetsfråga, utan hela den globala ekonomin hänger på dessa system.62 

Sociologen Don Slater (2003), som bland annat verkat vid University of 
London, påpekar att det faktum att tekniken skapas socialt i samhället och tvärtom 
innebär att moderniteten inte kan generaliseras över olika samhällen och kulturer. 
Moderniteten ser helt enkelt olika ut i olika samhällen. Han framhåller också den 
roll icke-västerländska länder spelat för att västvärlden har kunnat bygga upp sin 
modernitet, inte minst via kolonialmakterna.63 

Författarna bakom Modernity and Technology strävar efter att sammanföra 
studierna av modernitet och teknologi, som de menar hållits åtskilda på grund av 
olika perspektiv. Moderniteten har ofta studerats på en abstrakt makronivå, medan 
tekniken studerats på en mer detaljerad mikronivå. Misa menar att det är viktigt 
att koppla ihop dessa två ämnen, då makrostudier av modernitet riskerar att eka 
väldigt tomt utan att också gå ner på empirisk mikronivå.64 

Biblioteken existerar inte utanför modernitetens ramar, vilket kan ses som en 
självklarhet. Att biblioteken framställs mer och mer som moderna informations-
centraler är inte en ovanlig syn. På många sätt främjar också teknikutvecklingen 
biblioteken. Bengt Källgren kommenterar bibliotekens situation i IT-samhället: 

Bibliotekens medieutbud ökar, samtidigt ökar kraven från låntagarna om att ytterligare 
bredda repertoaren. Har man tagit ett steg är det lätt att känna tvånget att ta ett till. Då visar 
man att biblioteket hänger med och att bibliotekarierna är moderna mediemänniskor. Rädslan 
för att tåget skall gå utan att man hinner med eller pressen från tuffa låntagare kan göra 
urvalsarbetet i elektronikens värld till en extra knivig uppgift.65 

                                                 
61 Rip, Arie, 2003, ”Modernity and technology – an afterword”, s. 368. 
62 Edwards, Paul N., 2003, ”Infrastructure and modernity: force, time and social organization in the history of 
sociotechnical systems”, s. 207 f. 
63 Slater, Don, 2003, ”Modernity under construction: building the Internet in Trinidad”, s. 139 ff. 
64 Misa, 2003, s. 10. 
65 Källgren, Bengt, 1997, ”Folkbibliotekarien och den nya tekniken”, s. 18. 
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1.7 Frågeställningar 
Fokus i denna uppsats kommer att ligga på de centrala begreppen bevarande och 
tillgängliggörande, vilka relateras till de aktuella teknikerna mikrofilm och 
digitalisering. Även om diskussionen utgår från mikrofilmen så blir en diskussion 
om digitaliseringen och andra omgivande faktorer nödvändig då de är en del av 
mikrofilmens kontext på dagens ABM-institutioner och, tror jag, påverkar 
mikrofilmens position avsevärt.  

Jag intresserar mig särskilt för lagring av just dagstidningar då det är ett 
vanligt förekommande mikrofilmsmaterial på biblioteken och för att det är ett 
material som verkligen systematiskt mikrofilmas i Sverige. Dessutom görs det nu 
insatser för digital lagring av dagstidningar. Det gör just fallet dagstidningar 
särskilt intressant tycker jag.  

De övergripande frågeställningarna i denna uppsats är: 

Hur arbetar man med mikrofilm och digitalisering på de aktuella arbetsplatserna? 

Är mikrofilmen och det digitala formatet för dessa informanter främst medel för 
bevarande eller tillgängliggörande?  

Hur ser informanterna på relationen mellan bevarande och tillgängliggörande? Är 
det ett motsatspar eller ej?  

Vilka för- och nackdelar finns med de båda teknikerna?  

Hur kan framtiden te sig för mikrofilmstekniken? 

1.8 Avgränsningar 
En viktig sak att påpeka är att den här uppsatsen inte i första hand diskuterar de 
rent tekniska frågorna, till exempel hur mikrofilmen och digitaliseringen fungerar 
och så vidare, utan att sådana saker tas upp då det är relevant för användningen av 
de båda teknikerna. Det här är alltså ingen handbok för hur man mikrofilmar, 
digitaliserar och sen använder de omformaterade dokumenten, utan tekniken 
diskuteras hela tiden utifrån mina övergripande frågeställningar om bevarande och 
tillgängliggörande. 

Mitt syfte är inte heller att utmåla en komplett bild av mikrofilmens ställning 
jämte digitaliseringen, utan resultaten av min undersökning ska ses som ett antal 
personers utsagor, och en möjlig indikator på hur dessa två tekniker kan betraktas 
på ABM-institutioner i Sverige. Därför ämnar jag vara försiktig med att uttrycka 
mig alltför generaliserande. 
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Värt att notera är också att de personer jag intervjuat arbetar med dessa 
frågor. Det innebär att undersökningen inte är gjord utifrån ABM-institutionernas 
användares perspektiv, vilket antagligen skiljer sig från de yrkesverksammas. Den 
frågan kommer dock inte att diskuteras i någon högre grad i denna uppsats. 

1.9 Metod 
Som metod har jag valt att genomföra kvalitativa intervjuer med sex personer som 
är verksamma inom ABM-sektorn. En begränsning med att utföra en kvalitativ 
intervjustudie med den omfattning jag valt är att resultaten inte lätt låter sig 
kvantifieras och heller inte utgör en bra grund för generaliseringar. Jag har ändå 
valt en kvalitativ metod då jag vill veta hur informanterna resonerar kring mina 
frågeställningar och med ett sådant syfte är jag alltså inte främst ute efter att 
kvantifiera mina resultat.  

Den kvalitativa intervjumetoden, såsom Uppsalasociologen Jan Trost (2005) 
beskriver den, innebär att jag utgår från vissa övergripande teman och fråge-
ställningar som jag är intresserad av. Frågorna kommer dock inte att vara färdig-
formulerade och det finns ingen fastslagen ordning mellan de övergripande teman 
intervjuerna utgår från.66 Detta då jag tror att det är lätt att låsa sig vid sitt papper 
om man har hela intervjun nedtecknad i förväg och att det då blir svårare att 
verkligen lyssna på vad informanten säger och bygga vidare på det. Jag vill heller 
inte kvantifiera mina resultat på något sätt och därför tycker jag inte att det är 
viktigt att alla informanter får samma frågor. En risk med att genomföra denna typ 
av intervju, där frågorna inte är färdigformulerade, är att frågorna lätt kan bli 
ledande om man inte är aktsam. Jag har i högsta möjliga grad försökt undvika 
detta och försökt ställa relativt öppna frågor. Vissa frågor har nog ändå uttryckts 
på ett sätt jag inte valt ifall jag hade formulerat dem i förväg. Det är också lätt att 
frågorna blir ”ja eller nej”-frågor, vilket också en del av mina frågor blev under 
intervjuerna. Dock svarade oftast informanterna betydligt mer utförligt än bara 
jakande eller nekande, så jag upplevde att de frågorna fungerade relativt bra. 

Beroende på informanternas yrkesverksamhet och relation till fråge-
ställningarna så anpassade jag intervjuerna. Mer om detta nedan då jag tar upp 
och motiverar mitt val av informanter. 

                                                 
66 Trost, Jan, 2005, Kvalitativa intervjuer, s. 50. 
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1.10 Informanter 
Det källmaterial som ligger till grund för den här uppsatsen består alltså av sex 
kvalitativa intervjuer. För att belysa mikrofilmen från olika håll och få en mer 
komplex bild har jag valt att kontakta personer ur olika grupper. Jag har för det 
första kontaktat personer som arbetar både på bibliotek och arkiv. Båda dessa 
institutionstyper använder sig traditionellt av mikrofilm och har nu också börjat 
bygga upp digitala bestånd. Alltså är både arkiv och bibliotek intressanta för den 
här uppsatsen. Notera dock att tanken inte är att göra någon slags jämförelse 
mellan arkiv och bibliotek. Mitt underlag är alldeles för litet för att det skulle vara 
meningsfullt att jämföra resultaten och dra slutsatser om eventuella skillnader 
mellan arkiv och bibliotek. 

För att få ännu mer bredd i materialet har jag intervjuat personer med olika 
arbetsområden på sina arbetsplatser. Jag har talat med en person som arbetar 
specifikt med mikrofilm, en person som arbetar med digitalisering, en person som 
jobbar med forskarservice och tre personer som arbetar med periodika och därför 
får en viss inblick i båda teknikerna.  

Eftersom det är en väldigt heterogen grupp verkar det meningslöst att ställa 
samma frågor till alla, då de har sina egna specialområden. Man kan inte anta att 
en person som har ett visst specialområde på ett bibliotek har någon särskild insikt 
i ett annat specialområde på arkivfronten. Därför har intervjuerna skilt sig åt, men 
samtliga bidrar till att, från olika håll, ge en bild av mitt undersökningsområde. 

Jag benämner intervjupersonerna med anonymiserade förnamn. Det är alltså 
inte personernas riktiga namn som uppges i texten. Jag anger vilken typ av arbets-
plats personerna arbetar på och deras ungefärliga verksamhetsområde. Två av 
institutionerna nämner jag dock med namn då de, på grund av sin särställning i 
Sverige, är väldigt svåra att maskera. Dessa två är också stora arbetsplatser. 

De informanter jag talat med är: 

Martin, som arbetar med mikroformer på Riksarkivet. 

Sanna, som arbetar med periodika på ett forskningsbibliotek. 

Daniel, som arbetar med digitaliseringsfrågor på Kungliga biblioteket. 

Sara, som arbetar med bland annat forskarservice på ett landsarkiv. 

Elin, som arbetar med periodika på Kungliga biblioteket. 

Jakob, som arbetar med periodika på Kungliga biblioteket. 

 24



Jag kontaktade ett tiotal potentiella informanter via e-post och förklarade vad mitt 
arbete skulle handla om. De sex informanter som intervjuats är de som svarade på 
min förfrågan och som kunde hitta en passande tid för intervju. Reaktionerna från 
informanterna har jag upplevt som goda. Ett par av dem tyckte att det var kul att 
jag visade intresse för deras verksamhet.  

Här nedan presenterar jag kortfattat de aktuella institutionerna: 

Kungliga biblioteket (KB). KB är Sveriges nationalbibliotek och har därför ett 
alldeles särskilt ansvar för bevarandet av det svenska materialet. Biblioteket 
samlar in, bevarar och tillhandahåller allt som trycks i Sverige. KB ansvarar 
också för att svenska dagstidningar mikrofilmas. Biblioteket är också 
forskningsbibliotek inom humaniora och samhällsvetenskap.67 

Riksarkivet (RA). Riksarkivet är Sveriges nationalarkiv och utgör tillsammans 
med landsarkiven Statens arkiv. Riksarkivet är en myndighet och bildades 
officiellt redan 1618. Arkivet har 30 hyllmil dokument i sina samlingar. 
Beståndet utökas kontinuerligt med leveranser av både pappersmaterial och 
digitalt material.68 

Ett landsarkiv. Också landsarkiven är myndigheter och tjänar sina geografiska 
distrikt. De äldsta landsarkiven grundades kring förra sekelskiftet och det 
finns idag tio landsarkiv, från Östersund till Malmö.69 

Ett forskningsbibliotek. Forskningsbibliotek är knutna till och ska tillhandahålla 
litteratur och information vid institutioner som universitet och högskolor.70 

1.11 Intervjuerna 
De sex intervjuerna genomfördes inom loppet av tre veckor 2008 och samtliga 
ägde rum på informanternas arbetsplats (i deras arbetsrum eller i ett 
sammanträdesrum). Jag spelade in intervjuerna som en ljudfil på en digital medie-
spelare. Samtliga informanter godkände före intervjun ljudinspelningen och jag 
uppfattade inte att någon informant kände sig hämmad av den. 

Intervjuernas längd varierade mellan en timme och drygt en och en halv 
timme, förutom ett möte som bestod av en halvtimmes intervju och en halvtimmes 

                                                 
67 Kungliga bibliotekets webbsida > Om oss > Verksamhet [2008-05-04]. 
68 Statens arkivs webbsida > Riksarkivet > Historik: Riksarkivet är en av Sveriges äldsta myndigheter [2008-
05-04]. 
69 Statens arkivs webbsida > Landsarkiven: Välkommen till landsarkiven [2008-05-04]. 
70 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: forskningsbibliotek [2008-05-04]. 
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rundvandring på den aktuella institutionen. Intervjuerna fokuserade på väldigt 
olika saker, beroende på vad informanten har erfarenhet av och vilka frågor som 
informanten lyfte fram som viktiga. 

Efter intervjuerna har jag gått igenom inspelningarna och transkriberat de 
delar som är viktiga för mitt arbete. När jag transkriberat har jag inte tagit med 
pauser, stakande tal, omtagningar och så vidare. Jag har valt att göra så eftersom 
dessa saker sällan tillför något till frågan, utan snarare gör transkriberingen 
svårare att läsa och ta till sig. Enligt Jan Trost kan det också ses som en 
respektfråga gentemot informanterna att inte citera alldeles ordagrant. Han menar 
att man därför kan citera på ett skriftanpassat språk.71 Jag har naturligtvis inte 
redigerat informanternas utsagor på ett sätt som förvränger det de sagt. För att 
markera betonade ord i citaten återger jag dem i kursiv stil. 

Efter intervjuerna frågade jag om informanterna hade något intresse av att ta 
del av det transkriberade underlaget då jag sammanställt det. Fem av sex 
informanter ville det. 

Jag har i redogörelsen över intervjuerna tagit med allt som är av vikt och som 
är relevant för mina frågeställningar. Jag vill därför hävda att det som jag 
redovisar i undersökningsdelen ger en representativ bild av det som sagts under 
intervjuerna. 

                                                 
71 Trost, 2005, s. 109. 
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2 Undersökning 

I denna del av uppsatsen ska jag redovisa min undersökning av ABM-verksamma 
personers resonemang om mikrofilm kontra andra metoder för att bevara och 
tillgängliggöra material för institutionernas användare. Först ska jag dock här ge 
en kort bakgrund till ämnet.  

2.1 Bakgrund  
I det här bakgrundsavsnittet ska jag kort gå igenom mikrofilmens historia, samt de 
insatser som gjorts för att mikrofilma svensk dagspress, samt svenska kyrkböcker. 
Sedan ges en bild av debatten om mikrofilm som föddes i USA för några år sedan 
i och med Nicholson Bakers bok Double Fold: Libraries and the Assault on 
Paper. 

2.1.1 Mikrofilmens historia och viktiga insatser 
Den första mikrofilmningen som vi känner till ägde rum 1839, då den engelske 
uppfinnaren J. B. Dancer med ett omvänt mikroskop fick till en förminskning på 
160 gånger, vilket är en betydligt starkare förminskning än den man använder sig 
av idag. Under andra världskriget började mikrofilmen användas alltmer, först 
som ett sätt att skydda information från att förstöras i kriget, men snart också som 
ett allmänt sätt att hantera information.72 Hur många gånger ett dokument 
förminskas på mikrofilm beror på dokumentets egenskaper, till exempel dess 
storlek. Ofta ligger förminskningarna idag på mellan 12 och 24 gånger.73 

Mikrofilm har använts till många olika sorters dokument, exempelvis 
ritningar, elevregister, patientjournaler, olika serviceanvisningar, prislistor, böcker 
och tidningar.74 En av de större mikrofilmsinsatserna i Sverige är mikrofilmningen 
av dagstidningar. Jakob, en av informanterna i min intervjuundersökning, 
berättade att ett företag vid namn Rekolid på 1950-talet började filma stora 
mängder äldre, svenska tidningar retrospektivt. Från och med 1979 fick KB, via 

                                                 
72 Mikrofilmning, 1993, s. 10. 
73 Mikrofilmning, 1993, s. 37. 
74 Mikrofilmning, 1993, s. 10. 
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ett regeringsbeslut, i uppdrag att mikrofilma all svensk dagspress kontinuerligt. 
KB har ju ett bevarandeansvar och dagstidningarnas dåliga papperskvalitet gör det 
till en nödvändighet att omformatera deras innehåll. I och med beslutet och det 
formella uppdraget flyttades mikrofilmsproduktionen till Kalmar. KB köpte 
samtidigt den avsevärda mängd originalnegativ som Rekolid hunnit producera 
under de nästan tre decennierna som de mikrofilmat tidningar.75  

Ur ett mer globalt perspektiv kan man konstatera att en av de största 
mikrofilmsinsatserna som gjorts i världen står faktiskt mormonerna för, eller the 
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints som kyrkan officiellt heter. Det 
material kyrkan mikrofilmat är sådant material som släktforskare idag har stor 
nytta av på arkiv och bibliotek. På kyrkans släktforskningsinriktade hemsida 
FamilySearch kan man läsa om varför mormonerna är och har varit så 
intresserade av att spåra sina förfäder. Kyrkans medlemmar tror att 
familjemedlemmar genom att ingå särskilda löften kan vara förenade för evigt 
också efter döden. Eftersom de tror att våra själar, efter döden, finns kvar i en 
annan värld menar mormonerna att det också finns en möjlighet för de levande att 
ingå dessa löften med sina avlidna förfäder. För att det ska vara möjligt måste 
man dock först kunna identifiera vilka förfäder man har. Därför är släktforskning 
en väldigt viktig sak för mormonerna. De ser det som en kärlekshandling 
gentemot de avlidna att spåra dem och erbjuda dem att ingå detta löfte, vilket i 
slutändan leder till en evig samvaro med familjen.76 

Kyrkans genealogiska samlande startade 1894 då the Genealogical Society of 
Utah (GSU) bildades för att kunna hjälpa kyrkans medlemmar att hitta sina 
förfäder. Organisationen började mikrofilma relevanta dokument 1938 och 
byggde snabbt upp en betydande mikrofilmsamling. GSU var också snabba att 
utnyttja datorernas möjligheter och köpte en dator och anställde en dataexpert 
redan 1961. 

Sedan 1980-talet har kyrkan ett bibliotek för sina genealogiska resurser, the 
Family History Library. Det är världens största genealogiska forskningsinstitution 
och ligger i mormonernas nyckelstad Salt Lake City, USA. Biblioteket sägs, med 
alla sina samlade resurser, ge fri tillgång till uppgifter om över en miljard 
människor. Mikrofilm utgör huvuddelen av det material som finns på biblioteket 
och det finns flera hundra mikrofilmsläsare för att tillgodose de många besökare 
biblioteket har varje dag. Det finns också ett par hundra datorer som användarna 
kan bruka. Biblioteket har också 4000 mindre filialer i 88 olika länder.77 

Kyrkan har fått stor hjälp i sitt arbete av frivilliga. Under 1990-talet tog de 
bland annat hjälp av 550 frivilliga fångar som gick igenom en stor mängd material 
och sammanställde information om över 480 000 före detta slavar. Vid ett annat 
                                                 
75 Intervju med Jakob, 2008-02-26. 
76 FamilySearch > Get started with family history > Why Family History? [6.4.2008]. 
77 Hatch, Greg, 2006, ”Family History Library of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints”, s. 137 f. 
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projekt hjälpte 12 000 frivilliga till att bygga upp en databas som bygger på 
ankomstdokument från Ellis Island, dit många immigranter anlände under slutet 
av 1800-talet och början av 1900-talet. Då denna information sammanställdes till 
en databas täckte den cirka 22 miljoner människor och vid databasens lansering 
fick den otroliga 27 000 träffar per sekund under den första dagen. Också huvud-
hemsidan FamilySearch är en väl utnyttjad resurs, med cirka 50 000 träffar per 
dag. Det finns alltså ingen tvekan om att bibliotekets resurser är efterfrågade. 

De dokument som är av intresse för kyrkan och biblioteket är sådana 
dokument som rör stora händelser i livet, till exempel födslar, giftermål och 
dödsfall. Det är äldre dokument som är aktuella här, kyrkan samlar alltså inte in 
information om personer som fortfarande lever. Mikrofilmen är som sagt 
stommen i samlingen och kyrkan har ett par hundra mikrofilmskameror runt om i 
världen som fortsätter att samla in information om avlidna personer. 78 

På detta sätt har också Sverige berörts av mormonernas insatser. 1948 
riktades mormonkyrkans uppmärksamhet också mot Sverige och man började 
mikrofilma all äldre svensk folkbokföring. Riksarkivet fick en kopia och det är på 
det sättet Sverige fått dessa dokument mikrofilmade. Filmningen skedde i ett 
samarbete med Riksarkivet, vilket antagligen underlättades av att kyrkan inte tog 
betalt för denna tjänst och heller inte ställde några religiösa krav på Riksarkivet. 
Samarbetet har fortsatt och de båda organisationerna arbetar idag tillsammans för 
att skanna och indexera svenskt material, till exempel kyrkoböcker. Som tack för 
sina insatser får Riksarkivets avdelning SVAR (Svensk Arkivinformation) en 
kopia på de digitala filerna och indexet.79 

2.1.2 Debatten 
Ämnet mikrofilm diskuteras inte offentligt i någon högre grad i Sverige. En 
intressant debatt har dock förts i USA. Jag nämnde tidigare Nicholson Bakers bok 
Double Fold: Libraries and the Assault on Paper (2001) som fått mycket 
uppmärksamhet. Den har också lett till en debatt om bevarande och 
mikrofilmande av dagstidningar. I boken går Baker till hårt angrepp mot bibliotek 
och andra intressenter som han menar på ett närmast konspiratoriskt sätt sprider 
bilden av vittrande dagstidningar för att kunna rättfärdiga mikrofilmen som 
lagringsmedium. Baker menar att pappret inte alls är av så dålig kvalitet som 
biblioteksföreträdare och mikrofilmsföretag påstår. Baker nämner Keye Metcalf 
som arbetade på biblioteket vid Harvard University, och som 1941 spådde att man 
framöver skulle bli tvungen att slänga mycket pappersmaterial, då det helt enkelt 
skulle bli obrukbart, på grund av pappersnedbrytning. Då tiden gick och pappret 
fortfarande var i god form, menar Baker att man började slänga pappersmaterialet 

                                                 
78 Hatch, 2006, s. 139. 
79 Ekström, Åsa, 2006, ”Släktforskarnas Mecka och Riksarkivet i samarbete”, s. 3. 
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ändå. Detta för att förstöra ”bevisen” på hur fel man hade beräknat papprets 
livslängd.80 

Baker tar vidare upp hur det statliga US Newspaper Program sedan 1980-talet 
gett mycket pengar till biblioteken för bevarandekostnader, men knappt något alls 
för lagerkostnader. Detta, anser Baker, har lett till att bibliotek har valt att 
mikrofilma sina dagstidningar och sedan slänga originalen för att spara plats.81 
Baker, som inte skräder orden, drar historiska paralleller: 

Not since the monk-harassment of sixteenth-century England has a government tolerated, 
indeed stimulated, the methodical eradication of so much primary-source material.82 

Baker menar sig inte se några inneboende fel med mikrofilmen och menar att 
mikrofilmat material kan fungera som substitut vid enklare informations-
sökningar. Det han däremot finner problematiskt är att mikrofilmningen ofta varit 
förbundet med att det filmade originalet förstörs (ryggen skärs av för att 
underlätta en bra filmning) och sedan slängs.83 

Baker har mötts av både medhåll och mothugg. Bland andra arkivforskaren 
Richard J. Cox, verksam vid University of Pittsburgh, har ifrågasatt Bakers stånd-
punkter, som kom till uttryck också i ett antal artiklar innan Double Fold släpptes. 
Cox (2001) presenterar Bakers huvudpunkter för att sedan diskutera dem. Dessa 
punkter är: 

1. att det finns en stor lögn gentemot folket om hur biblioteken behandlar 
dagstidningar, 

2. att det sker en dold förstörelse av papperstidningar, 
3. att ovanstående punkter ska ha lett till ett minskat förtroende hos folket till 

bibliotek och arkiv, 
4. att felaktiga prioriteringar lett till mikrofilmning och förstörelse av 

pappersoriginal.84 

Angående den första punkten menar Baker att bibliotek systematiskt har ljugit om 
tidningspappers hållbarhet och påstått att pappret är sämre än det egentligen är. 
Detta för att motivera mikrofilmning istället för att spara original. Baker menar att 
det riktiga motivet är att man från bibliotekens håll har velat spara utrymme, då 
tidningar annars tar upp enormt mycket plats. Cox tror inte på detta påstående om 
en stor lögn, utan menar att tidningspapprets dåliga kvalitet har varit ett känt 
problem i över ett sekel.85 

                                                 
80 Baker, 2001, s. 5 f. 
81 Baker, 2001, s. 15 f. 
82 Baker, 2001, s. 16. 
83 Baker, 2001, s. 25. 
84 Cox, Richard J., 2001, ”The great newspaper caper: backlash in the digital age”, s. 89. 
85 Cox, 2001, s. 89. 
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Bakers andra huvudpunkt, att mikrofilmning leder till en förtäckt förstörelse 
av tidningar, ser Cox som en stor motsägelse då mikrofilmen är ett sätt att säkra 
tidningarnas innehåll och tillgänglighet. Cox citerar en bibliotekarie på Library of 
Congress som redan 1875 uttryckte stor oro för den enorma mängd tidningar som 
biblioteket skulle hantera och menade att situationen snart skulle bli ohållbar, med 
tidningarna liggandes på hög. Därför, menar Cox, kan det vara nödvändigt att 
använda sig av mikrofilm och göra ett urval av tidningar som också sparas i 
originalform.86 

Angående den tredje punkten menar Baker att hanteringen av dagstidningar 
ska ha skadat tilliten mot bibliotek och arkiv. Detta eftersom dagstidningarna förr 
hanterades väl och att användarna litar på att det är så även idag. Cox menar dock 
att man inte kan använda sig av sådana historiska resonemang, då hantering av 
dagstidningar alltid varit problematisk. Cox håller med Baker om att dags-
tidningar är väldigt viktiga historiska källor, men tycker att mikrofilm är det 
rimligaste sättet att säkra tidningarnas innehåll och användarnas tillgång till det.87 

Den fjärde punkten, att biblioteken handlar utifrån felprioriteringar, innebär, 
enligt Baker, att bibliotek väljer att lägga pengar på mikrofilmning istället för att 
bevara och bygga lagerlokaler för originaltidningar. Cox menar att det inte är 
realistiskt att en lagerlokal som Baker föreslår skulle rymma tillräckligt mycket 
dagstidningar för att fungera som en långsiktig lösning. 

Cox menar att det bästa vore att kombinera mikrofilmning med ett urval 
viktiga tidningar som sparas i original. Han tror att en möjlig förklaring till Bakers 
(och andras) försvarande av pappersoriginal är att vi lever i en digital tidsålder, 
vilket för många medför en vilja att också få uppleva original istället för mindre 
påtagliga kopior.88 

2.2 Intervjuundersökning 
Jag kommer nu att redogöra för de sex intervjuer jag genomfört med personer som 
har skiftande erfarenheter och arbetsområden. Jag presenterar resultaten ämnesvis, 
alltså inte var intervju för sig, utan efter de frågor jag tagit upp under intervjuerna. 
Detta då jag anser att det viktiga här är att få en bild av de olika problem och 
aspekter som finns i det här ämnet. 

Till en början är intervjugenomgången av en relativt redogörande karaktär, då 
jag tar upp hur man använder och arbetar med mikrofilm samt det digitala 
formatet på de olika institutionerna. Därefter blir intervjuerna av en mer 
resonerande art då informanterna delar med sig av sina uppfattningar om olika 
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teman. Närmast följer dock en genomgång av mikrofilmen på de aktuella 
biblioteken och arkiven. 

2.2.1 Användning av mikrofilm på de aktuella arbetsplatserna 
En grundläggande fråga för att förstå hur mikrofilmen används på de olika 
arbetsplatserna är vilket bestånd och vilket material institutionerna har på 
mikrofilm.  

På Riksarkivet finns släktforskningsmaterial, bland annat kyrkböcker, på 
mikrofiche. På rullfilm finns väldigt skiftande dokument som kan handla om till 
exempel sjöfart.89 På landsarkivet finns släktforskarmaterialet på mikrofiche och 
pappersoriginalen finns i magasinet.90 På KB finns svenska dagstidningar och 
även ett antal utländska på mikrofilm.91 På forskningsbiblioteket finns också 
svenska och ett par utländska dagstidningar, samt några svenska skyddsfilmade 
tidskrifter på film.92 

Användandet av mikrofilm skiljer sig åt ganska mycket mellan 
institutionerna. Till vilket syfte använder egentligen besökarna mikrofilmen?  

Sara på landsarkivet lyfter fram släktforskarna som den dominerande 
användargruppen av arkivets mikrofiche. Just de dokument som är intressanta för 
släktforskarna, som kyrkböcker, finns på mikrofiche och alltså inte på rullfilm. 
Ungefär 80 procent av arkivets besökare är släktforskare och resten forskar om 
andra saker, till exempel sin hembygd.93 

Också Martin på Riksarkivet lyfter fram släktforskarna som en stor 
användargrupp. Släktforskarna ökar besöksstatistiken och Martin menar även att 
det är bra att de kommer till Riksarkivet, där handlingarna finns filmade, istället 
för att söka upp originaldokumenten på landsarkiven. Forskarsalen har ungefär 35 
procents beläggning och även annan sorts forskning än släktforskning bedrivs där. 
Martin påpekar dock att arkivet inte får lägga sig i vilka dokument besökarna 
använder sig av och till vilka syften.94 

På biblioteken har släktforskarna inte en lika framskjuten plats bland 
mikroformsanvändarna. Detta beror till stor del på att kyrkböckerna finns på just 
arkiven, inte på biblioteken. Istället är det tidningarna som dominerar bibliotekens 
mikrofilmsbestånd. Elin på KB berättar att många studenter kommer till 
mikrofilmsläsesalen för att arbeta med sina B-, C- och D-uppsatser och också 
forskare som skriver på sina avhandlingar uppsöker ofta tidningsfilmen. 
Journalister och TV-bolag använder också KB:s mikrofilm och även 

                                                 
89 Intervju med Martin, 2008-02-06. 
90 Intervju med Sara, 2008-02-14. 
91 Intervju med Elin, 2008-02-25. 
92 Intervju med Sanna, 2008-02-12. 
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94 Intervju med Martin, 2008-02-06. 
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släktforskarna hör till användargruppen. Till sist nämner Elin de användare som 
varit med om en viss händelse och i efterhand vill se hur den framställdes i 
media.95  

I hur hög grad används då mikrofilmen på de olika institutionerna? Det finns 
sällan någon riktig statistik, då mikrofilmen är ett referensmaterial och tas fram ur 
hyllan av användarna själva. Jakob på KB berättar dock att cirka 92 000 
mikrofilmsrullar lånas årligen i deras mikrofilmsläsesal.96 Elin tycker sig också 
märka av ett ökande användande av KB:s filmer. Personalen där kan nämligen få 
en viss uppfattning om användandet då de ställer tillbaka använda filmer i 
hyllorna. I KB:s mikrofilmsläsesal finns 20 mikrofilmsläsare och enligt Elin är 
salen ganska ofta fullsatt. De stora tidningarna används mest, till exempel Dagens 
Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen, ofta från 1900-talet.97 
Också Sanna på forskningsbiblioteket menar att mikrofilmen är flitigt använd. Det 
här biblioteket skickar ut filmer på fjärrlån och kan också på så sätt se vilka filmer 
som är av särskilt intresse för användarna. Speciellt vissa titlar finns det ett hårt 
tryck på och det är de stora Stockholmstidningarna och de stora länstidningarna, 
inte minst från 1800-talet.98 

2.2.2 Arbetet med mikrofilmen 
En annan viktig fråga för att få en insyn i hur mikrofilmen hanteras är att se hur 
man arbetar med filmen på de olika institutionerna. KB utför stora arbeten med 
mikrofilm, eftersom biblioteket sedan 1979 har som uppdrag att kontinuerligt 
filma all svensk dagspress. Dessutom har KB skött filmningen av äldre tidningar 
retrospektivt, för att kunna bevara dessa ofta sköra tidningar. Elin berättar att tre 
exemplar levereras från tryckerierna. Ett exemplar, nationalexemplaret, skickas 
till KB, ett reservexemplar skickas till Lunds universitetsbibliotek och ett 
exemplar mikrofilmas. Kopior av filmen distribueras sedan till pliktbiblioteken 
och andra bibliotek som köper filmer av KB. Negativen förvaras på KB.99 

Jakob berättar att KB inte har något formellt avtal med tidningarna, men att 
det från politiskt håll bestämts att KB kontinuerligt ska mikrofilma svensk 
dagspress som uppdrag. Detta står dock inte längre med i KB:s instruktion från 
och med 2008. När jag frågar ifall det innebär att uppdraget slutat gälla svarar 
Jakob att det innebär att uppdraget inte längre är teknikspecifikt. Det finns 
fortfarande ett behov av att omformatera dagstidningar, men det är inte längre 
specificerat att det är just mikrofilm man ska använda sig av. Jakob menar att den 
nya instruktionen helt enkelt innebär att KB själv får välja väg för att bevara och 
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tillgängliggöra dagstidningarna. Det finns alternativa metoder. Något man från 
KB:s håll är intresserad av är att, istället för att omformatera och ta vägen via ett 
pappersoriginal, komma in steget före och få den digitala tryck-PDF som skickas 
till tryckerierna. Ett sådant insamlande av den löpande dagstidningsproduktionen 
skulle representera tidningen bättre än mikrofilmen gör, då färgen skulle finnas 
med på dessa PDF-filer.100 

Jakob berättar vidare att nationalbiblioteken i små länder, som Sverige och 
Finland, i regel står för mikrofilmningen av dagspressen, medan många stora 
tidningar i länder som till exempel USA mikrofilmas av kommersiella företag. 
Detta beror på att de stora internationella tidningarna är ett efterfrågat material. 
Det finns inte mycket pengar att tjäna på att mikrofilma en tidning som Dagens 
Nyheter och därför sköts mikrofilmningen i Sverige av KB och inte ett 
kommersiellt företag.101  

Elin oroas av att KB i år inte har några pengar budgeterade för den 
retrospektiva mikrofilmningen. Fortfarande finns stora mängder äldre tidningar, 
av dålig papperskvalitet, som inte har filmats. Risken finns att dessa hinner bli 
obrukbara innan originalet eller dess intellektuella innehåll hinner räddas. Elin 
poängterar dock att inget slutgiltigt beslut har tagits angående den retrospektiva 
filmningen och huruvida den ska fortgå eller ej. Hon menar att det i nuläget finns 
en stor osäkerhet kring vilken metod man ska välja för att bevara tidningarna. 
Från många håll, till exempel från EU, signaleras att det är det digitala man ska 
satsa på, men det kommer att krävas tester och utvärderingar innan ett definitivt 
beslut kan fattas tror Elin.102 

På andra sätt har dock KB satsat på mikrofilmen. I mikrofilmsläsesalen har en 
ny informationsdisk placerats och salen är bemannad mellan kl 10 och 16. Elin 
berättar att de får mycket positiva reaktioner från användarna. Ett vanligt 
spörsmål i informationsdisken rör mikrofilmsapparaterna, som 
förstagångsbesökare ofta behöver hjälp med.103 Jakob berättar vidare om KB:s 
mikrofilmsläsesal: 

Man hade funderingar när man byggde mikrofilmsläsesalen på att den skulle kunna vara 
obemannad och det vore väl idealet i det här moderna biblioteket att låntagarna sköter sig 
själva, men det finns apparater som krånglar och är svåra att komma överens med. Det är ju 
ett material som delvis är ganska svårt att komma in i, man måste kanske ha hjälp med att 
komma på hur man ska hitta en viss uppgift, att ringa in det så långt som möjligt.104 

Jakob menar att det är nödvändigt med en bemannad disk, då så många besökare 
är förstagångsbesökare. Förutom att maskinerna kan vara svåra att handskas med 
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behövs ofta ett bibliografiskt stöd. Genom att kunna tidsbestämma en artikel eller 
en händelse ungefärligt, på en vecka eller en månad, sparas mycket arbete och 
sökande vid mikrofilmsläsaren. 

En annan del av KB:s arbete med mikrofilm är att sälja film till andra 
bibliotek. Jakob berättar att KB har cirka 70 bibliotekskunder, som både är 
forsknings- och universitetsbibliotek och folkbibliotek. Dessutom säljer KB 
mikrofilm till tidningarna själva. Ungefär 25 tidningar köper mikrofilm av sina 
egna tidningar för att ha i sitt arkiv.105 Elin berättar att universitetsbiblioteken 
oftast är intresserade av de stora tidningarna som är av stort allmänintresse, medan 
de kommunala folkbiblioteken nästan genomgående vill ha de tidningar som ges 
ut lokalt. Antalet bibliotek som köper mikrofilm av KB är ganska stabilt. Elin 
berättar att ett högskolebibliotek nyligen avslutat sitt abonnemang, medan det 
precis tillkommit en ny kund, vilket Elin tycker är glädjande. Några bibliotek har 
utökat sitt mikrofilmsbestånd med nya titlar medan andra kan beställa 
retrospektiva årgångar. Elin berättar att det ofta kommer många beställningar i 
slutet av året, då många bibliotek har en summa pengar kvar och då bestämmer 
sig för att utöka sitt mikrofilmsbestånd.106 

På forskningsbiblioteket utförs inte samma arbete med mikrofilmen, då 
biblioteket inte har samma uppdrag som KB. Forskningsbiblioteket filmar alltså 
inget själva. KB är arkivbiblioteket som ska bevara originalnegativen, medan de 
filmer som finns på forskningsbiblioteket är rena bruksfilmer. Vid behov, om 
filmerna blivit slitna eller gått sönder, så beställer forskningsbiblioteket nya 
kopior av KB. Sanna berättar att de inte gallrar bland tidningsmikrofilmen på 
forskningsbiblioteket, då tidningarna är sådana viktiga källor.107 

Martin på Riksarkivet kallar mikrofilmsverksamheten där för en industri, då 
de gör väldigt mycket mikrofilm. De, liksom KB, utför filmningar och de 
förminskar i regel dokumenten tolv och en halv gång. Dessutom kontrollerar de 
regelbundet sina kyrkboksfilmer för att upptäcka eventuella problem med fläckar, 
nedbrytning eller dylikt. Martin menar dock att de inte har haft några problem 
med kemisk nedbrytning och att filmen håller en hög kemisk kvalitet. 108 

Martin menar att det faktum att de fortfarande filmar är ganska exklusivt, då 
ganska få arkiv fortfarande producerar mikrofilm. 

Det är väl några landsarkiv som fortfarande filmar. Det är ett tråkigt jobb om man bara ser 
det som att det gäller att filma av, men samtidigt måste man ju veta att ”det jag gör ska hålla i 
hundra år, minst”. Jag menar, framkallar man dem ordentligt så håller de ju i, ja vad säger 
man, 300 år innan man behöver göra någonting med dem.109 

                                                 
105 Intervju med Jakob, 2008-02-26. 
106 Intervju med Elin, 2008-02-25. 
107 Intervju med Sanna, 2008-02-12. 
108 Intervju med Martin, 2008-02-06. 
109 Intervju med Martin, 2008-02-06. 
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Martin berättar också att det är svårt att hitta personer som vill arbeta med 
mikrofilm. Då Riksarkivet för några år sedan sökte två personer för mikro-
filmningen kom cirka 200 ansökningar in och nästan samtliga var från 
fotografer.110 Ett visst fotografiskt kunnande är en förutsättning, men Martin 
menar att de sökandes överkvalificering blev problematisk: 

Men jag såg att av de 200 så var det åtminstone 190 som var överkvalificerade. De skulle ju 
säkert jobbat två veckor och sen skulle de sluta, för det var inte alls det de hade tänkt sig. De 
vill ju stå bakom en studiokamera och göra en massa tjusiga saker, plåta mode eller 
någonting sånt där.111 

2.2.3 Digitalisering på de aktuella arbetsplatserna 
Nu har jag gått igenom hur mikrofilmen används och hanteras på de olika 
institutioner jag besökt. I anslutning till det tycker jag att det är relevant med en 
motsvarande redogörelse för det digitala formatet och hur man arbetar med det. 
Både på arkiv och bibliotek görs det betydande insatser för att kunna tillgänglig-
göra materialet digitalt för användarna. 

Riksarkivet har en särskild avdelning för digitalisering som heter MKC, 
MediaKonverteringsCentrum. Där skannas både pappersdokument och mikrofilm 
för interna och externa beställare.112 

Företaget Genline AB har genomfört en stor digitaliseringsinsats som 
påverkat många arkiv och släktforskare. Genline har skannat de historiska 
kyrkboksmikrofilmerna och skriver på sin hemsida att deras bildarkiv nu är 
99.9 procent komplett då det gäller kyrkböckerna från folkbokföringens start på 
1600-talet fram till 1897. Det innebär att arkivet innefattar cirka 32 miljoner sidor 
ur kyrkböckerna och arkivet har tagit fem år att bygga upp. 

Genom att teckna ett abonnemang hos Genline får användarna tillgång till 
detta bildarkiv över Internet. Det innebär att kunder hos företaget idag kan studera 
släktforskningsmaterialet hemma och inte i lika hög utsträckning är beroende av 
att uppsöka landsarkiven. Också bibliotek finns bland kunderna, där användare 
alltså gratis kan använda sig av Genlines tjänster.113 

Sara på landsarkivet berättar att de har besöksdatorer som är uppkopplade till 
Genline, där arkivets användare kan studera de gamla kyrkböckerna. Sara säger 
dock att Genline inte fungerar optimalt, då företaget använt mikrofilmen som bas 
för skanningen. Det innebär att eventuella fel på mikrofilmen också är närvarande 
i den digitala bilden, som fläckar eller suddig bild. Sara berättar om ett annat 
företag som nu gör digitaliseringsinsatser på landsarkiv runt om i landet, Arkiv 

                                                 
110 Intervju med Martin, 2008-02-06. 
111 Intervju med Martin, 2008-02-06. 
112 Statens arkivs webbsida > Riksarkivet > Historik: Riksarkivet är en av Sveriges äldsta myndigheter 
[18.3.2008]. 
113 Genline AB:s webbsida > Om Genline [18.3.2008]. 
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Digital.114 Arkiv Digital vänder sig också främst till släktforskare, men till skillnad 
från Genline digitaliserar Arkiv Digital direkt från originaldokumentet. Detta 
innebär att eventuella defekter på mikrofilmen inte spelar någon roll och dessutom 
får användarna den digitala bilden i färg. Tillgång till företagets arkiv fås antingen 
genom CD-skivor eller genom abonnemang på bilddatabasen AD Online.115 

Sara säger att landsarkivet planerar att köpa in fler datorer där användarna ska 
kunna göra efterforskningar i digitala dokument. Behovet finns, menar hon. 
Samtidigt tror hon att släktforskandet tappar sin sociala aspekt då fler och fler 
forskar hemifrån: 

Ja, det är väl bra att folk kan sitta hemma och forska, men det kan ju bli ensamt för dem. 
Många som kommer hit och släktforskar, till exempel pensionärer eller arbetslösa, för dem 
fyller det en social funktion också att komma hit, att komma ut, att få prata med andra 
människor.116 

På KB:s hemsida förklaras bakgrunden till att digitaliseringen nu ses som en 
prioritet: 

Andra länder satsar stort på digitalisering. Skälen är många - materialet blir mer tillgängligt 
både tidsmässigt och geografiskt, det är demokratiskt att fler får tillgång till vårt unika 
material, samlingarna skyddas mot slitage. Vi har inom KB goda förutsättningar att 
digitalisera delar av samlingen. Här finns kunskaper, erfarenheter, metoder och teknik.117 

På samma sida förklaras också att den främsta målgruppen för digitaliserings-
insatserna är utbildningssektorn och att målet är dessa insatser är att öka 
tillgängligheten till delar av KB:s material för till exempel forskare och 
studenter.118 

Daniel berättar att digitaliseringen på KB hittills skett främst i projektform. 
Materialet som digitaliserats har varit historiskt och av relativt skiftande karaktär. 
Ett projekt handlade om att digitalisera affischer, till exempel politiska affischer 
och cirkusaffischer. Även en del kartmaterial har digitaliserats och under ett 
projekt som kallades Före 1700 digitaliserades cirka 25 böcker från före år 1700. 
Inom ramarna för en digitaliseringsverksamhet som kallades Öppna samlingar 
valdes ett särskilt ämnesområde för digitalisering. Tema Resa blev resultatet. 

Det mesta har som sagt skett i projektform hittills, men Daniel tror att 
digitaliseringen mer och mer är på väg att bli en ordinarie verksamhet med en 
löpande produktion. Det beror naturligtvis på vilka resurser som avsätts för 
digitaliseringen, men Daniel tror att det är på väg att bli en mer naturlig del av 

                                                 
114 Intervju med Sara, 2008-02-14. 
115 Arkiv Digitals webbsida > Om företaget [2008-03-18]. 
116 Intervju med Sara, 2008-02-14. 
117 Kungliga bibliotekets webbsida > Om oss > Verksamhet > Digitalisering [2008-03-18]. 
118 Kungliga bibliotekets webbsida > Om oss > Verksamhet > Digitalisering [2008-03-18]. 
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KB:s ordinarie arbete.119 Numera finns också en särskild avdelning inom KB som 
kallas det Digitala biblioteket. Denna avdelning ansvarar för dels digitalisering av 
KB:s material, dels bevarande av sådant material som levereras i digital form.120 

Ett projekt som för den här uppsatsen är extra intressant är Tiden-projektet 
som pågick mellan 1998 och 2001. Detta var ett nordiskt projekt som syftade till 
att digitalisera historiska dagstidningar. Förutom KB deltog Helsingfors 
universitetsbibliotek, Norges nationalbibliotek och biblioteket i Århus. Målen 
med projektet var: 

att testa hur väl mikrofilm fungerar som en plattform för digitalisering och 
fulltextsökning, 

att utveckla en fungerande produktionslinje för att digitalisera dagstidningar, 

att integrera digitaliseringen som en ordinarie verksamhet i biblioteksarbetet, 

att ge ökad tillgång till dagstidningar vars upphovsrätt gått ut.121 

Eftersom dagstidningar utgör ett sådant stort material var avsikten att i så hög 
grad som möjligt automatisera digitaliseringen av tidningarna. Det är en 
förutsättning för att kunna massdigitalisera.122 

Daniel berättar om hur biblioteken under projektet gick över hela 
produktionslinjen, från digitaliseringen av mikrofilm till tillgängliggörandet via 
fritextsökning. Det är många faktorer som ska stämma längs processen för att 
resultatet ska bli bra. Om mikrofilmen man börjar med är dålig blir också 
resultatet i slutänden dåligt. Därför är det av vikt att förutsättningarna är goda 
redan från start.123 

Något som Daniel berättade var relevant att ha i åtanke under Tiden-projektet, 
och även vid andra digitaliseringsinsatser för dagstidningar, är de speciella 
upphovsrättsliga förutsättningar som gäller. Detta är något som flera av mina 
informanter menade var problematiskt. I dagstidningar är det många aktörer som 
har upphovsrätt. Textförfattaren till en artikel har sin upphovsrätt, fotografen som 
tagit en bild har sin upphovsrätt. Också den som satt ihop alla artiklar och 
fotografier till ett samlingsverk har sin upphovsrätt. Detta innebär att det inte 
räcker att få själva tidningens godkännande för att kunna digitalisera och 

                                                 
119 Intervju med Daniel, 2008-02-12. 
120 Kungliga bibliotekets webbsida > Om oss > Organisation > Digitala biblioteket [2008-03-18]. 
121 Bremer-Laamanen, Majlis, “Connecting to the past – newspaper digitisation in the Nordic Countries”, 
2005, s. 3. 
122 Bremer-Laamanen, 2005, s. 3. 
123 Intervju med Daniel, 2008-02-12. 
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tillgängliggöra materialet, utan man måste stämma av med samtliga upphovsrätts-
innehavare. I äldre dagstidningar är heller inte alltid författare och fotografer 
angivna, så det är en svårlöst situation. Därför, berättar Daniel, drogs under 
Tiden-projektet en övre tidsgräns vid 1850.124 Med en upphovsrätt som sträcker 
sig 70 år efter upphovsrättsinnehavarens död så borde alla upphovsrätter vara 
avslutade: 

Om personen som tog fotot eller skrev texten var 20 och levde till han var 90, då är vi 
framme vid 1920 och det gäller då 70 år efter upphovsrättsinnehavarens död och då är vi 
framme vid 1990 ungefär. Då borde man vara säker.125 

Även om ett dokument digitaliseras på KB så är det alltså inte säkert att det kan 
tillgängliggöras för bibliotekets användare. Det beror på om det finns en gällande 
upphovsrätt och huruvida parterna i sådana fall kan komma överens om en 
lösning. 

Sanna berättar att det på forskningsbiblioteket digitaliserats en del hand-
skrifter samt äldre katalogmaterial. Målet är att också det äldre material som finns 
i de gamla katalogerna ska kunna hittas på nätet.126 Då jag frågar Sanna om hon 
tror att användarnas förväntningar förändrats i och med att så mycket idag kan 
hittas över Internet så svarar hon: 

Ja, det är ju alltid så att ”det här finns inte på nätet, då finns det inte”. Det har ju varit en 
långsam process från det att LIBRIS kom till. Fanns det inte i LIBRIS så fanns det ju inte. 
Och finns det inte i våra lokala kataloger, då finns det inte.127  

2.2.4 Original, kopior och bevarande 
Här vill jag återknyta till det som jag tog upp i teoriavsnittet, nämligen 
åtskillnaden mellan original och kopia. Vad menar vi när vi talar om bevarande? 
Är det objektet eller objektets innehåll vi bevarar? När objektet i fråga är en dags-
tidning eller ett annat objekt med text så är det ganska enkelt att skilja mellan 
objekt och innehåll, där objektet är själva tidningen och innehållet är texten. 
Kopior av detta innehåll kan då vara i form av till exempel mikrofilm eller en 
digital fil.  

Den här frågan kom upp också under intervjuerna. Är det objektet som ska 
bevaras, eller räknas det också som bevarande att spara innehållet i form av en 
kopia? Daniel berättar att bevarandebegreppet diskuterats på KB i samband med 
att man talat om digitalisering: 

                                                 
124 Intervju med Daniel, 2008-02-12. 
125 Intervju med Daniel, 2008-02-12. 
126 Intervju med Sanna, 2008-02-12. 
127 Intervju med Sanna, 2008-02-12. 
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Under en period i alla fall så enades vi om att vi på något sätt såg begreppet bevarande som 
kopplat till ursprungsformatet. Så ville man bevara en dagstidning så handlar det om att göra 
någonting med dagstidningen, men digitaliserade man en dagstidning så såg man det som en 
bevarandefrämjande åtgärd. Det gjorde ingenting för att bevara dagstidningen, men genom 
att digitalisera och tillhandahålla den digitala kopian så kan man spärra materialet och på så 
sätt öka dess livslängd och förhindra förslitning och så.128 

Om originalobjektet är i så dåligt skick att det faller sönder och är obrukbart så 
blir kopian, exempelvis en digital fil, det enda sättet att bevara och tillgängliggöra 
det intellektuella innehållet i dokumentet.129 

Här kan vi alltså se en åtskillnad mellan bevarande av objektet och bevarande 
av innehållet. Kopior av dokumentet kan alltså både vara en bevarandefrämjande 
åtgärd för originalet, och innebära ett bevarande av innehållet. När jag frågar 
Jakob om mikrofilmen främst ses som ett sätt att bevara objektet eller ej så menar 
han att det finns väldigt olika uppfattningar om den frågan: 

Där faller vi in på en intressant diskussion om det här med original och sånt. […] Det där 
beror lite på hur objektsinriktad man är. Är det objektet, är det föremålet? Där finns en stor 
spännvidd i bibliotekariekåren och en stor spännvidd på KB.130 

Sara på landsarkivet säger att innehållet är det viktigaste med dokumenten och 
menar att handlingar som i sin ursprungliga form håller på falla sönder borde 
säkras såtillvida att handlingens innehåll bevaras. Utan innehållet är dokumenten 
egentligen värdelösa, menar Sara.131  

I den här uppsatsen kommer jag att använda ordet bevarande både för 
bevarandet av originaldokument och av dokumentens innehåll i form av kopior av 
olika slag. Detta då vissa kopior säkerligen kommer att överleva sin pappers-
bundna förlaga och på så sätt bli den enda bäraren och bevararen av det 
intellektuella innehållet. 

2.2.5 Mikrofilm och bevarande 
Nu har jag gått igenom hur de olika institutionerna arbetar med mikrofilm och det 
digitala formatet, samt kort diskuterat bevarande av föremål och innehåll. Härnäst 
är frågan snarare vad informanterna anser om mikrofilmen och dess eventuella 
för- och nackdelar när det gäller bevarande.  

Martin på Riksarkivet lyfter fram den potential som finns för att långtids-
bevara mikrofilmen: 

                                                 
128 Intervju med Daniel, 2008-02-12. 
129 Intervju med Daniel, 2008-02-12. 
130 Intervju med Jakob, 2008-02-26. 
131 Intervju med Sara, 2008-02-14. 
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I slutändan, den håller, man behöver inte göra någonting med den. Den går att bevara och 
behålla i ursprungligt skick utan att det händer något, om man lagrar den på ett vettigt sätt.132 

Också dokumentens autenticitet säger Martin är en viktig punkt för säkert 
bevarande. En digital bild är lätt att manipulera, man kan både ta bort och lägga 
till saker. Det är inte alls lika lätt att göra det med mikrofilm. Denna egenskap 
menar Martin är särkilt viktig ur arkivsynpunkt, då en bra, säker långtidsbevaring 
är en viktig förutsättning för arkiven. På viktiga dokument måste man veta att till 
exempel namnteckningar och liknande är äkta.133 

Också Elin på KB betonar mikrofilmens hållbarhet och det faktum att det är 
det säkraste alternativet vi har idag. Dessutom är mikrofilmen väldigt utrymmes-
snål, man får plats med många årgångar tidningsfilm på en relativt liten yta. Elin 
ser dock en svaghet i att bruksfilmerna lätt slits, speciellt de som används mycket, 
och att det är en väldigt varierande kvalitet bland mikrofilmsrullarna. Mycket 
acetatfilm som gjordes på 1950-talet är idag svår att läsa då den inte hade den 
hållbarhet som man trodde då. Många gånger kan också pappersförlagan ha varit i 
dåligt skick då den mikrofilmades, vilket naturligtvis leder till att också mikro-
filmen blir dålig. Det kan handla om svarta fläckar och svag, ljus text som är svår 
att läsa. En förhoppning med det digitala formatet är att KB ska kunna få tillgång 
till och lagra de digitala förlagorna utan att behöva gå via eventuellt skadade 
pappersexemplar.134 Sammantaget ser hon dock stora fördelar med mikrofilms-
tekniken: 

Men om man är intresserad av textinnehållet, själva innehållet, så tycker jag att det är 
oslagbart vad gäller just att man på en liten yta kan bevara och att vi vet att det håller i flera 
hundra år. Om man då ställer det i jämförelse med det digitala så, där vet man ju inte, det är 
ju den osäkerheten. Ett plus på den sidan är ju istället att man då kan få sidan i färg och man 
får inte de här taskiga utskrifterna. Men jag är ändå väldigt positivt inställd till mikrofilmen 
som det är nu.135 

Det finns en viss osäkerhet kring i vilken kondition de äldre acetatfilmerna från 
1950-talet är. Martin berättade som jag nämnt tidigare att de gamla kyrkboks-
filmerna vid kontroller inte visar allvarliga tecken på kemisk nedbrytning.136 
Jakob på KB nämner fenomenet där mikrofilm som håller på att brytas ned börjar 
lukta ättika och berättar att det inte genomförts någon stor undersökning av KB:s 
mikrofilmsmaterial för att hitta sådana problem. Däremot har en sådan 
undersökning av de äldre acetatnegativen genomförts i Finland, med relativt 

                                                 
132 Intervju med Martin, 2008-02-06. 
133 Intervju med Martin, 2008-02-06. 
134 Intervju med Elin, 2008-02-25. 
135 Intervju med Elin, 2008-02-25. 
136 Intervju med Martin, 2008-02-06. 
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glädjande resultat. Det var inte så illa ställt med negativen som man befarat, 
berättar Jakob.137 

Sanna på forskningsbiblioteket ser också både för- och nackdelar med 
mikrofilmen. En nackdel hon för fram, liksom Elin, är att filmerna slits. När en 
användare är färdig med en rulle och ska spola tillbaka den i mikrofilmsläsaren så 
är det lätt att det går väl fort, vilket kan leda till att filmen går av. Därför, menar 
Sanna, är mikrofilmen inget idealiskt medium. Den är dock en bra lösning för att 
spara stora mängder information, då den tar relativt liten plats i hyllorna138: 

En stor tidning, det kanske är två veckor på en rulle och jag menar två veckors tidningar, man 
ser ju bara hemma hur mycket tidningar det blir på en vecka. Så därför är ju mikrofilm ett 
smidigt medium, även om det är lite gammalt.139 

2.2.6 Mikrofilm och tillgängliggörande 
Nu har jag gått igenom vad informanterna hade att säga om mikrofilm och 
bevarande. Under denna rubrik redogörs för informanternas utsagor om mikro-
filmen som ett medel för tillgängliggörande.  

Sara på landsarkivet menar att en fördel med mikrofilmen är att ingen dator 
behövs för att använda den. Många av dem som besöker arkivet för att släktforska 
har ingen stor datavana. När jag frågade Sara vilket intryck hon fått som 
användare då hon brukat arkivets mikrofiche sa hon att mikrofichen i hennes 
tycke är jobbig att använda. Detta beror dock inte på att maskinerna är svåra att 
använda, utan på att man lätt kan bli yr: 

Det är ju små, små rutor och så ska man hitta sidan, rätt sida. Då måste man ju dra alla sidor 
framför sig genom apparaten och då åker de framför ögonen så här. Så i början kan man få en 
illamåendekänsla nästan. Jag tror det går över, jag har bara inte kommit över det.140 

Också Sanna tar upp att läsapparaterna ibland är svåra att hantera och att de ofta 
går sönder.141 Saras upplevelser som mikroficheanvändare och Sannas utsaga om 
krångliga maskiner pekar på att mikroformsanvändning kan innebära en del arbete 
och besvärlighet för användaren. Om vi då återgår till Bucklands sex aspekter av 
tillgänglighet så kan vi alltså anta att punkt tre, ”priset för användaren”, inte är 
oproblematiskt och kanske i vissa fall blir ett hinder för tillgängligheten. 

Sanna ser dock fördelar också. En stor fördel är att man får en bild av sidan 
som den såg ut i tidningen, fast utan färg, och på så sätt kan få en uppfattning om 
hur olika nyheter värderats och sett ut i tidningen. Man kan se om en viss artikel 
ligger högst upp på sidan med en stor rubrik eller om den ligger undanskymd i en 
                                                 
137 Intervju med Jakob, 2008-02-26. 
138 Intervju med Sanna, 2008-02-12. 
139 Intervju med Sanna, 2008-02-12. 
140 Intervju med Sara, 2008-02-14. 
141 Intervju med Sanna, 2008-02-12. 
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sidospalt. Detta, menar Sanna, är en fördel jämfört med digitala tjänster som 
PressText och Mediearkivet, där man bara får se själva texten och inte sidans eller 
tidningens utformning. Därför ger mikrofilmen en annan helhetsbild av artiklarna. 
Om man dessutom ska följa en viss debatt som förts i tidningarna så tycker Sanna 
att mikrofilmen idag är det bästa alternativet, då osignerade artiklar som ledare 
och insändare inte finns med i till exempel Artikelsök.142  

Det digitala förknippas ofta med ökad tillgänglighet. Det är inte märkligt alls, 
med tanke på alla möjligheter det digitala formatet fört med sig när det gäller att 
kunna sprida materialet till användarna. Martin håller med om dessa fördelar, men 
erbjuder också en annan syn på tillgängligheten. Mikrofilmen är en analog och 
mycket enkel teknik, vilket Martin menar också påverkar tillgängligheten 
positivt143: 

Med film, om det nu absolut inte skulle finnas en läsapparat så kan man gå till vilken hyfsad 
mekanisk verkstad som helst så kan de bygga en läsapparat. Det är inga märkvärdigheter. Det 
är en lins, en lampa som skjuter upp en stråle på en vinklad spegel och så ut på en mattskiva. 
Det är en väldigt enkel teknologi. Och, det går alltid att läsa mikrofilm. Du har ett ljus, en 
mattskiva och en lupp så kan du läsa den. Vad gör du om det blir strömlöst på datorn? Inte ett 
dugg. Det är en av de stora fördelarna med film.144 

Det enda som egentligen behövs för att läsa mikrofilm är en ordentlig förstoring 
och på så sätt är mikrofilmen inte lika beroende av en viss sorts teknik för att 
kunna läsas. Det digitala formatets teknikberoende är något som flera av mina 
informanter tog upp, vilket framställningen längre fram kommer att visa. Här kan 
man påminnas om Puglia och McClurkens tre olika mediekategorier, där 
mikrofilmen tillhör den enklaste, och det digitala formatet är den mest komplexa. 
Det största problemet de målade upp för den mest komplexa kategorin är just 
teknikberoendet och svårigheterna med obsolet teknik.145 Här finns alltså en stor 
skillnad mellan mikrofilmen och det digitala formatet som också informanterna 
uppmärksammat. 

Också Sanna tog vid intervjun upp mikrofilmens tekniska enkelhet som 
kontrast till vad hon tyckte var besvärliga e-prenumerationer146 (vilket kommer att 
tas upp längre fram): 

Mikrofilm är ju väldigt enkelt. Det du har framme och precis tittar på kan du göra en kopia av 
om du vill, du kan förstora, du kan förminska. Så det är ju en ganska enkel och genialisk 
metod.147 

                                                 
142 Intervju med Sanna, 2008-02-12. För mer information om PressText, Mediearkivet, och Artikelsök, se 
respektive webbsida. Hänvisningar finns i käll- och litteraturförteckningen. 
143 Intervju med Martin, 2008-02-06. 
144 Intervju med Martin, 2008-02-06. 
145 Puglia & McClurken, 2005, s. 141 f. 
146 Intervju med Sanna, 2008-02-12. 
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När jag frågade Sanna om dagstidningsmikrofilmen fanns i bibliotekets katalog så 
sa hon att vissa filmrullar finns i katalogen, men att de flesta inte gör det. Detta 
beror på att biblioteket, när en mikrofilmsrulle ska skickas ut på fjärrlån, måste 
sätta en streckkod på rullen och skapa en exemplarpost för den. Det leder till att 
filmer som varit utlånade på fjärrlån har en egen post i katalogen, medan de som 
aldrig varit det troligen inte finns att söka fram i katalogen. Så vid en sökning på 
till exempel Aftonbladet i bibliotekets katalog kommer man till en mycket enkel 
post för hela bibliotekets bestånd av Aftonbladet. Vid sidan av denna enkla post 
finns sedan de individuella exemplarposterna.148 

Att relativt få av bibliotekets dagstidningsmikrofilmer finns i katalogen kan 
påverka tillgängligheten negativt. Jag tror att främst två av Bucklands 
tillgänglighetspunkter berörs. Om användaren inte vet att till exempel Aftonbladet 
fanns under en viss period kan identifikationen av en eventuellt relevant artikel i 
Aftonbladet försvåras. Om användaren inte vet att ett identifierat nummer av 
Aftonbladet finns i bibliotekets samlingar kan priset för användaren bli högre än 
nödvändigt, då denna kanske börjar söka andra sätt att få tag på dokumentet. Som 
Sanna kommenterade synen på bibliotekskatalogerna: ”det här finns inte på nätet, 
då finns det inte”.149 Idealet vore väl därför att all tidningsmikrofilm fanns att hitta 
i bibliotekens kataloger, men för många bibliotek rör det sig om stora mängder 
filmrullar och en sådan katalogiseringssatsning verkar inte trolig. 

Jakob tycker att de upphovsrättsliga frågorna är en fördel för mikrofilmen, 
jämfört med det digitala formatet: 

De upphovsrättsliga frågorna är väl fortfarande en fördel, för ingen har väl någonsin upplevt 
att mikrofilmen är ett allvarligt hot när det gäller att biblioteken skaffar mikrofilm istället för 
att prenumerera på originaltidningen. Ofta är det en sådan eftersläpning att det är inte ett 
alternativ. Oftast så prenumererar man på originaltidningen och köper mikrofilm för en 
längre tillgänglighet och sparar sina tidningar fram tills filmen kommer.150 

Jakob påpekar dock att man inte heller kan bortse helt från dessa frågor då man 
mikrofilmar tidningar. Mikrofilmningen bygger inte på avtal med tidningarna, 
utan på det uppdrag som KB fått, där det görs klart att mikrofilmning av svensk 
dagspress är KB:s ansvar.151 

Jakob tycker att mikrofilmen också idag står för tillgängliggörande: 

Den relativa tillgängligheten skulle jag säga fortfarande är en styrka. Det är klart, vi har fått 
frågor ända tillbaka på 90-talet om det inte går att få det på skärm istället, men ända fram till 
idag så har möjligheterna att skanna mycket stora volymer av lite större format varit rätt 
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begränsade. Åtminstone har ingen varit villig att betala för det, så där har det varit en 
kostnadsfördel för mikrofilmen.152 

Jakob påpekar dock att kostnadsfrågan påverkas av utvecklingen av ny skannings-
utrustning som gör digitaliseringen mindre kostsam.153  

För att knyta det som sagts ovan till Bucklands aspekter av tillgänglighet så 
kan priset för användaren identifieras som den svaga punkten då det gäller mikro-
film. Maskinerna kan krångla, användarna måste ta sig till speciella utrymmen för 
att kunna ta del av dokument, bildens kvalitet kan variera. För att kunna bistå 
användarna har KB alltså bemanning i mikrofilmsläsesalen, vilket i sin tur innebär 
en viss kostnad för biblioteket, vilket var en annan aspekt Buckland tog upp. 
Aspekten som rör den fysiska tillgången till dokumenten kan däremot ses som en 
styrka då mikrofilmstekniken är så enkel och oftast fungerar som den ska. 

Sammanfattningsvis kan man säga att flera av informanterna betonade 
tillgänglighetsaspekten av mikrofilm, åtminstone jämfört med pappersoriginal. 
Dessutom lyftes mikrofilmsteknikens enkelhet fram som en styrka för 
tillgängligheten.  

2.2.7 Digitalt format och bevarande 
Nu har jag redogjort för intervjuerna angående mikrofilmens egenskaper då det 
gäller bevarande och tillgängliggörande. Nu följer en motsvarande genomgång för 
det digitala formatet och redovisningen börjar med bevarandefrågor. De mest 
uppenbara vinsterna med digitalisering ligger i den ökade tillgängligheten, vilket 
jag tar upp under nästa rubrik, men vilka utsikter finns det för digital bevaring? 

En svårighet med att bevara digitalt som många av informanterna lyfter fram 
är den som rör obsolet teknik. Eftersom teknikutvecklingen går så fort idag måste 
den digitala informationen migreras, flyttas över från den gamla lagringsmetoden 
till den senaste. Detta för att informationen inte ska bli onåbar. 

Daniel tar upp hur olika lagringsmedia har olika beräknade livslängder. En 
CD-skiva sägs till exempel hålla i 100 år om den sköts väl. Daniel gör dock en 
distinktion mellan den fysiska livslängden och den tekniska livslängden. Den 
förstnämnda står alltså för hur lång tid CD-skivan håller rent fysiskt, medan den 
tekniska livslängden handlar om hur lång tid tekniken finns kvar innan ett teknik-
skifte sker och lagringsmediet inte längre är kompatibelt med den aktuella 
tekniken. Denna livslängd är i regel mycket kortare än den fysiska livslängden. 
Daniel uppskattar att man i nuläget kan låta information ligga på ett lagrings-
medium i mellan fem och tio år innan ett teknikskifte sker och man måste flytta 
informationen till ett nytt medium.  
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Som ett exempel tar Daniel upp hur det kan se ut med magnetbandstekniken, 
som är ett sätt att lagra digital information. En ny bandteknologi tas fram och den 
kan benämnas som generation ett. Denna kan man både skriva på och läsa av. Sen 
kommer generation två med en större prestanda och även på denna både läser och 
skriver man, medan det fortfarande finns både läs- och skrivstöd på generation ett-
banden. När så generation tre kommer så finns fortfarande möjligheten att läsa 
och skriva på generation två-banden, men när det gäller banden från generation ett 
så kan de bara läsas, inte skrivas på. Generation fyra för med sig ytterligare 
vinster vad gäller prestanda, men vid det laget har stödet helt försvunnit för 
generation ett-banden och dessa kan varken läsas eller skrivas på med den 
aktuella tekniken.154  

Även om detta inte är någon ideal situation så tror Daniel att vi kommer att få 
se digitalisering som en strategi för långtidsbevarande. Idag är förutsättningen för 
att lagra digitalt att informationen migreras då ett teknikskifte sker, men det är 
möjligt att andra lösningar kan finnas framöver menar Daniel. Det är inte en 
omöjlighet att ett format kommer att få ett sådant genomslag att minnes-
institutioner kommer att besluta sig för att behålla det. Teknikutvecklingen styrs 
dock delvis av de kommersiella parternas intresse av att kunna sälja ny teknik. 
Något slags teknikmuseum för att nå äldre information är det i vilket fall inte 
frågan om.155 

Här kan det vara lämpligt att minnas modernitetens drag av ständig 
utveckling, utan ett slutmål i sikte, där utvecklingen nästan är målet. 

Att digitalt bevarande idag förutsätter migrering av data är alltså 
informanterna överens om. Däremot finns olika uppfattningar om hur resurs-
krävande denna verksamhet kan vara. Martin på Riksarkivet tror att olika makt-
havare, inom arkivvärlden såväl som politiken, underskattar problematiken med 
digital bevaring och migrering. Han menar att det inte bara gäller att skriva en kod 
och trycka på ”enter”156: 

Det är inte så enkelt. Tyvärr. […] Det är ett oerhört jobb att migrera, och det tror jag inte att 
de tänkt på, för det är så långt fram och då har alla gått i pension. Men med nästa generation 
då märker man att ”vi måste börja ta tag i det här” och då kommer det att bli problem. 

Han tror att problemen med den digitala bevaringen är något som många skjuter 
framför sig: 

Jag undrar ibland om vår IT-avdelning vet riktigt hur de ska bevara digitala dokument. Jag 
tror de skjuter det framför sig, problemen med de digitala dokumenten. Det kommer inte att 
bli deras bekymmer. Om 20 år ungefär kommer problemen, tror jag.157 
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Daniel däremot menar att de resurser man lägger ner på migreringar främst är de 
som krävs för att skriva ett program som kontrollerar data och lyfter över det till 
den nya tekniken. När detta program är färdigt kan det slås på och gå av sig själv i 
några månader. Under tiden behöver det bara ses till då och då för att försäkra att 
allt går som det ska.158  

En annan fördel med det digitala formatet, jämfört med mikrofilm, är att det 
inte sker någon så kallad generationsförlust. När man gör en kopia av en 
mikrofilm så blir inte den lika bra som originalfilmen. Det problemet finns inte i 
den digitala världen, där alla kopior blir exakta kopior.159 

Också Sara poängterar att landsarkivets mikrofiche blir slitna med tiden och 
att det problemet inte finns med de digitala filerna. Hon säger att digitalt 
bevarande inom arkivvärlden ses som en reell möjlighet, men hon är själv inte 
lika övertygad. Hon berättar att landsarkivets äldsta pergament är över 700 år 
gammalt och undrar hur man ska kunna bevara en digital fil i 700 år utan stora 
ansträngningar. När det bildas nya arkiv idag säger Sara att det ofta sker i digital 
form och hon menar att det är problematiskt då det inte finns någon lösning på 
bevarandefrågan. Obsolet teknik kommer att bli ett stort hinder tror hon.160 

2.2.8 Digitalt format och tillgängliggörande 
När det gäller det digitala formatet är mina informanter överens om att den stora 
fördelen ligger i den ökade tillgängligheten. Det sker på olika sätt, dels genom att 
alltmer digitalt material blir direkt tillgängligt över Internet, dels genom att 
möjligheterna för till exempel fritextsökning ökar.  

Daniel, som jobbar med digitalisering på KB ser det som ett sätt att nå fler 
användare: 

Den stora fördelen är väl just möjligheten att tillgängliggöra materialet till en större krets. 
[…] Många fler kan ta del av det. Det krävs inte massa stora maskiner som i mikrofilmsfallet, 
utan nu har ju datorn fått en sådan spridning att de flesta har dator hemma, bredband hemma 
kanske och kan ta del av material av relativt god kvalitet. […] Andra fördelar är att man kan 
göra saker och ting sökbara. Det har ju också med tillgänglighet att göra.161 

Användningen av visst material verkar också ha gått upp efter att dokumenten 
tillgängliggjorts digitalt. Daniel berättar att de vid ett projekt kunde se att 
användningen ökade markant vid lanseringen av det digitala materialet, för att 
sedan dala något och hamna på en nivå som varit relativt jämn sedan dess.  

Genom att dokument digitaliseras och tillgängliggörs som TIFF-filer får 
användarna ökade möjligheter att studera materialet. Man kan då zooma in och se 
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på små detaljer. Daniel berättar att sådant digitaliserat material kan möjliggöra 
noggranna detaljstudier bättre än att använda pappersoriginalet och förstorings-
glas.162 

Också Martin menar att en stor fördel med digitala dokument är att de är så 
lätta att distribuera. En mikrofilmsrulle måste fysiskt skickas med post, medan en 
digital fil skickas via datorer och inte har samma fysiska aspekt.163 Enkelheten i 
distribueringen av digitala dokument är något vi kan härleda till den 
tillgänglighetsaspekt som rör ”kostnaden” för den som tillhandahåller 
information, enligt Buckland. I och med att de digitala dokumenten är enkla att 
sprida så sjunker kostnaden för den som gör det. Detta kan ju också påverka 
aspekten som rör användarens ”pris” positivt. Enligt Bucklands sex punkter av 
tillgänglighet så mäts ju priset användaren betalar för att ta del av information inte 
enbart i monetära termer, utan även aspekter som arbete, eventuellt besvär och tid 
blir då relevanta. Även användarens pris borde då gå ner då de digitala 
dokumenten kan distribueras så effektivt och snabbt. 

OCR betyder som jag nämnt tidigare optical character recognition och 
genom OCR-program kan en digital text göras sökbar. Man utgår från en skannad 
bild av ett pappersoriginal och OCR-programmet kan då optiskt känna igen de 
bokstäver som finns på den skannade bilden. På så sätt konstruerar programmet en 
text som blir sökbar, vilket är en stor vinst. Det är dock bara själva textinnehållet 
som kommer med då man använder sig av OCR. Hur själva originaldokumentet 
ser ut framgår inte med dessa OCR-program.164 

OCR-programmen kan dock ha problem med vissa sorters text och olika 
tecken: 

 Det avgörande är ju hur förlagan ser ut och då kan man säga att när det gäller tidningar och 
så – bokstaven ”n” till exempel har ju två tjocka ben och sen en jättesmal båge så att säga. 
Om man då digitaliserar från mikrofilm eller annat så kan bågen bli bruten så man ser bara de 
här två tjocka benen. Och likadant med ”u” då, fast bågen är i botten och plötsligt har man 
problem att skilja på ”n” och ”u”.165 

Daniel berättar vidare att ett program de testat på KB, Fine Reader, klarade av att 
läsa moderna typsnitt, men fick större problem med att läsa äldre tidningstryck 
från mitten av 1800-talet som ofta har typsnittet fraktur. Dessa program kan dock 
tränas till att känna igen vissa tecken, och dessutom skapa ordlistor som ett stöd 
för igenkänningen. Ett problem med ordlistorna kan vara att de normaliserar 
stavningen. På riktigt gammalt material, från till exempel 1600, 1700-tal, är 
stavningen inte normaliserad och då finns risken att OCR-programmet ändrar 
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stavningen till den som finns i ordlistan. Då är texten inte densamma som i 
originaldokumentet.166  

En nackdel som Daniel, och även de andra informanterna, ser med det digitala 
formatet är att det är väldigt teknikberoende: 

Nackdelarna är väl egentligen att man blir teknikberoende helt enkelt. Det är väl i viss mån 
sårbart också. Råkar man ut för ett större strömavbrott så är tjänsterna nere för alla. På 
samma sätt som man vinner enkelheten och tillgängligheten så får man på samma sätt 
svårigheter med sårbarheten. Faller tjänsten så faller den för alla. Distribuerar du mikrofilm 
till 50 bibliotek och filmen brinner upp på ett bibliotek så finns den fortfarande kvar på 49.167 

Också Sanna berättar att det finns aspekter av det digitala som är problematiska ur 
tillgänglighetssynpunkt. Användare kan plötsligt falla ur databaser och e-tidskifter 
upphör att fungera. Sanna berättar att kommunikationen med tidskiftsagenten och 
förlagen ibland kan brista, vilket leder till att de digitala tjänsterna inte fungerar 
som de ska168: 

Jag vet ju det med våra e-prenumerationer att det kan ta månader att komma igång och vår 
tidskriftsagent, som då lovar guld och gröna skogar, kan ju inte hjälpa till, utan det blir 
förlaget man måste vända sig till och förlaget säger ”men ni har ingen e-prenumeration”, 
”jomen det har vi!” och så får vi skriva till agenten. Och där har det egentligen inte hänt 
någonting, det är lika klumpigt som det var tidigare, eller ja, vi behöver inte fylla i några 
formulär på heder och samvete som vi fick göra i början, men det är fortfarande väldigt, 
väldigt klumpigt. Och väldigt sårbart.169 

Här verkar det alltså vara främst systemet och det administrativa som brister, inte 
formatet i sig. Dock påverkar sådana här brister i systemet tillgängligheten 
negativt för användarna, medan det samtidigt leder till mer arbete för biblioteken. 
Kanske finns det behov av att se över arbetet med de digitala tjänsterna. 

Sammantaget kan man säga att det digitala formatet har många vinster för 
tillgängligheten. Via OCR-programmen blir det möjligt att göra fritextsökningar 
och användaren kan på så sätt enklare identifiera relevanta dokument, vilket är 
Bucklands första aspekt av tillgänglighet. Också ”priset” för användaren får stöd 
av digitaliseringen, förutsatt att materialet är fritt tillgängligt på Internet och att 
användaren har tillgång till dator och Internetuppkoppling. Det stora teknik-
beroendet gör dock också systemet sårbart, vilket naturligtvis vid vissa tillfällen 
kan skada tillgängligheten. Aspekten som rör fysisk tillgång till dokumentet 
framstår som digitaliseringens svaghet. Teknikberoendet, dåligt fungerande 
databaser och e-prenumerationer leder till en minskad tillgång till eftersökta 
dokument. 
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2.2.9 Bevarande och tillgängliggörande – ett motsatspar? 
En fråga som jag tog upp med informanterna är huruvida funktionerna bevarande 
och tillgängliggörande går emot varandra eller ej. Finns det någon konflikt mellan 
dessa två begrepp? 

Jakob ser en konflikt mellan bevarande och tillgängliggörande av 
pappersdokument och påpekar att ”det bäst bevarade biblioteket är det icke 
använda biblioteket”.170 KB har ingen skyldighet att låna ut något material alls, 
utan skulle rent teoretiskt kunna låsa in allt material. Då skulle dock biblioteket 
tappa sin mening.171 

Sanna tror att det lätt kan bli en konflikt mellan bevarande och tillgänglig-
görande och säger att det är en avvägning hon möts av ständigt i sitt arbete. Hon 
tar upp tidskriften Veckojournalen som under många år var en väldigt populär 
tidning av ett stort allmänintresse, då tidningen var så oerhört bred. Därför har det 
funnits ett stort intresse hos en väldigt bred användargrupp att få läsa bibliotekets 
originalexemplar av Veckojournalen. Forskningsbiblioteket har nämligen inte 
tidningen på mikrofilm, vilket KB har. De tidiga exemplaren, från början av 1900-
talet, är av väldigt dålig papperskvalitet och därför sker nu ett förfall av 
bibliotekets bestånd av Veckojournalen. Materialet är väldigt känsligt och faller 
lätt sönder. Frågan är hur man ska hantera det här materialet som används så 
flitigt och är av så stort intresse. En lösning skulle vara att beställa materialet på 
mikrofilm och stoppa användandet av originalen, men de filmerna skulle kosta 
forskningsbiblioteket 40 000 kr. Sanna hoppas nu att tidskriften kan digitaliseras 
så att slitningen på bibliotekets original kan hejdas. Dessutom blir användarna 
alltmer vana vid att det material de söker finns att hitta över Internet.172  

Sanna menar att man måste hitta en balans mellan bevarandet och 
tillgängliggörandet och också tänka framåt: 

Det gäller att serva dagens forskare och studenter, men också se att vi ska ha någonting att 
serva forskare och studenter med om 100, 200 år. Det här dyker alltid upp.173 

Att bevarande och tillgängliggörande går emot varandra när det gäller 
pappersdokument är informanterna överens om. Att omformatera dokument kan 
dock vara en lösning på den konflikten. Daniel på KB tror att digitalisering kan 
tillfredställa de flesta behov vad gäller tillgänglighet, samtidigt som det lättar 
trycket på originaldokumentet och alltså på så sätt är en bevarandefrämjande 
åtgärd. Han berättar dock också att den här sortens tillgängliggörande kan öka 
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efterfrågan hos användarna att få se vissa original.174 Också Sara på landsarkivet 
ser stora vinster med digitalisering för både tillgängliggörandet och bevarandet.175 

Det digitala får ofta stå för tillgänglighet idag, då så mycket information finns 
att hämta över Internet. Att också mikrofilm skulle innebära ökad tillgänglighet 
kanske inte känns lika självklart. Men, som Elin påpekar, utan att omformatera 
dagstidningar så skulle man knappt kunna tillgängliggöra dem överhuvudtaget 
och det sätt man har omformaterat tidningarna är genom att mikrofilma dem.176 
Jämfört med att användare över hela Sverige ska behöva söka upp en av två 
originaltidningar, en på KB och en på Lunds universitetsbibliotek, så har ju 
onekligen mikrofilmen inneburit en avsevärt förbättrad tillgänglighet till tidnings-
materialet. Samtidigt minskar mikrofilmningen, liksom digitaliseringen, 
användandet av originalen och främjar alltså bevarandet av dem. Angående en 
konflikt mellan bevarande och tillgängliggörande säger alltså Elin: 

Så mikrofilmen är svaret på den frågan. Och likaså digitaliseringen. Det finns ju många 
värdefulla verk här på KB, som man då, om man digitaliserar dem, kan visa för hela världen i 
en väldigt hög kvalitet.177 

Också Jakob ser mikrofilmen som ett medel att främja både tillgänglighet och 
bevarande. Han säger att ett originalnegativ som förvaras i en klimatkammare 
idag har en beräknad livslängd på cirka 500 år. Finns dessutom ett duplikatnegativ 
som kan användas vid framställning av nya kopior så har konflikten mellan de två 
grundläggande begreppen lösts. Jakob berättar att papprets beräknade livslängd 
inte är lika lång, även om man skyddar det från användning.178 Sara berättar att 
också landsarkivet har problem med pappersnedbrytning, vilket innebär att 
användarna får tillgång till originaldokumenten endast om den eftersökta 
informationen inte finns i godtagbart skick i mikroform eller digitalt.179 

Att det finns en viss konflikt mellan bevarande och tillgängliggörande kan 
alltså inte förnekas, men omformatering kan där vara en lösning.  

2.2.10 Dagstidningar som material 
I förordet till IFLA-skriften International Newspaper Librarianship for the 21st 
Century skriver Hartmut Walravers (2006) att dagstidningar är ett relativt 
impopulärt material bland bibliotekarier. Detta eftersom de kräver mycket arbete 
och pengar och tar upp mycket plats. Dessutom är de gjorda av papper av dålig 

                                                 
174 Intervju med Daniel, 2008-02-12. 
175 Intervju med Sara, 2008-02-14. 
176 Intervju med Elin, 2008-02-25. 
177 Intervju med Elin, 2008-02-25. 
178 Intervju med Jakob, 2008-02-26. 
179 Intervju med Sara, 2008-02-14. 
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kvalitet och är därför svåra att bevara. Samtidigt är de väldigt viktiga källor och 
digitaliseringen har gjort delar av tidningsmaterialet mer lättillgängligt.180 

Elin på KB håller med om dagstidningarnas betydelse som historiska 
dokument: 

Dagstidningar är ju ett kulturarv, de återspeglar ju på något sätt var mans historia och det är 
ju ett väldigt intressant och fascinerande material tycker jag. Därför är det ju så viktigt också 
att ha den här spridningen också på tidningar som kanske inte är Dagens Nyheter, men som 
för den lilla lokala bygden och orten varit väldigt viktig.181 

Jakob lyfter också fram dagstidningarna som ett viktigt material, även om allt som 
står i dem inte är sant: 

Sen är det ju ett fascinerande material innehållsmässigt, det finns ju förmodligen ingenting 
som speglar samtiden så väl på alla sätt. Det betyder inte att allt är sant i tidningarna, framför 
allt inte löpsedlar.182 

Jakob menar att det nog inte finns några andra publikationer med samma bredd. 
Dagstidningarna har utrikes- och inrikesnyheter, lokalt material, annonsmaterial 
och familjesidor. 

Samtidigt för dagstidningarna med sig särskilda utmaningar för biblioteken. 
Särskilt den dåliga papperskvaliteten är ett stort problem för långtidsbevaring. 
Alla äldre tidningar är dock inte tryckta på dåligt papper, utan en klar försämring 
kan ses under andra halvan av 1800-talet. Sanna förklarar att det beror på ett 
metodskifte i hur papper producerades: 

Man kan ju säga att fram till ungefär 1860-70 då var det det här lumppappret som är jättebra, 
så det som är vårt kulturarv, det behöver man inte vara så särskilt försiktig med egentligen, 
för det håller. Men sen kommer det här jättedåliga pappret och så binder man tidskrifterna i 
tjocka band. Sen när man börjar bläddra så är det som att det bara äts sönder.183 

Det äldre lumppappret är alltså starkare än det billigare, träbaserade pappret.  
En annan utmaning för biblioteken är enligt Jakob materialets storlek. Det är 

oerhört skrymmande. Dessutom är de gamla tidningarna ofta sköra, pga. det 
dåliga pappret. Äldre dagstidningar varierar också mycket i format.184 

Elin menar att dagstidningar är gjorda för att läsas och slängas, med nästa 
nummer ständigt runt hörnet. Det är helt enkelt ett ”slit och släng”-material. Det 
medför att tidningen görs av billigt, tunt papper, då tidningen inte är gjord för att 
sparas. Det finns fortfarande äldre tidningar på KB som inte har mikrofilmats. 
Dessa tidningar är från en väldigt intressant period, början av 1900-talet, och är 
                                                 
180 Walravens, Hartmut, 2006, ”Preface”, s. 9. 
181 Intervju med Elin, 2008-02-25. 
182 Intervju med Jakob, 2008-02-26. 
183 Intervju med Sanna, 2008-02-12. 
184 Intervju med Jakob, 2008-02-26. 
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tryckta på ett väldigt dåligt papper. För att få en bild av dessa tidningars tillstånd 
så kontrolleras nu en stor del av denna samling och delas in i fyra olika steg. Steg 
fyra innebär att materialet är obrukbart och kanske även drabbat av 
mögelangrepp. Än har inget material i sådant dåligt skick hittats, men om mögliga 
tidningar påträffas så får man överväga att slänga dem, berättar Elin. Detta för att 
förhindra att angreppen sprider sig till andra delar av samlingen.185 För Elin är 
bevarandet av dessa hittills ofilmade tidningar en kamp mot klockan: 

Jag skulle ju helst av allt se att det redan idag mikrofilmas just för bevarandet. Man kanske 
inte har råd att vänta och se vilken metod som är allra bäst. Det skulle ju såklart finnas stora 
fördelar med att få det digitalt, men det är så pass många oklarheter vad gäller upphovsrätt 
och digitalt bevarande som inte riktigt är lösta.186 

En aspekt av eventuell digitalisering av dagstidningar är att det, enligt Jakob, 
krävs stora mängder material för att insatsen ska bli meningsfull. När det gäller 
andra sorters material, till exempel handskrifter eller viktiga böcker, kan mindre 
digitaliseringsinsatser vara värdefulla, men dagstidningar blir intressanta främst 
när man kan tillgängliggöra en större mängd: 

Men kommer vi in på dagstidningar och vissa andra typer av material så har det inget värde 
att göra en årgång. Att göra en tidning komplett kan ju ha ett värde, men det är ju först när 
man kommer upp i mycket stora volymer som det blir intressant.187 

Jakob menar att användandet, trots en viss koncentration på de stora titlarna, ändå 
är så pass utspritt att en digitalisering av endast de stora dagstidningarna inte 
skulle tillgodose hela användargruppen. Som exempel på en tidning som används 
mycket i mikrofilmsläsesalen nämner Jakob Idrottsbladet, som antagligen har en 
grupp användare som är ganska liten, men som istället är väldigt engagerad.188 

En annan fråga Jakob menar att man får ställa sig i samband med 
dagstidningsdigitalisering är hur bra bilden ska vara. Ska den till exempel ha färg? 
Färg har inte funnits så länge i dagstidningar, så de flesta historiska dags-
tidningarna har inte blivit tryckta i färg. Om man vill ha bilder av allra högsta 
kvalitet så blir dessa filer stora och långsamma att ladda upp på datorn. Med ett 
material så stort som dagstidningsmaterialet blir det ett problem. Jakob menar att 
en kompromissvariant då kan vara att göra en exempelårgång av en tidning i god 
kvalitet och färg, för att visa hur tidningen såg ut. Resten skulle då digitaliseras i 
en lägre, men naturligtvis godtagbar kvalitet.189 

                                                 
185 Intervju med Elin, 2008-02-25. 
186 Intervju med Elin, 2008-02-25. 
187 Intervju med Jakob, 2008-02-26. 
188 Intervju med Jakob, 2008-02-26. 
189 Intervju med Jakob, 2008-02-26. 
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2.2.11 Användarnas förväntningar 
En fråga som återkom under flera av intervjuerna var huruvida informanterna, i 
och med den alltmer omfattande digitaliseringen, märkt av någon förändring i 
användarnas förväntningar på bibliotekets material. 

Martin tycker sig inte ha märkt någon större förändring hos besökarna på 
Riksarkivet. Han menar att de kommer dit och förväntar sig att få använda 
mikrofilm eller mikrofiche. Det är vedertaget att det är främst dessa medier som 
gäller för många olika sorters arkivmaterial, exempelvis släktforskningsmaterialet. 
Däremot menar han att kommersiella aktörer och företag i högre grad idag 
efterfrågar digitala filer. Det kan till exempel gälla ett förlag som vill använda sig 
av en bild.190 

Sara på landsarkivet berättar att arkivet ska köpa fler datorer där användarna 
kan släktforska via Genline eller Arkiv Digital, då det finns ett behov och 
efterfrågan hos användarna att i högre utsträckning kunna nyttja dessa digitala 
tjänster.191 

Daniel på KB menar att förväntningarna ökat på biblioteket att tillhandahålla 
vissa tekniska lösningar. Som exempel tar han alla besökare som har med sig en 
egen bärbar dator till biblioteket och där vill ha tillgång till Internet och 
bibliotekets digitala tjänster.192 

Elin tror absolut att användarnas förväntningar förändrats, inte minst vad 
gäller förväntningarna på goda sökmöjligheter. Idag får personalen i mikrofilms-
läsesalen alltfler frågor om vilka sökmöjligheter som finns i mikrofilmen: 

Vi får ju mer och mer frågor om ”kan man inte söka direkt i texten?” och sådant. Det är ju 
tyvärr så att man måste gå igenom filmen.193 

2.2.12 Om Double Fold-debatten 
Jag frågade Jakob om huruvida Nicholson Baker och hans Double Fold orsakat 
någon debatt här i Sverige. Han svarade då att vi inte har riktigt samma problem i 
Sverige som finns i USA. I Sverige har vi bevarat allt och det finns ett exemplar 
på KB och ett exemplar på Lunds universitetsbibliotek. I USA har Library of 
Congress en funktion som liknar ett nationalbiblioteks och ute i de alla delstaterna 
har urval skett på biblioteken. Jakob kommenterar reaktionerna på boken i USA: 

Den väckte viss aggressivitet från bibliotekshåll den här boken, man ville liksom förklara hur 
fel Nicholson Baker hade. Då har folk försökt hävda att ”vi samlar inte allting, det är liksom 
inte vår bransch, vi gör ett urval”, och menar man så så kan det ju vara riktigt då. ”Vi 
erbjuder dig vissa saker i någon form”, på mikrofilm i det här fallet.194 

                                                 
190 Intervju med Martin, 2008-02-06. 
191 Intervju med Sara, 2008-02-14. 
192 Intervju med Daniel, 2008-02-12. 
193 Intervju med Elin, 2008-02-25. 
194 Intervju med Jakob, 2008-02-26. 
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Library of Congress, till skillnad från många andra nationalbibliotek, sparar inte 
alla publikationer från det egna landet. Biblioteket får exemplar levererade, men 
gör ett urval för att avgöra vad som ska sparas för framtiden. Detta gäller också 
dagstidningar. Det görs ett urval av vilka tidningar som ska ingå i bibliotekets 
samlingar och vissa tidningar sparas bara i surrogatform, alltså på mikrofilm.195 

Det är alltså en ganska annorlunda problembild i USA, vilken Nicholson 
Baker vänder sig emot. Det tror Jakob har bidragit till att Double Fold diskuterats 
mer där än i Sverige. Han har också i internationella sammanhang märkt av en 
viss irritation hos kollegor då Nicholson Baker kommer på tal.196 Angående Baker 
kommenterar Jakob: 

Nicholson Baker hatar väl mikrofilm mer än han hatar något annat. Direktskanning tror jag i 
hans ögon är bättre och det är ju delvis för att han rört sig med färgtryckt material också. Plus 
att mycket mikrofilmning har gjorts väldigt snabbt och slarvigt, det är det ingen tvekan 

197om.  

ör finns behov av att använda COM-tekniken för att få 
mikrofilmskopior av digitala filer: 

ger liksom ”det går nog, det fixar sig” och det räcker inte, de 
garantierna räcker inte.199  

elen med att digitalisera från mikrofilm är att 
dokumenten blir svartvita.200 

                                                

2.2.13 Idag och i framtiden 
Martin på Riksarkivet tror att mikrofilmen kommer att få en renässans. Detta 
eftersom att mikrofilmen i allt högre grad används för digitalisering och 
omvänt.198 Martin menar att det digitala bevarandet fortfarande är för osäkert och 
att det därf

Från digitala filer kör man ut sånt som vi vill ska bevaras för framtiden, det ska ut på film. 
Det är för osäkert. De vet inte om man kan bevara helt enkelt digitala filer och frågar man 
någon sådan här IT-guru så säger de att ”jomen det går nog”. Det är inte tillräckligt bra, det är 
för osäkert. Och frågar man en filmkille så säger han ”jo förfasen, gör bara så och så, så går 
det”. Men de andra, de sä

Medan man genom COM-tekniken kan få kopior av digitala dokument på 
mikrofilm, så används också mikrofilm som plattform för digitalisering. Daniel, 
som alltså arbetar med digitalisering, menar att en stor vinst med att digitalisera 
från just mikrofilm är att det då är möjligt att sätta in en mikrofilmsrulle i en 
skanner, starta skanningen och låta den gå av sig själv. Det krävs relativt lite 
resurser och arbete. Nackd

 
195 U.S. Copyright Office > Law and Policy > Mandatory deposit > Frequently asked questions [2008-05-04]. 
196 Intervju med Jakob, 2008-02-26. 
197 Intervju med Jakob, 2008-02-26. 
198 Intervju med Martin, 2008-02-06. 
199 Intervju med Martin, 2008-02-06. 
200 Intervju med Daniel, 2008-02-12. 
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Martin tror att både mikrofilm och det digitala formatet kommer att användas 
också framöver. De fyller olika funktioner och utgör därför varandras 
komplement, snarare än konkurrerande tekniker: 

Jag tror att det blir något slags hybridsystem där mellan filmning och digitalt. Båda 
teknikerna kommer att utnyttja varandras fördelar […] Filmen blir som ett slags arkiv, medan 
det andra bara blir någon slags arbetskopia. […] Så jag tror att det ena kommer att utnyttja 
det andra. Den digitala tekniken har ju väldiga fördelar, men inte ur arkivaspekt för den går 
ju inte att långtidslagra.201 

Också Daniel för fram tanken att det digitala formatet kanske snarare kan ses som 
ett komplement till den äldre tekniken, snarare än som en ren konkurrent. Han 
menar att digitaliseringen möjliggör en rad olika tilläggstjänster, till exempel 
utökade sökmöjligheter, men att det inte behöver innebära att mikrofilmen slås 
ut.202  

2.2.13.1 E-pliktlag 
En annan fråga som flera informanter lyfter fram är den som rör en eventuell e-
pliktlag. Vår nuvarande pliktlag gäller inte digitala dokument som publiceras på 
Internet och det gör att väldigt mycket material går förlorat. En e-pliktlag skulle 
innebära att de digitala dokumenten skulle skickas till och sparas på KB på 
samma sätt som de tryckta dokumenten som omfattas av vår pliktlag idag. E-
pliktlagar finns redan i olika länder runt om i världen och KB arbetar nu med 
Utbildningsdepartementet för att en sådan lag snabbare ska komma till stånd 
också här i Sverige. Förberedelser görs också på KB för att kunna hantera det 
ökade inflödet av dokument som en e-pliktlag skulle medföra.203 

Daniel hoppas att en e-pliktlag kan komma till stånd relativt snart. En sådan 
lag skulle medföra regleringar för vad som ska levereras och hur, vilket skulle öka 
möjligheterna att effektivt samla in den digitala informationen. En strategi för hur 
materialet sen ska bevaras får personalen på KB utarbeta. Det pågår samarbete 
och utbyte av erfarenheter med andra liknande institutioner, till exempel Statens 
arkiv och Statens ljud- och bildarkiv.204  

Sanna på forskningsbiblioteket ser e-pliktlagen som en förutsättning för att 
digitaliseringen ska kunna utvecklas i Sverige. Hon tror att mikrofilmen till slut 
kommer att överges till förmån för det digitala, då tekniken gått framåt så mycket 
de senaste åren. Hon tar e-boken som exempel på en företeelse som nog få 
personer såg framför sig för ett decennium sedan.205 Det hela hänger dock på att vi 
får fungerande digitala levaranser: 
                                                 
201 Intervju med Martin, 2008-02-06. 
202 Intervju med Daniel, 2008-02-12. 
203 Kungliga bibliotekets webbsida > För förlag och tryckeri > E-plikt [2008-03-17]. 
204 Intervju med Daniel, 2008-02-12. 
205 Intervju med Sanna, 2008-02-12. 
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Men det är väl lagstiftningen det hänger på och där kommer vi ju närmare och närmare. […] 
Men i övriga Norden, Norge är väl inne på sin andra e-pliktlag och så länge vi inte har 
någonting så står vi ju och stampar.206 

2.2.13.2 Metodskifte? 
Sanna tror dock att det som redan är mikrofilmat kommer att få vara kvar i det 
formatet. Hon menar att materialet är för stort för att det ska kunna överföras till 
digital form. Vissa tidningar som kan anses vara av särskild vikt kan digitaliseras, 
men en massdigitalisering av allt mikrofilmat material tror inte Sanna på. Att 
mikrofilmen idag är ett levande medium på forskningsbiblioteket är det dock 
ingen tvekan om. Filmerna används mycket och Sanna berättar att 
mikrofilmsbeståndet på forskningsbiblioteket under år 2007 ökade med cirka 67 
hyllmeter. När jag frågar om Sanna har någon uppfattning om bibliotekariers 
hållning till mikrofilmen så menar hon att mikrofilmen inte ifrågasätts på 
bibliotek:207 

Jag tror ingen tycker någonting egentligen, utan mikrofilm är nånting ganska självklart. Det 
finns där, det funkar för det mesta, utom när filmerna går sönder och då beställer vi nya. Så 
länge som det rullar på så är det ingen som funderar så mycket.208 

Också Elin på KB ser framför sig ett metodskifte i hur det löpande 
tidningsmaterialet hanteras. Hon säger att mikrofilmen fungerar väl och att det är 
den säkraste metoden vi har att tillgå idag. Hon tror också att mikrofilmen 
kommer att fortsätta dominera när det gäller tidningshanteringen, men att ett 
skifte kan komma om cirka tio år. Det kommer dock inte att bli ett tvärt skifte från 
en teknik till en annan, utan Elin tror att den digitala lagringen kommer att testas 
och utvärderas, medan man fortsätter mikrofilma för att ha det analoga som en 
trygghet. Efter ett tag märks vad som fungerar och då kanske det ena alternativet 
slår ut det andra. Den kontinuerliga mikrofilmningen kommer helt enkelt inte att 
ersättas innan det finns en annan, fungerande produktionslinje att ersätta den 
med.209 

Det är dock ingen tvekan om att det är det digitala formatet som förespråkas 
idag, vilket påtalas av flera av informanterna. Elin menar att läget är osäkert för 
tillfället: 

Det finns direktiv från EU och så att det är det digitala man ska satsa på. Jag vet ju inte riktigt 
hur planen är utstakad här, mer än att läget är lite osäkert för oss vad gäller dagstidningar och 
hur man ska lägga upp det på bästa sätt.210 

                                                 
206 Intervju med Sanna, 2008-02-12. 
207 Intervju med Sanna, 2008-02-12. 
208 Intervju med Sanna, 2008-02-12. 
209 Intervju med Elin, 2008-02-25. 
210 Intervju med Elin, 2008-02-25. 
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Elin talade ju också om att det för 2008 inte finns några pengar budgeterade för 
retrospektiv mikrofilmning av dagstidningar och uttryckte en oro för materialet 
som är ofilmat, samtidigt som det inte finns en klar digital strategi.211 För mig 
verkar det vara en brytpunkt nu mellan dessa två metoder, där man är motvillig att 
satsa på den ena, omoderna, samtidigt som det inte finns en klar ersättningsplan 
för detta äldre, sköra material. 

Också Jakob menar att signalerna från KB är mycket klara – det är 
digitaliseringen som man ska satsa på. Det är svårt att få ekonomiska medel för 
mikrofilmsinsatser. Jakob tror att KB:s plan är att mikrofilmningen ska avslutas så 
fort som möjligt, det gäller bara att ett bra alternativ finns. 

Ändå menar Jakob att det är svårt att räkna ut mikrofilmen från bibliotekens 
verksamhet. Han säger att metoden fortfarande har styrkor och sen finns också 
rent praktiska och ekonomiska faktorer. Han tror helt enkelt inte att det kommer 
att avsättas så mycket pengar som skulle krävas för att man snabbt ska kunna hitta 
och utveckla en annan lösning för dagstidningshanteringen. Han menar inte att 
digitaliseringsplanerna ska ges upp, men tror att det kan dröja ganska lång tid 
innan mikrofilmen kan avvecklas som lagringsmetod.212  

2.2.13.3 Rekolidfilmerna 
Ett väldigt problem, som diskuterats i många år, är vad som ska göras åt de sämre 
filmerna som gjordes på 50-talet. Vad ska hända med det materialet? Jakob menar 
att det knappast är realistiskt att vi i Sverige, som man gjort på andra håll, skulle 
kopiera de gamla negativen till nya, mer hållbara polyesternegativ. Det handlar 
om cirka 25 miljoner exponeringar och det skulle bli ett enormt och kostsamt 
företag. Idag har KB en årsproduktion av mikrofilm på 1,3 miljoner exponeringar, 
så det rör sig om motsvarande 20 års arbete. 213 

Det blir ju en kostnadsfråga också, är någon beredd att betala det här egentligen? 25 miljoner 
exponeringar, säg att KB ger en femma per exponering, så är det ju en skön slant på 125 
miljoner. Och det skulle man komma med som ett förslag om omfilmning i en tid då allt går 
ut på att digitalisera.214 

Jakob tycker dock att man också ska se till de stora vinster som de gamla 
mikrofilmerna från 50-talet fört med sig. De är onekligen inte optimala, men de 
har tillgängliggjort ett enormt material för forskare och andra användare i många 
år, samtidigt som de skonat originaltidningarna från det slitage som användande 
innebär.215 

                                                 
211 Intervju med Elin, 2008-02-25. 
212 Intervju med Jakob, 2008-02-26. 
213 Intervju med Jakob, 2008-02-26. 
214 Intervju med Jakob, 2008-02-26. 
215 Intervju med Jakob, 2008-02-26. 
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Dessutom berättar Jakob att det finns ett annat skäl att värna de äldre 
mikrofilmerna. Det finns nämligen visst material i dessa filmer som inte bevarats i 
någon annan form: 

Jag har också hittat exempel på att det finns editioner i det materialet som inte finns i KB:s 
samling. Det betyder ju jobbigt nog att den här Rekolidfilmen, som är defekt på en hel massa 
sätt, innehåller material som KB inte har för övrigt. Procentuellt sett är det försvinnande lite, 
men det finns. Då vågar vi inte slänga den i alla fall.216 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att framtiden ter sig väldigt osäker för 
mikrofilmen. De flesta informanter verkar ana att mikrofilmningen inte kommer 
att fortgå för evigt, men tidsperspektiven är mycket suddiga. Med det senaste 
decenniets digitala explosion i åtanke är det inte märkligt att det är svårt att gissa 
hur situationen kommer att se ut om ytterligare ett årtionde. 

Samtidigt som ABM-institutionerna förbereder sig för att utöka det digitala 
lagrandet av information så kvarstår mycket osäkerhet hos flera av mina 
informanter. Finns det en bra lösning på bevarandefrågan då det gäller digitala 
dokument? Hur mycket arbete krävs för att dokumenten ska fortsätta vara nåbara, 
också via den senaste tekniken? På dessa frågor verkar det inte finnas några givna, 
vedertagna svar. 

En e-pliktlag efterfrågas av flera informanter och de ser det som en fråga om 
”när”, inte ”om”, vilket verkar vara ett rimligt antagande. 

                                                 
216 Intervju med Jakob, 2008-02-26. 
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3 Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera de resultat som intervjustudien gett. 
Diskussionen utgår från de frågeställningar jag formulerat i början av uppsatsen, 
samt de teoretiska grundantagandena jag presenterat i teoriavsnittet.  

3.1 Analys utifrån frågeställningarna 
Jag börjar med att gå igenom frågeställningarna och den första, mest basala frågan 
rörde hur man arbetar med mikrofilm och digitalisering på de aktuella 
arbetsplatserna. Av intervjuerna har det framkommit att båda teknikerna används 
på samtliga arbetsplatser och också produktion av både mikrofilm och digitala 
filer förekommer på ett par av institutionerna. Mikrofilm är det mer traditionella 
av dessa två biblioteksmedier och det digitala formatet framstår alltmer som ett 
användbart alternativ, inte minst vid en verksamhet som släktforskning där också 
kommersiella företag gett sig in i digitaliseringsprocessen. Det digitala lagrandet 
av information ökar och blir alltmer en ordinarie verksamhet, medan signalerna 
verkar klara att mikrofilmen inte kan räkna med samma fördelaktiga utveckling.  

Här anas en stor osäkerhet. Informanterna vittnar om en fortsatt stor 
användning av institutionernas mikrofilmer och mycket material är idag 
tillgängligt främst via mikrofilm. Samtidigt dras i år pengarna in för den 
retrospektiva filmningen av äldre dagstidningar, utan att det verkar finnas en klar 
plan för hur man ska ersätta den mikrofilmningen med annan omformatering. I 
mångt och mycket verkar dessa två tekniker ha kommit till någon slags brytpunkt 
där ett vägval ska göras och det här är omgärdat av en stor osäkerhet. Vi har det 
välbeprövade, relativt säkra alternativet mikrofilm å ena sidan och det möjligen 
mindre säkra, men på många sätt mer tillgängliga digitala formatet å andra. Innan 
alternativet att massdigitalisera utretts och prövats ordentligt tror jag att 
osäkerheten kommer att finnas kvar. För det är onekligen en massdigitalisering 
som krävs för att mikrofilmen ska kunna ersättas. 

En annan frågeställning rörde om informanterna ansåg mikrofilm och 
digitalisering vara medel främst för bevarande eller tillgängliggörande. Fyller de 
olika funktioner på ABM-institutionerna? Att digitaliseringen i nuläget lyftes 
fram främst som en tillgängliggörare var inte på något sätt en överraskning. En 
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sak som däremot slog mig under flera av intervjuerna var hur informanterna lyfte 
fram mikrofilmen som ett bra medel för tillgängliggörande. Egentligen är det ju 
självklart. Jämfört med att användare ska behöva söka upp ett av ett fåtal bevarade 
pappersoriginal ökar ju mikrofilmen tillgängligheten oerhört för de allra flesta 
användarna. Mikrofilmen som en tillgängliggörare är dock ett perspektiv som 
oftast saknas i litteraturen. Man kan naturligtvis undra varför, men faktum är att vi 
snabbt vänjer oss vid ny teknik och de bekvämligheter den medför. Nu har vi 
brukat Internet i stor utsträckning i över ett decennium och är vana vid att kunna 
hitta den eftersökta informationen utan att ens behöva lämna hemmet. Att behöva 
spola fram och tillbaka i ett lite kärvt, analogt medium som mikrofilm känns 
kanske lite föråldrat. Att jag tar upp det betyder inte att jag på något sätt 
problematiserar attityden till tekniken. Det vore märkligt om vi som användare av 
teknik inte skulle ändra våra förväntningar då en ny teknik äntrar scenen. Vi som 
användare existerar inte heller bortkopplade från moderniteten. Att jag till viss del 
förvånades av fokusen på mikrofilm som tillgängliggörare visar ju också att jag 
påverkats av den tekniska utveckling som skett sedan 90-talet och den förändrade 
synen på tillgänglighet som den medfört. Faktum är att digitaliseringen har 
underlättat mycket för användarna och nog kommer att göra det i ännu högre grad 
då den blir mer utbyggd och kontinuerlig. 

För att föra in Bucklands aspekter av tillgänglighet i resonemanget så kan jag 
konstatera att mikrofilmens svaghet då det gäller tillgänglighet är ”priset” för 
användaren. För att nyttja mikrofilmen måste användaren ta sig till biblioteket 
eller arkivet och många upplever maskinerna som besvärliga att hantera. Äldre 
mikrofilm kan ibland vara svår att läsa. För att möta dessa svårigheter har KB 
bemanning i sin mikrofilmsläsesal. Aspekten som rör fysisk tillgång till 
dokumentet kan man säga är en styrka hos mikrofilmen. Som en informant 
uttrycker det, ”det går alltid att läsa mikrofilm”.217 Mikrofilmen är ett mycket 
enkelt analogt medium som inte är särskilt teknikberoende. Om aspekten som rör 
fysisk tillgång är en styrka för mikrofilmen så kan den kanske sägas vara en 
svaghet för det digitala formatet, som är mycket teknikberoende. I tider av snabb 
teknikutveckling blir det än mer besvärligt att hänga med alla förändringar. Också 
om man bortser från problemen med obsolet teknik kvarstår andra problem vad 
rör den fysiska tillgången till digitala dokument. En informant tar exempelvis upp 
e-prenumerationer och databaser som inte fungerar som de ska.218 
Digitaliseringens stora vinst vad gäller tillgänglighet kan däremot sägas vara 
”priset” för användaren, som jag alltså menar är mikrofilmens svaghet. Digitala 
dokument kan många användare nå hemifrån och datorn är ofta enklare att 
handskas med än mikrofilmsläsare. Funktioner som OCR-läsning, som möjliggör 
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fritextsökning, underlättar också för användaren. För att sammanfatta 
diskussionen om Bucklands aspekter av tillgänglighet så kan jag säga att det som 
framstår som mikrofilmens svaghet, ”priset” för användaren, är digitaliseringens 
styrka, medan mikrofilmens styrka, den rent fysiska tillgången till dokumenten, 
verkar vara digitaliseringens svaghet. 

Ett skäl till att jag ville veta vad informanterna hade att säga om de båda 
teknikerna kopplade till bevarande och tillgängliggörande är att de i litteraturen 
ofta beskrivs fylla olika funktioner. Digitaliseringen lyfts fram som en 
tillgängliggörare, medan mikrofilmen beskrivs som ett säkert sätt att bevara 
information. Om man ser på de båda metoderna på det viset, att de fyller olika 
funktioner, så är det svårt att argumentera för att det ena skulle kunna ersätta det 
andra. Har metoderna olika syften så är de helt enkelt inte utbytbara.  

Intervjuerna visade att mikrofilmen och digitaliseringen uppfattas fylla delvis 
olika funktioner. Att det finns skillnader och olika begränsningar och vinster med 
de båda teknikerna var informanterna överens om. Digitaliseringen sågs främst 
som ett tillgängliggörandemedel, medan de flesta av informanterna var osäkra på 
dess potential för långtidsbevaring av information. Mikrofilmen sågs som ett 
relativt säkert sätt att bevara information, men uppfattades inte som ett lika 
smidigt tillgängliggörandemedium som det digitala formatet. De fyller alltså 
delvis olika funktioner och är delvis kompletterande. Eftersom flera av 
informanterna i nuläget inte ser digitaliseringen som ett självklart medel för 
långvarigt, säkert bevarande, så uppfattas inte de två teknikerna som direkt 
utbytbara. 

Fokus i denna uppsats ligger på funktionerna bevarande och 
tillgängliggörande. Relationen mellan dessa funktioner behandlades i en av mina 
frågeställningar. Som diskuterats tidigare i uppsatsen, dessa funktioner tycks 
ibland motverka varandra. Informanterna höll med om att så var fallet, åtminstone 
då man använder originaldokument. Balans kan här ses som ett huvudord. Sanna 
påpekade att dagens bibliotekarier måste tillgodose både dagens och framtidens 
användare. Det kan ibland vara en svår balansgång och det gäller att ha en rimlig 
balans mellan bevarandet och tillgängliggörandet.219 Informanterna var överens 
om att omformatering är ett sätt att balansera bevarande och tillgängliggörande. 
Om ett pappersdokument blir skört stoppas användningen av det och användare 
hänvisas till de innehållsbärande kopiorna. Omformatering till mikrofilm eller 
digitalt format kan alltså ses som en lösning på den klassiska ABM-problematiken 
att kunna bevara och tillgängliggöra material. 

Frågeställningen om de två teknikernas för- och nackdelar har redan berörts i 
diskussionen, då deras potential för bevarande och tillgängliggörande tagits upp. 
Andra för- och nackdelar med de båda teknikerna nämndes också. Jag ska inte 
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uppehålla mig vid detta ämne alltför länge, men vill ta upp en aspekt som flera 
informanter nämnde, nämligen mikrofilmens enkelhet. Den enkla tekniken lyftes 
fram som en styrka, då det gör systemet mindre sårbart och inte lika 
teknikberoende. Där sågs det digitala formatet som något av en motsats i och med 
att en mycket specifik teknik krävs för att läsa materialet. I den här diskussionen 
kan vi påminna oss om Puglia och McClurkens kategorisering av olika medier, 
där mikroformer hör till den enklaste typen och det digitala formatet utgör den 
mest komplexa typen. Puglia och McClurken menade att omformateringen blir 
mer osäker ju mer komplext mediet är.220 Det är en uppfattning som passar väl 
ihop med det flera informanter sa under intervjuerna.  

Den sista frågeställningen rör mikrofilmens framtid. Kommer 
mikrofilmningen att ersättas av nya digitala produktionslinjer? De flesta 
informanter sa att de trodde att mikrofilmningen kommer att upphöra, men 
tidsperspektiven är oklara. Flera faktorer spelar in, inte minst hur lång tid det tar 
att få till stånd en e-pliktlag. Dessutom måste en säker, effektiv strategi utarbetas 
för hur den digitala lagringen ska gå till. Utan ett väluttänkt alternativ kan inte 
gärna mikrofilmningen upphöra. Här verkar ett par av informanterna tycka att 
man gått händelserna lite i förväg då delar av mikrofilmningen stegvis har börjat 
avvecklas utan en konkret ersättningsplan. 

Vi får dock ha i åtanke att väldigt mycket material, som idag inte finns i 
digital form, finns på mikrofilm så många användare är också hädanefter 
hänvisade till mikrofilmsläsarna för sin informationssökning. 

3.2 Original och kopia, artefakt och information 
En intressant punkt var att höra informanterna tala om det fysiska objektet, det 
intellektuella innehållet och relationen dem emellan. Fiona Cameron skriver, som 
jag tog upp i teoridelen, att kopian ofta inte anses ha något egenvärde, utan finns 
till för att tjäna originaldokumentet och skydda det från slitage.221 Att också mina 
informanter gör en distinktion mellan original och kopia blir tydligt i den här 
intervjuundersökningen. Användandet av kopian lyfts av flera informanter fram 
som ett sätt att bevara originalet och Daniel berättar att man på KB vid ett tillfälle 
enats om att se bevarandebegreppet som knutet till just originaldokumentet. Att 
spara innehållet i en kopia ses enligt det synsättet inte som bevarande, utan som 
en bevarandefrämjande åtgärd för originalet.222 Det är logiskt att det synsättet 
finns på KB, då just den institutionen har ett stort ansvar för att bevara det 
svenska materialet i sin originalform. Men som Jakob påpekar, åsikterna om detta 
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går isär också på KB.223 Att många originaldokument har egenskaper som inte till 
fullo kan fångas i en kopia är onekligen en sanning. Vissa digitala kopior verkar 
hålla väldigt god kvalitet, men än är det inte realistiskt att digitalisera allt i en 
sådan bra kvalitet. Bruk av kopior blir alltså problematiskt för de användare som 
främst intresserar sig för dokumentet som artefakt. 

Sara på landsarkivet menar att ett originaldokument som förlorat sitt innehåll 
inte har något egentligt värde.224 Ett sådant resonemang kan knytas till Konsas syn 
på objektet som existerande i dels en fysisk dimension, dels en 
informationsdimension.225 Med denna terminologi kan man uttrycka det så att Sara 
inte ser något faktiskt egenvärde enbart i den fysiska dimensionen. Ett dokument 
som tappat sin informationsdimension förlorar också en stor del av sin mening. 
Att åtminstone spara innehållet i vittrande originaldokument blir då en viktig 
insats. 

3.3 Moderniteten och tekniken 
I teoridelen tog jag upp teknologins roll i moderniteten. Det ligger i modernitetens 
natur att alltid sträva framåt och inte ha något slutmål i sikte för den tekniska 
utvecklingen. Detta kan vi verkligen se i teknikutvecklingen idag. Då hårdvara 
utvecklas med större och större prestanda så är inte det ett steg på vägen mot ett 
definierat slutmål. Maskinernas kapacitet ökar konstant och kommer antagligen 
fortsätta göra det länge än. Det leder, som jag berört, till problemet med obsolet 
teknik. Ska digital information kunna bevaras under en längre tid så krävs 
migreringar som flyttar informationen till det nya lagringsformatet. Flera av mina 
informanter ser det här som ett stort problem som kan innebära mycket arbete, 
men också osäkerhet. 

Den här situationen väcker en fråga hos mig. Modernitetens snabba tekniska 
förändringar leder till svårigheter för långtidsbevaring av digitalt material. Kan 
man då säga att moderniteten, i all sin strävan efter den nyaste, och framtida, 
tekniken, paradoxalt nog står i vägen för att mikrofilmen ska ersättas med det 
”moderna” digitala formatet? Om det resonemanget, att moderniteten på detta vis 
motarbetar det moderna, är en del av sanningen så är det onekligen ett närmast 
ironiskt sakförhållande. 

En annan sak som slår mig då jag läst i Modernity and Technology är Schots 
beskrivning av en modernitetspolitik. Det innebär alltså att ny teknik lanseras och 
marknadsförs av makthavare, då tekniken anses göra samhället bättre och mer 
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modernt.226 Att digitaliseringen lanseras på detta sätt har framkommit i samtal 
med flera av informanterna. Informanterna menar att det signaleras väldigt tydligt 
att det är det digitala man ska satsa på. Det här är ingen överraskning i sig. 
Samhället har fått tillgång till den här nya tekniken som på många sätt berikar 
ABM-institutionernas tjänster. Det vore märkligt om det inte lanserades på bred 
front. Det som dock återkommer i den här undersökningen är att den här 
lanseringen av det digitala formatet, som går parallellt med att mikrofilmningen 
alltmer ses som något omodernt och marginaliserat, inte är helt i fas med de 
uppfattningar som informanterna ger uttryck för. Det finns en osäkerhet kring det 
nya mediets potential för långvarigt lagrande och dess teknikberoende och 
lanseringen av det digitala formatet anses av vissa ske på den mer beprövade 
mikrofilmens bekostnad.  
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4 Sammanfattning 

Den här uppsatsen behandlar bevarande och tillgängliggörande av dokument via 
omformatering, med mikrofilmen som huvudexempel. Anledningen bakom att jag 
valt att ta upp just mikrofilmen är att det är ett medium som befinner sig i en 
intressant sits idag. Det är ett traditionellt välanvänt medium som i ljuset av det 
nya digitala informationssamhället framstår som relativt krångligt och möjligen 
lite föråldrat. Samtidigt är också idag en viktig del av informationsförsörjningen 
beroende av mikrofilmen och oerhört mycket material finns på detta medium. 

För att undersöka bruket av mikrofilmen krävs också en analys av dess 
omvärld, med digitaliseringen som en mycket viktig faktor. Syftet är att ta reda på 
vad ett antal personer, som är verksamma på olika bibliotek och arkiv, har att säga 
om bevarande- och tillgängliggörandefrågor kopplat till mikrofilm och det digitala 
formatet. Som metod har jag därför valt att genomföra sex kvalitativa intervjuer.  

Då det gäller teoretiska utgångspunkter har jag utgått från ett antal olika 
diskussioner. Den traditionella åtskillnaden mellan dels original och kopia, dels 
artefakt och innehåll tas upp, liksom Michael K. Bucklands (1988) genomgång av 
sex olika aspekter av tillgänglighet. Jag har använt mig av fyra av hans punkter 
och applicerat dem på intervjuernas resultat. Slutligen har antologin Modernity 
and Technology (2003) fått klargöra hur moderniteten och tekniken hänger 
samman. 

I intervjuundersökningen framhävde informanterna både för- och nackdelar 
med mikrofilmning samt digitalisering. De olika teknikerna har olika styrkor och 
flera informanter beskrev dem som kompletterande. Digitala filer är relativt enkla 
att distribuera och använda, medan mikrofilmen fortfarande av flera anses vara 
det säkrare mediet för långtidslagring av ett dokuments innehåll. Den klassiska 
problematiken kring att både bevara och tillgängliggöra dokument verkar delvis 
lösas av omformatering av dokument. På så sätt bevaras originaldokumentet, då 
användarna är hänvisade till den innehållsbärande kopian, medan innehållet 
bevaras i kopian och det materialet också kan tillhandahållas för användarna. 
Både mikrofilm, digitalisering och andra sorters omformatering av dokument blir 
då ett viktigt verktyg för att uppfylla de klassiska ABM-funktionerna bevarande 
och tillgängliggörande. 

Något som framkom i flera intervjuer var att det digitala formatet lanseras 
hårt idag och att mikrofilmen för en alltmer marginaliserad tillvaro. Detta oroade 
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ett par av informanterna då det inte ännu finns en klar plan för hur mikrofilmen 
ska kunna ersättas med digitala filer. Ändå finns det exempelvis inga pengar 
budgeterade år 2008 för den retrospektiva filmningen av äldre dagstidningar. 

Under intervjuerna märktes åtskillnaden mellan original och kopia, artefakt 
och innehåll. Uppfattningarna om vikten av ett dokument materialitet jämte dess 
informationsinnehåll verkar variera i relativt hög grad. 

Ett av de stora hinder som lyftes fram då det gäller långvarigt digitalt 
informationslagrande är obsolet teknik. Här märks modernitetens strävan efter en 
konstant teknikutveckling tydligt. Teknikutvecklingen går så fort att det digitala 
materialet måste migreras regelbundet för att kunna användas på den nya 
tekniken. Det sågs av flera informanter som en nackdel. Paradoxalt nog verkar 
alltså moderniteten motverka att ett storskaligt, långtidslagrande av digital 
information idag ska kunna ses som ett alternativ till den mindre moderna 
mikrofilmen. 
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