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Inledning 

I arkiv runt om i landet finns en enorm mängd fotografier samlade. Långt ifrån 
alla registreras på databaser som möjliggör enkel återsökning, istället är det fak-
tiskt så att de flesta fotografier hamnar i kuvert och arkivboxar som sedan placeras 
i arkivhyllorna. I arkivförteckningen framgår ofta bara att arkivet innehåller en 
serie K för Fotografier men vad dessa fotografier föreställer framgår inte alltid. 
För att ta reda på det måste arkivarien eller arkivbesökaren själv gå igenom foto-
grafierna på egen hand och detta är enormt tidskrävande för exempelvis den fors-
kare eller privatperson som kommer till arkivet och eftersöker ett särskilt motiv. 
Först ställs man inför frågan vart man skall börja leta och där kan givetvis arkiva-
rien ge råd och hjälp. Om forskaren till exempel eftersöker ett foto på ett barnhem 
för finska krigsbarn i Alfta så vet arkivarien att det kan vara en bra idé att börja 
leta i Alfta Röda korsetkrets arkiv. Arkivarien har både kunskap och medel för att 
därmed på ett enkelt sätt leta fram arkivbildare och eventuellt även tillhörande fo-
tografier. Bland dessa kan det mycket väl finnas ett fotografi på barnhemmet i frå-
ga. 

Men vad händer om forskaren eftersöker ett fotografi på Waldenströmsgatan i 
Gävle? Då står arkivarien inför en svår uppgift för om en sökning i bildregistret på 
”Waldenströmsgatan” resulterar i noll träffar har man ingen självklar plats att bör-
ja leta på. Dock är arkivarien medveten om att det finns tusentals foton i arkivets 
vård och bara en bråkdel av dessa har registrerats i fotoregistret, detta på grund av 
att man av tids- och resursbrist måste prioritera de finaste exemplaren med högst 
forskarvärde. Till exempel finns säkerligen fotografiet av barnhemmet i Alfta re-
gistrerat i bilddatabasen då både motiv och tidsperioden runt andra världskriget är 
flitigt eftersökt av många forskare. Däremot kan det vara väldigt svårt att hitta en 
enskild bild på en ganska oansenlig gata i Gävle. Arkivarien är också fullt medve-
ten om att även om ett fotografi på Waldenströmsgatan inte finns registrerat i 
bilddatabasen så är chansen tämligen stor att det borde finnas exemplar bland alla 
arkivets oregistrerade fotografier. Det är då man står inför den oerhört tidskrävan-
de uppgiften att börja gå igenom arkiv från företag, föreningar och klubbar med 
någon slags anknytning till platsen. Dock är det långt ifrån säkert att detta omfat-
tande sökningsarbete ger resultat för bara för att ett företag eller en förening har 
lokal anknytning till gatan ifråga behöver inte det betyda att någon av dessa be-
mödat sig med att först fotografera gatan och sedan bevara fotot bland sina hand-
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lingar. Retfullt nog kan det till exempel vara så att hade man gått igenom per-
sonarkivet från skohandlare Inge Thorvall från Sandviken hade man bland hans 
privata fotografier kunnat hitta en bild på gamla Waldenströmsgatan som han tog 
en vacker vårdag 1945 då han var på besök i Gävle för att hälsa på sin syster. 
Hans fotografi skulle dock inte arkivarien eller forskaren hitta för man skulle inte 
se någon anledning att leta bland just Thorvalls fotografier. 

Detta ibland försumliga hanterande av våra fotografier har betytt att en enorm 
kulturskatt har förbisetts. Fotografierna har absolut inte fått den uppmärksamhet 
de förtjänar och säkerligen tidigt skulle ha erhållit om de bara tillgängliggjorts på 
ett mer effektivt sätt, till exempel genom registrering och möjlighet till eftersök-
ning utifrån exempelvis motiv- och fotografinformation, det vill säga metadata. 

I och med datorteknologin kom möjligheten att strukturera databaser och ska-
pa överblick över fotoregistren men det var i och med lanseringen av World Wide 
Web (Internet) år 1992 som man på allvar började prioritera den nya teknologin 
inom diverse bildbevarande institutioner.1 I samband med Internet uppstod möj-
ligheten att sprida och tillgängliggöra den information som tidigare nödgats stå 
tillbaka på grund av såväl plats- som tidsbrist. Fotografier skulle kunna plockas 
fram ur arkivboxarna och ordnas på ett så välstrukturerat sätt som man tidigare 
ordnat traditionella pappershandlingar. Därmed skulle de lättare kunna eftersökas 
och tillgodose forskarnas behov. 

Så väl arkivinstitutioner som privata aktörer såg Internets alla möjligheter och 
nyckelordet för den process som skulle innebära samlande, ordnande och sprid-
ning via Internet blev digitalisering. Digitalisering betyder helt enkelt att man 
tillgängliggör någonting elektroniskt samt bevarar det digitalt, det vill säga över-
för fotografiet eller handlingen från exempelvis pappersformat till en databas, 
vanligtvis med hjälp av en bildläsare, även kallad skanner. Bildläsaren eller skan-
nern är den maskin i vilken man placerar handlingen för att därefter läsa in och 
överföra den till datorn. Med skannern kan man kort sagt göra det analoga materi-
alet digitalt.2 Detta hjälpmedel är tillsammans med Internet det som idag möjliggör 
kvalitativ registrering av fotografier. 

Vägen till en omfattande digitalisering av samtliga bevarade fotografier är 
dock ännu lång men sanningen är den att just nu pågår en digitaliseringsprocess 
vars syfte är att just tillgängliggöra så mycket som möjligt av det fotografiska ma-
terial som finns bevarat från den senare hälften av 1800-talet och framåt. 

En privat aktör med digitaliseringsprocessen som affärsidé är DiBiS – Digital 
Bild i Söderhamn. Jag har valt att genom att studera DiBiS verksamhet dels do-
kumentera och dels studera de för- och nackdelar som kommer i och med digitali-
seringen av fotografier. Dessutom redovisas hur man traditionellt hanterat sina 

                                                
1Minerva-projektets arbetsgrupp. (2004), Good practices handbook, s. 7 
2Oulie, H. (2003), Digitalisering av fotosamlinger, s. 18 



7 
 

fotografier ute i de traditionella, svenska pappersarkiven för att på så vis upp-
muntra till en jämförelse mellan traditionell och modern fotohantering. 

Syftet med denna uppsats är helt enkelt att dokumentera ett fotografis väg från 
den traditionella arkivboxen ut till allmänheten via Internet och digitalisering och 
samtidigt reflektera över för- och nackdelar med den moderna digitaliseringspro-
cessen. 

Forskningsöversikt 
Digitalisering är en relativt ny företeelse som på allvar etablerats först under 
1990- och 2000-talen men ändå finns det en ansenlig mängd litteratur som berör 
ämnet. Detta eftersom digitalisering länge varit ett ivrigt diskuterat ämne som har 
varit i ropet i långt mer än tjugo år och som dessutom just nu är väldigt aktuellt 
inom ABM-sektorn, det vill säga inom arkiv, bibliotek och museum. Till exempel 
finns texten Digitalisering av tematisk information från tolkade flygbilder samt 
kartframställning med bläckstråleskrivare av Wolter Arnberg och Hans Hertling 
från 1977. Under åren efter 1977 kom fortsättningsvis ännu fler texter rörande di-
gitalisering av kartor och röntgenplåtar till exempel Digitalisering och konverte-
ring av kartunderlag för marina tillämpningar av Lars Andersson och Lars Berg-
quist från 1981 samt Digitalisering av röntgenfilm av Magnus Höglund från 1987. 
Tydligt är att man under den här tiden började ana vilken potential digitaliseringen 
hade och man började förstå vad det skulle kunna innebära när det kommer till 
bevarande och tillgängliggörande. 

När det kommer till digitalisering av just fotografier som i den här uppsatsen 
är det aktuella, centrala ämnet så är dock inte utbudet av utredande litteratur lika 
stort. En tidig text med fokus på just digitalisering av fotografier är Stephen E. 
Ostrows Digitizing historical pictorial collections for the Internet från 1998. 
Ostrow tar upp viktiga frågor som till exempel varför man bör digitalisera arki-
vens stora fotosamlingar, en fråga som 1998 var särskilt viktig då man ännu inte 
hade kommit igång ordentligt med det omfattande digitaliseringsarbete som skulle 
följa under 2000-talet. 

2003 kom norske Hege Oulies mycket utförliga Digitalisering av fotosamlin-
ger som tar upp de mest essentiella frågorna vad gällande digitalisering av foto-
grafier. Oulies erbjuder sina läsare en historisk tillbakablick på digitaliseringspro-
cessen i sig och dessutom redogör han för den frågeställning som kan bli aktuell 
då man står inför arbetet med att digitalisera en någorlunda omfattande fotosam-
ling, till exempel vilket material man bör välja att digitalisera först. Därefter ger 
han sig i kast med de mer praktiska frågorna och ger exempelvis råd för val av 
standarder samt för rutiner vid skanning. 
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Ungefär samtidigt som publiceringen av Hege Oulies text, närmare bestämt 
den 18 februari 2003, kom också slutrapporten från det svenska projektet ”Bildda-
tabaser och digitalisering - plattform för ABM-samverkan”. Slutresultatet publice-
rades i en bok med titeln Bilddatabaser och digitalisering - plattform för ABM-
samverkan: ett samverkansprojekt mellan Kungl. biblioteket, Nationalmuseum, 
Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet 2001-2002. Av rapporten framgår att sam-
arbetsprojektet mellan Kungliga biblioteket, Nationalmuseum, Riksantikvarieäm-
betet och Riksarkivet hade som syfte att skapa en gemensam plattform inom ABM 
där arkiv, bibliotek och museer skulle kunna samverka för att skapa och utveckla 
standarder, regler och normer för bland annat digital bildhantering. I rapporten 
framgår att arbetsgrupper bestående av personer från de olika institutionerna hade 
som mål att arbeta fram fungerande, gemensam terminologi, registreringsprinciper 
samt tekniska rekommendationer som skall tillämpas i arbetet med digital bild-
hantering. 

I rapporten nämns också Minerva-projektet, det vill säga det EU-projekt som 
mellan åren 2002-2005 haft som syfte att på ett europeiskt plan förbättra förutsätt-
ningarna för digitalisering inom arkiv, bibliotek och museum samt skapa en 
webbplats där erfarenheter skall kunna utbytas samt där kulturskatter från hela 
Europa ska kunna beskådas. Minerva-projektet resulterade även i en handbok om 
digitalisering kallad Good practices handbook (2004) och denna handbok kom-
mer också studeras i denna uppsats. 

Det i dags dato senaste svenska tillskottet när det kommer till litteratur röran-
de digitalisering av fotografier är Anna Dahlgrens och Pelle Snickars (red.) I 
bildarkivet: om fotografi och digitaliseringens effekter från 2009. I denna studerar 
Dahlgren och Snickars med flera digitaliserings konsekvenser och belyser de nya 
utmaningar som till exempel arkivinstitutionerna står inför då de digitaliserar sina 
fotografier, publicerar dem på nätet och plötsligt står inför det faktum att fotona i 
publiceringsögonblicket blir tillgängligt för aktörer som exempelvis Wikipedia. 

Jämte Good practices handbook är litteratur som Oulies Digitalisering av fo-
tosamlingar samt Dahlgren och Snickars I bildarkivet: om fotografi och digitali-
seringens effekter viktig, relevant litteratur som jag absolut kommer att använda 
mig av i mitt arbete. De erbjuder vägledning för den som har tänkt sig att påbörja 
en effektiv digitaliseringsverksamhet samt tar upp viktiga frågor och problematik 
som alla aktiva aktörer inom området bör känna till. 

Det som jag anser saknas i den befintliga litteratur rörande digitalisering av 
fotografier är en direkt skildring av hur det faktiskt går till när teori omsätts i 
praktik. Jag efterlyser en ren dokumentation av en verksamhet som mer eller 
mindre arbetar utefter riktlinjer sammanställda av till exempel tidigare nämnda 
arbetsgrupper från projektet ”Bilddatabaser och digitalisering - plattform för 
ABM-samverkan”. Till följd av avsaknaden av en sådan dokumentation finns 
därmed heller inga direkta dokumenterade problem som uppkommit som en följd 
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av praktiskt arbete och jag anser att sådana behöver studeras för att det överhu-
vudtaget skall vara möjligt att till exempel förstå vilka problem som uppstår och 
hur dessa skall kunna åtgärdas. Det är en sådan dokumentation samt frågor som 
uppkommit under arbetets gång jag hoppas på att kunna tillföra forskningsläget 
inom ämnet digitalisering av fotografier. 

Teoretiska utgångspunkter och frågeställningar 
Digitalisering är som till synes ett mycket brett och omdiskuterat ämne inom 
ABM-sektorn. Forskare och yrkesutövare inom varje enskilt område har en egen 
uppfattning om vad digitalisering egentligen betyder och fyller för funktion, dess-
utom skiljer sig förhållningssättet till digitalisering åt beroende på val av ABM-
inriktning. Exempelvis så frågar sig museitjänstemannen hur man digitaliserar en 
oljemålning eller ett föremål medan arkivarien snarare frågar sig hur man skall 
förhålla sig till proveniensprincipen vid digitalisering av allmänna handlingar. 

Mina teoretiska resonemang bygger på tidigare forskares funderingar kring 
vilka positiva effekter digitaliseringen medför samt vilken problematik som följer 
i digitaliseringens fotspår. Till exempel är tydliga fördelar med digitaliseringen att 
man kan ordna tidigare oordnade fotografier, öka tillgängligheten, långtidsbevara 
samt minska slitaget på originalfotografierna. Å andra sidan måste man fråga sig 
vad som händer med proveniensen vid bildbehandling, vem som har upphovsrätt 
till den digitala kopian samt om en digital kopia verkligen kan ersätta originalet, 
en fråga som bland annat Anna Dahlgren utreder i sin text. Till exempel påvisar 
Dahlgren hur man vid digitalisering av fotografier fokuserar väldigt mycket på 
motiv och glömmer bort att den fysiska papperskopian i sig kan inneha ett bety-
dande forskarvärde. Vidare påvisar hon att det nya, växande intresset för just pap-
perskopian som fysiskt föremål är något som kan vara ett resultat av just digitali-
seringen och den digitala kopians begränsningar. En intressant teori eftersom den 
tydligt påvisar hur utveckling leder till nya tankar om ursprunget. Papperskopians 
värde som fysiskt föremål kommer att belysas ytterligare i uppsatsens senare del 
om bland annat originalfotos värde som just original. 

Det huvudsakliga ämnet för denna uppsats kommer vara digitalisering av fo-
tografier och detta kommer att undersökas utifrån ett arkivvetenskapligt perspek-
tiv. Därför kommer fokus också att ligga på digitaliseringens roll inom arkivsek-
torn. Dispositionen av uppsatsen ser ut som så att inledningsvis följer en kort be-
skrivning av hur man traditionellt kan ha ordnat och förtecknat fotografier på ett 
vanligt svenskt arkiv. Detta för att läsaren därigenom skall kunna få ett historiskt 
perspektiv på det hela och längre fram kunna se skillnaderna mellan traditionell 
arkivhantering och modern digitalisering. Vidare utreds vad som egentligen rent 
praktiskt sker under digitaliseringsprocessen. Vad är det egentligen som händer då 
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ett fotografi transporteras från arkivboxen till den databas där det blir återsök-
ningsbart för den breda allmänheten? Denna fråga besvaras genom en dokumenta-
tion av en DiBiS verksamhet, verksamheten som specialiserat sig på digitalisering 
av fotografier med lokal anknytning till en liten kustort i södra Hälsingland. Au-
tomatiskt blir följaktligen att belysa fördelarna samt problematiken som kommer i 
och med digitaliseringen. Så vilka är de huvudsakliga fördelarna? Efter att ha stu-
derat DiBiS verksamhet drog jag slutsatsen att de huvudsakliga fördelarna är möj-
ligheterna till ett skapande av ordning, tillgängliggörandet, återsökningmöjlighe-
terna samt möjligheten till långtidsbevaring. Detta diskuteras i kapitlet ”Fördelar 
med digitalisering av fotografier”. Vidare frågar jag mig vilka problem och svå-
righeter som följer i digitaliseringens fotspår. Vad händer till exempel med origi-
nalfotot och hur ska man egentligen förhålla sig till bildbehandling och retusch i 
anslutning till digitalisering? Vad betyder i så fall bildbehandling för provenien-
sen? Övrig problematik som behandlas är upphovsrätt i förhållande till digitalise-
ring och jag frågar mig om man verkligen kan kopieringsskydda en digital kopia 
publicerad på Internet. Detta är även den sista punkten att avhandla inom ramen 
för denna uppsats. 

Källmaterial och metodredovisning 
Min huvudsakliga källa till information inför denna uppsats har varit DiBiS verk-
samhet lokaliserad i Ljusne, Hälsingland. Under en praktikperiod fick jag tillfälle 
att sätta mig in i deras verksamhets praktiska arbetsuppgifter samt möjlighet att 
ställa frågor till de anställda. Kenth Öhman vägledde mig genom verksamhetens 
praktiska arbetsområde och Thommie Nord försåg mig med ovärderligt informa-
tion som DiBiS erhållit från Riksarkivet. Dessutom fick jag till stånd ett möte med 
Ingrid Fallström som är en av eldsjälarna bakom DiBiS verksamhet. Fallström 
som är tidigare kommunarkivarie har inom DiBiS bland annat haft som uppgift att 
i rollen som arkivarie råda och vägleda utifrån ett arkivvetenskapligt perspektiv. 
Detta betyder att DiBiS verksamhet från första stund har haft kännedom om arki-
variens rutiner samt byggts upp och numera arbetar utifrån dessa. För mig, som 
haft som uppgift att dokumentera verksamheten utifrån ett just arkivvetenskapligt 
perspektiv, betydde samtalet med Fallström att jag informerades om arkivveten-
skapens betydelse för digitaliseringsprocessen. Inför skrivandet av denna uppsats 
kunde jag således känna mig förvissad om att arkivvetenskapen är en självklar 
grundsten i sagd verksamhet. 

DiBiS digitaliseringsprocess kommer alltså att ligga som underlag för den be-
tydande del av denna uppsats som heter ”En dokumentation av digitaliseringspro-
cessen med utgångspunkt i DiBiS verksamhet”. I kapitlet dokumenterar jag digita-
liseringsprocessen samt redogör för varför man har valt att gå till väga på ett visst 
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sätt. Dessutom påtalas här hur DiBiS tillvägagångssätt överensstämmer eller skil-
jer sig från de riktlinjer som rekommenderas i annan litteratur. 

Övriga källor till information har varit bildregistret vid folkrörelsearkivet Ar-
kiv Gävleborg i Gävle samt arkivarien på plats, Katarina Nordin. Arkiv Gävle-
borgs fotoregister studerades särskilt inför arbetet med analysens inledande del 
”Hur har fotografier hanterats i det traditionella arkivet?” och Nordin bidrog med 
information om tidigare hantering. Nordins redogörelse samt egen erfarenhet från 
bildregistrering vid Arkiv Gävleborg har legat som underlag för uppsatsens skild-
ring av den traditionella fotohanteringen. 

När det kommer till val av sekundärlitteratur har jag utgått från mitt mycket 
tydligt begränsade forskningsläge, det vill säga digitalisering av just fotografier. 
Jag har således varit mycket noga med att välja litteratur som fokuserar på detta 
och inte för vidlyftigt på digitalisering i stort. Bland här utnyttjad litteratur åter-
finns således Hege Oulies tidigare nämnda Digitalisering av fotosamlinger från 
2003. Oulies text är särskilt viktig då den är det närmaste jag har kommit en väg-
ledning i hur den rent praktiska digitaliseringsprocessen går till. I och med att 
norske Oulie har en rent geografisk förankring i det arkivklimat som liknar vårt 
svenska har jag valt att fokusera på denna även om det rimligtvis skulle kunna 
vara så att det även finns andra vägledningar på internationell eller europeisk nivå. 
Jag gör ett undantag för det europeiska Minerva-projektets Good practices hand-
book eftersom projektet i sig var ett samarbetsprojekt mellan Frankrike, Belgien, 
Italien, Finland, Storbritannien och just Sverige.3 Därför kommer även Good 
practices handbook få ligga som underlag till bland annat uppsatsens inledande 
delar där jag gör nämnda verksamhetsdokumentation av DiBiS. Även Anna Dahl-
grens och Pelle Snickars (red.) I bildarkivet: om fotografi och digitaliseringens 
effekter (2009) har tidigare omnämnts i kapitlet ”Forskningsöversikt”. Som sagt så 
reflekterar Dahlgren och Snickars med flera över konsekvenserna med digitalise-
ringen vilket betyder att deras texter tillför ovärderlig information rörande fram-
förallt digitaliseringens fördelar och problematik. Att Dahlgren och Snickars 
dessutom tillför diskussionen synpunkter ur ett rent arkivvetenskapligt perspektiv 
tack vare sin utgångspunkt ur ett bildarkiv så väger deras text tyngre än till exem-
pel annan litteratur om digitalisering i stort. För övrigt hoppas jag kunna presente-
ra egna infallsvinklar och resultat som jag anser saknas i tidigare litteratur. 

Enskilda citat och begreppsförklaringar har hämtats från nätet eller från litte-
ratur med arkivvetenskaplig anknytning, till exempel har jag använt mig av Wolf-
gang Ernsts Sorlet från arkiven – ordning ur oordning från 2008 och Anna Chris-
tina Ulfsparres (red.) Arkivvetenskap från 1995. 

Vad gällande vilken metod jag använt mig av för att strukturera denna uppsats 
så har jag utgått från den jag anser gör texten mest lättförståelig. För att överhu-
vudtaget kunna framföra uppsatsen på ett så logiskt och förståeligt sätt som möj-

                                                
3Kulturnät Sveriges webbplats. (2005), ”Välkommen till Minerva” 
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ligt ansåg jag att innehållet måste presenteras i kronologisk ordning. Inledningsvis 
erbjuds läsaren alltså den historiska tillbakablicken på hur fotografier hanterats 
traditionellt med utgångspunkt i Arkiv Gävleborg. Vidare följer dokumentationen 
av DiBiS verksamhet och modern arkivhantering i form av digitalisering. På detta 
sätt erhåller läsaren på ett tidigt stadie kunskap om både traditionell och modern 
fotohantering vilket förbereder honom eller henne inför uppsatsens avslutande 
analysdel. Frågorna vad gällande fördelar och problematik har med avsikt place-
rats sist i uppsatsen just för att detta är frågor som uppstår först efter att man för-
stått vad ämnet handlar om rent praktiskt. Avslutningsvis kan förhoppningsvis 
läsaren dra samma slutsatser som uppsatsförfattaren. 
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Den traditionella arkivhanteringen av fotografier 

Hur har fotografier hanterats i det traditionella arkivet? 
Hanteringen av fotografier på olika svenska arkiv skiljer sig naturligtvis åt bero-
ende på vilket slags arkiv det rör sig om. Till exempel så är ett ljud- och bildarkiv 
som specialiserat sig på bland annat lagring av fotografier långt mer strukturerat 
och systematiskt ordnat än ett vanligt pappersarkiv. 

På folkrörelsearkivet Arkiv Gävleborg i Gävle hanteras foton på ett sätt som 
nog kan antas som vanligt förekommande bland övriga liknande arkiv. Arkivet tar 
emot arkivhandlingar från såväl klubbar och föreningar som företag och privat-
personer. Till en del handlingar följer fotografier och dessa kan variera i alltifrån 
mängd och motiv till material och kvalitet. Hur dessa ska hanteras baseras därefter 
helt och hållet på just omständigheter såsom mängd och kvalitet samt att arkivari-
en måste ta ställning till om fotot kan anses vara av högt forskarvärde. 

När en leverans inkommer från en arkivbildare och det är dags att ordna och 
förteckna ser arkivarien ganska snart om arkivet innehåller fotografier på pap-
perskopior. Om det gör det påbörjas snarast en utvärdering och rör det sig om 
färgfoton utesluts en registrering i bildregistret omgående eftersom arkivet har 
valt att fokusera på äldre foton i gråskala. Färgfotografierna avlägsnas från even-
tuella fotoalbum eller plastfickor eftersom materialet i dessa kan skada fotografi-
erna vid långtidsförvaring. Plast innehåller nämligen halter av syra och man vill 
inte riskera att denna fräter sönder papperskopian. Därefter placeras fotografierna 
vanligtvis i vanliga, syrafria fotokuvert och därefter i en arkivbox tillsammans 
med övriga handlingar. Finns information om fotografierna tillgänglig, exempel-
vis på papperskopians baksida, anges denna på kuvertet. I bästa fall även i arkiv-
förteckningen. När man ska föra anteckningar i nära anslutning till papperskopian, 
till exempel på fotokuvertets framsida, är det viktigt att tänka på att man skriver 
med en blyertspenna. Bläckpennor anses på samma sätt som plastfickor kunna 
vara skadliga över tid och man vill inte att eventuell syrahalt i bläcket ska förstöra 
fotot. 

Svartvita fotografier hanteras på samma sätt som färgfoton ifråga om avlägs-
nande av plastfickor och efterföljande placering i syrafria kuvert. Dock med den 
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skillnaden att när det rör sig om svartvita fotografier måste arkivarien även avgöra 
om dessa skall registreras i fotoregistret eller inte. Om fotografierna föreställer 
exempelvis viktiga personer eller en, för arkivbildaren, viktig händelse kan detta 
anses tillföra fotot högt forskarvärde. Detta på grund av att man kan anse det som 
troligt att exempelvis en forskare eller tidigare föreningsmedlem någon gång 
kommer vilja se fotot. Sådana gånger gäller det att fotot vid behov ska vara enkelt 
att återsöka och därför registreras fotot i fotoregistret. En annan aspekt man tar 
hänsyn till är fotografiets utseende. Rör det som om ett eller flera ovanligt vackra 
foton kan arkivarien anse dem värda att registreras i rent estetiskt syfte för att man 
vid exempelvis en rundtur i arkivet ska kunna återsöka dessa och visa upp dem för 
en publik. 

Härefter följer en tydlig gräns mellan den traditionella hanteringen och den 
moderna. På Arkiv Gävleborg har man börjat skanna och digitalisera så där tar 
man dessutom hänsyn till ett fotografis kvalitet. Om fotot är illa åtgånget och man 
befarar att det vid hantering och långtidsbevaring kan komma att förintas kan man 
välja att registrera det för att helt enkelt bevara det inför framtiden så att det finns 
kvar även efter att papperskopian förstörts. Dessutom är detta en metod man kan 
använda sig av i förebyggande syfte för att arkivarien skall slippa plocka fram det 
sköra fotot till besökare och forskare och därigenom påskynda nedbrytningspro-
cessen. Genom en registrering av detta skäl kan forskaren istället ta del av fotot 
via dataskärmen och på så sätt slippa bidra till en destruktiv, fysisk hantering av 
papperskopian. Dock ska man här ha klart för sig att från och med det ögonblick 
man skannar fotot, överför det till datorn och därigenom gör det digitalt tillgäng-
ligt så har man digitaliserat fotot och därmed tagit klivet ifrån den traditionella 
arkivhanteringen. Eftersom digitalisering inte ska behandlas i detta kapitel skall 
inte skanningen eller databasen ägnas ytterligare uppmärksamhet. 

Den traditionella bildhanteringen och registreringen är alltså precis som för-
tecknandet av pappershandlingar en lång process med många moment. I huvudsak 
har det alltså i första hand handlat om att placera fotot i fotokuvert eller mellan 
syrafria pappersark och därefter i fotolådor. Därefter har man traditionellt kunnat 
söka sig fram till fotot i fotolådan genom att gå igenom den huvudsakliga arkiv-
förteckningen över arkivbildarens pappershandlingar. I den har det framgått om 
det finns en serie innehållande fotografier och om dessa i så fall återfinns bland 
handlingarna i arkivboxarna eller om de registrerats i bildregistret. Dessutom 
fanns möjligheten att gå igenom bildregistret, alltså förteckningen över fotolådor-
nas innehåll. Däri fanns vidare information om varje enskilt fotografi, information 
som antecknats på pappersark liknande de sidor som idag återfinns i de digitala 
registren.4 Varje fotografi avhandlades på ett enskilt pappersark och i förtryckta 
fält fyllde man i information om bland annat arkivbildare, arkivnummer, ort, foto-
graf, motiv, fotografiets mått samt placering i fotolådorna. Sedan man fick kopie-

                                                
4E-post och telefonsamtal, korrespondens med Katarina Nordin, arkivarie Arkiv Gävleborg, 11 maj 2010. 
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ringsapparater, eller kopiatorer, började man också kopiera upp fotot på pappers-
arkets baksida.5 Detta bland annat för att vid en återsökning kunna avgöra redan i 
registret om det var värt att börja bläddra i fotolådorna efter originalet. Därefter 
lades fotografiet i fotolådorna, placerat i löpnummerordning om fem foton inom 
varje mapp. Fotografiets löpnummer blev härmed också bildens eget bildnummer 
och i bildnummerordning placerades pappersarket i en av många pärmar. Dessa 
pärmar med innehåll utgjorde alltså det traditionella bildregistret. 

Exempel på svårlösta problem med denna form av bildhantering är bland an-
nat återsökningssvårigheterna. Det fanns möjlighet till återsökning via en enkel 
form av ämnessökning i och med att man i en enskild pärm antecknade på vilka 
foton i fotolådorna man kunde återfinna exempelvis ”porträtt” eller ”landskap”. 
Dock var ju dessa ämneskategorier av praktiska skäl vaga och så övergripande att 
det ändock var svårt att återsöka precisa motiv. Således betydde det att en forskare 
inte precis kunde söka sig fram till en samling fotografier enbart föreställande ex-
empelvis Waldenströmsgatan i Gävle. För att kunna vara behjälplig måste arkiva-
rien veta exakt vad och vart man ska börja leta och utan möjlighet till återsökning 
via metadata innebar det manuell sökning via arkivbildare. Arkivarien och forska-
ren fick därmed påbörja ett omfattande detektivarbete och till exempel börja med 
att gå igenom arkivbildare med lokal anknytning till Waldenströmsgatan. Därefter 
kunde man välja att leta utefter bildregistrets motivbeskrivning och fokusera på 
foton föreställande stadsvyer, gator eller liknande. Klart är att detta var ett oerhört 
tidskrävande och omfattande arbete som inte ens behövde resultera i några träf-
far.6 

                                                
5E-post och telefonsamtal, korrespondens med Katarina Nordin, arkivarie Arkiv Gävleborg, 11 maj 2010. 
6E-post och telefonsamtal, korrespondens med Katarina Nordin, arkivarie Arkiv Gävleborg, 11 maj 2010. 
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Den moderna digitaliseringen av fotografier 

En dokumentation av digitaliseringsprocessen med utgångs-
punkt i DiBiS verksamhet 

Etablering och insamling 
Inom en verksamhet som DiBiS där digitalisering av fotografier står i fokus består 
arbetsprocessen av en hel del faser från det att en bild blir aktuell för digitalisering 
till det att den ligger ute till allmän beskådan på webbplatsen. 

Vid etableringen av digitaliseringsverksamheten behövde man till en början 
utarbeta riktlinjer rörande vilka bilder som skulle samlas in och bearbetas. På Di-
BiS bestämde man sig för att till en början fokusera på gamla, svart-vita fotografi-
er med lokal anknytning till trakten kring Söderhamn. 

Intresset och engagemanget för närområdet ledde genast till att DiBiS rönte 
erkännande och uppskattning från diverse hembygds- och intresseföreningar med 
anknytning till bygden och detta kom att resultera i samarbete mellan organisatio-
nerna. Efter etableringen av riktlinjer rörande vilka foton som skulle vara aktuella 
för digitalisering följde nämligen insamlingsfasen där arbetet kring eftersökning 
och leveranser blev aktuella. Där blev hembygdsföreningar en viktig källa till ma-
terial och kunskap och intresse- och hembygdsföreningarnas ibland ymniga foto-
samlingar är oerhört viktiga för en verksamhet som DiBiS. Detta på grund av att 
dels uppfyller de per automatik kraven på lokal anknytning och dels finns ofta fo-
tografier från en ganska lång tid tillbaka bevarade i och med att många hembygds-
föreningar har en relativt lång verksamhetshistoria. Dessutom finns ofta nyttig 
information om fotograf och motiv bevarad tack vare dokumentation eller helt 
enkelt genom att eldsjälar inom de små föreningarna ofta sitter inne med mycket 
kunskap om sin hembygd och de personer som där levat och verkat. 

Vidare har också det växande intresset från allmänheten bidragit till att en hel 
del privatpersoner skickar eller kommer in med fotografier som de på något sätt 
kommit över eller har i sin ägo. Gensvaret från allmänheten kan bland annat här-
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ledas till den uppmärksamhet som verksamheten erhållit i den lokala pressen, 
bland annat i Söderhamnskuriren och Kustnytt.7 

Ett annat sätt för DiBiS att inhämta material har varit att uppsöka Söderhamns 
museum samt Söderhamns kommunarkiv. Där man kan finna stora mängder mate-
rial från en lång tid tillbaka. I arkivens samlingar finns ofta fotografier bevarade i 
direkt anslutning till pappershandlingar vars nyttiga information ofta kan 
överskrivas på fotografierna. Därigenom har man redan från början tillgång till 
information som kan bidra till exempelvis motivbeskrivning och information om 
fotografen. 

När det kommer till insamling och urval av vilka foton som bör digitaliseras 
skiljer sig DiBiS strategi åt från Hege Oulies rekommendationer. Oulies menar att 
efter insamling bör man inte fokusera på exempelvis de bästa fotografierna eller 
fotograferna först utan se till att man lägger grunden för ett flexibelt, digitalt arkiv 
med varierat innehåll.8 Detta för att bland annat försäkra sig om att man redan på 
ett tidigt stadie bygger upp en databas med bredd som kan tilltala olika grupper av 
besökare om pengar och personal skulle bli en bristvara längre fram. På DiBiS 
står man inför det faktum att man har fotografierna till låns, ibland bara för en kort 
tid. Därför måsta man där istället prioritera de bilder som man har tillgång till kor-
tast tid så att man försäkrar sig om att aktuella bilder hinner digitaliseras innan 
privatpersonen, föreningen eller arkivet begär tillbaka dem. Viktigt att påpeka är 
dock att DiBiS strävar efter att digitalisera en samlings samtliga fotografier precis 
som önskvärt är enligt bland annat Minerva-projektetes Good Practices Handbo-
ok.9 Man lägger upp planeringen utefter tillgång till fotografierna och försöker så 
gott det går att skanna och restaurera samtliga objekt, även om en prioritering 
kanske ändå blir nödvändig. 

Här kan det vara viktigt att inflika att oberoende av vilka fotosamlingar man 
av olika skäl väljer att prioritera finns det en huvudregel för vilka enskilda foton 
som måste gå före. Har man mot förmodan bråttom måste man se till att välja ut 
de bästa versionerna med, precis som Oulies sade, varierat innehåll. Detta för att 
undvika att man till exempel hinner digitalisera tre vackra bilder på en fabrik men 
missar att behandla det enda fotot på arbetslaget. Genom att arbeta för att undvika 
en sådan miss tar man hänsyn till forskningsvärdet som faktiskt är en grundsten 
till att man överhuvudtaget arkiverar och digitaliserar material. 

En annan tumregel bör vara att prioritera illa åtgångna papperskopior, negativ 
och glasplåtar. Detta för att man så fort som möjligt ska kunna placera materialet i 
skyddad miljö och på så vis förhindra fortsatt nedbrytningsprocess till följd av fy-
sisk hantering. 

                                                
7Ekengren, R. (2008), "DiBiS Produktion - ett banbrytande projekt etablerar sig i Ljusne". 
8Oulie 2003, s. 11 
9Minerva-projektets arbetsgrupp 2004, s. 16 
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Man ska vara medveten om att det skulle vara nästintill omöjligt att sätta upp 
en allmän standard eller gemensamma krav på vilka urvalskriterier som ska gälla 
vid digitalisering. Beroende på verksamhet och projekt är urvalsprinciper något 
som måste skräddarsys och utarbetas på plats med möjligtvis hjälp av redan publi-
cerade manualer. Minerva-projektets arbetsgrupp bakom Good Practices handbo-
ok uttrycker detta på följande sätt: 

Exempelvis kan ett projekt som skall skapa en webbaserad resurs för skolor välja att digitali-
sera material med utgångspunkt från läroplanen. Ett museum däremot skulle kunna välja att 
digitalisera sina mest kända samlingar för att öka antalet besökare eller välja att digitalisera 
sina ömtåligaste föremål för att minska behovet av manuell hantering. Detta är naturligtvis 
inte de enda faktorer som påverkar urvalskriterierna. Orsakerna till varför man väljer att digi-
talisera ett visst material varierar från projekt till projekt, liksom skälen till varför man väljer 
att inte digitalisera ett material.10 

Förvaring och skanning av materialet 
Efter insamling av fotografier som kan tänkas var av intresse följer själva digitali-
seringsprocessen där fotografiets väg från arkivboxen till allmänheten fullföljs. 

DiBiS tar förutom vanliga papperskopior även emot negativ och glasplåtar. 
Dessa insamlade fotografier förvaras i ett brandsäkert valv för att på bästa sätt 
uppfylla kriterierna som ställs på förvaringsmiljö från både arkiven och publicera-
de rekommendationer.11 Från det brandsäkra valvet hämtas den fotoserie som skall 
behandlas och därpå följer skanning och bildbehandling, det vill säga arbetet för 
att göra det analoga materialet digitalt.12 

På DiBiS används bland annat skannrarna Epson Perfection V700 Photo och 
CanoScan 4200F samt själva mjukvaran och skannerprogrammet SilverFast Ep-
son-SE. Detta är avancerad teknik utvecklad för att till datorn kunna skanna och 
överföra både papperskopior, negativ och glasplåtar. Rent praktiskt går en skan-
ningsprocess till som så att bilden, negativet eller glasplåten placeras i en efter 
materialet anpassad ram som därefter placeras på skannerns glasskiva. En pap-
perskopia placeras med bilden ner mot glasskivan och negativ och glasplåtar pla-
ceras med emulsionssidan, det vill säga den matta sidan, vänd nedåt. Det är viktigt 
att man vid detta tillfälle ser till att såväl bild som glasskiva är väl rengjord för att 
fotot inte skall förvanskas och i datorn uppträda med fläckar eller märken som 
inte finns på originalfotot. Därefter skall fotot läsas in från skannern till datorn 
och vid skanningstillfället ska programmet Photoshop Elements vara öppnat efter-
som det är till detta bildbehandlingsprogram som bilden senare skall importeras. 
Detta genomförs genom att man öppnar Photoshop Elements, klickar på ”Arkiv” i 
menyraden, klickar vidare på ”Importera” och där väljer ”SilverFast Epson-SE” 

                                                
10Minerva-projektets arbetsgrupp 2004, s. 20 
11Minerva-projektets arbetsgrupp 2004, s. 16 
12Oulie 2003, s. 18 
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för att ge datorn kommandot att importera fotografiet som ligger i just skannern 
med ovanstående namn. 

Vid inläsning av bilden kan man med skannerns egna verktygsfält förhandsvi-
sa bilden så att den blir synlig på datorskärmen och det är i detta läge man redige-
rar en del inställningar innan man ger datorn kommandot att börja skanna bilden 
och importera den till bildbehandlingsprogrammet. En av de inställningar man i 
det här skedet tar itu med är att beskära bilden så pass att man tar bort den synliga 
bit av skanningsramen som fotot eller negativet ligger placerat i inuti skannern. 
Det är också i det här läget man bestämmer storlek på bilden och enligt DiBiS 
standard ska fotografiet i gråskala alltid vara minst 10MB inställt på närmaste 
hundratal dpi (akronym för ”dots per inch” dvs. bildpunkter per tum). En digital 
bild är nämligen helt uppbyggd av massor av små prickar eller bildpunkter, så kal-
lade pixlar. När man betraktar dessa pixlar på avstånd så ser man inte prickarna en 
och en utan tillsammans bildar de det mönster som är den digitala bilden. Det är 
antalet pixlar som avgör bildens punktupplösning, det vill säga hur tydlig och 
skarp fotot uppfattas för det mänskliga ögat. Kontentan är att ju färre pixlar i för-
hållande till visningsformat, desto sämre skärpa och detaljrikedom.13 

Slutligen skall man, innan man påbörjar skanningen, ändra färginställningen 
från gråskala till färg för att vid import få med de nyanser som finns på original-
bilden och inte tvinga på den en av datorn förinställd gråskala. 

När detta är utfört trycker man på ikonen ”Scan” och bilden skannas således 
över till Photoshop Elements. 

Bildbehandling 
Det är i denna fas av digitaliseringsprocessen som man arbetar med att restaurera 
och behandla bilden så att den kommer vara så tydlig och bra som möjligt när den 
senare publiceras på DiBiS webbplats. Det är i detta läge som bilden skall beskä-
ras, ljussättas och behandlas på så sätt att man förtydligar samt tar bort skador 
som kan ha uppkommit över tid. Vissa bilder kan ha utsatts för omild behandling 
eller förvarats på så sätt att det uppkommit skador, till exempel revor eller färg-
skiftningar. Det är sådana skador man här arbetar med att ta bort och syftet är att 
på så sätt återställa bilden till sitt ursprungliga skick. Även skavanker som av 
misstag kan ha avbildats vid tillfället för fotografering, till exempel damm på lin-
sen, åtgärdas här med hjälp av bildbehandlingsprogrammet. Problematik med 
denna form av bildbehandling och retusch kommer att diskuteras längre fram i 
denna uppsats. 

Det praktiska arbetet fortlöper som så att man till att börja med, efter att bil-
den inverterats till bildbehandlingsprogrammet, roterar den för att komma i rätt 
position igen efter att den blivit spegelvänd i skannern. Detta genomförs genom 

                                                
13Oulie 2003, s. 22-23 
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att man klickar på ”Bild” i menyraden, klickar vidare på ”Rotera arbetsyta” och 
där väljer ”Vänd horisontellt”. Har bilden dessutom kanske blivit snedskannad, 
det vill säga hamnat snett i ramen eller skannern, så rätar man upp den genom att 
använda sig av Photoshops mått-verktyg. 

Därefter skall bildens nuvarande RGB-läge ändras till gråskala och därefter 
fortsätter man att beskära och tar bort det man inte beskar redan vid inskanningen. 
Detta eftersom det under inskanningsprocessen handlade om att ta bort det över-
flöd som uppstod vid själva skanningen, till exempel den synliga delen av skan-
ningsramen, medan det här i bildbehandlingsfasen handlar om att behandla det 
som är kvar av själva fotot, det vill säga exempelvis ta bort ytterkanterna, de vita 
kanter som omgärdar motivet på en papperskopia. Detta utförs med hjälp av Pho-
toshops beskärningsverktyg som man använder genom att flytta markören till 
bildfönstret och över bilden dra markören diagonalt från det över vänstra hörnet 
till det nedre högra hörnet och på så sätt skapa en beskärningsram. Efter att den 
linjerade ramen blinkar utefter fotots kanter ändrar man ramens (och således även 
fotots) storlek genom att flytta markören över linjen. Då visas där små ”handtag” 
varpå det bara är att trycka ner den vänstra musknappen, dra i handtagen och såle-
des beskära fotot. 

När detta är utfört ska tonomfånget justeras, det vill säga man balanserar grå-
skalan och fotots svarta och vita toner. En justering av ett fotos svarta och vita to-
ner kan innebära att fotot framstår som mycket klarare och skarpare och fotots 
motiv framgår mycket tydligare för det mänskliga ögat. Till exempel kan en ba-
lansering som gör fotot mindre grådaskigt och grumligt betyda att man plötsligt 
märker att ett duggregn rör upp en sjös vattenyta, en detalj som inte märks lika 
tydligt om fotot av någon anledning blivit grumlig vid ögonblicket för fotografe-
ring. 

För att justera svart- och vitpunkterna använder man sig av kommandot ”Ni-
våer” i Photoshop. Till denna inställning hittar man genom att gå via ”Bild” i me-
nyraden och vidare till ”Ställ in”. På datorskärmen dyker då en ruta upp där fotots 
färgnivåer visas (på vad som liknar ett stapeldiagram) och där kan man göra fotot 
mörkare eller ljusare genom att dra i de svarta, vita och grå pilarna. En tumregel 
här är att dra den svarta samt vita pilen inåt mot mitten precis så långt att de allra 
första vita samt svarta partierna i fotot visar sig. Därefter får man som bildbehand-
lare använda fingertoppskänsla och ”på känn” ställa den grå pilen i ett läge som 
gör att fotot inte blir för mörkt eller för ljust. Denna process gör fotot skarpare ge-
nom att den minskar det grå och förstärker det svarta och vita. 

När tonomfånget är justerat skall skador och oönskade detaljer på fotografiet 
redigeras bort. I Photoshop finns ett verktyg som kallas ”Klonstämpel” och detta 
är det verktyg man på DiBiS använder sig av för att ta bort skador och på så sätt 
återställa fotografiet till dess ursprungliga skick. Dessutom används klonstämpeln 
för att ta bort oönskade detaljer, till exempel damm eller hårstrån som vid fototill-
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fället uppkommit av misstag och inte kan anses vara en detalj som av fotografen 
var önskvärd eller avsedd att avbildas. 

Klonstämpelns funktion är att kopiera en liten yta av bilden och sedan klistra 
in denna över exempelvis skadan och därmed överlappa och dölja den skadade 
ytan. Genom att från verktygspaletten välja ”Klonstämpel”, välja storlek på stäm-
pelns omfång, välja om penselns kanter ska avtecknas som hård eller mjuk (för att 
få skarpa eller suddiga kanter) och därpå hålla ner tangentbordets alt-knapp me-
dan man vänsterklickar med musen så kopierar man en yta från bilden som stäm-
mer överens med ytan runt skadan. Den cirkel man då kopierat kan sedan klonas, 
det vill säga klistras in, över skadan genom att man vänsterklickar eller drar klon-
stämpeln över det skadade området. När man utför detta följer det så kallade hår-
korset med markören och påvisar således den yta som klonstämpeln klonar över 
skadan. 

Det är viktigt att påpeka att med klonstämpeln finns möjligheten att klona 
över inte bara skador och oönskade detaljer utan dessutom måla över motiv. 
Klonstämpeln med sin klonande effekt kan alltså kopiera och bygga på fotot, ex-
empelvis klona ett fönster och klistra in det på en annan yta på fotot. Det är inte 
DiBiS avsikt att göra något av detta i och med att syftet inte är att förvanska bil-
den eller på något sätt förfalska verklighetens motiv utan enbart förbättra och tyd-
liggöra. Som tidigare nämnts så är detta något som kommer diskuteras längre 
fram i uppsatsens utredande kapitel. 

Spara bilden 
Efter att bilden är inläst, justerad, skannad, importerad och bildbehandlad ska den 
sparas på datorn. Detta utförs genom att välja ”Arkiv” i menyraden och vidare 
välja ”Spara som”. Därmed skall bilden namnges, det vill säga tillskrivas ett fil-
namn, och enligt DiBiS föreskrifter skall den tillskrivas ett prefix och ett nummer. 
Prexifet är en bokstavskombination bestående av tre bokstäver som särskilt tillde-
lats bildserien ifråga och numret är en sifferkombination bestående av fem siffror 
där den första bilden i bildserien är 00001. 

Vid spartillfället skall även filformat anges och formatet DiBiS använder sig 
av är TIFF, det vill säga det filformat som anses bevara färg och storlek bäst och 
som länge rekommenderats av alla aktörer inom området, så väl nationellt som 
internationellt.14 

Bilden sparas till bildbehandlarens egen arbetsmapp samt mappen tillägnad 
aktuell bildserie. Därefter kontrolleras bilden av en kontrollant vars uppgift är att 
se till att bilden är rätt skannad, behandlad och sparad innan den läggs i en lista 
och inväntar publicering på webbplatsen. 

                                                
14Oulie 2003, s. 26 
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Textdokument med metadata 
När samtliga fotografier i bildserien är korrekt behandlade skall ett textdokument 
skapas i vilket metadata, det vill säga information om fotografierna, skall sam-
manställas. Detta dokument används sedan bland annat av personen som ska lägga 
in aktuella foton på webbplatsen och där tillskriva varje foto befintlig metadata, 
till exempel år, härkomst och motiv. Textdokumentet skickas även med när foto-
grafierna senare skall återsändas till ägaren. Detta för att ägaren skall delges in-
formation om vad som hänt med fotografierna och hur de ordnats. 

I textdokumentet skall prefix och nummer för varje foto framgå samt årtal, in-
formation från leverantören (till exempel text från kuverten bilden levererades i) 
samt fotots storlek. 

När ett fotografi levereras med en eller flera tillhörande kopior så lämnas des-
sa oskannade men anges ändå på textdokumentet för att antal levererade foton 
skall överensstämma med antalet kontrollerade. Kopiorna noteras under respekti-
ve foto som ”Oskannat” och i bokstavsordning med B som första bokstav, således 
kan ett textdokument se ut på följande sätt: 

 
XPT 00075 1952-05-10 Bergvik & Ala Boardfabrik 6x6 
Oskannat B 1952-05-10 Bergvik & Ala Boardfabrik 6x6 
Oskannat C 1952-05-10 Bergvik & Ala Boardfabrik 6x6 
XPT 00076 1952-05-10 Bergvik & Ala Boardfabrik 6x6 
XPT 00077 1952-05-10 Bergvik & Ala Boardfabrik 6x6 
Oskannat B 1952-05-10 Bergvik & Ala Boardfabrik 6x6 
 
Efter att fotografiet i samband med skapandet av ett textdokument tilldelats 

prefix och nummer ska de skannade negativen förtecknas och packas för att sedan 
kunna levereras tillbaka till leverantören. Negativen stoppas ner ett och ett i därför 
avsedda kuvert och på framsidan av kuverten noteras fotots prefix och nummer, 
till exempel XPT 00075. 

De oskannade dubletterna hanteras på samma sätt med undantaget att på ku-
vertets framsida låter man noteringen ”Oskannat” föregå prefixet och numret. 

Det händer att det kommer in en del färgfotografier till DiBiS men då färgfo-
ton hittills har fått stå tillbaka till fördel för svartvita fotografier så digitaliseras 
inte dessa. Det man gör är att placera dem i egna kuvert på vilka man noterar 
”Färgnegativ”, antal, leverantörens information (till exempel text från kuverten 
fotografierna levererades i) samt årtal. Färgfotografierna levereras sedan tillbaka 
till leverantören i samband med att de svartvita fotografierna också återsänds. 

Vidare skiljer sig DiBiS arbetsmetod från Hege Oulies rekommendationer. 
Oulie menar att det förutom metadata om själva fotografiet också behöver finnas 
manuellt sammanställd information om teknisk metadata, det vill säga information 
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om det digitala objektet/filen.15 Oulie menar att en sammanställning av den teknis-
ka metadatan, till exempel upplösning, filformat och avläsningsmedie, är absolut 
nödvändig vid långtidslagring. Han påpekar att detta kan tyckas överflödigt efter-
som den tekniska metadatan ofta finns tillgänglig i filens automatiskt lagrade me-
tadatafält men påtalar den stora fördelen med att slippa återsöka filen varje gång 
specifik information eftersöks. Till exempel ska man vid problem med att öppna 
filen kunna eftersöka den tekniska metadatan och därmed underlätta återställning. 
Något som endast är möjligt om man först haft framförhållning nog lagra den i 
anslutning till filen. 

Registrering och publicering 
Färdigbehandlade fotografier ska registreras i DiBiS databas och här kommer det 
tidigare skapade textdokumentet till användning. Det är nämligen informationen 
som är sammanställt på detta som skall matas in i systemet jämte fotot. 

För att praktiskt registrera fotot loggar bildbehandlaren in på databasen (som 
utseendemässigt är nästan identisk med DiBiS webbplats) med hjälp av ett använ-
darnamn och lösenord. Därefter bifogar man bilden samt kopierar och klistrar in 
årtal, fritext och format från textdokumentet till databasens fält. 

För återsökningens skull ska också sökord väljas ut och för att göra detta skall 
fotografiet tillskrivas en motivkategori samt ämnesord. Motivkategori kan väljas 
från en lista där man sammanställt åtta vanligt förekommande motivkategorier, 
nämligen verksamhet, föremål, landskap, stadsvy, byggnad, interiör, porträtt och 
grupporträtt. Ibland kan det vara svårt att avgöra vilken motivkategori som passar 
bäst till en bild med varierande inslag men vid ett sådant tillfälle är det upp till 
bildbehandlaren själv att avgöra vilket som är det mest dominerande islaget. Detta 
får således avgöra valet av motivkategori. Efter registrering av bilden då all tillhö-
rande information tillskrivits den digitala kopian sparas allt och publiceras på Di-
BiS webbplats. Därmed blir återsökning via metadata möjlig men man kan också 
på måfå bläddra igenom olika album från olika fotografer eller arkivbildare. 

 
 
 
 
 
 

                                                
15Oulie 2003, s. 49 
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Fördelar med digitalisering av fotografier 

Skapa ordning 
Som redan påtalats så är många fotosamlingar i svenska arkiv något av en vit 
punkt på kartan, ett outforskat område. I varje arkivbox märkt K – fotografier kan 
det ligga tiotals, ja hundratals, mer eller mindre oordnade fotografier som glömts 
bort och försummats just för att ingen riktigt vetat vad man ska göra med dem. 
Detta är inget man kan kritisera arkivinstitutionerna för att ha gjort för precis som 
man idag får prioritera vissa foton framför andra i digitaliseringssammanhang har 
man traditionellt fått prioritera för att överhuvudtaget kunna ordna åtminstone 
några foton i arkivens fotoregister. Det har helt enkelt varit praktiskt och ekono-
miskt omöjligt att lägga ner tid, utrymme och arbetsstyrka på att ordna samtliga 
foton från samtliga samlingar. 

Digitalisering å andra sidan erbjuder aktörerna möjligheten att kunna plocka 
fram de försummade fotografierna och skapa den inre ordning de aldrig haft, även 
om digitaliseringsprocessen inte heller varken är gratis eller helt igenom 
okomplicerad att genomföra. Dock innebär databasernas och Internets nästan 
obegränsade lagringsmöjligheter att det åtminstone i teorin finns det utrymme som 
saknats i arkivhyllorna. I och med digitalisering kan man numera skanna över 
fotografier till datorn och där spara fotografierna i filsystem ordnade i så kallade 
kataloger eller filträd med hierarkisk struktur. Detta skapar en överblick som inte 
varit möjlig att sammanställa manuellt i det traditionella arkivet. Ordningen som 
kommer hand i hand med katalogerna eller filträden är absolut nödvändig om man 
ska kunna hantera en stor mängd foton och veta till vilken samling varje foto hör. 
Förutom möjligheten att lagra foton i datorn har den hierarkiska strukturen inne-
burit att användaren kan ordna och skapa överblick över flera fotosamlingar sam-
tidigt samt spara foton till de mappar som ligger utplacerade i katalogen. 

Skannerns förmåga att göra det analoga digitalt samt datorns katalogstrukturer 
har resulterat i skapandet av en ordning som länge saknats i fotosamlingarnas 
värld. När materialet så var samlat och ordnat kom möjligheten att via databaser 
och Internet föra ut materialet till allmänheten. 

Tillgänglighet och återsökning 
Själva poängen med skapande av ordning är att göra fotografierna tillgängliga och 
främja återsökningen. Precis som nämns i boken I Bildarkivet: Om fotografi och 
digitaliseringens effekter så har faktiskt ordet ”tillgängliggörande” blivit så gott 
som synonymt med digitalisering.16 Just tillgängliggörandet uppfattas ibland som 
det allra främsta argumentet till varför man bör bedriva digitalisering, kanske för 

                                                
16Dahlgren, A. och Snickars, P. (2009), ”I bildarkivet – en introduktion” ur I bildarkivet – om fotografi och 
digitaliserings effekter, s. 25 
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att det är den utåtriktade service som når den breda allmänheten. Som vanlig In-
ternetanvändare är det lätt hänt att det är just tillgängligheten till allt digitaliserat 
material man uppmärksammar medan man inte nödvändigtvis reflekterar över be-
varande- och ordningsaspekterna som uppmärksammas internt bland yrkesut-
övande inom ABM-sektorn. 

Så varför och för vem vill man tillgängliggöra fotografierna genom digitalise-
ring? I första hand har det handlat om att tillgängliggöra, om inte samtliga, så i 
alla fall många av de oordnade fotografierna från arkivboxarna. Målgruppen att 
rikta in sig på var till en början de forskare och arkivbesökare som engagerat ef-
tersökte särskilda fotografier. Deras behov kunde börja tillgodoses i och med att 
digitaliseringen möjliggjorde en omfattande registrering av de oordnade fotografi-
erna. Det stod ju tidigt klart att dessa foton var viktiga i forskningssynpunkt i och 
med att de avbildade historiska ögonblick och liksom pappershandlingar förtjänar 
att uppmärksammas. 

Forskare och andra arkivbesökare kan till en början ha varit den huvudsakliga 
målgruppen men i och med att digitaliseringen möjliggjorde en världsomspännan-
de spridning via Internet kom den nya tillgängligheten att innebära att fler intres-
senter kom till och man insåg värdet av att tilltala fler målgrupper. Den breda all-
mänheten och personer som innan Internet kanske inte ens besökt arkiven kan i 
och med den enorma mängden information på Internet ha erhållit intresse för till 
exempel hembygds- eller släktforskning. I och med Internet blev människor vana 
att via en enkel googlesökning erhålla mycket information på kort tid och detta är 
något som ABM-sektorn nödgats uppmärksamma och tillgodose. Därmed blev 
också den vanliga Internetanvändaren en målgrupp och genom marknadsföring av 
den nya tillgängligheten via webbplatser och återsökningsverktyg hittade allt fler 
personer till tidigare ouppmärksammade foton. På DiBiS har man också ansett 
målgrupperna som bland annat forskare och Internetanvändare men också privat-
personer med lokal anknytning till trakterna runt Söderhamn. I och med att intres-
se- och hembygdsföreningarna liksom arkiven suttit på många oregistrerade foto-
grafier har även här behovet av ett tillgängliggörande funnits och tillgängliggö-
randet har inneburit att intresset vaknat hos tidigare ointresserade. 

En annan målgrupp som uppmärksammas av Fylkesarkivet i Sogn och Fjor-
dane är registratorerna vilket de på följande sätt formulerar i Oulies text: ”Dei vi 
ønskjer å nå med dei digitale bileta er alle brukare av fotodatabasen som er publi-
sert på Internett. Ei anna viktig målgruppe er registratorar. Vi brukar dei digitale 
bileta som grunnlag for registrering av opplysningar til bileta.”17 

Precis som Fylkesarkivet så arbetar DiBiS med tillgängliggörande bland annat 
ur identifieringssyfte. I många fall har information om fotograf och motiv gått för-
lorat och i sådana fall sätter man tilltro till allmänheten för att denna ska kunna 
studera bilden, identifiera motivet och rapportera tillbaka till arkivinstitutionen. På 

                                                
17Oulie 2003, s. 65 
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DiBiS webbplats finns till exempel ett fält under det digitala fotot i vilken åskåda-
ren kan fylla i information om fotot och därefter trycka på ”sänd”-knappen för att 
skicka informationen vidare till DiBiS personal. Därefter får man på DiBiS göra 
en avvägning och jämföra egen och inkommande information innan man tar ställ-
ning till om informationen kan anses vara tillförlitlig nog för att publiceras i an-
slutning till foto. 

Genom att på detta sätt samla och infoga information om fotografier kan 
verksamheter som Fylkesarkivet och DiBiS tillskriva fotot den nya informationen 
och på så sätt tillgodose framtidens forskarbehov. Detta är ett ypperligt exempel 
på hur tillgängliggörandet gagnar båda parter, både arkivet och allmänheten, i och 
med att utbytet av information resulterar i utbyte av kunskap. 

Formulär på DiBiS webbplats som privatpersoner kan fylla i och skicka in om de har särskilda 

upplysningar om ett enskilt fotografi. 

Bevarande 
En del fotografier som kommer in till DiBiS är i väldigt dåligt skick. Ibland har 
negativen rullat ihop sig på grund av att de förvarats på en fuktig plats och i och 
med ålder kombinerat med väta är de sköra och svåra att rulla ut. På Arkiv Gävle-
borg tar man emot handlingar som ibland förvarats på vindar eller i källare så fo-
tografierna som medföljer kan ha blivit både fuktskadade och blekta. I andra fall 
är fotografierna helt enkelt bara så gamla att motiven är på väg att helt blekas bort 
och upphöra att existera. 

I sådana fall är digitalisering räddningen, inte bara för fotografier hos Arkiv 
Gävleborg och DiBiS, utan också internationellt bland annat på Finnmarks Fylke-
bibliotek i Norge. Precis efter Minerva-projektets rekommendationer18 uppger de 
digitalisering som en metod för att skona de ömtåliga originalfotografierna från 

                                                
18Minervaprojektetes arbetsgrupp 2004, s. 12 
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vidare fysisk hantering.19 Digitaliseringen innebär nämligen att inte nog med att 
man kopierar och bevarar foton som är redan illa åtgångna, dessutom kan man 
förhindra vidare åverkan på originalet genom att framställa en, för intresserade, 
digital kopia. 

Dock är det viktigt att framförhålla att det inte bara är en fråga om att bevara 
originalfotot, för att kunna garantera en långtidsbevaring är det också viktigt att 
digitaliseringsverksamheten kan garantera det digitala fotots framtida existens. 
Digital långtidslagring har länge varit en omdebatterad fråga i och med att databa-
ser och Internet varit en osäker lagringsplats med överhängande risker såsom da-
torhaveri och kraschade servrar. För att kunna försäkra bevarande över tid är det 
absolut nödvändigt att utarbeta riktlinjer för back-up och långtidslagring. Metoder 
som använts har bland annat varit att man bränt över de digitaliserade fotografier-
na på disketter eller CD-skivor som sedan, liksom originalfoton, förvarats i kli-
matreglerade, brandsäkra valv. Eftersom både disketter och CD-skivor är nedb-
rytningsbara har det varit absolut nödvändigt att efterhand kopiera upp nya ver-
sioner även av dessa för att inte riskera att tappa data.20 Till synes har detta inte 
varit någon ultimat lösning eftersom den ständiga kontrollen och kopieringen tagit 
tid och arbetskraft från själva digitaliseringsarbetet. Önskvärt har varit att spara 
över filerna till en övergripande server, vilket är en metod som bland annat Finn-
marks Fylkebibliotek anammat. I Oulies Digitalisering av fotosamlinger uppger 
de att de numera lagrar filerna i kommunens server och att det där dagligen görs 
en back-up för att säkra tillgängligheten och bevarandet.21  Andra institutioner, till 
exempel Fylkesfotonettverk Rogaland sparar sina digitala foton både på egna eller 
externa servrar samt på en extern hårddisk för att garantera att även om datorns 
stationära hårddisk skulle haverera finns kopiorna kvar i anslutning till datorn.22 

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att det i det förhållandevis osäkra 
digitala klimatet är nödvändigt att alltid ta det säkra före det osäkra och lagra digi-
taliserade fotografier på mer än ett ställe. På så vis kan man garantera att det finns 
bevarade kopior kvar även om en serverkrasch eller ett datorhaveri skulle radera 
en sparad version. 

                                                
19Oulie 2003, s. 74 
20Oulie 2003, s. 75-76 
21Oulie 2003, s. 76 
22Oulie 2003, s. 78-79 
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Problematik med digitalisering av fotografier 

Originalfotografiets värde som just original 
Innan man kan börja tala om ett originalfotografi måste man fastställa vad som 
egentligen är ett originalfotografi och vad det innebär. I boken Arkivvetenskap av 
bland annat Anna Christina Ulfsparre (red) hänvisar Claes Gränström till Emil 
Hildebrands uppsats från 1903 där Hildebrand ställer sig kritisk till kopior.23  En-
ligt Hildebrand är avskrifter, d.v.s. kopior, av tvivelaktigt värde då äkthet samt 
uppgifter om tillkomst kan ifrågasättas. Detta förhållningssätt kan appliceras på 
digitaliseringsprocessen och underminera dess betydelse om man utifrån Hildeb-
rands påstående menar att äkthet är starkt knutet till originalet och att äkthet är 
viktigt i forskningssammanhang. Nina Lager Vestberg däremot menar att man inte 
kan tala om något original när det kommer till fotografier i och med att man då 
först måste definiera vad ett original är; fotografens föreställningsbild, den kemis-
ka process som sker inuti kameran vid exponeringsögonblicket, filmrullen, nega-
tivet, papperskopian eller något annat.24 Således menar Lager Vestberg att man 
inte kan tala om ett original, än mindre ett så kallat originals enskilda värde gent-
emot exempelvis en digital kopia. I boken I bildarkivet - Om fotografi och digita-
liseringens effekter uttrycker hon sin ståndpunkt på följande sätt: 

Det är faktiskt ingen idé att definiera något som ett original – om inte skepnaden av en kopia 
lurar någonstans i bakgrunden. Att själva ordet ”original” länge var en beteckning på något 
som (ännu) inte hade kopierats är exempelvis talande, och det var inte förrän mot slutet av 
1700-talet som bildkonnotationer som exempelvis ”nyhet”, ”innovation”, eller ”autenticitet” 
började göra sig gällande. En term som ”originalfotografi” är alltså något av en självmotsä-
gelse.25 
 

Däremot påtalar hon senare i texten att den fotografiska skapelsehandlingen ligger 
före exponeringsögonblicket då fotografen lagt grunden för vad som skall bli ett 
fotografi. Vidare att föreställningen om ett fotografis originalitet i högsta grad är 
knuten till det analoga, kemiska fotots tidsålder.26 

Det är utefter denna föreställning jag valt att bygga min tes angående vad 
som, om något, kan anses vara originalfotot. Det kan absolut vara svårt att avgöra 
om exempelvis negativet eller den första papperskopian är vad som ska betraktas 
som original men i det här fallet kommer benämningen ”originalfoto” appliceras 
på den äldsta bevarade versionen av fotot, papperskopian, negativet eller glasplå-
ten. 

                                                
23Ulfsparre, A.C. (red), (1995), Arkivvetenskap, s. 15 
24Lager Vestberg, N. (2009), ”Flytande fotografier – originalitet och upphovsrätt i det digitala arkivet” ur I 
bildarkivet – om fotografi och digitaliseringens effekter, s. 36  
25Lager Vestberg, N. 2009, s. 36 
26Lager Vestberg, N. 2009, s. 38 
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På DiBiS har man tagit ett högst medvetet beslut om att bara tillfälligt låna 
originalfotografierna från dess ägare och/eller upphovsman. Efter att digitalise-
ringsprocessen är avslutad skickas fotografierna tillbaka till ägaren och får därmed 
även fortsättningsvis förbli i dess vård. Detta är en metod som DiBiS valt att an-
vända sig av just för att man bland annat ska slippa den traditionella arkivhanter-
ingen med ordnande och förtecknande i arkivboxar och arkivhyllor. En sådan han-
tering skulle innebära krav på ytterligare anställning av kunnig personal samt att 
man måste anpassa miljön än mer efter de krav som ställs på den yta som ska fun-
gera som arkivlokal. Här spelar ekonomiska faktorer in men en annan anledning 
är också att DiBiS faktiskt har stort utbyte av att låna foton från de redan etablera-
de arkiven, till exempel kommunarkivet. För att kunna upprätthålla en produktiv 
digitaliseringsprocess och ha tillgång till mycket material måste man fortsätta låna 
fotografier på detta sätt och man kan inte förvänta sig att arkiven skulle vilja eller 
kunna skänka sina fotosamlingar till DiBiS. Efter att man avslutat digitaliserings-
processen placeras alltså fotografierna i syrefria kuvert och levereras således till-
baka till ägaren. Det kan förmodas att de där återtar sin tidigare plats i album eller 
arkivboxar. 

Men vad händer då med originalfotot efter att det digitaliserats? Alltfler fors-
kare har börjat fråga sig vilka problem som följer i digitaliseringens kölvatten och 
originalfotografiets öde är något som diskuterats flitigt. Till exempel har en fråga 
varit vad som egentligen händer med originalfotot och om digitaliseringen inte 
innebär att information som kommer i och med originalfotots status som just ori-
ginal går förlorat. Man har alltmer börjat fokusera på den fysiska papperskopian 
eller glasplåten, säkert som en följd av digitaliseringen, och menar att originalet 
säger saker om fotografiet som inte den digitala kopian mäktar göra. Anna Dahl-
gren uppmärksammar originalets värde i I bildarkivet – om fotografi och digitali-
seringens effekter där hon talar om ett växande intresse för ”materiell kultur”, det 
vill säga ett intresse för fotografiet som ett enskilt fysiskt föremål där inte bara 
fotografiets motiv är det viktiga.27 Enligt detta sätt att se på saken så kan inte ett 
fotografi plockas ur sin kontext och digitaliseras för att fullt förstås. Då går man 
miste om exempelvis papperskopians andra dimensioner som till exempel retusch, 
beskärning, slitage, smuts eller anteckningar på ramen eller baksidan.28 Dessutom 
anser Dahlgren att fotografier av en fotograf eller från ett album innehar ett samlat 
värde där den ursprungliga ordningen är viktig i sig. Dahlgren påvisar att en sam-
lings kontext är oerhört viktig men att den förändras då en samling tas ur sin kon-
text och sätts in i ett annat sammanhang. Detta är ett synsätt som påminner myck-
et om arkivvetenskapens tanke om proveniens och hur viktigt det är att hålla ihop 
handlingarna ungefär likadant som arkivbildaren gjorde, detta för att man anses 

                                                
27Dahlgren, A. (2009), ”Tankar om tillgänglighet och fotografier i arkiv” ur I bildarkivet – om fotografi och 
digitaliseringens effekter, s. 63 
28Dahlgren, A. 2009, s. 63 
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förstå ett arkiv utefter dess kontext, inte enskilda handlingar. Dahlgren ger exem-
pel på detta genom att påvisa hur Svenska Dagbladets pressbilder fyllde en funk-
tion som nyhetsbilder då de disponerades i tidningsarkivet men att de fick andra 
funktioner, bland annat som tidsdokument över Stockholm stad, då de donerades 
till Stockholms stadsmuseum 1971.29 

Man kan tycka att vid digitalisering där man kan återsöka ett foto utifrån me-
tadata (men gå miste om de övriga fotografierna från samma serie) sätter in dem i 
ytterligare ett nytt sammanhang och därmed bortser från proveniensprincipen, det 
vill säga ursprungsprincipen. DiBiS har löst detta genom att göra det möjligt att 
inte enbart återsöka fotografier utifrån metadata utan som användare kan man 
också bläddra igenom hela fotosamlingar från exempelvis en enskild fotograf. 
Förklarligt nog är detta något som mest framgångsrikt genomförs om fotografier-
na lånas direkt från fotografen och inte från någon mellanhand som till exempel 
ett arkiv. Kommer fotografierna från kommunarkivet kan de redan ha ordnats och 
plockats ur sin kontext av arkivarien ifråga. Sådana gånger får DiBiS personal lita 
till arkivets information om fotografiernas ursprung och kontext och detta är kan-
ske inte alla gånger helt idealiskt.  

DiBiS metod att hålla ihop fotosamlingar på detta vis har lett till att man åt-
minstone bevarar fotografiernas senaste ordning och låter de digitala kopiorna 
överensstämma med originalens ordning. Detta är så nära man kan komma när det 
gäller att låta den digitala kopian ersätta originalet. Man behåller åtminstone ord-
ningen och motivet även om ”materialets kultur” enbart går att studera genom att 
man som användare får tillgång till originalfotot. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det är av yttersta vikt att bevara origi-
nalfotot och inte försumma detta bara för att digitaliseringen lett till att en version 
av motivet alltid kommer att bevaras. Den digitala kopian är inte att förväxla med 
originalfotot då dess materiella värde är något som inte kan överföras till dator-
skärmen. Detta synsätt stöds av Wolfgang Ernsts följande citat ur boken Sorlet 
från arkiven – ordning ur oordning: 

När arkivets morfologi uppträder i det digitala rummet är det inte bara som matris – i själva 
verket cyber – spatialt grundbegrepp som hänvisar till the two bodies of memory, den fysiska 
respektive den virtuella minneskroppen.30 

Bildbehandling och proveniens 
Som tidigare framgått i dokumentationsavsnittet rörande DiBiS verksamhet så 
bildbehandlar man de skannade fotografierna i bildbehandlingsprogram såsom 
Photoshop. Bildbehandling är något som inte direkt ifrågasätts av tidigare forskare 
utan snarare anses det som en självklar del av digitaliseringsprocessen. Således 
omnämns det utan ifrågasättande av både Hege Oulie och Minervaprojektets 
arbetsgrupp. Detta kan tyckas vara ganska märkligt utifrån ett arkivvetenskapligt                                                 
29Dahlgren, A. 2009, s. 64 
30Ernst, W. (2008), Sorlet från arkiven – ordning ur oordning, s. 92 
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betsgrupp. Detta kan tyckas vara ganska märkligt utifrån ett arkivvetenskapligt 
perspektiv eftersom man inom arkivväsendet månar mycket om proveniens och 
till och med arbetar med utgångspunkt ur proveniensprincipen. Inom arkivveten-
skapen innebär proveniensprincipen att man ska arbeta för ett bibehållande av ar-
kivets ursprungliga ordning.31 I största möjliga mån ska alltså arkivet hållas sam-
man och bibehålla den ursprungliga struktur som det hade hos arkivbildaren. Det-
ta för att man menar att arkivets struktur säger en hel del om hur arkivet ska tolkas 
och att ordningen i sig säger mycket om arkivbildaren och dess verksamhet. 

Nu kan inte proveniensprincipen direkt översättas på bildbehandlingsproces-
sen för bildbehandling har ingenting att göra med att dela upp samlingarna så att 
de därigenom förlorar sin ursprungliga struktur. Däremot anser jag att tanken bak-
om proveniensprincipen som går ut på att värna ursprunget för att förstå helheten 
är något som kan appliceras på bildbehandling och därigenom leda till ett ifråga-
sättande. Till exempel: Vad händer om man vid digitaliseringsprocessen förbättrar 
skärpan på samtliga 121 fotografier från fotografen Johan Persson? Den digitala 
kopian blir måhända ”bättre” än den fysiska men det betyder också att man står 
inför en hel del nya problem och frågor. Till exempel kan man vid en förlust av 
originalfotografierna också gå miste om den vetskapen att fotografen endera arbe-
tade med undermålig kamerautrustning eller själv var en bristfällig fotograf. Kan-
ske kan man till och med dra det så långt som till att säga att framtida forskare 
aldrig kommer att kunna fastställa med vilken kamera fotot togs. Vid en jämförel-
se mellan fotografens två olika kameror skulle man nämligen inte kunna avgöra 
om det enskilda, världsberömda foto togs med den äldre, sämre kameran före fo-
tografens storhetstid eller om det togs vid slutet av hans levnadstid med den 
mycket bättre, luxuösa kamerautrustningen. 

Ett annat exempel kan vara att man vid bildbehandling beskär bort alla ramar 
och därmed går miste om de små handskrivna anteckningarna som omgärdar varje 
motiv. Vid digitaliseringen överförs i och för sig informationen till fotografiets 
formulär för metadata men vid en förlust av originalfotografierna går man för 
evigt miste om den information som kommer med den handskrivna anteckningen. 
Till exempel kommer en forskare därmed aldrig kunna upptäcka att 14 av de där 
121 fotografierna hade anteckningar som var skrivna med en annan handstil än de 
övriga. Således kommer man aldrig att kunna fastställa att den där världsberömda 
fotot troligen inte alls togs av fotograf Johan Persson själv utan av hustrun Moni-
ca. 

Måhända kan sådana här exempel verka triviala och långsökta men faktum är 
att det kan hända och att tydligt är att man vid bildbehandling lägger mer fokus på 
motiv än på hela det fysiska fotografiet. Därmed går man miste om den informa-
tion som kommer med hela det obehandlade fotografiet och man försummar histo-
rien bakom motivet. Det är att inskränka fotografier till att enbart vara sina motiv, 

                                                
31Ulfsparre 1995, s. 15 
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inte en fysisk helhet. Problem som uppstår då man fokuserar för mycket på moti-
vet är ett ämne som tidigare behandlats av Anna Dahlgren och som i denna upp-
sats behandlats i stycket om originalfotots värde som just original. Kanske hade 
man haft mer att vinna på att digitalisera hela fotografiet och minimera bildbe-
handlingens roll eftersom man på detta vis hade fokuserat mer på att göra en ex-
akt, mer forskarvänlig kopia av originalet istället för att endast framhäva motivet. 

Av bildbehandlare omnämns ovannämnda exempel på bildbehandling som en 
metod för att förbättra fotot och således göra det enklare att uppfatta för det 
mänskliga ögat. Ofta handlar det om att restaurera en skadad bild som tack vare 
bildbehandlingsprogrammet återställs till sitt ursprungliga skick och därmed räd-
das till eftervärlden. Ovanstående ifrågasättande har handlat om just den del av 
bildbehandlingen som går ut på att beskära, balansera och vad bildbehandlaren 
anser förbättrar fotografiet och det ska erkännas att det visst fyller en viktig funk-
tion. Problem som påvisats i samband med detta är ganska teoretiska sådana efter-
som jag utgått från exempel på vad som kan hända om originalfotografierna skulle 
försvinna. I förhållande till andra åthävor kan denna så kallade förbättrande bild-
behandling anses som ganska oförarglig, särskilt om man sätter den i kontrast till 
nästa punkt på bildbehandlingslistan, nämligen retuschering. Enligt Kenth Öhman 
på DiBiS är retuschering en kontroversiell fråga och förhållningssätt skiljer sig åt 
från verksamhet till verksamhet. På DiBiS har man valt att fullt ut bildbehandla 
sina fotografier och man retuscherar fotografierna med hjälp av PhotoShop-
programmets klonstämpel. Här står man inför frågan vad som är förbättring av 
fotografier och vad som är förvanskning av verkligheten? Går det ens att kombi-
nera retusch med ett upprätthållande av arkivvetenskapens värnande inställning 
till ursprungsbevarande? Så länge klonstämpeln används för att retuschera bort 
skador som uppkommit på grund av ålder eller oförsiktig behandling kan de flesta 
enas om att det är en åtgärd i bevarandesyfte. Eftersom fotot kommer att fortsätta 
nötas ned av tidens tand kan det anses försvarbart att rädda kvar återstoden av det, 
även om det innebär ett återuppbyggande av bilden med hjälp av ett kloningsverk-
tyg. Detta med hänvisning till arkivariens bevarande och vårdande roll.32 Dock 
kan det bli problem att avgöra vad som kan anses vara förbättrande och återstäl-
lande och inte missvisande och förvanskande. När en verksamhet använder sig av 
retuscherande verktyg åberopas möjligheten att ta bort skavanker, till exempel 
damm på linsen, som av misstag avbildats vid exponeringstillfället. Men vad är ett 
dammkorn och vad är en knapp på en kavaj? Diskussioner med syfte att avgöra 
sådant har bevittnats inom verksamheter med digitalisering som huvudområde och 
inte sällan faller avgörandet på bildbehandlaren ifråga. Ett sådant personligt an-
svar på bildbehandlaren kan anses vara vanligt förekommande och nästan praxis 
eftersom även Minervaprojektets arbetsgrupp påvisar bildbehandlarens avgörande 
roll. De påvisar att bristen på fastställda riktlinjer ifråga om retuschering innebär 

                                                
32Fackförbundet DIK:s webbplats. (2010), ”Arkivarie – yrket, lönen och arbetsmarknaden”. 
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att rekommendationerna i deras Good Practises handbook kan vara ”för strikta 
eller för slappa” beroende på projekt och användare.33 

När det kommer till att avgöra om en fläck ska retuscheras bort eller inte är 
det fingertoppskänsla i kombination med gissningar som får råda. Det som antas 
vara damm men lika gärna kan vara en knapp har ofta retuscherats bort. Är detta 
trivialt och onödigt att ens uppmärksamma? Nej, en retuschering innebär ett per-
manent borttagande av en detalj som i sig sitter inne med ett informationsvärde. 
Detta kan jämföras med att som arkivarie slänga bort en handling bara för att man 
inte är riktigt säker på vad det är. Till exempel kan en så till synes obetydlig detalj 
som en fläck på ett fotografi innebära att identifikation av fotot försvåras. När nå-
gonting ska identifieras och skiljas från vad som endera kan vara ett original eller 
en kopia är det ibland nödvändigt att gå ner på micronivå och jämföra minsta lilla 
detalj och en sådan gång kan en knapp eller ett dammkorn vara av avgörande be-
tydelse. Så även bristen på sådana. Här aktualiseras också Emil Hildebrands tanke 
om att kopior är av tvivelaktigt värde då man inte kan garantera äktheten.34 Detta 
eftersom retuschering faktiskt handlar om att förändra och att man inte kan lita på 
att den digitala kopia som visas på datorskärmen ser likadan ut som den pappers-
kopia som ligger kvar i arkivboxen. 

Sammanfattningsvis kan man säga att vid digitalisering följer oftast ett bild-
behandlingsarbete som medför en förändring av fotot som överensstämmer bättre 
med fotografens och redigerarens fotoförbättrande profession än med arkivariens 
och kulturtjänstemannens tanke om värnande av äkthet och ursprung. En viss 
bildbehandling, till exempel en justering av ljuset efter att fotot mörknat med ål-
dern, kan vara nödvändig och försvarbar då det gäller att restaurera fotografierna 
för eftervärlden. Som bildbehandlare balanserar man dock på en smal gräns mel-
lan förbättring och förvanskning och mest tvivelaktigt är digitaliseringsverksam-
heternas utövande av retuschering, till exempel med hjälp av klonstämpeln. Gi-
vetvis används verktyget inte med avsikt att förvanska fotot utan snarare för att 
återställa det till dess ursprungliga skick. Dock innebär detta att man bortser från 
fotografiets historia bortom motivet, en historia som innehar ett högt forskarvärde 
och om sagt är av yttersta vikt enligt bland annat Anna Dahlgren. 

Precis som Minerva-projektets arbetsgrupp påtalar ligger stort ansvar på bild-
behandlaren ifråga och det vore önskvärt att en arbetsgrupp som Minerva-
projektets utarbetade mer tydliga riktlinjer för hur man ska använda sig av bildbe-
handling och retuschering under digitaliseringsprocessen. Detta för att dels under-
lätta arbetet för digitaliseringsverksamheter, dels för att digitaliseringsprocessen 
ska se ungefär likadan ut oberoende av var i landet verksamheten ligger. Detta 
skulle öka förståelsen och användbarheten inom digitaliseringsområdet på samma 
sätt som Allmänna arkivschemat underlättat och förbättrat den traditionella arkiv-

                                                
33Minerva-projektets arbetsgrupp 2004, s. 36 
34Ulfsparre 1995, s. 15 
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hanteringen. Dessutom skulle man med utarbetade, fungerande riktlinjer (eller 
standarder) som är mer restriktiva ifråga om bildbehandling undvika att den digi-
tala kopian i framtiden kommer anses som värdelös. Ett sådant öde kan gå de digi-
tala kopiorna till mötes om man inte kan garantera att de överensstämmer med 
originalen eller är en förmedlare av den verklighet som fotografen bevittnade. 

Upphovsrätt 
Precis som Nina Lager Vestberg poängterar i boken I bildarkivet – Om fotografi 
och digitaliseringens effekter så krockar ofta ny teknologi med gammal lagstift-
ning och mycket har förändrats sedan det brittiska parlamentet antog den första 
upphovsrättslagen Statute of Anne år 1710.35 Det som i första hand har diskuterats 
i upphovsrättssammanhang har tidigare varit vem som har producerat, haft använ-
danderätt samt ska ha rätt till den ekonomiska vinsten från ett visst fotografi. I och 
med digitaliseringen blev det även aktuellt att diskutera vem som är upphovsman 
samt har den lagliga rätten till den digitala kopian. Ett exempel på detta är det fall 
som diskuteras i början av ovan nämnda bok där det framgår att i juli 2009 påbör-
jades ett legalt förfarande mot Wikipedia-administratören Derrick Coetzee efter 
att denne laddat ner 3000 digitala foton från National Portrait Gallerys databas 
och därefter publicerat dem på det webbaserade uppslagsverket Wikipedia.36 Co-
etzee åberopade principen att konst ska vara allmänt tillgänglig, vi i Sverige skulle 
ha hänvisat till Offentlighetsprincipen, medan National Portrait Gallery hänvisade 
till brittisk lag. Enligt brittisk lag är nämligen fotografiska reproduktioner av foto-
grafier och konstverk upphovsrättsskyddade. Vidare menade National Portrait 
Gallery att de pengar man tjänade på användarlicenser gick till att finansiera digi-
taliseringen av museets samlingar. Således betydde det att den digitaliseringspro-
cess som National Portrait Gallery lagt ner mycket tid och pengar på var något 
som Wikipedia genom Coetzee tagit del av och utnyttjat helt gratis genom omfat-
tande kopiering. Därigenom växer Wikipedia och drar ekonomiska fördelar ge-
nom att ta del av en annan aktörs omfattande arbete. 

Det här är en process som påminner mycket om den, här i Sverige, mycket 
uppmärksammade rättegången mellan fildelningstjänsten Pirate Bay och flera sto-
ra film- och skivbolag. Bolagen ansåg att Pirate Bay begick upphovsrättsbrott ge-
nom att dela filer de inte hade upphovsrätt till och under våren 2009 dömde 
Stockholms tingsrätt de ansvariga bakom fildelningsjätten till fängelse samt att 
betala mångmiljonbelopp i skadestånd.37 Tvisten mellan National Portrait Gallery 
var inte löst när boken I bildarkivet – om fotografi och digitaliseringens effekter 
publicerades så utgången står att vänta på sig. 

                                                
35Lager Vestberg, N. 2009, s. 34 
36Dahlgren, A. och Snickars, P. 2009, s. 9-10 
37Sveriges Domstolars webbplats. (2009), ”Fällande dom i det s.k. Pirate Bay-målet” 
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Förståeligt nog så undermineras ABM-sektorns digitaliseringsarbete då kom-
mersiella medier helt gratis tillåts dra vinst av deras digitala kopior. Dessutom är 
ABM-sektorn redan nu ekonomiskt underställd kommersiella bildföretag som ex-
empelvis Corbis som bedriver handel med original, negativ samt digitala bildrät-
tigheter. Precis som det ges exempel på i I bildarkivet – om fotografi och digitali-
seringens effekter så har detta lett till att arkivens och övriga ABM-sektorns digi-
taliseringsinsatser inte alls kunnat hålla jämna steg med de kommersiella bola-
gens.38 När arkiven och museerna dessutom tvingats se bolagen gå med vinst tack 
vare arkivens och museernas egna bilder har det lett till protester som de ovan 
nämnda samt en vilja att upphovsrättsskydda de digitala kopiorna. Exempel på 
detta är bland annat de försök till att upphovsrättsskydda digitala kopior som 
nämns i I bildarkivet – om fotografi och digitaliseringens effekter: 

Liksom i bildbråket ovan [tvisten mellan National Portrait Gallery och Wikipedia; uppsatsför-
fattarens anteckning] har en återkommande probersten gällt huruvida en digital reproduktion, 
om så fotograferad eller skannad, av ett original ska anses som en kreativ iscensättning värd 
upphovsmannens/kvinnans signatur eller inte. Kungl. Bibliotekets fotografier förfäktar exem-
pelvis uppfattningen att deras namn ska anges i bildtexten på alla digitala fotografiska repro-
duktioner som de utför – trots att det enbart handlar om exakta återgivningar av ett original. 
[…] På Nordiska museet gäller att om en fotograf hanterat en kamera ska dennes namn anges, 
men har en skanner använts anses det inte vara ett fotografiskt verk. // I grund och botten 
handlar frågan om det sätt som minnesinstitutionen förvaltar sina samlingar på, och hur de ser 
på sin egen roll visavi det omgivande samhället. Att digitalisera är långt ifrån någon transpa-
rent handling, men det är heller inte någon kreativ akt vilken potentiellt kan tillförskansa in-
stitutioner rätten till det gemensamma kulturarvet.39 

 
På DiBiS är man också medveten om att man måste ta hänsyn till upphovsrätten 
vid digitalisering. Precis som nämns ovan i kapitlet rörande originalfotografier har 
man löst upphovsrättsfrågan genom att göra det medvetna valet att enbart låna fo-
ton från upphovsmannen eller arkivet som fotografierna disponeras i. Dessutom 
har man för att slippa juridisk problematik tagit beslutet av inte sälja fotografierna 
vare sig i pappers- eller digitalt format. Om en användare av DiBiS webbplats 
skulle hitta ett foto som han eller hon vill köpa och hör av sig till DiBiS vidarebe-
fordrar dem användaren till upphovsmannen eller arkivet för vidare information. 
På så sätt blir inte upphovsrättsfrågan ett problem för DiBiS utan ett eventuellt 
köp genomförs mellan användaren och ägaren till fotot. 

När det gäller nedladdning och eventuellt utnyttjande av DiBiS digitala kopior 
så försöker man förhindra stöld genom att kopieringsskydda fotografierna. Försö-
ker användaren kopiera och spara en bild dyker följande ruta upp: 

 
 
 
 

                                                
38Dahlgren, A. och Snickars, P. 2009, s. 11 
39Dahlgren, A. och Snickars, P. 2009, s. 13-15 
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Genom att göra detta har man på bästa sätt ansträngt sig för att så bra som möjligt 
skydda sina digitala kopior, även om man aldrig kan garantera ett fullständigt 
skydd. Precis som det står i I bildarkivet – om fotografi och digitaliseringens ef-
fekter råder nämligen en laglöshet på nätet och det finns ingen som helst respekt 
för traditionell upphovsrätt.40 

Detta sätt att skydda sin digitala kopia från vidare kopiering säger ju i sig 
självt att DiBiS anser sig vara upphovsman till den digitala kopian. Vad som skul-
le hända om det skulle uppdagas att någon ändå lyckats skapa kopior, trots kopie-
ringsskyddet, går inte att sia om eftersom detta enligt min kännedom ännu inte 
inträffat. Dock kan man anta att DiBiS, i och med kopieringsskyddet, liksom Na-
tional Portrait Gallery skulle betrakta det som stöld. I så fall skulle man även här 
behöva fråga sig om de har rätt att åberopa laglig rätt till de digitala kopiorna av 
de allmänna handlingar som arkiven i grund och botten förfogar över. Anna Dahl-
gren och Pelle Snickars menar följande: 

På många sätt har digitala gränssnitt i allmänhet, och webben i synnerhet varit ett slags terra 
incognita, en osäker terräng där det funnits en rädsla för att bilder ska manipuleras och an-
vändas i otillbörliga sammanhang. På ett plan är det begripligt; på Internet existerar det en 
närmast obefintlig respekt för traditionell upphovsrätt. I den binära världen räcker nämligen 
allt alltid till alla. Digital information är oftast så billig att värdet på den knappt går att mäta, 
och somliga menar därför att upphovsrätten de facto är oförenlig med binär kod. Att ”stjäla” 
kopior i en digital miljö är ju något av en semantisk självmotsägelse – det enda man kan göra 
är att kopiera. […] I praktiken råder dock djungelns lag på nätet, och egentligen kan minnes-
institutionerna inte kontrollera ”sina” bilder om de väl laddat upp dem. Situationen är på 
många sätt just binär; antingen lägger man ut bilder (ett), eller så gör man inte det (noll).41 

 

Till dags dato råder fortfarande delade meningar om hur man ska förhålla sig till 
upphovsrätt till digitala kopior. Dock kan man kanske tolka utgången i Pirate bay-
målet som banbrytande och att man i framtiden kommer vara strängare när det 
gäller upphovsrätt och fildelning över Internet. Hur detta kommer att översättas på 
digitala kopior av arkivens bildmaterial är ännu osäkert men troligen kan lösning-

                                                
40Dahlgren, A. och Snickars, P. 2009, s. 12-13 
41Dahlgren, A. och Snickars, P. 2009, s. 12-13 
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en i tvisten mellan Wikipedia och National Portrait Gallery komma att fungera 
som en fingervisning. 

Klart är i alla fall att det är näst intill omöjligt för digitaliseringsverksamhe-
terna att helt skydda sitt material från kopiering. Ett tydligt exempel på detta är 
den ovan infogade skärmdumpen föreställande den ruta som dyker upp på dator-
skärmen då någon försöker kopiera ett foto från DiBiS webbplats. Tack vare 
bland annat ett vanligt skärmavbildningsprogram, som ibland till och med finns 
inbyggt i datorn, kan man ta ett foto av utvald del av datorskärmen och därmed 
även av det som visas på bland annat webbplatser som DiBiS. Därmed har man 
tagit en kopia av kopian trots spärren på webbplatsen ifråga. 
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Slutdiskussion 

Inledningsvis, när upplägget för denna uppsats redovisades, presenterades en cen-
tral frågeställning som under arbetets gång skulle komma att behandlas. Jag frå-
gade mig hur man hanterat fotografier traditionellt i de svenska arkiven och dess-
utom ställdes frågan hur man hanterar dem idag. Vad händer egentligen under di-
gitaliseringsprocessen då ett fotografi transporteras från arkivboxen till en data-
bas? Efter dokumentationen av den traditionella och moderna fotohanteringen 
följde en analys och jag frågade mig vad som egentligen är fördelaktigt samt pro-
blematiskt med digitalisering? Vilka är de huvudsakliga fördelarna? Vad händer 
med originalfotot och hur ska man egentligen förhålla sig till bildbehandling och 
retusch i anslutning till digitalisering? Vad betyder bildbehandling för provenien-
sen? Hur förhåller man sig till upphovsrätt i förhållande till digitalisering och kan 
man verkligen kopieringsskydda en digital kopia publicerad på Internet? I uppsat-
sen behandlas dessa frågor i kronologisk ordning utefter ovanstående frågeställ-
ning och kommer följaktligen i denna slutdiskussion diskuteras på samma sätt. 

Så hur hanterades egentligen fotografier traditionella i de svenska arkiven? 
Det jag kom fram till efter det inledande kapitlet om traditionell fotohantering var 
att i det traditionella pappersarkivet har man haft svårigheter med att ordna och 
registrera alla fotografier. Plats- och tidsbrist har lett till att fotografierna ibland 
placerats lite huller om buller i arkivboxar och detta har lett till att en återsökning 
av ett särskilt motiv varit svårgenomförbar. Min undersökning resulterade i kän-
nedom om att bildregistren i det traditionella arkivet utgjordes av pärmar där ett 
pappersark per foto redogjorde för bland annat arkivbildare, motiv och vart i de 
stora fotolådorna man kunde hitta fotot ifråga. Det visade sig att den bristfälliga 
återsökningsmöjligheten i kombination med de många oregistrerade fotograferna 
säkerligen lett till att mycket material gått forskare obemärkt förbi. I historiken 
framgår också att när möjligheterna till datoriserad katalogisering kom så betydde 
den teknologiska utvecklingen att man kunde börja skanna in arkivens bilder i da-
tabaser och därmed ordna dem utefter metadata. Denna metod främjade återsök-
ningen och gjorde det möjligt för arkivarien att utifrån sökord leta fram fotografi-
er, bland annat utifrån arkivbildare, ort, fotograf, motiv och så vidare. 

Efter uppsatsens inledande historiska tillbakablick där jag studerade hur foto-
grafier hanterats traditionellt ansåg jag det som en naturlig fortsättning att därefter 
dokumentera den moderna digitaliseringsprocessen. För att detaljerat kunna redo-



39 
 

göra för en sådan studerades DiBiS – Digital bild i Söderhamn, en verksamhet 
som specialiserat sig på just digitalisering av fotografier. Genom att studera DiBiS 
verksamhet uppstod också en del frågor och dessa behandlades i uppsatsens efter-
följande analysdel där digitaliseringens fördelar och problematik studerades. 

Vilka är så de huvudsakliga fördelarna med digitalisering? Jag kom fram till 
att fördelar, samt de främsta anledningarna till att digitalisera materialet, är ska-
pandet av ordning, tillgängliggörandet, återsökningsmöjligheterna samt bevaran-
deaspekten. Just skapandet av ordning är något som jag framförhåller som en klar 
fördel eftersom digitalisering medför att man kan plocka fram vad jag valt att kal-
la ”de försummade fotografierna” och ordna dem på ett sätt som de aldrig tidigare 
ordnats. Tidigare, i det traditionella pappersarkivet, hade det varit såväl praktiskt 
som ekonomiskt ogenomförbart att registrera samtliga fotografier i de begränsade 
fotoregistren och fotolådorna. Med databasernas och Internets nästan oändliga 
lagringsmöjligheter kom dock möjligheten att åtminstone i teorin ordna varje en-
skilt foto. Datorernas filsystem och kataloger gjorde det plötsligt möjligt att lagra 
enorma mängder material men ändå ordna, skapa överblick och göra systemen 
lättnavigerade. 

För att jämföra och underbygga mina teorier studerades facklitteratur som 
bland annat utgjordes av Hege Oulies Digitalisering av fotosamlinger, Minerva-
projektets Good practices handbook samt Anna Dahlgrens och Pelle Snickars 
(red.) I bildarkivet – om fotografi och digitaliseringens effekter. Tack vare Dahl-
gren och Snickars i kombination med studien av DiBiS stod det till exempel tidigt 
klart att möjligheten att tillgängliggöra och återsöka är klara fördelar med digitali-
sering. Det visade sig att man med hjälp av digitalisering och bilddatabaser på In-
ternet når ut till nya målgrupper utöver forskare och arkivbesökare. Till exempel 
är den nya målgruppen den vanliga Internetanvändaren. Denna kan av en slump 
halka in på webbplatsen och därmed känna ett vaknande intresse för arkivens nu-
mera digitaliserade, fotografiska material. Detta material har tidigare bara nått ut 
till de arkivbesökare som har ett redan etablerat intresse och som vetat vad de ef-
tersöker. Jag kunde efter att ha studerat DiBiS verksamhet dra slutsatsen att Inter-
net verkligen har sett till att föra ut fotografierna till allmänheten på ett sätt som 
de traditionella fotolådorna inte kunde göra. 

Jag kom också fram till att tillgängligheten som kom i och med att bilddataba-
serna spreds via Internet ledde till ett utbyte av tjänster mellan digitaliseringsverk-
samheterna och allmänheten. Det världsomspännande tillgängliggörandet bidrog 
nämligen till att allmänheten fick tillgång till fotografierna och därmed kunde del-
ta i ett ovärderligt identifieringsarbete av såväl fotograf som motiv. Detta utbyte 
av information mellan arkiv, digitaliseringsverksamhet och allmänhet genererar i 
ovärderlig kunskap som kommer att vara till stor nytta för framtidens forskare. 
Jag anser att en sådan interaktion mellan digitaliseringsverksamheterna och all-
mänheten är något som bör uppmuntras ytterligare, exempelvis genom ett samar-
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bete mellan digitaliseringsverksamheterna och lokalpressen. Förslagsvis skulle ett 
foto kunna lånas ut av digitaliseringsverksamheten till lokalpressen (naturligtvis 
med fotots ägares tillåtelse). Lokalpressen i sin tur kan publicera fotot, efterlysa 
information om fotograf och motiv samt uppmuntra läsarna till att besöka digitali-
seringsverksamhetens webbplats för vidare information. Detta skulle leda till yt-
terligare marknadsföring för digitaliseringsverksamheten och det är via just mark-
nadsföring man kan nå ut till eventuella intressenter som förhoppningsvis vill 
sponsra de välbehövande digitaliseringsverksamheterna. 

Under mitt arbetes gång kom jag också fram till att en annan klar fördel med 
digitalisering av fotografier är bevarandeaspekten. I min forskning kom jag fram 
till att digitaliseringen är något som har kommit att vara räddningen för de foto-
grafier som är så gamla eller skadade att dess fysiska form är på väg att utplånas. 
Tack vare digitalisering kan åtminstone dessa fotografiers motiv bevaras till efter-
världen i och med att tekniken gör det möjligt att skanna och spara fotografierna 
på en databas. Till skillnad från papperskopian så kan den digitala kopian, vid 
korrekt utförd lagring, tillgängliggöras och beskådas i evinnerlig tid utan att den 
kommer till skada eller bleknar bort med tiden. 

Som framgår i denna uppsats är dock inte digitalisering ett helt igenom obe-
stritt ämne som enbart hyllas för sina fördelar. Tydligt är att det trots alla fördelar 
finns problematik och ett ifrågasättande som allt mera har börjat uppmärksammas. 
Bland annat frågar sig forskare om digitala kopior verkligen fullt ut kan tillgodose 
forskarbehovet samt om en digital kopia verkligen kan ersätta originalfotot. Frå-
gor som dessa behandlas i uppsatsens senare del där jag frågar mig vilka problem 
som följer i digitaliserings fotspår? För att besvara detta tog jag upp de, enligt 
mig, viktigaste frågorna i tre olika kapitel speciellt ägnade åt originalfotografiets 
värde som just original, bildbehandling och proveniens samt upphovsrätt. I sekun-
därlitteraturen fanns stöd som backade upp min teori om att en digital kopia aldrig 
fullt ut kan ersätta ett originalfoto och en slutsats jag kunde dra var att digitalise-
ringsprocessen är helt igenom motivfokuserad. Genom skanning överför man ett 
fotografis motiv till datorskärmen men enligt bland annat Anna Dahlgren sitter 
inte ett fotos värde enbart i motivet. Dahlgren påvisar det växande intresset för 
”materiell kultur”, det vill säga intresset för fotografiet som enskilt, fysiskt före-
mål där retusch, beskärning, slitage, anteckningar och så vidare är minst lika vik-
tiga ur forskningssynpunkt. 

Där kommer man också in på problematiken med bildbehandling och prove-
niens och i kapitlet rörande detta frågar jag mig om bildbehandling innebär ett 
förbättrande eller ett förvanskande av bilden? Jag skulle vilja påstå att man vid 
digitalisering skulle kunna ta bättre hänsyn till ”materiell kultur” genom att digita-
lisera hela fotografiet och bildbehandla och retuschera så lite som möjligt. Till 
exempel så bidrar bortredigering av fotografiets ramar med eventuella handskriv-
na anteckningar till att fotot ser annorlunda ut på skärmen än i verkligheten, ett 
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tillvägagångssätt som visar att mer hänsyn tas till motivet än ett bevarande av ori-
ginalfotots ursprungliga skick. I uppsatsen drog jag slutsatsen att genom att redi-
gera och retuschera så lite som möjligt skulle man kunna garantera att man visar 
en exakt kopia av originalet och därmed inte går miste om till exempel en anteck-
ning på fotografiets nederkant. En sådan anteckning skulle till exempel kunna 
vara helt avgörande då man önskar identifiera fotografen och bör alltså, efter ar-
kivvetenskapens alla regler, bevaras. 

Jag uppmärksammar också arkivväsendets proveniensprincip och drar paral-
leller till bildbehandlingsprocessen. Proveniensprincipen som handlar om att inte 
dela upp samlingar så att de därigenom förlorar sin ursprungliga struktur kan inte 
direkt översättas på bildbehandlingsprocessen men däremot går proveniensprinci-
pens tanke om att värna ursprunget stick i stäv med användandet av retusche-
ringsverktyg vars syfte är att förändra. Jag drog slutsatsen att man inom digitalise-
ringsverksamheterna behöver få tillgång till mer tydliga, gemensamma riktlinjer 
för att kunna bedriva en kvalitativ digitaliseringsverksamhet 

I stycket om upphovsrätt uppmärksammar jag digitaliseringsverksamheternas 
försök till att upphovsrättsskydda sina digitala kopior. Den viktigaste slutsatsen 
efter grundliga studier av DiBiS webbplats samt facklitteraturens exempel från 
verkligheten är att Anna Dahlgren har rätt. Hon menar nämligen att Internets ”vil-
da västern-miljö” gör det näst intill omöjligt att skydda digitala kopior från ytter-
ligare kopiering, detta bevisas också i denna uppsats där det förekommer skärm-
avbildningar som påvisar hur enkelt det är att fotografera vad som visas på dator-
skärmen. Mot skärmavbildningsprogram hjälper inga webbaserade spärrar som 
ska hindra Internetanvändaren från att ladda ner digitala kopior. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att analysera och diskutera digitaliseringspro-
cessen utifrån ett arkivvetenskapligt perspektiv och jag har, precis som jag påtala-
de i inledningen, utgått från arkivsektorn och arkivvetenskapen. Sekundärlitteratu-
ren har haft anknytning till arkivvetenskapen och ABM-området och till min hjälp 
har jag i första hand haft Hege Oulies Digitalisering av fotosamlinger, Minerva-
projektets Good practices handbook samt Anna Dahlgrens och Pelle Snickars 
(red.) I bildarkivet – om fotografi och digitaliseringens effekter. Enskilda citat och 
begreppsförklaringar har hämtats från nätet eller från arkivvetenskaplig litteratur, 
till exempel Wolfgang Ernsts Sorlet från arkiven – ordning ur oordning och Anna 
Christina Ulfsparres (red.) Arkivvetenskap. 

Inför skrivandet av denna uppsats gick jag in med föresatsen att tillföra områ-
det en ren dokumentation av hur en digitaliseringsverksamhet arbetar. Detta skulle 
visa sig bli ett omfattande arbete då tid gick åt till att på plats på DiBiS – Digital 
bild i Söderhamn grundligt studera verksamheten samt att sedan sammanfatta den 
komplicerade digitaliseringsprocessen så pedagogiskt som möjligt. Jag kunde 
konstatera att digitaliseringsprocessen består av flera olika delprocesser från eta-
blering till publicering på webbplatsen. Genom att ingående beskriva alla delpro-
cesser har jag i uppsatsen besvarat de frågor jag ställde inledningsvis, det vill säga 
vad som egentligen händer då ett fotografi transporteras från arkivboxen till all-
mänheten. 

Innan jag gav mig i kast med dokumentationen av DiBiS verksamhet skrev 
jag ett inledande kapitel där jag beskrev hur fotografier hanterats traditionellt ute i 
våra svenska arkiv. Utgångspunkt tog jag i folkrörelsearkivet Arkiv Gävleborg i 
Gävle eftersom jag där bland annat studerat hur man traditionellt hanterat fotogra-
fier. Denna historiska tillbakablick skrevs med syftet att erbjuda läsaren en intro-
duktion till ämnet och för att han eller hon senare skulle kunna se skillnaderna 
mellan traditionell och modern fotohantering. Efter dokumentationen av traditio-
nell och modern fotohantering studerades fördelar och problematik som följer i 
digitaliseringens fotspår. 

Sammanfattningsvis kan man säga att jag har tillfört forskningsläget en utre-
dande studie av digitaliseringens fördelar och problematik men framför allt en ren 
dokumentation av en digitaliseringsverksamhets hantering av fotografier. 
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