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1. Inledning

Den digitala tekniken är idag en naturlig del av det svenska samhället där allt mer 
information  görs  tillgänglig via  databaser  och  webben.  Även  för  de  svenska 
kulturinstitutionerna  har  den  digitala  tekniken  inneburit  stora  förändringar.  I 
dagsläget står man inför flera stora möjligheter och utmaningar  i och med  den 
digitala teknikens potential att nå ut till folket. Grundpelaren i denna ambition är 
digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvet. Genom digitalisering skapas 
nya digitala objekt som för att kunna vara tillgängliga för allmänheten i framtiden 
måste bevaras precis som de fysiska objekt som vårdas och bevaras vid svenska 
kulturinstitutioner.  Det digitala bevarandet blir därmed viktigt för att allt arbete 
med digitaliseringen inte ska gå förlorat i framtiden.

Under  min  utbildning  inom biblioteks-  och  informationsvetenskap  har  det 
förekommit en hel del diskussioner om digitalisering, tillgänglighet och digitalt 
bevarande. Ända sen jag introducerades för digitalt bevarande har de möjligheter 
och  utmaningar som finns inom området intresserat mig. Emellertid är det inte 
bara frågan om bevarandesystem och bevarandetekniker  som  väckt mitt intresse 
utan jag har också funderat över vilka teoretiska antaganden som ligger till grund 
för  olika  bevarandeinitiativ  och  bevarandeprojekt.  När  jag  skulle  skriva  min 
masteruppsats gavs erbjudandet att delta i forskningssamarbetet KUSKO där det 
efterfrågades ett uppsatsarbete med inriktning mot teoretiska antaganden i digitalt 
bevarandearbete.1 I  arbetet  med  att  hitta  digitalt  bevarandeinitiativ  och projekt 
påträffades  att Sverige  har  en  nationell  strategi  för  arbetet  med  digitalisering, 
digitalt  bevarande  och  elektroniskt  tillgängliggörande  för  kulturarvsmaterial. 
Eftersom denna strategi ligger till grund för alla statliga kulturinstitutioners arbete 
med digitalt bevarande ville jag undersöka vilka antaganden och förutsättningar 
som finns i denna strategi.

1 KUSKO: Kunskapssamhällen: Kommunikation och organisation 1800–2020.
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1.1 Bakgrund

1.1.1 Digitalt bevarande och digitalisering

With traditional collections, lack of selection for preservation may not necessarily mean that 
the item will be lost, allowing for a comfort zone of potential changes in criteria for selection 
at a later stage. No such comfort zone exists in the digital environment where non-selection  
for preservation will almost certainly mean loss of the item[...].2

Människan har sedan lång  tid  tillbaka skapat samlingar av både dokument och 
ting. Dessa samlingar har varit mer eller mindre formella samlingar som skapats 
utifrån  olika  syften.  Dessa  samlingar  har  framförallt  associerats  med  arkiv, 
bibliotek  och  museum.3 I  dagens  informationssamhälle  har  samlandets  form 
förändrats vilket har skapat nya ansvarsområden och krav för dessa institutioner. 
Bevarandet  av  digitalt  material  har  blivit  en  ny uppgift  för  dessa  institutioner 
vilket har lett till ett helt ny inriktning inom bevarandearbete.4

Digitalt bevarande handlar om att garantera bevarande och tillgång till digital 
data både idag och för framtida generationer. I och med den ständiga tillväxten av 
elektroniskt material har medvetenheten om utmaningarna som rör säkerställandet 
av  tillgången  till  digitalt  material  ökat.  Den  digitala  teknikens  utveckling  har 
under de senaste femtio åren gått allt snabbare och idag sker ständig utveckling på 
området.  Detta har  ökat kraven på systematiserade strategier för bevarande  och 
urval  av  digital  data.5 Det  finns  olika  metoder  för  bevarande  av  elektroniskt 
material. Oavsett vilken bevarandemetod  som används måste  en digital  samling 
kontinuerligt underhållas  i och  med  datateknologins  oavbrutna  utveckling.6 
Eftersom datateknologin hela tiden utvecklas så sker det ständigt ett åldrande av 
den teknik som under en viss tidsperiod betraktas som den mest aktuella.  Detta 
medför  ett  kontinuerligt arbete  med den digitala  samlingen eftersom det  än så 
länge inte finns någon garanti för att ett visst format kommer vara kompatibelt 
med framtida  datateknologi. Den digitala teknikens rapida utveckling har lett till 
att  elektronisk  data har  gått  förlorat  och  forskare  inom området  anser  att  den 

2 Digital Preservation Coalition (2008), DPC Handbook, s. 42.
3 Hedstrom,  M.  & King,  J.  L.  (2004),  ”On the  LAM: Library,  Archive,  and  Museum Collections  in  the 
Creation and Maintenance of Knowledge Communities”, s. 1f.
4 Hedström, M. (1997), ”Digital Preservation”, s. 189f.
5 Digital Preservation Coalition (2008), DPC Handbook, s. 20f; Becker, C. m.fl. (2009), ”Systematic planning 
for  digital  preservation”,  s.  133f;  Hart,  P.  E.  &  Liu,  Z.  (2003),  ”Trust  in  the  preservation  of  digital  
information”.
6 Hoorens, S. m.fl. (2007), ”Addressing the uncertain future of preserving the past”, s. 1.
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tekniska  utvecklingen  är  en  av  de  största  utmaningarna  för  möjligheten  till 
bevarande.7

En annan problematik med bevarandet av digital data är att det är ett komplext 
material. Digital  data  är  ett  fragilt  media  eftersom  det är  beroende  av  både 
hårdvara och mjukvara. Digitalt material finns även i många olika typer av format 
vilket försvårar bevarandearbetet. Det kan vara allt ifrån en textfil till en databas 
vilket  gör  att  olika  format  kräver  olika  typer  av  tekniker  för  att  möjliggöra 
fullständig bevarande och tillgänglighet av digital data.8

Inom ABM-sektorn  är  digitalt  bevarande  ofta  förenat  med  digitalisering.9 
Digitalisering  går  ut  på  att  man  skapar  ett  nytt  digitalt  objekt  genom  att 
exempelvis fotografera  ett  analogt objekt.  Digitalisering  handlar ofta om att öka 
kulturinstitutionernas  tillgänglighet  genom  att  skapa  digitala  objekt  som  är 
tillgängliga  via  en  databas  eller  via  webben. Under  de  senaste  åren  har 
digitalisering också kommit att innebära en  sorts långsiktigt bevarande.10 I detta 
sammanhang  är det  viktigt  att  skilja på digitaliserat  material  och material  som 
ursprungligen skapats digitalt, så kallade  ursprungsdigitalt material.  Digitaliserat 
material har en analog upplaga och det digitaliserade objektet är ett komplement 
till  denna upplaga  som  både  möjliggör  tillgänglighet  och  bevarande. 
Ursprungsdigitalt  material har  ingen  fysisk  föregångare  och  kan  därför  inte 
betraktas i relation till ett analogt objekt på samma sätt som digitaliserat material. 
Även om digitalisering och digitalt  bevarande är intimt  relaterade så finns det 
stora  skillnader  mellan  tekniska  lösningar  och  administrativa  processer.11 
Digitalisering  handlar  mycket  om att  skapa  nya  digitala  objekt  medan  digitalt 
bevarande  handlar  om  att  bevara  digitala  objekt  oavsett  om  det är 
ursprungsdigitalt material eller digitaliserat material.

Digitalt  bevarande står inför många utmaningar som rör digital  teknik och 
dess  utveckling.  Att  bevara  digitalt  material  är  en  tidskrävande  och  kostsam 
process på grund av den oavbrutna ökningen av elektroniskt material.  Dessutom 
måste denna typ av material  kontinuerligt bearbetas för att  det ska kunna vara 
läsbart  i  framtiden.12 Under  de  senaste  åren  har  medvetenheten  om  digitalt 

7 Digital Preservation Coalition (2008),  DPC Handbook, s. 18ff; Quisbert, H. (2008), ”On long-term digital 
preservation information system”, s. 1f.
8 Hart, P.  E. & Liu, Z. (2003),  ”Trust in the preservation of digital information”, s. 94; Hoorens, S. m.fl.  
(2007),  ”Addressing the uncertain future of preserving the past”,  s.  1;  Deegan,  M. & Tanner,  S.  (2006),  
Digital preservation, s. 13f.
9  Digitaliseringsbegreppet har under de senaste åren används i en mängd olika sammanhang som behandlar  
övergången från analog teknik till digital teknik. I denna uppsats betecknar digitalisering den verksamhet som 
idag sker inom ABM-området där man arbetar med att exempelvis fotografera ett objekt med syftet att bevara 
och tillgängliggöra objektet digitalt. 
1 0 Conway, P. (2010), ”Preservation in the Age of Google”, s. 64ff.
1 1 Conway, P.  (2010), ”Preservation in the Age of Google”, ss. 64–70; Deegan, M. & Tanner, S. (2006),  
Digital preservation, ss. 1–7.
1 2 Digital Preservation Coalition (2008),  DPC Handbook, s. 31ff; Deegan, M. & Tanner, S. (2006),  Digital  
preservation, ss. 5, 29f.
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bevarande ökat och idag finns det många institutioner  och projekt  världen över 
som arbetar med att bevara elektroniskt material. Dock kvarstår det faktum att de 
olika bevarandesystem som är etablerade fortfarande har en del brister och att det 
är  svårt  att  säga  om  de  kommer  att  kunna  garantera  framtida  åtkomst  till 
elektroniskt material.  Idag finns det en mängd olika projekt och satsningar inom 
området.  I  denna  uppsats  ska  Sveriges  nationella  strategi  för  arbetet  med 
digitalisering, digitalt bevarande och tillgängliggörande av kulturarvsmaterial och 
kulturarvsinformation studeras.  Anledningen till  varför jag valt  detta  dokument 
beror på att det utgör grunden för svenska statliga kulturarvsinstitutioners arbete 
med digitalt bevarande.

1.1.2 Sveriges nationella strategi för arbetet med digitalisering av 
kulturarvet och Digisam
Sveriges nationella strategi för arbetet med digitalisering, digitalt bevarande och 
tillgängliggörande av kulturarvsmaterial  utgör grunden för alla svenska statliga 
kulturinstitutioners arbete inom nämnda områden.13 Den nationella strategin utgör 
regeringens satsning på digitalt kulturarv vars övergripande mål med digitalisering 
är  att  arkiv,  kulturella  verksamheter  och  samlingar  ska  bevaras  digitalt  och 
tillgängliggöras  elektroniskt  för  allmänheten.  Under  2009  fick  institutioner, 
medieföretag och myndigheter i uppdrag av regeringen att lämna in underlag för 
att  skapa  en  nationell  strategi  för  arbetet  med digitalisering,  elektroniskt 
tillgängliggörande och bevarande.14 Till följd av detta uppdrag fick Riksarkivet i 
uppgift  att  inrätta  en  samordningssekretariat,  Digisam, som  ska  samordna 
utvecklingsarbetet inom  ovan  nämnda  områden.   Regeringen  inrättade 
sekretariatet  2011  och  sekretariatet  ska  fram  till  2015  samordna  arbete  inom 
digitaliseringsområdet.15 Regeringens  initiativ att  inrätta en nationell  strategi för 
digitalisering,  digitalt  bevarande och tillgängliggörande av elektroniskt  material 
har  en  förankring i  det  europeiska  projektet  Europeana.16 År  2008  tog 

1 3  Fullständig titel: Digit@lt kulturarv. Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och  
digitalt  tillgängliggöra  kulturarvsmaterial  och  kulturarvsinformation  2012-2015.  Strategin  kommer 
fortsättningsvis att benämnas som Digitalt kulturarv och som den nationella strategin.
1 4 Den nationell strategin formulerades av Kulturdepartementet under tre referensgruppsmöten där deltagarna 
bestod  av  representanter  från  ett  antal  statliga  kulturinstitutioner.  E-postmeddelande  från  Sanja  Halling,  
anställd inom Digisam-projektet. [2013-05-07].
1 5 Sverige centralmuseer är: Statens kulturråd, Statens konstråd, Institutet för språk och folkminnen, Statens 
historiska museer, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, Moderna museet, Livrustkammaren 
med Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet, Naturhistoriska riksmuseet, Statens maritima museer, 
Statens  försvarshistoriska  museer,  Statens  museer  för  världskultur,  Arkitekturmuseet,  Statens  musikverk, 
Stiftelsen  Arbetets  museum,  Stiftelsen  Nordiska  museet,  Stiftelsen  Tekniska  museet,  Stiftelsen  Skansen,  
Riksutställningar, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Forum för levande 
historia.  Regeringens  webbplats  >  Ansvarsområden  > Kultur,  medier  och  idrott  >  Aktuella  satsningar  > 
Digit@lt kulturarv > Digisam – ett samordningssekretariat.
1 6  Europeana  är  ett  europeiskt  projekt  som syftar  till  att  göra  Europas  vetenskapliga  och  kulturella  arv 
tillgängligt för allmänheten. Europeana är både ett digitalt bibliotek och ett europeiskt samordningssekretariat 

8



kulturministrarnas råd i EU beslut om Europeanas framtid vilket innebar att alla 
medlemsstater  ska  upprätta  nationella  mål  och  strategier  för  arbete  med 
digitalisering  och elektroniskt bevarande. Detta arbete ska också uppmuntra till 
samarbete  mellan  olika  institutioner  som  arbetar  med  digitaliseringsfrågor. 
Anledningen till att varje medlemsstat ska upprätta egna strategier är för att öka 
antalet poster i Europeanas samling.17

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att studera och analysera framställningen av digitalt 
bevarande i  Digitalt kulturarv och i de dokument som ligger till  grund för den 
nationella  strategin.  Undersökningen  tar  sin  utgångspunkt  Carol  Lee  Bacchis 
policyanalys som  syftar till  att undersöka problemrepresentationer i policy- och 
styrdokument.18 Bacchi  menar  att  en  problemrepresentation  hänvisar  till 
förståelsen av ett problem som antyds i en policy. Bacchi  anser  att vi  genom att 
studera problemrepresentationer kan  synliggöra  vilka tolkningar av  problemen 
som  styr  vilka  åtgärder  som  policydokumenten presenterar.  Policyanalysen 
baseras på antagandet att  samhället  styrs av problemrepresentationer snarare än 
policy- och styrdokument vilket enligt Bacchi motiverar studiet av dessa typer av 
dokument.  Bacchis  policyanalys är  poststrukturalistisk  och har  sin  teoretiska 
grund i Michel Foucaults diskursanalys.19 Genom att undersöka hur ett problem 
framställs blir det tydligt vilka förutfattade begreppsliga och politiska antaganden 
som ligger till grund för en specifik policy. Mina frågeställningar är följande:

• Vilken är den dominerande problemrepresentationen av digitalt bevarande 
i Digitalt kulturarv?

• Hur har problemrepresentationen av digitalt bevarande uppstått?

• Med  vilka  antaganden  och  förutsättningar  är  problemrepresentationen 
beskaffad?

för  digitaliserings- och bevarandefrågor.  Europeana  är  en metadatabas som länkar till  europeiska digitala 
databaser  vilket  möjliggör  att  digitaliserat  kulturarv  finns  tillgängligt  för  en  bred  allmänhet.  En  av 
anledningarna  till  att  EU:s  kulturministerråd  beslutat  om  att  varje  medlemsstat  skall  arbeta  med 
digitaliseringssfrågor  är  för  att  man  ska  kunna  utveckla  och  bredda  Europeanas  databas. Europeanas 
webbplats > About us > Background. Regeringens webbplats > Ansvarsområden > Kultur, medier och idrott 
> Aktuella satsningar > Digit@lt kulturarv.
1 7  Regeringens webbplats  > Ansvarsområden > Kultur, medier och idrott > Aktuella satsningar > Digit@lt  
kulturarv.
1 8 Enligt  Bacchi  definieras  problemrepresentation  följande:  ”A  problem  representation  refers  to  the  
understanding of the 'problem' implied in any policy or rule.”Bacchi, C. L. (2009), Analysing policy, s. xii.
1 9 Bacchi, C. L. (2009), Analysing policy, s. 25ff.
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1.3 Teoretiska utgångspunkter

Denna uppsats har sin teoretiska och metodologiska grund i Bacchis policyanalys. 
I  detta  avsnitt  kommer  jag  redogöra  för  policyanalysens  epistemologiska  och 
ontologiska  grunder.  Inledningsvis  kommer   socialkonstruktionism  och  den 
strukturalistiska och poststrukturalistiska språksynen  att redogöras för. Efter det 
kommer ett avsnitt om Michel Foucault och diskurs som sedan avslutas med ett 
avsnitt om Bacchis problemorienterade policyanalys.

1.3.1 Socialkonstruktionism 
Diskursanalys  har  sin  grund  i socialkonstruktionism.  Diskursanalysen  är 
socialkonstruktionistisk  såtillvida  att  den  bygger  på  idén  att  vår  tillgång  till 
omvärlden  alltid  är  avhängig  sociala  processer.  Dessa  processer  är  vad  som 
möjliggör vår förståelse av verkligheten och det som sker runt omkring oss.  Vår 
kunskap och tillgång till  världen formas och upprätthålls  av social  interaktion, 
både när det gäller distinktionen mellan sant och falskt men också när det gäller 
vad som  betraktas  som  naturligt  och  onaturligt  beteende.20 Enligt  den 
socialkonstruktionistiska  teoribildningen  skapar  detta  sociala  världsbilder  som 
leder till handlingsmönster och världsbilder som är kontingenta, dvs. att de kunde 
ha varit  annorlunda och  att  de förändras över tid.  Människan betraktas som en 
historisk och kulturell varelse vilket medför att vår  kunskap och uppfattning av 
världen präglas  av  historiska  och  kulturella  faktorer.21 Detta  är  något  som 
förankras i den föränderlighet som både vår världsbild och våra försanthållanden 
underkastas i  och med vår kontingenta natur.  Det finns  därmed inga objektiva 
sanningar och därmed ingen objektiv kunskap utan dessa underkastas också den 
sociala dimension som omger människans begreppsvärld.22

Den  socialkonstruktionistiska  teoribildningen  bygger  på  föreställningen  att 
vårt tillträde  till  verkligheten  går  via  språket.  Genom  språket  skapar  vi 
representationer  av  verkligheten  som  inte  är  några  speglingar  av  en  objektiv 
verklighet utan dessa representationer betingar vår förståelse av verkligheten.23 Vi 
skapar  ord och  begrepp  för  sådant  vi  vill  beteckna  och när  vi  växer  upp  så 
socialiseras vi in i ett språk med begrepp och koncept. När vi sedan använder det 
för att kommunicera bekräftas språket i en ständig process vilket determinerar vår 
förståelse  av  verkligheten. Detta  innebär  inte  att  det  inte  finns  någon fysisk 

2 0 Burr,  V.  (2003),  Social  constructionism,  s.  17f;  Winther  Jørgensen,  M.  &  Phillips,  L.  (2000), 
Diskursanalys som teori och metod, ss. 11f, 15.
2 1 Burr, V. (2003), Social constructionism, s. 3f.
2 2 Burr, V. (2003), Social constructionism, s. 3f; Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), Diskursanalys  
som teori och metod, s. 16f.
2 3 Bergström, G. & Boréus, K. (2012), Textens mening och makt, s. 28.
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verklighet. Det finns en fysisk värld, men världen ges betydelse genom  språket 
och dess olika representationer.24

1.3.2 Språk inom strukturalism och poststrukturalism
Diskursanalys handlar om att  genom att  studera språket  synliggöra hur mening 
uppstår. Språket betraktas som ett  meningsbärande socialt  system med en egen 
logik som bidrar till att skapa människans verklighet.

Att språket har en egen logik var något som introducerades inom lingvistiken 
av Ferdinande de Saussure. Saussure hävdade att språket bestod av en fast struktur 
med en egen inneboende logik.  Med detta menas att de ord som vi använder oss 
av i språket har en godtycklig förbindelse till verkligheten eftersom tecken, det vill 
säga ord, inte har någon naturlig anknytning till sin referenspunkt.25 Tecknet träd 
hänvisar  till  fysiska  träd  som finns  i  naturen  men  relationen  mellan  dessa  är 
godtycklig  i  den  bemärkelse  att  det  i  vår  språkanvändning  finns  en  social 
överenskommelse  om att  tecknet  träd betecknar  objektet  träd.  Tecknet  får  sin 
betydelse i relation till andra tecken, dvs. att tecknet får sitt värde genom att det 
skiljer sig från andra tecken.26

Saussure gjorde även en distinktion mellan tecknets språkliga uttryck, parole, 
och  tecknets  innehåll  eller  föreställning,  langue.  Langue är  ett  fast  och 
oföränderligt  nätverk  av  tecken.  Det  är  språkets  struktur.  Parole står  för  det 
konkreta  språkbruket;  hur  människor  använder  tecken  i  konkreta  situationer. 
Parole  bygger på  språkstrukturen,  langue,  som gör konkreta  utsagor  möjliga.27 
Dock har man ofta inom den saussureska strukturalismen betraktat användningen 
av språket, parole, som allt för tillfällig och inkonsekvent för att kunna studeras. 
Därför har man istället valt att titta på språkets bakomliggande struktur,  langue, 
som i stor utsträckning har varit språkvetenskapens huvudsakliga studieobjekt.28

Att användningen av språket skulle  vara problematiskt  att  studera är något 
som poststrukturalisterna vände sig mot. De menade att ett tecken får sin betydelse 
i  förhållande  till  andra  tecken  men  att  relationen  mellan  olika  tecken  är 
föränderlig. Orden kan inte fixeras i en enda fast betydelse utan ordens betydelse 
ändras  alltefter  i  vilket  sammanhang de används.  Det  betyder  inte  att  ord kan 
användas hur som helst, vilket skulle göra språklig kommunikation omöjlig, men 
orden kan inte fixeras vid en definierad betydelse. Inom poststrukturalismen är det 
föränderligheten hos den språkliga strukturen man vill studera. I detta avseende 

2 4 Burr,  V.  (2003),  Social  constructionism,  s.  46f;  Winther  Jørgensen,  M.  &  Phillips,  L.  (2000), 
Diskursanalys som teori och metod, s. 16f.
2 5 Neumann, I. B. (2003), Mening, materialitet, makt, s. 18f; Saussure, F. de (1970), Kurs i allmän lingvistik, 
ss. 93–106.
2 6 Saussure, F. de (1970),  Kurs i allmän lingvistik,  s. 94ff;  Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000),  
Diskursanalys som teori och metod, s. 15f.
2 7 Neumann, I. B. (2003), Mening, materialitet, makt, s. 19.
2 8 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 16f.
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vänder  man  sig  mot den  strukturalistiska  uppfattningen  i  åtskillnaden  mellan 
langue och parole. Det är just användningen av språket som studeras eftersom det 
är där strukturen uppstår, bevaras och förändras.29

1.3.3 Diskurs och Michel Foucault
En diskurs består av utsagor som påverkar hur vi upplever och uttalar oss om något. I 

diskursbegreppet ingår makt eftersom diskursen anses verka determinerande för vad 

som är möjligt att uppleva och hur det är möjligt att tala om något. Diskursens makt 

fungerar avgränsande eftersom den både möjliggör och hindrar vilka utsagor som är 

möjliga  att  uttala.  Diskurser  kan  beskrivas som  något  som  strukturerar  vår 

uppfattning  av  verkligheten.30 Michel  Foucault  betraktas  som  en  av  de  mest 
inflytelserika  teoretikern inom diskursanalysen,  både  när  det  gäller  teori  och 
metod.  Inom  de  flesta  diskursanalytiska riktningar  har  Foucault  blivit  en 
förgrundsgestalt att förhålla sig till. Foucaults författarskap delas ofta in i två olika 
faser,  en  ”arkeologisk”  fas  och  en  ”genealogisk”  fas.  Trots  att  dessa  faser 
överlappar varandra så finns det vissa skillnader mellan hur han arbetade under 
dessa två faser.31

Under Foucaults  arkeologiska fas var han intresserad av att  ”arkeologiskt” 
kartlägga reglerna för vilka utsagor som var möjliga samt vad som betraktades 
som  sant  och  meningsfullt  under  en  viss  historisk  epok.32 Foucault  försöker 
kartlägga diskursiva konventioner och regler för vad som är möjligt att säga om ett 
visst  ämne  eller  en  företeelse.  Foucault betraktar  utsagor  som byggstenar  i  en 
diskurs och vill undersöka relationen mellan olika utsagor på ett specifikt område. 
Enligt  Foucault  finns  det  ingen  objektiv kunskap  eller  sanning eftersom  man 
aldrig kan röra sig utanför diskurserna. Istället intresserar han sig för de diskursiva 
processer där diskurser konstrueras. Genom att studera diskurser kan man titta på 
hur bilder  av  verkligheten konstrueras.33 Detta  antagande  om  verkligheten  är 
socialkonstruktionistiskt i det avseendet att kunskap och sanning betraktas som en 
diskursiv konstruktion.

Foucaults genealogiska arbete består av att han utvecklar en teori om kunskap 
och makt. Foucault anser att makt är något som genomsyrar hela samhället och att 
det både skapar och begränsar handlingsutrymme. Makt är inte bara något som är 
begränsande och utövas av vissa agenter utan  den är utbredd över olika sociala 

2 9 Neumann, I. B. (2003),  Mening, materialitet, makt, s. 20ff; Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), 
Diskursanalys som teori och metod, s. 17f.
3 0 Mills, S. (2004), Discourse, s. 53ff; Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), Diskursanalys som teori  
och metod, s. 19ff.
3 1 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 19.
3 2 Foucault, M. (2002), Vetandets arkeologi, s. 133f; Åkerstrøm Andersen, N. (2003), Discursive analytical  
strategies, s. 8ff.
3 3 Foucault, M. (2002), Vetandets arkeologi, s. 134ff; Åkerstrøm Andersen, N. (2003), Discursive analytical  
strategies, s. 13ff.
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praktiker.  Makt  är förutsättningen för hur  vår sociala  omvärld  skapas  och den 
förutsätter vad som är möjligt och vad som utesluts. Enligt Foucault består makt 
av kontrollmekanismer som upprätthåller vissa diskurser vilka i sin tur styr vad 
som betraktas som möjligt respektive omöjligt. Produktionen av kunskap leder till 
att  makt  skapas  vilket  gör  att  de  förutsätter  varandra.  Foucault  menar  att 
institutionell  kunskap  påverkar  människors  beteende  och  tankesätt  genom  sin 
institutionella  auktoritet  och  makt.  Institutioner  upprätthåller  diskurser  som 
betraktas  som  sanna  och  makt  fungerar  cirkulärt  eftersom  institutioner 
upprätthåller  redan  existerande  maktrelationer  som  sedan  cirkulerar  i  hela 
samhället.  Foucault  menar  att  vi  genom  att  studera  hur  dessa  diskurser  har 
utvecklats kan visa på hur kunskap produceras genom diskursiva processer.34

1.3.4 Vad är problemet?
Focaults  diskursanalys  har både  tillämpas  och  utvecklas  av  efterkommande 
teoretiker.  En  av  dem  är  Carol  Lee  Bacchi  som  använder  sig  av  Foucaults 
arkeologiska och genealogiska metod i sin analys av policy- och styrdokument.  I 
denna uppsats använder jag mig av teoretiska och metodologiska verktyg som är 
inspirerade  av  Bacchis  diskursanalys,  vilken  är inriktad  på  policystudier  inom 
offentlig politik.  Bacchi har sin utgångspunkt  i  frågeställningarna: ”What´s  the 
problem?” och ”What´s the problem represented to be?”  Bacchis diskursanalys 
bygger på antagandet  att hur  vi  väljer  att  beskriva vad som är problemet  i  en 
policy eller ett styrdokument kommer att påverka vad vi anser bör göras.  I varje 
policy och styrdokument  finns det  explicita eller implicita bestämningar av det 
problem som ska lösas med policyåtgärden. Bacchi hävdar att det som presenteras 
i ett policydokument inte är någon objektiv beskrivning av ett problem utan att det 
är  kontextuella  tolkningar av ett  problem.  Genom diskursanalys menar  hon att 
man  kan  frigöra  dessa  tolkningar för  att  visa  på  vilka  antaganden  och 
förställningar som ligger till grund för problemformuleringarna.35

Bacchis analys av policy- och styrdokument baseras  på  antagandet att vi  är 
styrda av  problemrepresentationer snarare  än  av  policydokument.  Det  är 
tolkningen  av  problemen  som  ligger  till  grund  för  specifika  policydokument 
snarare än de problem som de ämnar åtgärda. Genom att identifiera och studera de 
konceptuella premisser som finns implicita i problemrepresentationerna synliggörs 
de  tolkningar  som  ligger  till  grund  för  policydokumenten,  och  genom  att 
problematisera problemrepresentationerna får vi  tillgång till den epistemologiska 
och  ontologiska  grund  som  finns  i  policy-  och  styrdokumenten.36 Bacchis 

3 4 Mills, S. (2004), Discourse, s. 39; Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000),  Diskursanalys som teori  
och metod, s. 20; Åkerstrøm Andersen, N. (2003), Discursive analytical strategies, s. 17ff.
3 5 Bacchi, C. L. (2009), Analysing policy.
3 6 Bacchi, C. L. (2009), Analysing policy, ss. 2–10.
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diskursanalys  har  en  teoretisk  förankring  i  Foucaults  arkeologiska  och 
genealogiska  metod.  Den  arkeologiska  förankringen  återfinns  i  Bacchis 
undersökning  av  problemrepresentationer  och  studiet  av  vilka  antaganden  och 
förutsättningar som ligger till grund för problemet. Det handlar om att identifiera 
nyckelkoncept, dikotomier och kategorier. Bacchi undersöker också vad som inte 
problematiseras i  en  problemrepresentation  och  om  problemet  kan  beskrivas 
annorlunda genom att bland annat titta på kulturella likheter och skillnader.  Med 
denna utgångspunkt  menar Bacchi att vi kan synliggöra  diskursiva konventioner 
och regler för vad som är möjligt att säga om problemet.37 

Bacchis  genealogiska  anspråk  ligger  i  att  hon  även  studerar  hur 
problemrepresentationen har uppstått.  Syftet är att undersöka olika  praktiker och 
processer  som  lett  fram  till  specifika  policy- och  styrdokument  och  hon 
undersöker om det  finns vissa dominerade tolkningar av ett  specifikt  problem. 
Studiet  av  dominerande  tolkningar  handlar  också  om  att  synliggöra  olika 
maktförhållanden.  Bacchi har en tredimensionell syn på makt och försöker lyfta 
fram hur  makt  skapar,  påverkar  och  determinerar  tolkningar  av  problem som 
sedan utmynnar  i  utsagor om problemen i  policy- och styrdokument. Eftersom 
Bacchi försöker  problematisera tolkningar av olika problem vill hon visa på att 
dessa  diskursiva  tolkningar  konstitueras  av  makt.38 I  detta  arbete  försöker  hon 
också klargöra hur problemrepresentationen produceras, förmedlas och försvaras 
och om en tolkning av ett 'problem' kan ifrågasättas och eventuellt ersättas.39

Bacchis  diskursanalys  handlar  alltså  om  att  undersöka  och  analysera 
problemrepresentationer  i  olika policy-  och styrdokument.  Bacchi  menar  att  vi 
genom  att  studera  problemrepresentationer  i  policy-  och  styrdokument  kan 
undersöka  hur  makt  tar  sig uttryck.  Anledningen  till  att jag  har  valt  Bacchis 
diskursanalys är  för  att  jag  ska  studera  hur  tolkningen  av  digitalt  bevarande 
framställs  i  Digitalt kulturarv.  Jag anser att Bacchis diskursanalys passar bra för 
mitt uppsatsarbete eftersom jag ämnar synliggöra den dominerande diskursen om 
digitalt  bevarande som  finns  i  Digitalt  kulturarv och  hur  denna  diskurs  är 
beskaffad.  Eftersom  Bacchis  diskursanalys  också  bygger  på  en  utarbetad 
metodologi så kommer denna att redogöras för under uppsatsens metodavsnitt.

3 7 Bacchi, C. L. (2009), Analysing policy, ss. 35–48.
3 8 Bacchi, C. L. (2009), Analysing policy, ss. 25f, 32–39.
3 9 Bacchi, C. L. (2009), Analysing policy, ss. 10–14, 19.
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1.4 Källmaterial och metodredovisning

I  följande  avsnitt  presenteras  uppsatsens  källmaterial  och  metodredovisning. 
Avsnittet  innehåller  även  reflexivitet och  diskursanalysens  problem. 
Undersökningens metodologiska verktyg är förankrade i Bacchis policyanalytiska 
arbetsmetod vilka kommer redogöras för nedan.

1.4.1 Källmaterial
Mitt källmaterial består av Digit@lt kulturarv. Nationell strategi för arbetet med 
digitalisering, digitalt bevarande och  digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial  
och kulturarvsinformation 2012-2015 samt de besluts- och utredningsdokument 
som ligger  till  grund för  strategin.  Den nationella  strategin  är  producerad och 
utgiven  av  Kulturdepartementet  och utgör  det  beslutsfattande  dokument  som 
reglerar svenska kulturinstitutioners arbete inom digitaliseringsområdet. 

Utöver  Digitalt kulturarv utgörs mitt material av det dokument som uppdrar 
och  inbjuder  svenska  kulturinstitutioner  att  bidra  till  underlag till  en  nationell 
strategi samt de remissvar som inkommit från remissinstanser. Jag har använt mig 
av 26 remissvar från olika svenska kulturinstitutioner.  Antalet remissvar baseras 
på ett totalurval på 29 remissvar vilka alla har studerats. De tre remissvar som 
utelämnas  i  analysen  har  inte  visat  sig  relevanta  för  studien  eftersom de  inte 
uppvisar de diskursiva tendenser som identifierats i det resterande materialet.40

Remissvaren kommer från statliga och regionala kulturinstitutioner.   För att 
det  empiriska  materialet  inte  skulle  bli  för  omfattande  har  jag  använt mig  av 
Kulturrådets  sammanfattande  dokument  som  återger  de  regionala 
kulturinstitutionernas  enskilda  remissvar.  För  att  försäkra  mig  om  att  detta 
sammanfattande dokument återger innehållet  i de regionala kulturinstitutionernas 
remissvar  har  jag  gjort stickprov.  Stickproven  visade  att  Kulturrådets 
sammanfattande  dokumentet  korresponderade  med  stickprovens  innehåll  vilket 
gör att jag bedömer Kulturrådets sammanfattande dokument som representativt för 
de regionala kulturinstitutionernas remissvar.

Utöver  ovan  nämnda  dokument  består  mitt  material  av  olika  typer  av 
dokument,  alla med någon anknytning till den nationella strategin  och Digisam. 
Till att börja med finns de europeiska rådsslutsatser som utgör det beslutsfattande 
dokument som uppmanar alla  medlemsstater att  inrätta  nationella  strategier för 
arbetet med digitalisering  och elektroniskt bevarande.41 Jag har även studerat en 
4 0 De tre remissvar som inte finns med i analysen kommer från Regionalt Samarbete Portalnätverk, Skansen  
och Statens musiksamlingar. Jag har läst de tre remissvaren som inte är med i analysen men då ovan nämnda 
remissvar inte uppvisar de diskursiva tendenser som återfinns i de andra remissvaren så har jag valt att inte ha 
dem i  analysen.  Eftersom jag  ämnar  redogöra  för  den  dominerande  problemrepresentationen  av  digitalt 
bevarande så blir de tre ovan nämnda remissvaren inte relevanta så de inte uppvisar de diskursiva tendenser 
som resten av materialet.
4 1  (2008), Rådsslutsatser 14870/08.
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proposition och  en  av statens offentliga utredningar eftersom de diskuterar hur 
Sveriges kulturinstitutioner ska arbeta med digitalt bevarande.42 Jag har även tittat 
på regeringens  digitala  agenda  för  Sverige  eftersom  den  tar  upp  den  digitala 
teknikens inverkan på kultursektorn.43 Jag har även undersökt det dokument som 
deklarerar  att  ett  samordningssekretariat  ska  inrättas  hos  Riksarkivet  och  den 
promemoria som beskriver hur sekretariatet ska finansieras.44

I avgränsningen av mitt arbete har jag arbetat för att få en heltäckande bild av 
de beslutsfattande och förberedande dokument till den nationella strategin. Som 
med alla politiska beslut omfattas Digitalt kulturarv av en mängd olika dokument. 
Det har varit omöjligt att undersöka alla de dokument som på något sätt tar upp 
och diskuterar  Digitalt  kulturarv och hur svenska kulturinstitutioner ska arbeta 
med digitalt bevarande. Emellertid har jag eftersträvat att inkludera de dokument 
som på något sätt direkt hänvisar till den nationella strategin eller till utformandet 
av den. I Digitalt kulturarv finns referenser till ett antal dokument och därför har 
jag valt att inkludera dem i denna studie.45 I analysen har även andra närliggande 
dokument  inkluderats eftersom  även  de  på  olika  sätt  beskriver svenska 
kulturinstitutioners arbete med digitalisering och digitalt bevarande.46

1.4.2 Reflexivitet och diskursanalysens problem
I  ett  diskursanalytiskt  forskningsarbete  är  forskarens  roll  problematisk. 
Diskursanalys  bygger  på  föreställningen att  samhället  styrs  av  diskurser  vilket 
innebär att även jag som forskare är en del av de diskurser som jag ska undersöka. 
Detta leder till  frågan om det  är  möjligt  att  ställa  sig utanför de diskurser jag 
ämnar  att  studera  för  att  kunna  identifiera  naturaliserade  diskursiva 
konstruktioner.  Alla  människor  har  en  förförståelse  om  olika  samhällsmässiga 
fenomen som präglas av kulturella faktorer.  När man tillämpar diskursanalys är 
det viktigt att forskaren problematiserar sin egen förförståelse som en del av sitt  
arbete för att öka validiteten i sitt arbete.47 Jag har i ca två år studerat biblioteks- 
och informationsvetenskap och inom disciplinen finns det en medvetenhet om de 
problem som rör digitalt bevarande, både när det gäller möjligheten till bevarande 
och den tekniska utvecklingens inverkan på digitalt bevarande.  Detta innebär att 
jag har en förförståelse för detta problem vilket möjliggör en identifiering av olika 

4 2  (2009), Prop. 2009/10:3;  (2009), SOU 2009:15.
4 3  (2011), It i människans tjänst.
4 4  (2010), Promemoria Ku2010/2064/KT;  (2011), Uppdrag Riksarkivet.
4 5 Jag har  inte  studerat  Europa 2020 trots  att  den nämns i  den nationella  strategin.  Jag har valt  att  inte 
inkludera det i min studie eftersom det dokumentet framförallt fokuserar på Europas ekonomiska framtid och 
att det avsnitt som behandlar digitalisering och bevarande beskrivs mycket kortfattat. 
4 6 Kulturrådet  (2009),  Access-projeket;   (2002),  Regeringens  skrivelse  1999/2000:65  -  SESAM;   (2012), 
Kulturarvslyftet.
4 7 Bacchi, C. L. (2009),  Analysing policy, s. 19; Bergström, G. & Boréus, K. (2012),  Textens mening och  
makt, s. 405f; Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 28f.
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problemrepresentationer. Men detta är också en svaghet eftersom jag bidrar till att 
reproducera vissa diskursiva konstruktioner som finns i det empiriska materialet.

Som med all kvalitativ forskning präglas även diskursanalysen av relationen 
mellan  distans  och  närhet  till det  empiriska  materialet.  Det  är  en  fördel  om 
forskaren har kunskap om det studerade fenomenet för att kunna förstå det, men 
då är det också viktigt att distansera sig för att undvika att bli alltför påverkad av 
materialet. Därför  är  det  viktigt med  utarbetade  metodologiska  riktlinjer  där 
tillvägagångssättet redovisas tydligt.48

Ett annat problem som rör diskursanalysen är att den har kritiserats för att vara 
antirealistisk. Eftersom allt  anses vara konstituerat  av språkliga diskurser frångår 
diskursteorin att det finns entydiga tolkningar av språkliga utsagor och tar i och 
med detta avstånd från en positivistisk vetenskapstradition. Inom diskursanalysen 
förnekas det inte att det finns en fysisk verklighet, men teorin förutsätter att det 
inte går att tala om någon objektiv verklighet utanför dess språkliga diskurs. Detta 
har medfört att många har kritiserat teorin för att vara allt för abstrakt i relation till 
vad den ämnar synliggöra.49 Jag har ändå valt  att  använda mig av diskursteori 
eftersom  teorin  erbjuder  mig  en  möjlighet  att  synliggöra  den  dominerande 
tolkningen  av  digitalt  bevarande  som  finns  i  Digitalt  kulturarv.  Genom  att 
använda  diskursanalys  erbjuds  möjligheten  att  studera  språkliga  utsagor  och 
synliggöra  vilka  samband  och  strukturer  som finns  i  mitt  empiriska  material. 
Diskursanalysen  gör  det  även  möjligt  att  titta  på  hur  återkommande  ordval 
tillskrivs viss innebörd och hur detta påverkar vad som är möjligt att säga om ett 
visst fenomen.

Det  finns  olika  åsikter  huruvida  diskursanalysen  ska  betraktas  som  teori, 
metod  eller  som  både  och.50 I  enlighet  med  Lilie  Chouliarakis  och  Norman 
Faircloughs anser jag att diskursanalysen både kan fungera som teori och metod. 
De  menar  att  diskursanalysen  innehåller  teoretiska  aspekter  som  styr de 
metodologiska aspekterna i ett diskursanalytiskt arbete vilket gör att de inte bör 
skiljas åt.  De betraktar diskursteori som en kombination mellan teori och metod 
med tydliga metodologiska verktyg förankrade i dess epistemologiska premisser.51

4 8 Repstad, P. (2007), Närhet och distans, s. 127f.
4 9 Alvesson,  M.  &  Sköldberg,  K.  (2008),  Tolkning  och  reflektion,  s.  467f;  Bryman,  A.  (2011), 
Samhällsvetenskapliga metoder, s. 386f.
5 0 Iver B. Neumann skriver i  Mening materialitet och makt att diskursanalysens  kombination mellan metod 
och  teori  är  problematisk  eftersom en  metod  i  traditionell  mening  innebär  att  forskaren  beskriver  sitt  
studieobjekt från en extern position. Neumann menar att detta motsäger diskursanalysens förutsättning där  
även forskaren ingår i sociala praktiker som denne inte kan ta avstånd ifrån. Neumann, I. B. (2003), Mening,  
materialitet, makt, s. 15.
5 1 Chouliaraki, L. (1999), Discourse in late modernity, s. 16.
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1.4.3 Metodredovisning
I min analys av problemrepresentationen av digitalt bevarande har jag inspirerats 
av Bacchis metodologiska verktyg som baseras på sex frågor i arbetet med texten. 
Bacchis  policyanalys  bygger  på  antagandet  att  policydokument  innehåller 
tolkningar av de problem som de ämnar åtgärda och att dessa tolkningar utgör 
grunden för den politik som sedan bedrivs inom området.52

Arbetet med det empiriska materialet inleddes  med  att ställa följande  fråga: 
Vad  är  problemrepresentationen  i  en  specifik  policy? För  att  identifiera 
problemrepresentationen av digitalt  bevarande i  Digitalt  kulturarv arbetade jag 
med närläsning av dokumentet för att identifiera vad som föreslås i den nationella 
strategin,  och fokuserade framför  allt  på de avsnitt  som beskriver arbetet  med 
digitalt  bevarade. För att kunna urskilja problemrepresentationen läste jag även 
alla de dokument som ligger till grund för Digitalt kulturarv för att kunna se vad 
som problematiseras i de avsnitt som beskriver digitalt bevarande. Detta innebar 
att  jag  läste  allt  mitt  empiriska  material  för  att  kunna  identifiera 
problemrepresentationen  av  digitalt  bevarande.  I  läsningen  av  det  empiriska 
materialet  sökte  jag  efter  återkommande  formuleringar  och  beskrivningar  av 
digitalt bevarande.

Efter  att  ha identifierat  problemrepresentationen arbetade jag med följande 
fråga: Vilka  underliggande  förutsättningar  eller  antaganden  finns  i  
problemrepresentationen? Denna fråga bygger på Foucaults arkeologiska metod 
med syftet att identifiera underliggande konceptuella och politiska premisser i en 
specifik policy.  Jag studerade vilka nyckelbegrepp,  kategorier och dikotomier53 
som används och impliceras i  Digitalt kulturarv samt i de dokument som ligger 
till grund för strategin. För att identifiera dessa begreppskategorier tittade jag på 
återkommande begrepp och hur de används. Jag utgick från en poststrukturalistisk 
språksyn och tittade på hur begreppen används i förhållande till varandra och hur 
de definieras  i  sin  användning.  I samband med  detta  undersöktes  även om de 
återkommande  begreppen  i  det  empiriska  materialet  också  var vanligt 
förekommande  inom tidigare  forskning om digitalt  bevarande.  På  så  sätt  gavs 
möjligheten att se hur en viss typ av terminologi präglar de texter som på olika sätt 
diskuterar och problematiserar digitalt bevarande.

För  att  sedan gå vidare  med  analysen ställdes  den tredje  frågan: Hur har 
problemrepresentationen  uppstått? Denna  fråga  går  i  linje  med  Foucaults 
genealogiska metod med en fokusering på hur en viss problemrepresentation har 
blivit  dominerande.  Jag  gick  återigen tillbaka  till  de  dokument  som ligger  till 
grund för Digitalt kulturarv och studerade dem i kronologisk ordning för att se hur 
problemrepresentationen utvecklas i det empiriska materialet.  För att synliggöra 

5 2 Bacchi, C. L. (2009), Analysing policy, s. 25.
5 3 Definition: Motsatspar.
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problemrepresentationen  studerades  vilka  formuleringar  och  aspekter  som  var 
närvarande i  de  avsnitt  som behandlade  digitalt  bevarande.  Jag  tittade  på  hur 
digitalt  bevarande  beskrevs och  vad  som benämndes som problematiskt  inom 
området.

Efter arbetet med att urskilja hur digitalt bevarande beskrevs  i det empiriska 
materialet gick jag vidare för att studera aspekter och problem som utelämnades i 
problemrepresentationen av digital bevarande. I arbetet med detta utgick jag från 
följande frågor: Vilka problem utelämnas ur problemrepresentationen? Var finns  
det  tystnader?  Kan  man  tänka  annorlunda  om  detta  problem? I  detta  arbete 
studerades  de  aspekter  av  digitalt  bevarande som finns  representerat  i  tidigare 
forskning och i de remissvar som ligger till grund för Digitalt kulturarv men som 
utelämnas  i  problemrepresentationen.  Syftet  med att  identifiera  tystnader  är att 
titta  på  vilka  aspekter  av  digitalt  bevarande  som  finns  problematiserat  i  de 
dokument  som  ligger  till  grund  för  Digitalt  kulturarv men  som  utelämnas  i 
problemrepresentationen.

Därefter  gick  jag  vidare  med  fråga: Vilka  diskursiva  konsekvenser får  
problemrepresentationen? I arbetet med att identifiera diskursiva konstruktioner 
undersöktes  hur  problemrepresentationen  av  digitalt  bevarande  befästes  i  de 
dokument som ligger till grund för den nationella strategin. I detta arbete använde 
jag mig av den genealogiska undersökning som gjordes i fråga tre och tittade på 
den  diskursiva  konstruktionen  av  problemrepresentationen.  Jag  placerade 
problemrepresentationen i relation till  andra aspekter av digitalt bevarande som 
påtalas i Digitalt kulturarv men som inte utgör en del av problemrepresentationen. 
På  så  sätt  ämnade  jag  synliggöra  vilka  diskursiva  konsekvenser 
problemrepresentationen får på synen på digitalt bevarande.

Avslutningsvis  fortskred  arbetet  med  frågorna: Hur  och  var  är 
problemrepresentationen reproducerad? Hur skulle den kunna bli ifrågasatt och  
ersatt? I  arbetet  med  dessa  frågor  undersöktes problemrepresentationens 
förankring i tidigare forskning och i svensk   kulturpolitik inom kulturarvs- och 
digitaliseringsområdet  under  de  senaste  tjugo  åren.  Jag  placerade 
problemrepresentationen  i  relation  till  de  kulturpolitiska  satsningar  som 
genomförts de senaste tjugo åren och jämförde hur  det resonerades kring dessa 
satsningar  i  jämförelse  med problemrepresentationen  i  Digitalt  kulturarv.  I 
samband  med  detta  studerades  problemrepresentationen  och  dess  diskurs  i 
förhållande  till  tidigare  forskning om kulturpolitik  för  att  se  dess  förankring i 
kulturpolitisk utveckling under de senaste decennierna. Jag har i arbetet med dessa 
frågor  tittat  på  återkommande  formuleringar  men fokuserat  på  hur 
problemrepresentationens  innehåll  korresponderar  med  forskning  om 
kulturpolitik.  Slutligen  undersöktes  vilka  aspekter  av  problemrepresentationen 
som kan komma att utvecklas och vad som troligtvis kommer se likadant ut. Detta 
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resonemang  underbyggdes  av  tidigare  forskning  om  digitalt  bevarande, 
remissvarens innehåll och  de resultat som kommit fram i arbetet med fråga fem 
och sex.

I detta uppsatsarbete används en form av diskursanalys både som teoretisk 
bakgrund och med metodologiska verktyg. Emellertid finns andra metoder som 
också  kunde  ha  använts  i  arbetet.  Istället  för  diskursanalys  hade  jag  kunnat 
använda  mig  av  exempelvis  argumentationsanalys  som  metod.  I  ett  sådant 
analysarbete hade jag kunnat titta på hur argumentationen struktureras och därmed 
synliggöra vad som argumenteras för eller emot. Det hade även varit möjligt att 
genomföra  en  retorikstudie  där  jag  undersökt  hur  ethos,  logos  och  pathos 
representerats  i  det  empiriska  materialet.  Dock  hade  urvalet  av  materialet 
förändrats  vid  en  retorikstudie  för  att  tydligare  kunna  identifiera  avsändarens 
positionering och framställning, ethos och pathos. Det finns även en mängd olika 
diskursanalytiska inriktningar som hade passat i  denna undersökning. Jag anser 
dock att Bacchis policyanalys passar bra för detta arbete eftersom den erbjuder ett 
sätt att synliggöra den dominerande tolkningen och diskursen som omger digitalt 
bevarande i Digitalt kulturarv.  Genom att identifiera problemrepresentationen av 
digital bevarande erbjuds ett synliggörande av vilka antaganden som påverkar och 
determinerar hur digitalt  bevarande framställs  och uppfattas  i  den diskurs som 
omsluter digitalt bevarande i det empiriska materialet.

1.5 Forskningsöversikt

Digitalt bevarande är ett forskningsområde vars omfattning har ökat kraftigt under 
de  senaste  årtiondet. Framför  allt  har  forskningen  handlat  om  olika 
bevarandesystem och vad arbetet med digitalt bevarande innebär,  men också om 
vem  som  ansvarar  för  det  digitala  bevarandet.  Mycket  forskning  om  digitalt 
bevarande problematiserar och redogör för vilka typer av bevarandestrategier som 
är mest effektiva för olika typer av digitala dokument.54 Ofta undersöks vilka olika 
typer av strategier och riktlinjer som är mest  effektiva och långsiktiga när det 
gäller digitalt bevarande, vilket sedan resulterar i förslag på konceptuella modeller 
som en institution eller organisation kan använda för att planera sitt arbete med 
elektroniskt bevarande.55 Ofta förekommer olika typer av riskbedömningar som en 
viktig del av modellerna för att undvika att stora mängder data går förlorade.56 Det 

5 4 Dappert, A. m.fl. (2008), ”Preservation Policy and Strategy Models”; Deegan, M. & Tanner, S. (2006),  
Digital  preservation;  Runardotter,  M.,  Mörtberg,  C.  & Mirijamdotter  (2011),  ”The  Changing  Nature  of 
Archives: Whose Responsibility?”; Zhu, B. m.fl. (2012), ”Digital repository”.
5 5 Becker,  C.  m.fl.  (2009),  ”Systematic  planning  for  digital  preservation”;  Dappert,  A.  m.fl.  (2008),  
”Preservation Policy and Strategy Models”.
5 6 McGovern, N. Y. & McKay, A. C. (2008), ”Leveraging Short-term Opportunities to Address Long-term 
Obligations”.
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finns många olika typer av handböcker som gör detaljerade redogörelser för alla 
de  aspekter  som rör  digitalt  bevarande  med  allt  ifrån definition  av  begreppet 
”bevarande”,  till  genomgående  beskrivning  av  hur  man  ska  planera  och 
genomföra  ett  bevarandearbete.  Ett  exempel  är Preservation  Management  of  
Digital Materials: The Handbook som syftar till att fungera som en guide i arbetet 
med  digitalt  bevarande  och  använder  det  livscykliska  perspektivet  i  synen  på 
digitalt  bevarande.57 Med det  livscykliska  perspektivet  betraktas  digitala  objekt 
utifrån  hur de har skapats, vilket medför en mer omfattande syn på hur digitala 
objekt ska bevaras. Perspektivet förutsätter att bevarandearbetet ska planeras mer 
objektorienterat  eftersom  dess  ursprung  blir  något  som  är  avgörande  för 
möjligheten  till  långsiktigt  bevarande.58 Även  Ross  Harvey  gör  en  omfattande 
beskrivning av det digitala bevarandearbetet i Digital  Curation: a how-to-do-it  
manual.59 Harvey gör  en  noggrann  genomgång  av  olika  bevarandesystem  och 
beskriver  även  vilka  administrativa  och  planeringsprocesser  som krävs  för  ett 
bevarandeprojekt.60

En  annan  inriktning  som  också  är  vanlig  inom  den  digitala 
bevarandeforskningen är  projektstudier. Det finns en hel del studier som ger en 
överblick  över  vilka  typer  av  bevarandeprojekt  som  förekommer  vid  olika 
institutioner.  Studierna  innehåller  även  en  analys  och  jämförelse  mellan  de 
presenterade projekten. Ofta påpekas brister och styrkor med de olika projekten 
och avslutningsvis  understryks  vilka förbättringar som behövs inom respektive 
bevarandearbete.61 Neil  Beagrie  har  i  rapporten National  Digital  Preservation  
Initiatives undersökt  ett  antal  olika  initiativ  för  digitalt  bevarande  och gjort en 
överblick över deras arbete med bevarande av digitalt material. Beagrie studerar 
projekten  utifrån  deras  kontextuella  förankring  och  lyfter  upp  hur  de  olika 
projekten arbetar med både administrativa och tekniska lösningar.62 Även Ingeborg 
Verheul  har  i  Networking  for  Digital  Preservation  tittat  på  digitalt 
bevarandearbete på nationalbibliotek.  Verheul konstaterar att arbetet med digitalt 
bevarande är under ständig utveckling och området präglas av både nationella och 
internationella samarbeten. Verheul menar också att digitalt bevarande har lett till 
att vad som betraktas som bevarande har förändrats med den digitala tekniken och 
att nationalbiblioteken har fått andra typer av uppgifter i  bevarandearbetet.63 Det 
finns  även  mer  specifika  beskrivningar  av  enskilda  institutioners  arbete  med 

5 7 Digital Preservation Coalition (2008), DPC Handbook, s. 19f.
5 8 Digital Preservation Coalition (2008), DPC Handbook, s. 20f.
5 9  'Digital curation' är en applicerad form av digitalt bevarande som innebär att upprätthålla, bevara och lägga  
till metadata och annan digital forskningsdata under hela dokumentets livscykel. 
6 0 Harvey, D. R. (2010), Digital curation.
6 1 Hoorens,  S.  m.fl.  (2007),  ”Addressing the uncertain future  of preserving the past”;  Knight,  S.  (2010),  
”Early learnings from the National Library of New Zealand’s National Digital Heritage Archive project”.
6 2 Beagrie, N. (2003), ”National Digital Preservation Initiatives”, ss. 1–13.
6 3 Verheul, I. (2006), Networking for Digital Preservation, ss. 74–80.
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digitala bibliotek och digitalt bevarande. Stijn Hoorens med flera gör i Addressing 
the  uncertain  future  of  preserving  the  past en  detaljerad  genomgång  av 
Koninklijke Bibliotheekets64 arbete med digitalt bevarande.65

Den  forskning  som  studerar  policydokument  inom  digitalt  bevarande  är 
framförallt  inriktad  på  att  analysera  vilka  olika  administrativa  och  tekniska 
aspekter som tas upp i ett antal policydokument. Det finns flera studier som tittar 
på ett antal policydokument och jämför dessa för att visa på vad som bör vara med 
i en bevarandepolicy. Digital Preservation Policies Study (DPPS-rapporten), är en 
rapport som först gör en innehållsanalys av ett antal bevarandepolicyer och sedan 
presenterar  ett  ramverk  för  vad  en policy för  ett  digitalt  bevarandeprojekt  ska 
innehålla.66 Rapporten är producerad av JISC.67 En liknande studie är  Survey of  
repository  preservation  policy  and  activity. I  denna  studie  har  ett  antal  Open 
Access-arkivs bevarandearbete studerats. Studien visade att inget av de undersökta 
arkiven  hade  någon  specifik bevarandepolicy  för  digitala  dokument  och  att 
nyförvärv och konvertering av dokument inte dokumenteras med information om 
källversion.68 Båda dessa studier avslutar med att poängtera att det är viktigt med 
utförliga policydokument för digitalt bevarandearbete eftersom en utförlig policy 
och arbetsplanering är avgörande för bevarandets långsiktighet.69

Det finns  några uppsatser  som angränsar  till  det  ämne som denna uppsats 
behandlar.  Fredrica  Hedge  Axelsson  studerar  i  sin biblioteks-  och 
informationsvetenskapliga  uppsats, In  the  event  of  a  zombie  apocalypse, 
bevarandepolicyer hos Open Access-arkiv. Hedge Axelssons resultat visar att om 
de  kategorier  som  presenteras i  DPPS-rapporten blev  standardformat  för 
bevarandepolicys  skulle  det  kunna  leda  till  en  förändrad  och  mer  omfattande 
precisering  av  policydokument  för digitalt  bevarande.70 Tobias  Lundqvist  och 
Magnus Nilsson skriver om bevarandestrategier hos ett antal kulturinstitutioner i 
sin arkivvetenskapliga uppsats Strategier för digital bevaring och långtidslagring. 
De kommer genom hypotesprövning fram  till  att  arkiv bör ha en strategi  eller 
arbetsplan för förberedande byten av system för att undvika materialförlust.71

Det finns forskning som problematiserar  relationen mellan digitalisering och 
digitalt bevarande.  Paul  Conway har studerat detta område och menar att  denna 
relation är problematisk eftersom digitalisering är helt beroende av att det finns 

6 4  Nederländernas nationalbibliotek. 
6 5 Hoorens, S. m.fl. (2007), ”Addressing the uncertain future of preserving the past”, ss. ix–xviii.
6 6 Beagrie, N. m.fl. (2008), ”Digital Preservation Policies Study”, s.6-16.
6 7 Joint Information Systems Committee, JISC, är ett brittisk icke-offentlig organ som arbetar med att stödja  
högre utbildning och forskning om IKT och informations- och kommunikationsteknik inom administration,
forskning, undervisning och utbildning. JISC finansieras av den brittiska staten.
6 8 Hitchcock, S. m.fl. (2007), ”Survey of repository preservation policy and activity”.
6 9 Beagrie,  N. m.fl.  (2008),  ”Digital  Preservation Policies Study”;  Hitchcock,  S.  m.fl.  (2007),  ”Survey of  
repository preservation policy and activity”.
7 0 Axelsson, F. H. (2012), In the event of a zombie apocalypse., s. 61f.
7 1 Nilsson, M. K. & Lundqvist, T. (2010), Strategier för digital bevaring och långtidslagring, s. 70f.
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fungerande  digitala bevarandesystem.  Enligt  Conway  existerar  det  en  slitning 
mellan  den  kostnadseffektivisering  som  präglar  digitaliseringen  och  den 
kvalitetsaspekt som är viktig för digitalt bevarande. Digitaliseringens omfattande 
kostnadseffektivisering  påverkar  de  digitala  objektens  kvalitet  vilket  är  ett 
problem för möjligheten för långsiktigt digitalt bevarande. Conway menar att det 
just nu pågår ett traditionsskifte inom bevarandeområdet och att de institutioner 
som arbetar med bevarande står inför stora utmaningar vad gäller prioriteringar 
och resursfördelningar. Dessa prioriteringar behövs på grund av att det både finns 
behov av att bevara digitaliserat material och ursprungsdigitalt material.72 Oya Y. 
Rieger har också skrivit om bevarande och digitalisering vid forskningsbibliotek i 
Preservation in the Age of Large-scale Digitization. Även Rieger menar att det 
finns  ett  problem  vad  gäller  bevarande  i  digitaliseringsprojekt  eftersom  det 
fortfarande  inte  finns  något garanterat digitalt bevarandesystem.  Enligt  Rieger 
finns det  två motstridiga intressen som präglar stora digitaliseringsprojekt.  Det 
första intresset rör tillgängliggörande av stora mängder information och det andra 
intresset  rör  bevarande  av  informationen.  Eftersom  dessa  intressen  förutsätter 
olika synsätt och arbeten med objekten är det svårt att sammanföra dessa. Rieger 
påpekar att det  därför krävs omfattande samarbeten och överenskommelser vad 
gäller  standarder  och  tekniker  för  att  de  projekt  som  genomförs  ska  vara 
varaktiga.73

Eftersom  denna studie  placerar  problemrepresentationen  i  relation  till  dess 
kontext har  jag  valt  att  infoga  den  kulturpolitiska  forskning  som  undersökt 
kulturpolitisk  utveckling  inom  Norden  för  att  få  en  tydlig  förankring  i  den 
utveckling som präglat svensk och nordisk kulturpolitik.  Det finns flera forskare 
som har skrivit om kulturpolitik och dess  utveckling inom Sverige  och Norden 
under  1900-talet  och  framåt.   Anders  Frenander  har  skrivit  om  svensk 
kulturpolitik och gör i Kulturen som kulturpolitikens stora problem en detaljerad 
genomgång  av den kulturpolitiska debatten under 1900-talet. Frenander har i sin 
diskursanalys av kulturpolitiken tittat på svenska partiers kulturpolitiska program, 
debattartiklar och statliga utredningar.74 Sven Nilsson har också skrivit om svensk 
kulturpolitik  och dess  utveckling i  Kulturens  vägar  och  Kulturens  nya vägar.  
Nilsson  har  tittat  på  kulturpolitikens  förändrade  förutsättning  sedan  mitten  av 
1800-talet fram till 2000-talet.75 Geir Vestheim har i Kulturpolitikk i det moderne  
Noreg skrivit  om  norsk  kulturpolitik  i  förändring  under  1900-talet.Vestheim 
menar att vi står inför ett paradigmskifte inom kulturpolitiken med en riktning mot 
marknadsekonomiskt  tänkande  där  den  nya  tendensen  omnämns  som 
instrumentell  kulturpolitik.  Enligt  Vestheim innebär  detta  att  kulturpolitik  ofta 

7 2 Conway, P. (2010), ”Preservation in the Age of Google”, ss. 61f, 74f.
7 3 Rieger, O. R. (2008), ”Preservation in the Age of Large-Scale Digitization”, ss. 1f, 45f.
7 4 Frenander, A. (2005), Kulturen som kulturpolitikens stora problem.
7 5 Nilsson, S. (1999), Kulturens vägar; Nilsson, S. (2003), Kulturens nya vägar.
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kombineras med andra politiska mål som exempelvis att skapa arbetsplatser eller 
förhindra stora förflyttningar. Kulturpolitiken  blir  inte ett  eget politiskt  mål i sig 
utan betraktas mer som ett medel  för att nå andra  politiska  målsättningar.76 Sara 
Perleroth  och  Alina  Piekart  tillämpar Vestheims  teorier  i sin  biblioteks-  och 
informationsvetenskapliga  uppsats:  Den  svenska  kulturpolitikens  ideologiska  
innehåll på 1990-talet. De har utgått från Vestheims idealtypiska nationaliteter: 
byråkratisk, ekonomisk och humanistisk-social och kommer fram till att svensk 
kulturpolitik  under  1990-talet  präglas  av  humanistisk-social  och  ekonomisk 
rationalitet.77 I  antologin  Arkitekter  på  armlängds  avstånd?:  att  studera 
kulturpolitik skriver  Anders  Frenander,  Linnea Lindsköld,  Tobias  Harding, Per 
Mangset  och  Geir  Vestheim  om  kulturpolitik  i  norden  och  Västeuropa. Geir 
Vestheim  konstaterar  i  sin  artikel  att  det  ekonomiska  perspektivet  är  tydligt 
närvarande i  dagens kulturpolitik  och att  dagens kulturpolitiska satsningar ofta 
handlar  om  att  hitta  kortsiktiga  lösningar  med  ekonomiska  prioriteringar  vad 
gäller ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt.78

7 6 Vestheim, G. (1995), Kulturpolitikk i det moderne Noreg, s. 208ff.
7 7 Perleroth, S. & Piekart, A. (2002), Den svenska kulturpolitikens ideologiska innehåll på 1990-talet.
7 8 Vestheim,  G.  (2011),  ”Kulturens  och  konstens  autonomi:  Från  den  tidiga  borgerliga  epoken  till  den 
senmoderna ”skenande världen””, s. 100.
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2. Undersökning och analys

I detta kapitel kommer min undersökning och analys av problemrepresentationen 
av  digitalt  bevarande  i  Digitalt  kulturarv att  presenteras.  Först  kommer 
problemrepresentationen att presenteras och efter det kommer en genomgång om 
de antaganden och begrepp som finns i den nationella strategin. Detta följs sedan 
av  en  genealogisk  genomgång  av  problemrepresentationens  utveckling  och 
därefter  kommer  ett  avsnitt  om  tystnader  i  problemrepresentationen. 
Avslutningsvis  kommer  jag  presentera  problemrepresentationens  diskursiva 
konsekvenser  och  dess  förutsättningar  i  förhållande  till  tidigare  forskning och 
svensk kulturpolitik.  Avsnittets disposition är ordnat efter Bacchis teoretiska och 
metodologiska begrepp och verktyg.  Analysens delavsnitt  avslutas  med kortare 
delsammanfattningar.

2.1 Problemrepresentation

I  arbetet  med  att  identifiera  problemrepresentationen  av  digitalt  bevarande  i 
Digitalt kulturarv har jag studerat hur digitalt bevarande beskrivs och framställs. I 
arbetet  har  jag  utgått  från  Bacchis  teoretiska  policyanalys  som  bygger  på 
premissen att policy- och styrdokument baseras på tolkningar av problem.

2.1.1 Digitalt bevarande i Digitalt kulturarv
Målet med den nationella strategin är:

 [---]  att  kulturella  verksamheter,  samlingar  och  arkiv  i  ökad  utsträckning  ska  bevaras  
digitalt  och  tillgängliggöras  elektroniskt  för  allmänheten.  Alla  statliga  institutioner  som 
samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation ska ha en  
plan för digitalisering och tillgänglighet.79

Ambitionen med den nationella strategin är att öka mängden digitaliserat material 
och att göra det tillgängligt för allmänheten. Samtidigt ska alla de digitala objekt 
som  skapas  vid  digitaliseringen  digitalt  bevaras  för  framtiden.80 Digitalisering 

7 9  (2011), Digitalt kulturarv, s. 4.
8 0  (2011), Digitalt kulturarv, s. 2f.
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handlar både  om att  tillgängliggöra  och  om  att  digitalt  bevara  institutionernas 
arkiv och samlingar.

I den nationella  strategin finns det ett speciellt avsnitt som beskriver arbetet 
med digitalt bevarande och där formuleras hur samordningssekretariatet  Digisam 
och de berörda kulturarvsinstitutionerna ska arbeta med digitalt bevarande.

Det  långsiktigt  digitala  bevarandet  kräver  samordning  i  flera  avseenden.  Det  är  också 
avgörande  att  roll-  och  ansvarsfördelningen  för  de  statliga  kulturarvsinstitutionerna 
samordnade  långsiktiga  bevarande  är  tydligt  och  fastlagt.  Samordningssekretariatet  vid 
Riksarkivet har fått regeringens uppdrag att arbeta övergripande med frågor om system för 
digitalt bevarande. 

Att finna gemensamma och kostnadseffektiva lösningar för det långsiktiga bevarandet med 
gemensamma  standarder  för  metadata  är  en  central  och  avgörande  fråga  för  att  nå  det 
övergripande målet.81

I citatet påpekas det att det är avgörande att det finns en fastlagd och tydligt roll- 
och ansvarsfördelning och att bevarandearbetet kräver samordning i flera led. Det 
finns  ett  behov av att  skapa  en  organisatorisk  översikt  över  vad varje  enskild 
institution är ansvarig för och hur det ansvaret ser ut. Det är också avgörande att ta 
fram kostnadseffektiva och gemensamma lösningar för digitalt bevarande  för att 
nå strategins övergripande mål.

I strategins målformulering finns ett kort avsnitt som redogör för hur arbetet 
med  digitalisering  och  bevarande  ska  finansieras.  I  avsnittet  finns  följande 
formulering: ”Den verksamhet som berörs av strategins mål och riktlinjer ska ske 
inom myndigheternas och institutionernas fastställda ekonomiska ramar.”82 Detta 
betyder  att  de institutioner  som  arbetar  med  digitalisering,  bevarande  och 
tillgängliggörande av elektroniskt material inte får några extra ekonomiska medel 
för arbetet med dessa frågor utan arbetet ska ske inom redan befintliga budgetar.

I  samband  med  den  ekonomiska  redogörelsen  klargörs också  att 
samordningssekretariatet ska ansvara för att: 

Ta fram förslag om nationella riktlinjer för  hur en samordnad digital informationshantering 
och ett samordnat och kostnadseffektivt digitalt långtidsbevarande  av samlingar och arkiv, 
inkluderat audio-visuella arkiv, kan ske hos de statliga institutioner som samlar, bevarar och 
tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation.  Förslaget ska även avse en roll- 
och ansvarsfördelning för  arbetet  med aggregering,  digitalt  tillgängliggörande  och digitalt 
bevarande inom den statliga kulturarvssektorn.83

Vid upprepande tillfällen i den nationella strategin påpekas det att det finns ett 
behov  av  att  hitta  kostnadseffektiva  lösningar  för  ett  långsiktigt  digitalt 
långtidsbevarande.  I  samband  med  detta  deklareras  även  att  det  behövs  en 
definierad  roll-  och  ansvarsfördelning  och  samverkan i  arbetet  med  digitalt 

8 1  (2011), Digitalt kulturarv, s. 6f.
8 2  (2011), Digitalt kulturarv, s. 4.
8 3  (2011), Digitalt kulturarv, s. 5f.
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bevarande.  Detta visar att digitalt bevarande är ett ekonomiskt och organisatoriskt 
problem  eftersom  möjligheten  till  att  nå  det  övergripande  målet  endast  är 
genomförbart om  man  arbetar  fram  kostnadseffektiva  och  organisatoriska 
lösningar inom  bevarandearbetet.  Digitalt  bevarande  beskrivs  inte  bara som  en 
fråga om  att  etablera långsiktiga  bevarandesystem  och  gemensamma standarder 
för metadata. Utan bevarandearbetet med digital data är också en ekonomisk och 
organisatorisk fråga  eftersom det  vid upprepade tillfällen påpekas  att det behövs 
lösningar på områdena.

Frågan  om ansvars-  och  rollfördelning  är  ett  organisatorisk  problem i  det 
avseendet att en tydligare roll- och ansvarsfördelning behövs för att tilldela var 
institutions ansvar i  bevarandearbetet.  Vad detta ansvar skulle medföra är både 
arbetsuppgifter och bevarandestrategier men också ett finansiellt ansvar. Eftersom 
arbetet  med digitalisering och digitalt  bevarande vid varje kulturinstitution inte 
kommer  att  tilldelas  några  extra  finansiella  medel  så  kommer  en  roll-  och 
ansvarsfördelning  innebära  ett  ansvar  för  de  ytterligare  kostnader  som 
bevarandearbetet medför. I  Digitalt  kulturarv så  beskrivs behovet  av att  finna 
kostnadseffektiva  och  gemensamma  lösningar  avgörande  för  att  nå  det 
övergripande  målet.84 I  beskrivningen  av  vad  samarbeten  och  gemensamma 
lösningar kan ge så impliceras effektivitetsvinster vilket ska minska kostnader och 
genom att förtydliga roll- och ansvar ska det utkristalliseras vem som ska betala 
för arbetet. I beskrivningen av digitalt bevarande i Digitalt kulturarv återkommer 
aspekter som rör kostnader och finansiellt ansvar vilket visar att den dominerande 
diskurs som omger digitalt bevarande handlar om kostnader.

Problemrepresentationen av digitalt bevarande i Digitalt kulturarv handlar om 
finansiering  och  kostnader.  Tolkningen  av  det  problem  som  omger  digitalt 
bevarande innebär  att  digitalt bevarande är  ett  kostnadsproblem.  I den nationella 
strategin tydliggörs att allt arbete inom digitaliseringsområdet ska ske inom redan 
befintliga  ekonomiska  anslag  och  att  det  inom  digitalt  bevarande  krävs 
kostnadseffektiva lösningar för att nå de kulturpolitiska målen. Därmed tydliggörs 
att det i den nationella strategin finns en motvilja  mot att  betala för vad arbetet 
med digitalt bevarande kostar, eftersom det kostnadseffektiva är avgörande för att 
nå målet att öka antalet digitalt bevarade objekt.

2.1.2 Kostnadsproblemet
I analysen av Digitalt kulturarv  framgick att den dominerande tolkningen av det 
problem  som  rör  digitalt  bevarande  innebär  att  digitalt  bevarande  är  ett 
kostnadsproblem. I Digitalt kulturarv tydliggörs att arbetet med digitalt bevarande 
ska  rymmas  inom  redan  befintliga  budgetar  och  därmed  också  behovet  av 

8 4  (2011), Digitalt kulturarv, s. 6f.
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gemensamma  kostnadseffektiva  lösningar.  I  bevarandearbetet  efterfrågas  även 
roll-  och  ansvarsfördelning  i  det  samordnade  arbetet  vilket  också  rymmer  en 
finansiell aspekt eftersom ett bevarandeansvar också innebär ett finansiellt ansvar.

2.2 Antaganden och begrepp

I nedanstående avsnitt utförs en poststrukturalistisk språkanalys av de antaganden 
och begrepp som finns i  Digitalt kulturarv. I  arbetet med dessa begrepp har jag 
utgått från Bacchis andra fråga som handlar om att identifiera och definiera vilka 
konceptuella  och politiska premisser som ryms inom de  kategorier,  dikotomier 
och nyckelbegrepp  som  används och impliceras i en policy eller styrdokument. 
Kategoriavsnittet presenterar  begreppskategorisering  där  förhållandet mellan 
kategorierna kommer att  beskrivas. Dikotomiavsnittet handlar om motsatspar där 
förhållandet mellan dikotomierna kommer presenteras och hur  dessa dikotomier 
också  finns  representerat  inom  tidigare  forskning.  Nyckelbegrepp  består  av 
begrepp som tillskrivs  abstrakta innebörder vilka kommer att redogöras för i det 
avsnitt som presenterar nyckelbegrepp i Digitalt kulturarv.

2.2.1 Kategorier
I  Digitalt  kulturarv finns  det  en  kategorisering  av  begreppet  samling.  Denna 
kategorisering  visar  sig  i  uppdelningen  mellan  begreppen fysisk samling och 
begreppet digital  samling.  Begreppet  digital samling finns  inte  skrivet  i  den 
nationella  strategin  men  däremot  impliceras  det  i  begreppet  samling eftersom 
arbetet med digitalisering och digitalt bevarande handlar om digitalisering av en 
fysisk samling som skapar en digital samling.

I Digitalt kulturarv deklareras att digitalisering av en samling ska genomföras 
för  att  öka  tillgängligheten  till  det svenska  kulturarvet.85 Denna 
digitaliseringsprocess innebär  att  en  digital  samling skapas i  syfte att  både öka 
tillgängligheten  till  den  fysiska  samlingen men  också  att  bevara  de  fysiska 
objekten digitalt. Digitaliseringsarbetet innebär därmed att en ny samling skapas.

Kategoriseringen och uppdelningen mellan en  fysisk samling och en  digital 
samling är nödvändig eftersom samlingstyperna betecknar olika typer av fenomen. 
En  fysisk samling refererar  i sammanhanget  till  en uppsättning  objekt som ska 
tillgängliggöras  genom digitalisering.  Begreppet betecknar något  som existerar 
oberoende av digitaliseringsarbetet. Detsamma gäller inte digital samling eftersom 
denna kategori refererar till en samling tillgängliggjorda fysiska objekt. I Digitalt  
kulturarv beskrivs den tekniska utvecklingen som ett nytt instrument i arbetet med 
att bevara och tillgängliggöra kulturinstitutionernas samlingar.
8 5  (2011), Digitalt kulturarv, s. 2.
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Den  tekniska  utvecklingen  har  haft  och  kommer  fortsatt  att  ha  stor  betydelse  för  hur 
minnesinstitutionerna arbetar  för  att  bevara och tillgängliggöra samlingarna samt möta sin 
publik.86

De digitala resurserna och den digitala tekniken är viktiga instrument för att uppfylla dessa 
mål  och  bidrar  samtidigt  till  att  kulturarvet  görs  synligt  och  tar  plats  på  fler  ställen  i  
samhället.87

Det tydliggörs härmed att skapandet av den digitala samlingen utgör ett instrument 
för att nå ut och bevara den fysiska  samlingen.  Begreppet digital samling har i 
sammanhanget ingen egen referenspunkt oberoende av den fysiska samlingen utan 
digital  samling definieras  som ett  instrument  i  förhållande  till  fysisk  samling. 
Detta betyder att båda begreppen fysisk samling och digital samling refererar till 
samma  fysiska  objekt.  Det  handlar  om  de  objekt  som  ska  bevaras  och 
tillgängliggöras  digitalt  genom digitalisering.  Den  digitala  samlingen utgör  en 
förlängning  av  den  fysiska  samlingen och  ges  därmed  ingen  egen  definition 
oberoende av den fysiska samlingen.

2.2.2 Dikotomier
I  Digitalt  kulturarv finns  ett  antal  begrepp  som  utgörs  av dikotomier. 
Användningen av dessa begrepp indikerar att det i beskrivningen av arbetet med 
digitalt bevarande finns en motsättning mellan begreppens dikotomi.

I  Digitalt kulturarv betonas vikten av att arbeta med  gemensamma åtgärder 
och  att  finna  gemensamma lösningar  och  standarder i  arbetet  med  digitalt 
bevarande.88 I  den  nationella  strategin  upprepas  användningen  av  begreppet 
gemensam  i  arbetet  med digitalt  bevarande  men ingenstans i  Digitalt  kulturarv 
finns  det  något  avsnitt  som  på  något  sätt  indikerar  att  arbetet  med  digitalt 
bevarande skulle kunna bedrivas eller utvecklas  individuellt.  Detta visar att det 
finns en motsättning mellan begreppet gemensam och dess dikotomi individuell. I 
Digitalt kulturarv används begreppet gemensam för att beskriva hur arbetet inom 
digitalt  bevarande kommer kunna intensifieras genom  gemensamma  lösningar.89 
Det  gemensamma betraktas  därmed  som  det  sätt  arbetet med  digitalt 
bevarandearbete ska bedrivas vilket visar sig i upprepande formuleringarna om de 
gemensamma satsningarna. Denna återkommande fokusering på det gemensamma 
omöjliggör att någon form av  individuell  inriktning skulle kunna existera inom 
arbetet  inom digitalt  bevarande eftersom det  i Digitalt  kulturarv tydliggörs  att 
arbetet  inom  området  ska  genomföras  med gemensamma arbetsformer  och 
lösningar.

8 6  (2011), Digitalt kulturarv, s. 3.
8 7  (2011), Digitalt kulturarv, s. 3.
8 8  (2011), Digitalt kulturarv, s. 7.
8 9  (2011), Digitalt kulturarv, s. 7.
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I det gemensamma finns också en politisk dimension. I propositionen Tid för  
kultur poängteras att ökat samarbete och samverkan är viktigt inom kultursektorn. 
I flera avsnitt i propositionen påpekas behovet av samarbeten och gemensamma 
satsningar.90 Begreppet gemensam används vid upprepade tillfällen i sammanhang 
för att  beskriva hur verksamheter ska utvecklas vilket visar på att  det utgör en 
grund  i  den  kulturpolitik  som  Tid  för  kultur presenterar.  I  det  avsnitt  som 
beskriver kulturarvet i framtiden finns följande resonemang:

Samtidigt behövs samordning och strategiskt arbete i gemensamma frågor av övergripande 
karaktär.  Härigenom  kan  olika  verksamheter  stärkas  och  effektiviseras,  vilket  i  sin  tur 
förbättrar förut-sättningarna[sic] för att bevara och tillgängliggöra samlingar av föremål och 
arkivmaterial så att de kan användas av både forskare och allmänhet.91

I citatet poängteras att det behövs samordning i gemensamma frågor. Visserligen 
är  det  begreppet  samordning  som  lyfts  fram  i  arbetet  med  de gemensamma 
frågorna  men  resonemanget  bygger  ändå  på  den princip  där  arbetet  ska  ske 
gemensamt och via samarbeten.

En  fokusering på  samarbeten  och  samverkan finns  även  efterfrågat  i  det 
dokument  som  ger  i  uppdrag och  inbjuder  remissinstanserna att  bidra  till  en 
nationell  strategi  inom  digitaliseringsområdet.  Där  efterfrågas specifikt  vilka 
samarbeten som respektive institution/myndighet bedriver med både statliga och 
privata aktörer.92 Det  gemensamma i  samarbeten och samordning  är en politisk 
fråga som återkommer i de dokument som beskriver hur arbete inom kultursektorn 
kan bedrivas och även specifikt inom bevarandeområdet. 

Det  gemensamma  utgör  en  norm vilket  leder  till  att  det inte  finns  något 
utrymme för ett samtal där möjligheten till individuella arbeten och satsningar kan 
utvecklas.  Det  gemensamma  beskrivs även  fungera  som  en  garant  för  att 
intensifiera arbetet  inom kultursektorn  vilket i sin tur implicerar att det enskilda 
individuella arbetet  inom  kultursektorn inte kan nå samma effektivitet  som det 
gemensamma.

Att  digitalt  bevarande  beskrivs  i  termer  om  samarbeten  och 
gemensamhetslösningar finns representerat i den tidigare forskning som ligger till 
grund  för  denna  studie.  I  många  av  dessa studier  betonas  att  behovet  av 
gemensamma  lösningar är viktiga i arbetet med att utforma  hållbara långsiktiga 
bevarandearbeten.  Ofta beskrivs att  arbetet  med  digitalt  bevarande  måste 
genomföras  gemensamt genom  olika  former  av  samarbete  på  grund  av  de 
omfattande utmaningar som rör området.  Det gemensamma betonas både när det 
gäller  standarder  vad  gäller  metadata  och  bevarandesystem,  vilket  är  tydligt 
framträdande i Digitalt kulturarv, men även i sammanhang om samarbeten mellan 
9 0  (2009), Prop. 2009/10:3, ss. 1f, 32–38, 95ff.
9 1  (2009), Prop. 2009/10:3, s. 25.
9 2  (2009), Uppdrag och inbjudan till nationell strategi, s. 3f.
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olika  institutioner.93 Det  gemensamma  och  vikten  av  samarbeten är  ständigt 
närvarande i de sammanhang och texter som på något sätt beskriver arbetet med 
digitalt  bevarande.  Men  det  finns  även  sammanhang  där  det  individuella 
poängteras i arbetet inom området. Detta gäller särskilt den forskning som på olika 
sätt beskriver hur olika institutioner och organisationer ska organisera sitt digitala 
bevarandearbete. Det kan handla om olika bevarandemodeller eller hur en policy 
ska formuleras. Här betonas ofta vikten av att hitta skräddarsydda  modeller och 
system  för  att  de  ska  så  långt  som  möjligt  vara  anpassade  till  institutionens 
förutsättningar och behov.  Det handlar om individuella anpassningar av system 
som kan användas av en mängd olika institutioner vilket  ofta påpekas som en 
fördel  eftersom  de  individuella  anpassningarna  inte  hindrar  kompatibiliteten 
mellan  systemanpassande  versioner.94 Det  finns  alltså  en  tanke  om  det 
gemensamma även  i  de  sammanhang  där  perspektivet  handlar  om  att  hitta 
individuella anpassningar vad gäller digitalt bevarandearbete. 

Det  gemensamma är  återkommande  i  sammanhang  som  problematiserar, 
diskuterar eller aktualiserar digitalt bevarande. Ofta förekommer beskrivningar om 
hur  det  gemensamma måste  prioriteras  när  det  gäller  att  hitta  lösningar  på  de 
problem som omger digitalt bevarande. Dikotomin gemensam/individuell visar sig 
i att det finns en motsättning mellan begreppen och att användningen av begreppet 
gemensam utgör en norm som tränger undan möjligheten att tala om individuella  
möjligheter i arbetet med digitalt bevarande.

Det är inte bara  gemensam/individuell  som fungerar som en  dikotomi i den 
nationella  strategin.  Ett  annat  begrepp  som  används  återkommande  i  Digitalt  
kulturarv är  begreppet  lösning.  I  den  nationella  strategin  påtalas  behovet  av 
gemensamma lösningar och kostnadseffektiva lösningar i det avsnitt som redogör 
för arbetet med digitalt bevarande. ”Att finna gemensamma och kostnadseffektiva 
lösningar för det långsiktigt digitala bevarandet med gemensamma standarder för 
metadata är en central och avgörande fråga för att nå det övergripande målet.”95 
Användningen av begreppet lösning indikerar att det som texten behandlar är ett 
problem av något slag. Eftersom det vid upprepade tillfällen påtalas ett behov att 
finna  lösningar verkar det finnas  ett antal problemområden. Vad dessa  problem 
består av är inget som redogörs för i Digitalt kulturarv utan det är bara behovet av 
lösningar som  beskrivs.  Däremot  finns  det  mer  eller  mindre  omfattande 
beskrivningar  av  de  problem  i  remissvaren som utgör  grunden till  strategin.  I 

9 3 Conway,  P.  (2010),  ”Preservation in the Age of Google”, s.  75;  Digital  Preservation Coalition (2008),  
DPC Handbook, s. 34; Rieger, O. R. (2008), ”Preservation in the Age of Large-Scale Digitization”, s. 27;  
Runardotter,  M.,  Mörtberg,  C.  &  Mirijamdotter  (2011),  ”The  Changing  Nature  of  Archives:  Whose  
Responsibility?”, s. 76.
9 4 Dappert, A. m.fl. (2008), ”Preservation Policy and Strategy Models”; Beagrie, N. m.fl. (2008), ”Digital  
Preservation Policies Study”.
9 5  (2011), Digitalt kulturarv, s. 7.
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remissvaren  beskrivs  problem  som rör  filformat, konvertering och  kostnader i 
arbetet med digitalt bevarande.96

Inom  tidigare  forskning  är  digitalt  bevarande  ett  område  som  präglas  av 
användningen  av  begrepp  som  lösning och  problem.  Ofta  förekommer 
diskussioner om de bevarandeproblem som arbetet med digitalt bevarande innebär 
och att  det finns en mängd olika  problem som rör allt  ifrån administration till 
faktiska  bevarandesystem. På  samma  sätt  som  begreppet  problem  används 
frekvent finns en återkommande användning av begreppet lösning.97

Användningen av dikotomin  problem/lösning indikerar att det är ett område 
som präglas av en motsättning mellan dikotomin där ett problem ska åtgärdas med 
en lösning. Det finns ingen definition av vilka problem som alla dessa lösningar 
består av.  Problemen existerar  bara på en abstrakt  nivå medan  lösningarna är 
uttalade.

2.2.3 Nyckelbegrepp
I  Digitalt  kulturarv finns nyckelbegrepp. Digitalt  kulturarv har  undertiteln: 
Nationell  strategi  i  arbetet  med  att  digitalisera,  digitalt  bevara  och  digitalt  
tillgängliggöra  kulturarvsmaterial  och  kulturarvsinformation  2012-2015.98 Att 
Digitalt kulturarv är en nationell  strategi indikerar att  dokumentet utgör en plan 
eller  en planerad utgångspunkt  som styr arbetet  inom områdena.  I inledningen 
beskrivs det hur det hos varje enskild institution ska finnas planer med mål och 
riktlinjer som även anger prioriteringar efter bevarandesynpunkter och efterfrågan. 
Arbetet  med digitalt  bevarande ska  organiseras gemensamt där varje institution 
ges en specifik roll och uppdrag. Det betonas även att det samordnade arbetet ska 
vara fastlagt och tydligt.99 Arbetet är strategiskt i det avseende att det är riktat och 
välplanerat samt att varje medverkande aktör har en tydlig positionering i arbetet. 
Det strategiska handlar alltså om att definiera vad varje enskild enhet ska ha för 
uppgifter.  Att  Digitalt  kulturarv benämns  som  en  strategi i  arbetet  inom 
digitaliseringsområdet kan  också studeras i  relation  till  dikotomin 
lösning/problem som  indikeras  i  dokumentet.  I  Digitalt  kulturarv presenteras 
behovet  av  ett  antal  lösningar inom  det  digitala  bevarandeområdet. 
Kombinationen  mellan  begreppen strategi och  lösning  indikerar att  Digitalt  
kulturarv syftar till  att  hantera ett  antal  problem. I användningen av begreppet 

9 6 Centrum för långsiktigt digitalt bevarande (2010), ”LDB-centrum - Remissvar”, s. 8; Svenska filminstitutet  
(2010),  ”Svenska  filminstitutet  -  Remissvar”,  ss.  2,  10ff;  Sveriges  släktforskarförbund  (2009),  ”SSf  - 
Remissvar”, s. 3.
9 7 Beagrie, N. (2003), ”National Digital Preservation Initiatives”; Conway, P. (2010), ”Preservation in the 
Age of Google”; Digital Preservation Coalition (2008), DPC Handbook; Rieger, O. R. (2008), ”Preservation 
in the Age of Large-Scale Digitization”.
9 8  (2011), Digitalt kulturarv.
9 9  (2011), Digitalt kulturarv, ss. 2–6.
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strategi impliceras ett  antal  lösningar vilka  är  att arbetet  ska  organiseras 
gemensamt och att det ska finnas fastlagda roller och tydligare ansvar.

I  propositionen  Tid  för  kultur beskrivs  den  digitala  utvecklingen  inom 
kultursektorn som ett av regeringens strategiska utvecklingsområden och i arbetet 
med tillgängliggörande och bevarande av elektroniskt material betonas vikten av 
strategiskt  arbete.100 Begreppet  strategi  finns även i de europeiska rådsslutsatser 
som ligger till grund för Digitalt kulturarv där just begreppet strategi används för 
att förklara hur medlemsstaterna ska ”aktivt och konsekvent fortsatt genomföra de 
nationella  strategier  och  mål  som  utformats  i  enlighet  med  rådets  slutsatser 
[---]”.101 Den återkommande användning av begreppet strategi visar att det finns en 
viss terminologi som präglar de texter som beskriver digitaliseringsområdet.

Ett annat nyckelbegrepp som används återkommande i  Digitalt kulturarv är 
tillgänglighet. I dokumentets inledning finns följande formulering:

Kulturpolitiken syftar till att åstadkomma ökad livskvalitet. Viktiga redskap för detta är bl.a.  
att  skapa  förutsättningar  för  medborgarnas  tillgänglighet  till  kultur  och  möjligheter  till 
delaktighet i kulturlivet.102

Enligt de kulturpolitiska målen ska kulturen vara en dynamisk, utmanande och obunden 
kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.103

För  att  uppnå  målen  ska  kulturpolitiken  bl.a.  främja  ett  levande  kulturarv  som bevaras,  
används och utvecklas. De digitala resurserna och den digitala tekniken är viktiga instrument 
för att uppfylla dessa mål och bidrar samtidigt till att kulturarvet görs synligt och tar plats på  
fler ställen i samhället.104

Begreppet tillgänglighet används för att beskriva satsningen för att öka tillgången 
till kulturarvet vilket ska främja ett levande kulturarv som utvecklas och används. 
En ökad tillgänglighet till kulturarvet ska också öka allas tillgång till kulturarvet 
vilket i sin tur ska leda till delaktighet hos medborgarna. Begreppet tillgänglighet 
beskrivs med positiva associationer i och med att tillgänglighet ska bidra till att nå 
de  kulturpolitiska  målen.  I  begreppet  tillgänglighet ryms också  den 
tillgänglighetsprincip  som  rör  grupper  med  särskilda  behov.  I  Uppdrag  och 
inbjudan  till  nationell  strategi efterfrågas  vilka  satsningar  som  respektive 
institution  gör  för  att nå  ut  till  olika  grupper  med  särskilda  behov  samt 
utvecklingen  av  användarmönster  i  samband  med  webbpublicerat  material.105 
Begreppet tillgänglighet är både politiskt laddat vad gäller att öka tillgängligheten 
för  personer  med  särskilda  behov  och det rymmer  även syftet  i  arbetet  med 
digitalisering,  nämligen  att  underlätta  för  medborgarna  att  nå  kulturarvet. 

1 0 0  (2009), Prop. 2009/10:3, ss. 25, 48.
1 0 1  (2008), Rådsslutsatser 14870/08, s. 6.
1 0 2  (2011), Digitalt kulturarv, s. 2.
1 0 3  (2011), Digitalt kulturarv, s. 3.
1 0 4  (2011), Digitalt kulturarv, s. 3.
1 0 5  (2009), Uppdrag och inbjudan till nationell strategi, s. 8.
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Tillgänglighets-begreppet  motiverar  varför  institutionerna  ska  arbeta  med 
digitaliseringen eftersom tillgängligheten ska leda till att kulturarvet används och 
utvecklas av alla medborgare oavsett förutsättningar.

2.2.4 Begreppsapparat
I  Digitalt  kulturarv finns  kategorier,  dikotomier  och  nyckelbegrepp. 
Kategoriseringen av begreppet  samling visar att både fysisk  samling och digital 
samling refererar  till  samma  objekt.  Dikotomierna  gemensam/individuell och 
lösning/problem visar att digitalt  bevarande präglas av en viss terminologi som 
påverkar  vad  som  är  möjligt  att  uttrycka om  digitalt  bevarande  vilken  också 
återkommer inom tidigare forskning. Nyckelbegreppen strategi och tillgänglighet 
utgör  politiska  laddade  begrepp  i  Digitalt  kulturarv.  Tillsammans  utgör  dessa 
begrepp  en  del  av  den  diskurs  som  omger  digitalt  bevarande  där 
begreppsanvändningen leder till diskursiva konstruktioner av vad som är möjligt 
att uttrycka om digitalt bevarande.

2.3 Problemrepresentationens bakgrund och utveckling

I kommande avsnitt kommer problemrepresentationens bakgrund och utveckling 
att presenteras. I denna del har jag arbetat utifrån Bacchis tredje fråga som bygger 
på  Foucaults  genealogiska  metod  för  att  kartlägga  problemrepresentationens 
bakgrund och utveckling. Avsnittet är disponerat utifrån det empiriska materialets 
kronologi för att  tydligare kunna visa på problemrepresentationens bakgrund och 
progression.

2.3.1 Bakgrundsdokument
I  de  dokument  som  ligger  till  grund  för  Digitalt  kulturarv finns  en  tydlig 
utveckling av den problemrepresentation som etableras i den nationella strategin.

I Rådsslutsatser 14870/08 uppmanas alla Europeiska unionens medlemsstater 
att  inrätta  nationella  strategier  för  arbete  som rör  digitalisering,  bevarande och 
tillgängliggörande  av  elektroniskt  material.  Arbetet  inom  områdena ska öka 
tillgängligheten till  Europeiska Unionens kulturarv och betraktas som innovativa 
och dynamiska sätt att utveckla kunskapsekonomin och informationssamhället.106 
Rådet  uppmanar  kommissionen att:  ”uppmuntra  och samordna arbetet  med att 
förbättra  det  långsiktiga  digitala  bevarandet  och  interoperabiliteten  mellan 
systemen för tillgång till innehållet, bland annat genom att utbyta god praxis och 
sprida standarder[---]”.107 I rådsslutsatserna uppmanar rådet även medlemsländerna 
1 0 6  (2008), Rådsslutsatser 14870/08, s. 2.
1 0 7  (2008), Rådsslutsatser 14870/08, s. 7.
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att främja  synergier  mellan  institutioner  som  arbetar  med  digitalisering  och 
bevarande av elektroniskt material.108 I  Rådsslutsatser  14870/08 beskrivs arbetet 
med att tillgängliggöra och att  digitalt  bevara europeiska unionens kulturarv som 
något som ska prioriteras och därmed tilldelas extra resurser.  I beskrivningen av 
arbetet ska samarbeten  och  synergier  prioriteras  eftersom  de  anses  underlätta 
arbetet inom digitalisering, bevarande och tillgängliggörande.109

Ett liknande resonemang kring digitalisering och digitalt bevarande återfinns i 
SOU  2009:15.110 Här diskuteras  hur  den  digitala  tekniken  och  hur  digitalt 
bevarande är ett nytt ansvarsområde för museiinstitutioner. Här betonas vikten av 
samverkan i arbetet med tillgängliggörandet med ny digital teknik och framför allt 
samverkan  inom  digitaliseringsarbete.  Digitalisering,  bevarande  och 
tillgängliggörande av elektroniskt material är något som rör alla museiinstitutioner 
och enligt utredningen finns det ett behov av att utveckla samverkansprojekt inom 
området.  Samordning  och  samarbete  beskrivs  som  möjligheter  till  bättre 
resursutnyttjande.111 Det betonas särskilt  att: ”En  annan central  uppgift som kan 
lösas bara genom bred samverkan är det långsiktiga bevarandet.”112 I utredningen 
uppmärksammas den ekonomiska frågan som ett problem i arbetet med digitalt 
bevarande.

Det ligger inte inom utredningens mandat att föreslå insatser som innebär ökade kostnader för 
staten men jag ser mig ändå nödsakad att markera att det inom detta fält krävs avsevärt större 
insatser både för långsiktig strategisk förvaltningsplanering och konkreta arbetsinsatser inom 
samlings- och föremålsvården.

En  genomgång  av  centralmuseernas  budgetunderlag  liksom  av  deras  rapportering  av 
rörande återstående insatsbehov efter genomförda access-projektet visar tydligt att det behövs 
resursförstärkning för att klara samlingarna långsiktigt.113

I citatet argumenteras det för att det finns ett behov av mer ekonomiska resurser i 
arbetet med digitalisering och bevarande.  Rapportförfattaren uppmärksammar att 
denne  inte  har  mandat  för  att  föreslå  ökade  ekonomiska  anslag till  berörda 
institutioner  men  vill  ändå  påpeka  att  behovet  finns.  Även  här  påpekas  att 
samarbeten är något nödvändigt i arbetet med digitalt bevarande.  Betoningen på 
samarbeten  har blivit  mer  riktat  mot  just  digitalt  bevarande till  skillnad  från i 
rådsslutsatserna.  Samarbeten ska underlätta arbetet  med digitalt  bevarande men 
det ska även leda till bättre resursutnyttjande. Här rymmer digitalt bevarande även 
ekonomiska aspekter eftersom det  påtalas  att  det  elektroniska bevarandearbetet 
innebär ökade kostnader för institutionerna.

1 0 8  (2008), Rådsslutsatser 14870/08, s. 6.
1 0 9  (2008), Rådsslutsatser 14870/08, s. 4.
1 1 0  (2009), SOU 2009:15.
1 1 1  (2009), SOU 2009:15, ss. 42, 111.
1 1 2  (2009), SOU 2009:15, s. 43.
1 1 3  (2009), SOU 2009:15, s. 160f.
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Den  ekonomiska  aspekten  som  rör  digitalt  bevarande  blir  än  mer  tydligt 
framträdande i propositionen Tid för kultur 2009/10:13.  Där diskuteras den nya 
digitala tekniken som en möjlighet att tillgängliggöra kulturarvet. I propositionen 
beskrivs den digitala tekniken som en helt ny möjlighet för kulturinstitutioner att 
nå nya målgrupper. Genom digital teknik ökar möjligheten till tillgängliggörande 
av  både  kultur  och  av  kulturarvet. Men  samtidigt  påpekas  behovet  av  en 
effektivare hantering av digital information som en viktig del i det fortsatta arbetet 
med digital teknik.114 I arbetet med digitalisering, bevarande och tillgängliggörande 
av elektroniskt material påpekas behovet av det gemensamma, både när det gäller 
samarbeten och när det gäller tekniska lösningar som standarder och licenser.

I  den  utsträckning  det  är  möjligt  bör  institutionerna  samutnyttja  investeringar  för 
digitalisering,  tillgängliggörande  och  lagring.  Det  är  även  viktigt  att  ta  fram och  sprida 
gemensamma standarder och arbeta med att ta fram modeller för digital långtidslagring.115

Återigen påpekas  behovet  av ekonomiska  samarbeten  vad gäller  gemensamma 
investeringar i arbetet inom digitaliseringsområdet. Samarbeten ska även innefatta 
gemensamma modeller  och standarder i  arbetet  med digitalt  bevarande.  Än en 
gång  tydliggörs  att  arbetet  inom  digitaliseringsområdet  är  tydligt  präglat  av 
aspekter som rör ekonomi och samarbeten.

I  Uppdrag och inbjudan till  den nationella  strategin  deklareras regeringens 
beslut och precisering av uppdraget till inbjudna institutioner. I uppdraget ingår att 
varje deltagande institution ska göra en beskrivning av pågående samarbetsprojekt 
och enskilda insatser på området. Det ingår även att göra en bedömning av vilka 
möjligheter och utmaningar som den digitala tekniken innebär samt ge förslag på 
vidareutvecklade samarbeten inom särskilda områden.116 Syftet med uppdraget är 
att  undersöka hur de tillfrågade  institutionerna arbetar med digitaliseringsfrågor 
och utifrån remissvaren skapa en nationell  strategi för digitalisering, bevarande 
och  tillgängliggörande  av  elektroniskt  material.  I  preciseringen  av  uppdraget 
påpekas  att:  ”Förslagen  ska  kostnadsberäknas  och  rymmas  inom  befintliga 
ekonomiska  ramar.”117 Samarbeten  beskrivs  som en viktig  del  av arbetet  inom 
digitalisering,  elektroniskt  bevarande  och  tillgängliggörande  eftersom  varje 
deltagande  institution ska redogöra för befintliga men även potentiella sådana. I 
Uppdrag och inbjudan blir även området ekonomiskt determinerat eftersom varje 
institution ska redogöra för framtida arbeten och satsningar inom redan befintliga 
budgetramar.

1 1 4  (2009), Prop. 2009/10:3, ss. 25, 46ff.
1 1 5  (2009), Prop. 2009/10:3, s. 48.
1 1 6  (2009), Uppdrag och inbjudan till nationell strategi, s. 3.
1 1 7  (2009), Uppdrag och inbjudan till nationell strategi, s. 3.
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2.3.1.1 Kostnader och det gemensamma
I  de  ovannämnda  dokument  som ligger  till  grund för  Digitalt  kulturarv finns 
diskursiva  konstruktioner i  de  avsnitt  som  behandlar  digitalt  bevarande.118 I 
samtliga dokument som jag redogjort för hittills präglas beskrivningen av digitalt 
bevarandearbete med att både påpeka ekonomiska aspekter av arbetet och vikten 
av att utveckla samarbeten och gemensamma lösningar.  Det gemensamma och 
vikten av samarbete beskrivs som en grundläggande förutsättning för arbetet med 
digitalt  bevarande  vilket  visar  på  diskursiva  tendenser  i  texterna  om  digitalt 
bevarande.  Möjligheten  att  uttrycka  och  tala  om  individuella  insatser  och 
lösningar slås undan för det huvudsakliga fokuset på det gemensamma.

Precis som det gemensamma verkar vara det som styr  formuleringarna om 
digitalt  bevarande  är den  ekonomiska  aspekten  av  bevarandearbete  ständigt 
närvarande i de avsnitt som redogör för digitalt bevarande. I detta fall går det att se 
en utveckling från att det i Rådsslutsatser 14870/08 och SOU 2009:15 påpekas att 
arbetet med elektroniskt bevarande och tillgängliggörande  kräver extra resurser. 
Men detta förändras senare i  Tid för kultur 2009/10:13 och det dokument som 
initierar uppdraget om att skapa en nationell strategi, där den finansiella aspekten 
mer blir en fråga om gemensamma investeringar och att inkludera arbetet i redan 
befintliga  budgetar.  Hur den ekonomiska  frågan kommer  att  utvecklas  till  den 
problemrepresentation som existerar i den nationella strategin kommer att visa sig 
i  de  remissvar  som  inkom  efter  det  uppdrag  som  skickats  till  svenska 
kulturinstitutioner.  Det  går  dock  att  konstatera  att  den  finansiella aspekten  av 
bevarandearbetet är närvarande i de texter som ligger till grund för den nationella 
strategin.

2.3.2 Remissvar och efterkommande dokument
Den återkommande fokuseringen på det gemensamma och de kostnader som rör 
arbetet med digitalt bevarande är närvarande i de dokument som utgör materialet i 
denna studie.  I de  remissvar  som ligger  till  grund för  den  nationella  strategin 
beskrivs alla  inbjudna institutioners arbete med digitalisering, digitalt bevarande 
och  tillgängliggörande av  elektroniskt  material.  I  varje  remissvar  finns  det  ett 
avsnitt som behandlar den enskilda institutionens arbete med digitalt bevarande 
och ämnet berörs även i andra sammanhang som rör framtida verksamhet men 
också i avsnittet om den digitala teknikens utmaningar och möjligheter. Det skiljer 
sig mycket åt hur de olika institutionerna arbetar med digitalt bevarande. Generellt 
sett har större institutioner som Riksarkivet, Kungliga biblioteket och Stiftelsen 
Nordiska museet etablerade bevaranderutiner som redogörs för noggrant i aktuella 

1 1 8 I detta avsnitt behandlar jag de dokument som jag redogjort för ovan. 
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remissvar, medan vissa mindre institutioner inte har lika omfattande arbetsinsatser 
inom det digitala bevarandeområdet.

I remissvaren påpekas att  digitalt  bevarande är ett  ekonomiskt  problem för 
institutionerna.  I remissvaren beskrivs möjligheten till  att  införliva arbetet  med 
digitalt bevarande i redan befintliga resurser som en omöjlighet eftersom arbetet 
kräver  omkostnader  både  när  det  gäller  administrativa och  tekniska  resurser. 
Arbetet  med  digitalt  bevarande  formuleras  med  frågor  om  finansiering  och 
gemensamma lösningar och avsaknaden av båda dessa faktorer.119 

I Riksarkivets remissvar påpekas de omfattande kostnader som arbetet med 
digitalt bevarande kommer att innebära för medverkande institutioner.

Institutioner  som digitaliserar  sin information drar  på  sig stora  kostnader  för  den digitala 
lagringen  men  kan  samtidigt  rationalisera  sin  verksamhet  och  minska  kostnaderna  för 
konservering av originalen. Vanligtvis är medel till utvecklingsprojekt och till projekt för att  
genomföra skanning rörliga, medan kostnader för digital lagring är fasta och kan återverka på 
myndigheternas  basverksamheter  om  de  blir  alltför  höga.  Det  ligger  därför  en  stor 
samordningsvinst  i  att  kunna  enas  kring  en  gemensam  lagringsstruktur  och  ett  fåtal  
gemensamma digitala arkiv för kulturarvssektorn.120

Här påpekas att arbetet med digitalisering skapar stora mängder digital data som 
sedan  resulterar i omfattande lagringskostnader för institutionerna.  Kostnaderna 
för lagring av digital data är fasta och för att undvika dessa bör lagringsarbetet 
samordnas och därmed öppna för samordningsvinster. Digitalt bevarande beskrivs 
som ett  kostnadsproblem  trots  att  det  ger  en  möjlighet  för institutionerna  att 
minska  sina  ordinarie  konserveringskostnader  av  fysiska  objekt.  Samordning 
poängteras som  ett  sätt  att  motverka  varje  enskild  institutions  elektroniska 
lagringskostnader.

Även  Riksantikvarieämbetet  framhåller  att  det  mest  omfattande  problemet 
med digitalt bevarande är de kostnader som arbetet medför.121

När  det  gäller  långsiktigt  digitalt  bevarande  tittar  myndigheten  på  lösningar  för  digital 
arkivering.  [---] Myndigheten  vill  understryka  den  avgörande  betydelsen  av  att  på  detta 
område söka etablera kostnadseffektiva gemensamhetslösningar.122

I  beskrivningen  av  behovet  av kostnadseffektiva  metoder  påpekas  det  att  det 
behövs  gemensamhetslösningar.  Det  kostnadseffektiva  impliceras  därmed  i det 
gemensamma.

1 1 9 Naturhistoriska riksmuseet (2010), ”Naturhistoriska riksmuseet - Remissvar”, s. 26; Institutet för språk 
och  folkminnen  (2010),  ”SOFI  -  Remissvar”,  s.  10;  Statens  Försvarshistoriska  Museer  (2010),  ”SFM -  
Remissvar”,  s.  25;  Stiftelsen  Nordiska  museet  (2010),  ”Stiftelsen  Nordiska  museet  -  Remissvar”,  s.  26; 
Svenska filminstitutet (2010), ”Svenska filminstitutet - Remissvar”, s. 9f; Sveriges television (2010), ”SVT -  
Remissvar”, s. 4.
1 2 0 Riksarkivet (2010), ”Riksarkivet - Remissvar”, s. 18f.
1 2 1 Riksantikvarieämbetet (2010), ”RAÄ - Remissvar”, s. 28.
1 2 2 Riksantikvarieämbetet (2010), ”RAÄ - Remissvar”, s. 22.
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I Kungliga bibliotekets remissvar påpekas att arbetet med digitalt bevarande 
kräver samarbeten i  fler  avseenden, både när det  gäller  tekniska  lösningar och 
administrativa.  I remissvaret beskrivs digitalt bevarande som ett ekonomiskt och 
tekniskt  problemområde.  Både  administrationen  av  samlingen  och  de  tekniska 
resurser  som  används  kräver  enorma  medel  som  inte  kan  täckas  av  redan 
befintliga tillgångar.123

För  att  åstadkomma maximal  samhällsnytta  av  gjorda  och  kommande  insatser  behövs  en 
nationell satsning på en central infrastruktur för tillgängliggörande och långsiktigt bevarande 
med bra kataloger och metadata. Denna infrastruktur kan inte enskilda forskningsbibliotek 
eller  kulturarvsinstitutioner  ensamt  åstadkomma.  Infrastruktur  kräver  resurser  –  stora 
resurser.124

Kungliga biblioteket efterfrågar stora resurser för arbetet med digitalt bevarande. I 
remissvaret påpekas det att det är omöjligt för enskilda institutioner att klara av att 
finansiera  arbetet  med  digitalt  bevarande  och  att  det  därför  behövs  samarbete 
mellan  institutioner.  Det  finansiella  ansvaret  beskrivs  varken ligga hos Kultur- 
eller utbildningsdepartementet utan Kungliga biblioteket efterfrågar ett ansvar hos 
Finansdepartementet på grund av de omfattande kostnader som arbetet innebär.125

I  remissvaren  är  digitalt  bevarande  en  ekonomisk  fråga  i  och  med  de 
återkommande  formuleringarna  om  kostnader  och  resurser.  Remissinstanserna 
påpekar att  arbetet  med digitalt  bevarande kommer kräva extra  resurser utöver 
befintliga  budgetar.  I remissvaren  efterfrågas  möjligheten  till  kostnadseffektiva 
lösningar  men  också  frågan  om  tydliga  direktiv  gällande  standarder.126 I 
remissvaren finns också efterfrågan om ansvar och rollfördelning gällande direktiv 
i bevarandearbetet.127 Även här  är  digitalt  bevarande en  kostnadsfråga som för 
många  institutioner  är  den  mest  omfattande  utmaningen  i  bevarandearbetet.  I 
remissvaren finns både frågan om olika bevarandesystem och en medvetenhet om 
de  framtida  utmaningar  som  rör  det  kontinuerliga  underhållet  av  en  digital 
samling. Trots  detta  utgör  frågan  om  kostnaderna  för  tekniska  lösningar  och 
arbetsinsatser det dominerande problemet med digitalt bevarande vilket gör att de 

1 2 3 Kungliga biblioteket (2010), ”KB - remissvar”, ss. 37, 55.
1 2 4 Kungliga biblioteket (2010), ”KB - remissvar”, s. 55.
1 2 5 Kungliga biblioteket (2010), ”KB - remissvar”, ss. 37, 44, 53.
1 2 6 Arkitektmuseet (2010),  ”Arkitektmuseet -  Remissvar”,  s.  5;  Centrum för långsiktigt  digitalt  bevarande 
(2010), ”LDB-centrum - Remissvar”, s. 4,8; Moderna museet (2010), ”Moderna museet - Remissvar”, s. 6;  
Statens kulturråd (2010), ”Regionala museer - Remissvar”, s. 14; Statens konstråd (2010), ”Statens konstråd -  
Remissvar”, s. 3; Statens maritima museer (2010),  SMM - Remissvar, s. 2; Statens museer för världskultur 
(2010), ”SMV - Remissvar”, s. 5,8; Tekniska museet (2010), ”Tekniska museet - Remissvar”, s. 2.
1 2 7 Arkitektmuseet  (2010),  ”Arkitektmuseet  -  Remissvar”,  s.  5;  Livrustkammaren,  Skoklosters  slott  & 
Hallwylska museet (2010), ”LSH - Remissvar”, s. 3; Nationalmuseum (2010), ”NM - Remissvar”, s. 4f; Prins  
Eugens  Waldemarsudde  (2010),  ”Prins  Eugens  Waldemarsudde  -  Remissvar”,  s.  Paragraf  14; 
Riksutställningar (2010), ”Riksutställningar - Remissvar”, s. 1; Statens historiska museer (2010), ”SHMM -  
Remissvar”, s. 25; Talboks- och punktskriftsbiblioteket (2010), ”TPB - Remissvar”, s. 12.
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avsnitt som aktualiserar elektroniskt bevarande domineras av frågan om kostnader 
och finansiering.

Den  ekonomiska  frågan  och  de  gemensamma  lösningarna  återkommer  i 
regeringens digitala agenda It i  människans  tjänst.  I den digitala agendan finns 
samma målsättning som i den nationella strategin vad gäller den ökade mängden 
digitaliserat, bevarat och tillgängliggjort elektroniskt material. I  It i människans  
tjänst  behandlas digitalisering, bevarande och tillgängliggörande av elektroniskt 
material som ett gemensamt verksamhetsområde och det finns ingen avgränsning 
för respektive verksamhetsfält. Även här beskrivs hur arbetet inom områdena ska 
bedrivas  genom samarbeten  och  samverkan.128 ”Samverkan  mellan  aktörer  och 
verksamheter  inom området  behövs  för  att  åstadkomma  goda  och  nytänkande 
synergier och kostnadseffektiva lösningar.”129 Även i Uppdrag till Riksarkivet att  
inrätta  ett  samordningssekretariat återkommer beskrivningen att  arbetet  med 
digitalt  bevarande  ska  genomföras  med  gemensamma  lösningar.  I 
uppdragsdokumentet förtydligas sekretariatets roll som samordnare i arbetet inom 
digitaliseringsområdet  vad gäller standarder och riktlinjer.  Sekretariatet  ansvarar 
även för  att  följa  upp  den  nationella  strategin  hos  verksamma  institutioner. 
Sekretariatet ska även undersöka möjligheten till finansiering av vissa projekt från 
EU.130 I den promemoria  som deklarerar att  samordningssekretariat  ska inrättas 
tydliggörs att den nationella strategin ska leda till effektivitet.

Med en samlad nationell handlingsplan för digitalisering kan behoven inom områden som 
säkerhet, infrastruktur, kompetens, tillgänglighet, standarder, entreprenörskap och innovation 
främjas på ett resurseffektivt sätt.131

I promemorian beskrivs hur  sekretariatet  ska  finansieras gemensamt  av ett antal 
statliga  institutioner  och  finansieringen  utgör  totalt 0,15  procent  av  varje 
institutions/myndighets  förvaltningsbudget  för  2011.  Den  samlade 
handlingsplanen förklaras resultera i resurseffektivitet inom flera områden som rör 
digitaliseringsområdet.132

Vid  inrättandet  av  ett  samordningssekretariat  bekräftas  efterfrågan  av en 
ansvarig  enhet  som  kan  fungera  som  koordinerande  i  arbetet  inom 
digitaliseringsområdet.  De finansiella aspekterna kvarstår dock som en fråga om 
omfördelning  av  befintliga  resurser  eftersom  sekretariatet  ska  finansieras 
gemensamt  av  medverkande  institutioner  och  dessutom tillkommer  frågan  om 
extern finansiering från EU.

1 2 8  (2011), It i människans tjänst, s. 35f.
1 2 9  (2011), It i människans tjänst, s. 36.
1 3 0  (2011), Uppdrag Riksarkivet, s. 1ff.
1 3 1  (2010), Promemoria Ku2010/2064/KT, s. 1.
1 3 2  (2010), Promemoria Ku2010/2064/KT, s. 2.
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2.3.2.1 Ansvar och effektivitet
Gemensamma  lösningar  och  kostnader  för  arbetet  med  digitalt  bevarande 
fortsätter  att  dominera  i  de  remissvar  och  efterkommande  dokument  som 
redogjorts  för  ovan.  Dock  sker  en  förskjutning  när  det  gäller  de finansiella 
aspekterna av arbetet med beskrivningar om att finna kostnadseffektiva lösningar. 
Det  faktum att  det  i  Uppdrag och inbjudan deklareras att  arbetet  med digitalt 
bevarande och digitalisering ska rymmas inom befintliga budgetar ger en reaktion 
i remissvaren som betonar att det är omöjligt att öka arbetet inom området om inte 
ökade finansiella medel tilldelas. Digitalt bevarande blir här en fråga om resurser 
och  det  existerar  två  olika  ståndpunkter  i  frågan  men  båda  ståndpunkterna 
bekräftar att  digitalt bevarande framför allt  handlar om kostnader.  I remissvaren 
efterfrågas  en  tydligare  roll-  och  ansvarsfördelning  i  arbetet  med  digitalt 
bevarande. Denna fråga handlar delvis om direktiv gällande standarder och system 
men är också en fråga om finansiering. I en tydlig roll- och ansvarsfördelning i 
arbetet med digitalt bevarande ingår också frågan om vem som ansvarar för att 
finansiera arbetet.  Eftersom arbetet  ska inhysas i  redan befintliga budgetar blir 
frågan om ansvar även en fråga om vem som måste betala för vad. I remissvaren 
efterfrågas gemensamma  kostnadseffektiva  lösningar  och  samarbeten  i  arbetet 
med  digitalt  bevarande. Både  i  remissvaren  och  i  de  andra  efterkommande 
dokumenten betonas  det  gemensamma  i  samband  med  redogörelser  om 
kostnadseffektivitet.

2.3.3 Kostnadsdiskurs
Det  ekonomiska  perspektivet  på  digitalt  bevarande  blir  dominerande  redan  i 
uppdragsdokumentet och utvecklas sedan till frågan om vem som ska betala för 
det digitala bevarandearbetet.  Trots att frågor om roller, ansvar och samarbeten 
poängteras  som  viktiga  så  blir  formuleringar  om finansiering  och  kostnader 
dominerande  eftersom de i  var och en av de tidigare frågorna finns finansiella 
aspekter.  Den  återkommande  fokuseringen  på  att  digitalt  bevarande  innebär 
omfattande kostnader utvecklas till en diskurs  med en problemrepresentation av 
digitalt bevarande som ett kostnadsproblem.

2.4 Tystnader i problemrepresentationen

I detta avsnitt kommer problemrepresentationens tystnader att presenteras. För att 
synliggöra dessa tystnader har jag tagit avstamp utifrån Bacchis fjärde fråga som 
handlar  om att  uppmärksamma  de  aspekter  av  ett  område  som inte  tas  upp i 
policydokumentet och problemrepresentationen. För att identifiera tystnader har 
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jag undersökt de aspekter som tas upp i remissvaren och i tidigare forskning men 
som inte finns i Digitalt kulturarv.

2.4.1 Bevarandetystnaden
I  Digitalt  kulturarv förklaras det  hur kulturinstitutioner i ökad utsträckning  ska 
bevara  sina samlingar  digitalt.  ”Målet  med  strategin  är  att  kulturella  
verksamheter, samlingar  och arkiv i ökad utsträckning ska bevaras digitalt och  
tillgängliggöras elektroniskt för allmänheten.”133 I målbeskrivningen tydliggörs att 
detta  mål  ska  främja  ett  levande  kulturarv  och  ge ökad  tillgänglighet  till  det 
svenska kulturarvet. I  den  nationella  strategin  förklaras  att  syftet  med 
digitaliseringen av kulturarvet är att öka tillgängligheten till kulturarvet vilket i sin 
tur beskrivs bidra till att föra kulturen närmare medborgarna. Tillgängligheten till 
kulturarvet  ska  också  skapa  möjlighet  för  medskapande  hos  medborgarna.134 I 
Digitalt  kulturarv finns  inget  förtydligande om varför  kulturinstitutionerna  ska 
arbeta  med  att  digitalt  bevara  samlingarna  trots  att  digitalisering  och 
tillgängliggörande motiveras  väl.  Det  förklaras dock  att:  ”[d]en  tekniska 
utvecklingen  har  haft  och  kommer  fortsatt  att  ha  stor  betydelse  för  hur 
minnesinstitutionerna arbetar för att bevara och tillgängliggöra samlingarna samt 
möta  sin  publik.”135 Den  tekniska  utvecklingen  beskrivs erbjuda nya  sätt  för 
institutionerna att  arbeta med sitt  bevarande men  återigen motiveras  det aldrig 
varför  institutionerna  ska  arbeta  med  digitalt  bevarande.  Digitalt  bevarande 
relateras  istället till  den  ökade  mängden  digitalt  material  i  och  med 
digitaliseringen.  Detta  gör  att  bevarandefrågan utgör  en  tystnad  i  både 
problemrepresentationen men också i Digitalt kulturarv.136

Digitalt  bevarande  blir  härmed  en  fråga  som  medföljer  arbetet  med 
digitaliseringen och tillgängliggörande vilket i sin tur gör att det aldrig tydliggörs 
vad som är viktigt eller meningsfullt i arbete med elektroniskt bevarande. Istället 
motiveras  arbete  med  elektroniskt  bevarande  med  att  den  digitala  tekniken 
erbjuder  nya  plattformar  för  bevarande.  Den  andra  motiveringen  till  digitalt 
bevarandearbete ligger  i att  det  i  de  europeiska  rådsslutsatserna står  att  varje 
medlemsstat ska inrätta nationella strategier för arbetet med digitalisering, digitalt 
bevarande och elektroniskt  tillgängliggörande inom kultursektorn.137 Syftet  med 
digitalt bevarande motiveras med att det i rådsslutsatser deklareras att alla ska ha 
nationella  strategier  inom området  och  att  den  digitala  tekniken  erbjuder  nya 
former av bevarande.  Det  finns  alltså  ingen formulering som motiverar  varför 

1 3 3  (2011), Digitalt kulturarv, s. 4.
1 3 4  (2011), Digitalt kulturarv, s. 1f.
1 3 5  (2011), Digitalt kulturarv, s. 3.
1 3 6 Termer bevarandefrågan används för att förklara frågan varför kulturinstitutionerna ska arbeta med digitalt 
bevarande. 
1 3 7  (2011), Digitalt kulturarv, s. 10.
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digitalt bevarande  behövs  eller är nödvändigt, varken  i Digitalt kulturarv  eller  i 
problemrepresentationen.

I  ett  fåtal av de remissvar som ligger till  grund för  Digitalt kulturarv  finns 
dock förklaringar till varför var institution arbetar med digitalt bevarande eller bör 
göra det.  I Svenska filminstitutet remissvar  finns  följande formulering:  ”Syftet 
med bevarandet är dels att säkerställa  filmen för framtida exploatering, dels att 
kunna visa  filmen  som den ursprungligen är  tänkt  att  visas.”138 Här  motiveras 
varför digitalt  bevarande är viktigt för Svenska filminstitutet vilket är att deras 
material ska finnas tillgängligt i framtiden.

I remissvaret  från Talboks-  och punktskriftsbiblioteket  (TPB) beskrivs  den 
avsaknad  av  ansvar  som  gäller  det  långsiktiga  digitala  bevarandet  av  de 
tillgängliga  medier  som de  arbetar  med.139 TPB anser  att  det  finns  en  fara  att 
mycket  av  deras  elektroniska  material  går  förlorat  om  inte  ansvaret  för  det 
långsiktiga bevarandet tydliggörs.140

Men det finns frågor som ännu inte är lösta bl.a. hur det långsiktiga bevarandet av tillgäng-
liga medier, som talböcker och punktskriftsböcker, kan säkras. Tillgängliga medier omfattas 
inte av pliktlagen och ingen institution har idag ansvar för att de bevaras för framtiden. 141

För TPB är det viktigt med ett tydliggörande om vem som ska ansvara för arbetet 
med  långsiktigt  bevarande av tillgängliga  medier. TBP efterfrågar  en 
ansvarsfördelning  eftersom  det  i  deras  fall  finns  en  risk  att  mycket  av  det 
elektroniska  materialet  går förlorat.  Det är risken att deras material  går förlorat 
som  visar  att  det  finns  ett  behov  av  bevarande.  Trots  att  det  i  ett  fåtal  av 
remissvaren beskrivs varför institutionerna ska arbeta med digitalt bevarande så 
finns  det  inget  avsnitt  i  Digitalt  kulturarv som  motiverar  varför  medverkande 
institutioner ska arbeta med bevarande av digitalt material.

En  annan  tystnad  i  problemrepresentationen  av  digitalt  bevarande  är 
relationen  mellan  digitalisering  och  digitalt  bevarande.  Denna  fråga  har 
aktualiserats av Paul Conway. Conway menar att relationen mellan digitalisering 
och digitalt bevarande är problematisk. Eftersom digitalisering är beroende av att 
det finns väl fungerande elektroniska bevarandesystem blir det en slitning mellan 
digitalt bevarande  och  satsningar  på digitalisering.  Denna  slitning  består  av 
digitaliseringens produktion av  nya  digitala objekt som  leder till att behovet av 
stabila bevarandesystem ökar. Stabila bevarandesystem är viktigt för att allt arbete 
med  digitaliseringen  inte  ska  gå  förlorat  i  framtiden. Conway betonar  att  de 
ekonomiska aspekterna blir problematiska eftersom en satsning på digitalisering 

1 3 8 Svenska filminstitutet (2010), ”Svenska filminstitutet - Remissvar”, s. 2.
1 3 9 Numera  heter  Talboks-  och  punktskriftsbiblioteket  Myndigheten  för  tillgängliga  medier  (MTM)  men 
eftersom TPB fortfarande var namnet när remissvaren behandlades har jag valt att använda TPB.
1 4 0 Talboks- och punktskriftsbiblioteket (2010), ”TPB - Remissvar”, s. 3f.
1 4 1 Talboks- och punktskriftsbiblioteket (2010), ”TPB - Remissvar”, s. 3.
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kräver en satsning på digitalt bevarande. Det behövs därmed ekonomiska resurser 
för både digitaliseringen och bevarandet av det elektroniska materialet. Conway 
menar att de institutioner som arbetar med bevarande, speciellt kulturinstitutioner, 
står  inför  stora  utmaningar  vad  gäller  resursfördelningar  och  prioriteringar. 
Eftersom  arbetet  med  elektroniskt  bevarande  kommer  att  kräva  omfattande 
ekonomiska resurser måste många institutioner göra tydliga prioriteringar.142

Att  varje enskild  statlig kulturinstitution  både  ska  arbeta med digitalisering 
och  digitalt  bevarande  problematiseras  i  remissvaret  från  Arkitektmuseet.143 
Arkitektmuseet efterfrågar ett centraliserat ansvar för frågor som rör hanteringen 
av digitalt material eftersom det kräver både omfattande resurser och kompetenser 
hos varje enskild kulturinstitution.

Långtidslagring av digitalt material kräver kontinuerlig omvärldsbevakning och beredskap för 
migrering, någonting mindre institutioner sällan har resurser för. En utpekad institution bör få 
ansvar att bevaka utvecklingen gällande hantering och bevarande av digital information. En 
central lagringsplats för digitalt kulturarvsmaterial bör introduceras.144

Alternativet är  att varje  institution på egen hand skaffar den tekniska utrustningen och de 
personalresurser  som krävs  för  att  klara  av  hela  digitaliseringsprocessen,  en  lösning  som 
skulle bli mycket kostsam och särskilt missgynna mindre institutioner.145

Arkitektmuseet påpekar att arbetet med hanteringen av digital information skulle 
bli  allt  för  kostsam  för  mindre  kulturinstitutioner  och  efterfrågar  därför  en 
centraliserad  lösning.  Det  finns  inte  möjlighet  för  mindre  institutioner,  som 
Arkitektmuseet  framhåller,  att både bedriva digitaliseringsarbete och elektroniskt 
bevarande samtidigt. Oya Y. Rieger har skrivit om vilka problem som uppstår när 
arbetet  med digitalisering och  elektroniskt  bevarande ska sammanföras. Rieger 
menar att digitalisering och digitalt bevarande har två olika utgångspunkter, där 
digitalisering  bygger  på  intresset  av tillgängliggörande  av  stora  mängder 
dokument och att digitalt bevarande bygger på intresset av bevarande.

For example, a library may opt to archive its digitized content as a backup in case the print 
counterparts are damaged or lost. However, the institution may not be able to provide online 
discovery and retrieval of archived digital content through a Web portal, owing to lack of 
funds, copyright restrictions, or other reasons.146

Digitalisering och digitalt bevarande förutsätter olika synsätt, arbetsmetoder  och 
målsättningar vilket kan leda till motsättningar när de ryms inom samma projekt. 

1 4 2 Conway, P. (2010), ”Preservation in the Age of Google”, ss. 61f, 74f.
1 4 3 Även Arbetets museum efterfrågar ett centraliserat ansvar för det långsiktiga bevarande. Arbetets museum 
(2010), ”Stiftelsen Arbetets museum - Remissvar”, s. 2.
1 4 4 Arkitektmuseet (2010), ”Arkitektmuseet - Remissvar”, s. 5.
1 4 5 Arkitektmuseet (2010), ”Arkitektmuseet - Remissvar”, s. 5.
1 4 6 Rieger, O. R. (2008), ”Preservation in the Age of Large-Scale Digitization”, s. 1.
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Rieger menar att dessa motsättningar kan bli ett problem när samma institution 
ska arbeta både med digitalisering och digitalt bevarande.147

Att sammanföra både uppgiften med tillgängliggörande och bevarande påtalas 
som ett  problem i Arkitektmuseets  remissvar  men går inte  att  finna stöd för i 
varken Digitalt kulturarv eller i problemrepresentationen av digitalt bevarande.  I 
den nationella strategin formuleras det att alla institutioner ska ”[h]a riktlinjer och 
mål  för  den  egna  verksamhetens  arbete  med  att  digitalt  bevara  och  digitalt 
tillgängliggöra  verksamhet,  samlingar,  arkiv  och  audiovisuella  arkiv.”148 Det 
tydliggörs  därmed  att  alla  institutioner  ska  ha  en  egen  plan  för  arbetet  med 
digitalisering och digitalt bevarande. Enligt Conway och Rieger är det ett problem 
för framför allt  mindre institutioner  att  samtidigt  arbeta med digitalisering och 
digitalt  bevarande  där  frågan  om  ekonomiska  resurser  utgör  den  största 
utmaningen. För större institutioner kan kombinationen mellan digitalisering och 
digitalt  bevarande  vara  möjligt  men  i  Arkitektmuseets  remissvar  beskrivs  det 
dubbla  arbetet  som  allt  för  resurskrävande  för  en  mindre  kulturinstitution. 
Avsaknaden  av  problematisering  av kombinationen  mellan  digitalisering  och 
digitalt bevarande gör att problemet inte aktualiseras i Digitalt kulturarv. Därmed 
utgör  den  problematik  som  rör  kombinationen  mellan  digitaliserings-  och 
bevarandearbete en tystnad i problemrepresentationen.

2.4.2 Tystnader om digitalisering och bevarande
De två tystnader  som icke tas upp i  Digitalt  kulturarv handlar  om syftet  med 
digitalt  bevarande och det  problematiska  i  kombinationen mellan  digitalisering 
och digitalt bevarande. Dessa aspekter av digitalt bevarande finns representerade i 
remissvaren  och  problematiseras  i  tidigare  forskning  men  aktualiseras  inte  i 
Digitalt kulturarv. Detta leder till att dessa aspekter av digitalt bevarande trängs 
undan för den dominerande  problemrepresentationen.

2.5 Problemrepresentationens konsekvenser

Här kommer problemrepresentationens diskursiva konsekvenser att presenteras. I 
konsekvensanalysen har jag arbetat utifrån Bacchis femte fråga som syftar till att 
identifiera hur den diskursiva konstruktionen av ett område gör att vissa aspekter 
av ett  problem dominerar och därmed tränger undan andra aspekter.  Analysens 
genealogiska  arbete  och  tidigare  forskning  har  använts  för  att  synliggöra 
problemrepresentationens diskursiva konsekvenser.

1 4 7 Rieger, O. R. (2008), ”Preservation in the Age of Large-Scale Digitization”, s. 2f.
1 4 8  (2011), Digitalt kulturarv, s. 4.
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2.5.1 Kostnadskonsekvens
I Digitalt kulturarv handlar den dominerande problemrepresentationen av digitalt 
bevarande  om  att  digitalt  bevarande  är  ett  kostnadsproblem. I  det 
uppdragsdokument som uppmanar och inbjuder kulturinstitutioner att delta för att 
formulera en nationell  strategi för arbetet  med digitalisering, digitalt  bevarande 
och elektroniskt tillgängliggörande tydliggörs att arbetet inom områdena ska ske 
inom  institutionernas  befintliga  budgetramar.149 Detta  får  den  diskursiva 
konsekvensen  att  det  i  remissvaren  som  kommer  från  institutionerna  blir  en 
fokusering på  kostnader  och kostnadseffektiva  lösningar  i  arbetet  med  digitalt 
bevarande.  I uppdragsdokumentet  tydliggörs att  arbetet  ska ske inom befintliga 
ekonomiska  ramar  vilket  inverkar  på  remissinstansernas  svar  om  arbetet  med 
elektroniskt bevarande.150 Att  digitalt  bevarande  innebär  stora  kostnader är ett 
återkommande ämne inom tidigare forskning. Både Conway och Rieger beskriver 
hur arbetet  inom området innebär omfattande kostnader i och med den ständiga 
ökningen av digital data i samband med digitalisering. Dessutom innebär arbetet 
med  en  digital  samling  återkommande  uppdateringar  för  att  man  ska  kunna 
garantera  tillgång  till  objekten  i  samband  med  teknisk  utveckling.  Den 
ekonomiska  frågan  beskrivs  som  ett  omfattande  problem  med  elektroniskt 
bevarande  eftersom  det  är  svårt  att  förutse  hur  stora  omkostnader  som 
bevarandearbetet kommer att innebära.151

Den diskursiva konstruktionen av digitalt bevarande som ett kostnadsproblem 
medför att de avsnitt och texter som behandlar digitalt bevarande präglas av frågor 
om  att  hitta  kostnadseffektiva  lösningar  och  gemensamma  lösningar  i 
bevarandearbetet  eftersom  detta  förväntas  underlätta  arbetet  med  elektroniskt 
bevarande. I ”2.3.2 Remissvar och efterkommande dokument”  redogörs för hur 
frågan om samarbete och gemensamhetslösningar  blir ett  sätt  att  formulera sig 
kring det faktum att arbetet med digitalt bevarande inte kommer  tilldelas några 
extra  ekonomiska  medel,  trots  att  remissinstanserna betraktar detta  som en 
nödvändighet.  Detta  innebär  att  uppdragsdokumentet determinerar vad  som är 
möjligt  att  uttrycka  om  elektroniskt bevarande,  vilket  sedan  utmynnar  i  en 
problemrepresentation  där  digitalt  bevarande  är  ett  kostnadsproblem.  Den 
ekonomiska  frågan  i  elektroniskt bevarandearbete  blir  ett  allt  för  omfattande 
problem och därmed dominerande för möjligheten att uttrycka andra aspekter som 
rör området.

Trots  det  ekonomiska  problemet  dominerar  så  finns  det  andra aspekter  av 
digitalt  bevarande som  beskrivs  i  Digitalt  kulturarv.  Dessa är upphovsrättsliga 
frågor,  standarder  för  metadata  och  långsiktiga  bevarandesystem.  I  Digitalt  
1 4 9  (2009), Uppdrag och inbjudan till nationell strategi, s. 3.
1 5 0 Se den genealogiska genomgången i ”2.3.2 Remissvar och efterkommande dokument”, s. 38ff.
1 5 1 Conway, P. (2010), ”Preservation in the Age of Google”, s. 68ff; Rieger, O. R. (2008), ”Preservation in  
the Age of Large-Scale Digitization”, ss. 25, 45f.
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kulturarv beskrivs  vilka  aspekter  av  digitalt  bevarande  som 
samordningssekretariatet ska arbeta med.

Samordningssekretariatet vid Riksarkivet har fått regeringens uppdrag att arbeta övergripande 
med frågor om system för digitalt bevarande. Att finna gemensamma och kostnadseffektiva 
lösningar för det långsiktigt digitala bevarandet med gemensamma standarder för metadata är 
en central och avgörande fråga för att nå det övergripande målet.152

För att tillgodose instansernas uttalade behov av en samordnad hantering av juridiska frågor 
har  regeringen gett  samordningssekretariatet  vid Riksarkivet  i  uppdrag att  arbeta  med och 
informera de medverkande myndigheterna och institutionerna om de juridiska frågor som är 
kopplade till digitalt bevarande och tillgängliggörande, främst upphovsrättsliga frågor.153

Samordningssekretariatet  ska  arbeta  med  frågor  som  rör  bevarandesystem, 
gemensamma  standarder  för  metadata  och  agera  rådgivande  i  frågor  som  rör 
upphovsrätt  inom  elektroniskt  bevarande.  Dessa  frågor  utgör  aspekter  som är 
viktiga  för  institutionernas  arbete  med  digitalt  bevarande  men  blir  sekundära 
frågor i förhållande till det kostnadsproblem som digitalt bevarande utgör i den 
nationella strategin.

Anledningen  till  att  dessa  frågor  blir  sekundära  beror  på  att  det  i den 
promemoria  som  beskriver  samordningssekretariatets finansiering  och 
ansvarsområden  tydliggörs  att  finansieringen  av  sekretariatet  kommer  från 
medverkande institutioners  förvaltningsbudgetar.  Finansieringen av sekretariatet 
utgör ett  villkor i  institutionernas tilldelade  förvaltningsbudgetar.154 Detta innebär 
att  frågan  om  finansiering  utgör  det  dominerande  problemet  med  digitalt 
bevarande  eftersom det  om och om igen kommer  tillbaka  till  att  inga externa 
ekonomiska medel kommer att tilldelas.  Även de problem som rör upphovsrätt, 
bevarandesystem och frågan om gemensamma metadatastandarder ska införlivas i 
kostnadseffektiva  lösningar.  Dessa  områden  ska  undersökas  och  utredas av 
samordningssekretariatet vilket ska finansieras av redan befintliga budgetar precis 
som  med  det  elektroniska  bevarandearbetet  på  varje  enskild  institution.  Den 
diskursiva  konsekvensen  blir  att digitalt  bevarande  som en  fråga  om 
kostnadseffektivisering  reproduceras  i  en  diskurs  som  rör  formuleringar  om 
finansiering, resurser och kostnader.

2.5.2 Kostnadsreproduktion
Den  diskursiva  konstruktionen  av  digitalt  bevarande  som ett  kostnadsproblem 
leder  till  att  andra  aspekter  av  digitalt  bevarande  trängs  undan för  frågan  om 
finansiering  och  kostnader. Det  dokument  som  ger  i  uppdrag och  inbjuder 
remissinstanserna att bidra till en nationell strategi determinerar fokuseringen på 
1 5 2  (2011), Digitalt kulturarv, s. 7.
1 5 3  (2011), Digitalt kulturarv, s. 8.
1 5 4  (2010), Promemoria Ku2010/2064/KT, s. 1.
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kostnadseffektiva lösningar, vilket sedan utmynnar i problemrepresentation med 
digitalt  bevarande  som  ett  kostnadsproblem.  Detta  gör  att  digitalt  bevarande 
reproduceras  i  en  diskurs  som  präglas  av  beskrivningar  om  kostnader  och 
finansiering i det digitala bevarandearbetet.

2.6 Problemrepresentationens förutsättningar och eventuella 
alternativ

I detta avsnitt kommer problemrepresentationens förankring och förutsättningar i 
tidigare forskning och svensk kulturpolitik att presenteras. För att synliggöra detta 
har jag arbetat  utifrån Bacchis sjätte fråga som handlar om att undersöka vilka 
kontextuella  förutsättningar  som ligger  till  grund  för  problemrepresentationen. 
Avslutningsvis  kommer  jag  presentera  utmaningar  och alternativ  för 
problemrepresentationen av digitalt bevarade.

2.6.1 Problemrepresentationen i tidigare forskning
Den  forskning  som  utgör  forskningsöversikten  i  denna  studie  tar  upp  det 
ekonomiska  perspektivet  inom  digitalt  bevarande.  Som  tidigare  påpekats 
diskuterar  både  Conway och  Rieger  att  digitalt  bevarande  innebär  omfattande 
kostnader för de institutioner som digitalt bevarar och speciellt för de institutioner 
som  kombinerar  digitalisering  och  digitalt  bevarande.155 Även  i  Preservation  
Management  of  Digital  Materials:  The  Handbook diskuteras  kostnaderna  för 
arbetet  med  digitalt  bevarande.  Här  tydliggörs  att  det  är  svårt  att  beräkna 
bevarandekostnaderna eftersom bevarandearbetet sträcker sig över så pass lång tid 
och att det ännu inte finns något garanterat långsiktigt bevarandesystem. I  boken 
aktualiseras  även  att  det  kan bli  problem för  de institutioner  som arbetar med 
bevarande  av  både  fysiska  och  digitala  samlingar.  Här  behövs  tydliga 
prioriteringar för att kunna arbeta både med långsiktigt bevarande och kortsiktigt 
tillgängliggörande  genom digitalisering.  Enligt Digital Preservation Coalition är 
det  nödvändigt  för sådana institutioner  att  utveckla delade finansiella  modeller 
eftersom det visat sig vara mer kostnadseffektivt.156 Även Rieger uppmärksammar 
behovet av kostnadseffektiva lösningar  och menar att olika institutioner kan gå 
samman i delade lagringslösningar.157

Den  ekonomiska  frågan  är  ett  återkommande  ämne  i  den  forskning  som 
behandlar digitalt bevarande  vilket beror på att frågan inrymmer en omfattande 

1 5 5 Conway, P. (2010), ”Preservation in the Age of Google”; Rieger, O. R. (2008), ”Preservation in the Age 
of Large-Scale Digitization”.
1 5 6 Digital Preservation Coalition (2008), DPC Handbook, s. 35.
1 5 7 Rieger, O. R. (2008), ”Preservation in the Age of Large-Scale Digitization”, ss. 27, 47.
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problematik.  I  och  med  att  arbetet  med  elektroniskt  bevarade beskrivs  som 
kostsamt  är  det  inte  förvånande  att  det  är  något  som  närvarar  i 
bevarandeforskningen.  Att  det  ekonomiska  perspektivet  ofta  beskrivs  med 
aspekter  som  rör  kostnadseffektiva  system  och  arbetsmetoder  visar  dock  att 
kostnaderna  för  digitalt  bevarande  utgör  ett  problem  eftersom  det  efterfrågas 
effektivare lösningar. De återkommande redogörelserna om kostnaderna utgör inte 
bara en ekonomisk medvetenhet utan det blir en fråga om effektivisering. Det vill 
säga att digitalt bevarande kostar för mycket och därför behöver effektiviseras.

Problemrepresentationen av digitalt  bevarande som ett kostnadsproblem har 
en  förankring  inom bevarandeforskningen.  Att  problemrepresentationen  har  en 
förankring  i  tidigare  forskning  betyder  inte  att  frågan  om  kostnader  för 
bevarandearbetet är det enda som problematiseras inom tidigare forskning men det 
betyder att frågan ändå aktualiseras. Den ekonomiska perspektivets närvaro utgör 
en  förutsättning  för  problemrepresentationen  av  digitalt  bevarande  i  Digitalt  
kulturarv eftersom  forskningen belyser  kostnaderna  för elektroniskt  bevarande 
som ett problem.

2.6.2 Problemrepresentationen i svensk kulturpolitik
Under  de  senaste  tjugo  åren  har  en  rad  arbetsmarknadspolitiska  satsningar 
genomförts  där  arbetet  delvis  har  bestått  av  digitalisering  av kulturarvet.158 
Digitaliseringen har  både handlat  om att  tillgängliggöra  och långsiktigt  bevara 
föremålssamlingar  vid  svenska  kulturinstitutioner.  Det  första  projektet  var 
SESAM-projektet  som genomfördes mellan 1995-1998. SESAM-projektet var ett 
treårigt  projekt  som  både  var  en  arbetsmarknadspolitisk  satsning  med  att  få 
arbetslösa akademiker och hantverkare i arbete samtidigt som det var en satsning 
på  att  bevara  och  öppna  samlingarna  hos  svenska  kulturinstitutioner.159 I  den 
skrivelse  som  redogör  för  projektet  beskrivs  arbetet  med  projektet  och  vilka 
resultat  som uppnåtts.  I det  avslut  som redogör  för  regeringens  slutsatser  och 
bedömning av projektet finns följande formulering:

Projektet gav på de berörda institutionerna ökad tillgänglighet till samlingarna och förbättrade 
villkor för bevarande. Redan från början stod det emellertid klart att SESAM-medlen inte 
skulle räcka till för att åtgärda alla de problem och den eftersläpning som fanns vad gäller 
registrering, dokumentation,  vård,  konservering  och  magasinering.  Förhoppningen  var  att 
institutionerna själva skulle omprioritera sin verksamhet och satsa egna resurser – utöver den 
obligatoriska egeninsatsen – för att gå vidare med uppgifterna, även efter projektets slut.160

1 5 8 Det finns även ett mindre pågående projekt Kulturarvs-IT som ger kulturinstitutioner möjligheter att söka 
pengar för digitaliseringsprojekt. Den årliga bidragssumman utgör 10 miljoner svenska kronor.
1 5 9 I SESAM-projektet bestod arbetet av dokumentation, registrering, konservering, vård och magasinering 
av  föremålssamlingar  vid  statliga  kulturinstitutioner.  Både  bevarande  och  tillgängliggörande  var  viktiga  
aspekter  av  arbetet  och  en  del  av  arbetet  bestod  av  digitalisering.   (2002),  Regeringens  skrivelse  
1999/2000:65 - SESAM, s. 1ff;  (2009), SOU 2009:15, s. 52.
1 6 0  (2002), Regeringens skrivelse 1999/2000:65 - SESAM, s. 30.
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I  citatet  aktualiseras frågan  om  finansiering  av  verksamheten  inom 
digitaliseringsområdet.  Visserligen  ingick  även  andra  typer  av  uppgifter  i 
SESAM-projektet men som citatet visar fanns det även i detta fall, precis som i 
Digitalt kulturarv, en uppfattning om att kulturinstitutionerna kunde åta sig även 
denna  uppgift  utan  extra  finansiella  medel  efter  att  SESAM  avslutats. Att 
museerna skulle kunna fortsätta arbetet som SESAM-projektet initierat utan extra 
finansiella  medel  beskrivs  som följande:  ”Museerna  har  enligt  uppgift  lyckats 
mobilisera  mer  resurser  till  vård  och registrering  än  tidigare,  men  påpekar  att 
marginalerna  är  för  små  för  att  omfördela  med  tillräckliga  resultat.”161 De 
ekonomiska resurserna beskrivs som allt för små för att arbetet skulle resultera i 
någon avgörande prestation efter att SESAM-projektet avvecklats.

Mellan  2005-2009 genomfördes  Access-projektet som  liknade  SESAM-
projektet. Access var en arbetsmarknadspolitiskt åtgärd med syftet att få arbetslösa 
akademiker  i  arbete  och  samtidigt  som  det  var  en  satsning inom 
kulturarvsområdet. Syftet med Access var att öka antalet digitaliserade objekt vid 
kulturinstitutionerna med inriktning att bevara och vårda samt att göra samlingar, 
föremål  och  arkivalier  tillgängliga  för  allmänheten.  Dock  var  projektets 
övergripande mål att skapa sysselsättning. I kulturrådets redovisande dokument av 
Access beskrivs  projektet  som lyckat  både när det  gäller  sysselsättningsgraden 
bland arbetslösa och antalet digitaliserade objekt bland föremålssamlingarna.162 I 
dokumentets inledande sammanfattning omnämns framgångarna på följande sätt:

Access har varit framgångsrikt på flera sätt, inte minst ur arbetsmarknadspolitisk synpunkt.  
Målet var att minst 650 personer skulle sysselsättas inom Access. I februari 2006 fattades de 
första besluten och redan under maj månad hade regeringens sysselsättningsmål motsvarande 
650 tjänster uppnåtts. 

I  april  2007  sysselsatte  Access  totalt  970  personer,  varav  nästan  hälften  hade  varit 
långtidsarbetslösa  vid  anställningstillfället.  Av samtliga  anställda  var  omkring  80  procent 
akademiker. Efter erfarenheter med Access kan det konstateras att det är möjligt att på kort tid 
anställa  personer  med  hög  kompetens  inom  kultursektorn  till  förhållandevis  låga 
administrativa kostnader.163

Den mest framhävda framgången med projektet var sysselsättningsgraden vilket 
visar att arbetet med tillgängliggörandet av föremålssamlingarna är en sekundär 
prioritet. Dessutom påpekas möjligheten att inom kultursektorn på kort tid kunna 
anställa personer med hög kompetens till relativt låga kostnader som en fördel i 
arbetet.  Återigen  är  frågan  om  kostnader  central  och  konstaterande  om  låga 
kostnader framställs i positiv bemärkelse.

Under  2012  startades  Kulturarvslyftet  vilket  är  den  senaste 
arbetsmarknadspolitiska åtgärden inom kulturarvsområdet som ska pågå fram till 

1 6 1  (2002), Regeringens skrivelse 1999/2000:65 - SESAM, s. 30.
1 6 2 Kulturrådet (2009), Access-projeket, s. 5.
1 6 3 Kulturrådet (2009), Access-projeket, s. 5.
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2014.  Kulturarvslyftet  syftar  till  att  ge  långtidssjukskrivna  som  har  blivit 
utförsäkrade  och personer  med  funktionsnedsättning  en  chans  till  arbete  inom 
kultursektorn.  Inom  projektet  ingår  arbete  med  att  vårda,  digitalisera  och 
tillgängliggöra kulturarvet.164 I och med att Kulturarvslyftet är ett pågående projekt 
i skrivandets stund så finns det ingen sammanfattande rapport som redogör för de 
resultat som projektet inbringat. Dock går det att konstatera att även detta projekt 
har dubbla målsättningar där  prioriteringen ligger i  att  få långtidssjukskrivna i 
arbete  och  att  arbetet  med  kulturarvet  är  sekundärt.  I  det  dokument  som 
presenterar Kulturarvslyftet finns följande stycke:

Personer som länge  har varit borta från arbetsmarknaden till följd av ohälsa  kan behöva ett 
stöd  för  att  återfinna  en  plats  i  arbetslivet.  Runt  om i  vårt  land  har  vi  samtidigt  många 
kulturskatter som vi vill bevara för kommande generationer.165

Vart prioriteringen ligger blir framträdande i citatet där vikten av att finna plats åt 
personer som länge varit bort från arbetsmarknaden poängteras först och efter det 
tydliggörs det faktum att  det samtidigt  finns kulturskatter  att  bevara.  Även om 
Kulturarvslyftet  är  en  satsning  inom kulturarvsområdet  så  är  det  samtidigt  en 
arbetsmarknadsåtgärd  vilket  gör  att  stora  delar  av  finansieringen  av  projektet 
kommer från Arbetsmarknadsdepartementet.166

Dessa arbetsmarknadspolitiska satsningar utgör en grund för den dominerande 
problemrepresentationen för digitalt bevarande som finns i Digitalt kulturarv. Alla 
dessa  projekt  berör  på  olika  sätt  arbetet  med digitalisering  av  det  svenska 
kulturarvet vilket gör att det anknyter till  den nationella strategin. Även digitalt 
bevarande  inkluderas i  dessa projekt  eftersom  projekten även berör  frågan om 
bevarande  av  fragila  objekt  och  att  dessa  kan  bevaras  i  framtiden  genom att 
digitaliseras  och samtidigt  tillgängliggöras  för  allmänheten.  Det  är  inte  arbetet 
med digitalisering som utgör grunden för problemrepresentationen utan det är idén 
om  effektivisering.  Då  alla  tre  projekt  sammanför  arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder med en satsning inom kultursektorn leder det till att finansieringen kan 
komma både från  Arbetsmarknadsdepartementet och från  Kulturdepartementet.  I 
alla  tre projekt  är  också frågan om finansiering och ekonomisk effektivisering 
närvarande.  I SESAM påtalas  viljan  att  kulturinstitutionerna  ska  fortsätta  med 
arbetet  trots  att  ersättning  utgått  och  i  Access  påtalas  fördelen  med  att  kunna 
anställa  personer  med  hög  kompetens  till  låg  administrativ  kostnad. I 
Kulturarvslyftet utgörs ersättningsnivån för varje anställd 5000 kronor vilket gör 
att  kulturinstitutionerna  själva  får  stå  för  den  kostnad  som  överstiger 
bidragsbeloppet.167

1 6 4  (2012), Kulturarvslyftet.
1 6 5  (2012), Kulturarvslyftet, s. 1.
1 6 6 Arbetsmarknadsdepartementet (2012), Regleringsbrev  A2012/4119/A A2012/4269/ADM.
1 6 7 Arbetsförmedlingen & Riksantikvarieämbetet (2012), Starta projekt inom Kulturarvslyftet, s. 6.

51



Frågan om finansiering av verksamhet är närvarande i alla tre projekten. Det 
är självklart att ett projekts kostnader måste redogöras för i en projektrapport eller 
skrivelse.  Det  är  dock fixeringen  vid  låga  kostnader  i  kombination  med 
sysselsättningsåtgärder som det blir tydligt att det i dessa satsningar, precis som i 
Digitalt  kulturarv, finns  en  motvilja att  göra  långsiktiga  satsningar  inom 
digitaliseringsområdet.

Att det inom kulturarvsområdet  genomförs  arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
går att placera i relation till Geir Vestheims syn på hur kulturpolitik sedan 1980-
talet  allt  mer  präglas  av  instrumentell  kulturpolitik.  Vestheim  menar  att 
instrumentell kulturpolitik präglas av marknadsekonomiska faktorer där satsningar 
inom kulturområdet ofta kombineras med andra politiska målsättningar som att 
exempelvis skapa arbetstillfällen.168 I SESAM, Access och Kulturarvslyftet är det 
kombinationen  av arbetsmarknadspolitisk  åtgärd  och  satsningar  inom 
kulturarvsområdet  som  visar  att  svensk  kulturpolitik  också präglas  av  den 
instrumentella kulturpolitik som Vestheim diskuterar. Att det i redovisningen och 
beskrivningen av dessa projekt poängteras arbetsmarknadspolitiska framsteg  visar 
att satsningar inom kultursektorn betraktas som medel att nå andra politiska mål 
som  ligger  utanför  kulturområdet.  Visserligen  finns  det  formuleringar  om  de 
framsteg som gjorts eller ska göras inom vård av föremålssamlingarna men dessa 
faktorer blir  sekundära  i  relation  till  sysselsättningsgraden  och  hur  projekten 
erbjuder  möjlighet  att  anställa  personer  med  hög  kompetens  till  relativt  låga 
kostnader.

Vestheim  menar  att  en  instrumentell  kulturpolitik  präglas  av  ekonomiska 
faktorer  som  består  av  termer  som  marknadsförning,  lönsamhet,  effektivitet, 
teknik,  produktion  och  marknadsstyrning.169 Det  finns  en  tydlig  koppling  till 
ekonomiska  faktorer  i  SESAM, Access  och Kulturarvslyftet.  I  alla  tre  projekt 
finns  en  fokusering  på de  effektivitetsvinster som  möjliggörs  genom 
kombinationen av sysselsättningsåtgärd och  föremålsvård.  Denna fokusering  på 
effektivitet  går  att  återfinna  i  den  problemrepresentation  som  rör  digitalt 
bevarande i  Digitalt kulturarv. I den nationella strategin och i de dokument som 
ligger  till  grund  för  strategin finns  en  återkommande  fokusering  på  att  hitta 
kostnadseffektiva lösningar.170 På samma sätt som det finns effektivitetsvinster i 
SESAM, Access och Kulturarvslyftet så präglas även problemrepresentationen av 
digitalt  bevarande  i  Digitalt  kulturarv av  en  instrumentell  kulturpolitik.  Den 
återkommande  fokuseringen  på  kostnader  och  effektivitetsvinster  visar  att 
digitalisering, tillgängliggörande och bevarande av digitalt kulturarv inte betraktas 
som mål i sig utan som en möjlighet att användas  som medel att nå andra mål. 

1 6 8 Vestheim, G. (1995), Kulturpolitikk i det moderne Noreg, s. 208f.
1 6 9 Vestheim, G. (1995),  Kulturpolitikk i det moderne Noreg, s. 232f; Vestheim, G. (2011), ”Kulturens och 
konstens autonomi: Från den tidiga borgerliga epoken till den senmoderna ”skenande världen””, s. 100.
1 7 0 Se ”2.3 Problemrepresentationens bakgrund och utveckling”, s. 34-42.
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Även om det i  Digitalt  kulturarv tydliggörs att  kulturinstitutionerna ska arbeta 
med  dessa  områden  och  att  det  har  ett  egenvärde  så  framgår  ändå 
prioriteringsgraden i det faktum att inga extra ekonomiska medel tillförs.  Detta 
trots  att  remissinstanserna  beskrivningar  om hur  omfattningen av  arbetet  både 
kräver omfattande personella och finansiella resurser. Den ekonomiska satsning 
som  kulturinstitutionerna  tilldelas  i  föremålsvård  och  digitalisering  är  i 
arbetsmarknadsåtgärder,  vilka  i  sin  tur  präglas  av effektivitetsvinster  i  sin 
kombination av sysselsättningsåtgärd och föremålsvård.

2.6.3 Utmaningar och alternativ problemrepresentation
Digitalt bevarande som ett kostnadsproblem utgör den dominerande tolkningen av 
digitalt  bevarande  i  Digitalt  kulturarv. Emellertid  är  kostnaderna  för 
bevarandearbetet  inte  det enda problem som omger digitalt  bevarande  utan det 
finns  andra  områden  som  också  är  problematiska  inom  det  elektroniska 
bevarandet.  I ”2.5 Problemrepresentationens konsekvenser”  presenterades andra 
faktorer som underkastas den dominerande fokusering på digitalt bevarande som 
ett  kostnadsproblem.171 Dessa  områden  gällde  långsiktiga  bevarandesystem, 
gemensamma metadatastandarder och upphovsrätt  inom det digitalt  bevarandet. 
Alla  dessa  tre  områden  finns  omnämnda  i  den  nationella  strategin  men 
underordnas den  dominerande  kostnadsdiskursen  eftersom  även  ovan  nämnda 
områden ska införlivas i kostnadseffektiva system. I detta tillkommer det faktum 
att  samordningssekretariat  som ska arbeta  med dessa frågor  ska finansieras  av 
redan  befintliga  budgetanslag  vilket  också  uppvisar  den  kostnadseffektiva 
diskursens dominans.

Att  långsiktiga  bevarandesystem  och  upphovsrätt  inom  digitalt  bevarande 
utgör problemområden inom det elektroniska bevarandet går att  återfinna inom 
tidigare  forskning.  Det  finns  forskning  och  rapporter som  presenterar  och 
diskuterar olika bevarandesystem och vilket som är mest långsiktigt när det gäller 
att  bevara digitala  objekt.  Ofta problematiseras  den ständigt  pågående tekniska 
utvecklingen eftersom den gör det svårt ur bevarandesynpunkt att  förutse vilka 
format  och standarder som kommer  att  vara  läsbara  i  framtiden.  I  frågan  om 
bevarandesystem  tillkommer  också  hur  digitala objekt  ska  bevaras,  i 
originalformat  eller  om de ska  konfigureras genom migrering.  I samband med 
detta  diskuteras  ofta  upphovsrätt  och  autenticitet  eftersom  modifiering  av 
originalet inkräktar på upphovsrätten.172 I remissvaren diskuteras de aspekter som 
rör gemensamma metadatastandarder eftersom det  betraktas som viktigt  för att 

1 7 1 Se ”2.5 Problemrepresentationens konsekvenser”, s. 46-48.
1 7 2 Deegan, M. & Tanner, S. (2006), Digital preservation, ss. 5, 29ff; Digital Preservation Coalition (2008), 
DPC Handbook, ss. 18ff, 43f; Hoorens, S. m.fl. (2007), ”Addressing the uncertain future of preserving the 
past”, ss. 1f, 47; Quisbert, H. (2008), ”On long-term digital preservation information system”, s. 1f.
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digitala objekt ska tillskrivas tillräckligt med information så att de ska vara läsbara 
i  framtiden  och  att  objekt  från  olika  institutioner  ska  vara  kompatibla  med 
varandra.173 I  Digitalt  kulturarv förklaras att  samordningssekretariatet,  Digisam, 
ska arbeta med dessa tre frågor. Trots att de utgör aspekter av digitalt bevarande 
som diskuteras så blir frågan om finansiering dominerande i förhållande till dessa 
tre  områden.  Eftersom  områdena  både  tas  upp  i  den  nationella  strategin, 
remissvaren och diskuteras inom tidigare forskning torde dessa områden också 
kunna  utgöra  grunder  för  alternativa  problemrepresentationer.  Om  inte  en 
instrumentell kulturpolitik med fokusering på kostnadseffektivisering hade präglat 
Digitalt  kulturarv hade  andra  aspekter  av  digitalt  bevarande  kunnat  bli 
dominerande i en alternativ problemrepresentation.

Att digitalt bevarande blir en fråga om kostnader gör att andra aspekter blir 
sekundära i relation till den dominerande tolkningen av problemet. Trots att denna 
problemrepresentation  är  tydligt  förankrad  både  i  Digitalt  kulturarv och  i  de 
dokument som ligger till grund till dokumentet, så finns det aspekter som utmanar 
den dominerande tolkningen av elektroniskt bevarande som ett kostnadsproblem. 
Den största utmaningen för problemrepresentationen tycks ligga i det faktum att 
allt  arbete med digitalt  bevarande ska rymmas  inom redan befintliga budgetar. 
Samtidigt  som  allt  arbete  inom  digitalisering  och  tillgängliggörande  av 
elektroniskt material också ska rymmas inom befintliga budgetar. En övervägande 
majoritet av remissinstanserna uttrycker att arbetet med digitalt bevarande innebär 
omfattande kostnader och att det därför är svårt för dem att infoga det elektroniska 
bevarandet i redan befintliga budgetramar.174 Utifrån remissinstansernas perspektiv 
blir det digitala bevarandearbetet en omöjlighet eftersom det enligt dem tydliggörs 
att det krävs extra ekonomiska resurser för att arbeta med området. Detta kan i sin 
tur  leda  till  att  tolkningen av  elektroniskt bevarande som ett  kostnadsproblem 
trängs  undan  för  en tolkning  som  handlar  om  det  ens  är  möjligt  att  bevara 
elektroniska dokument. I remissvaren tydliggörs att digitalt bevarande kräver extra 
ekonomiska resurser trots att det i Digitalt kulturarv deklareras att institutionerna 
inte kommer tilldelas extra resurser.  Detta leder till att i den diskurs som omger 
digitalt  bevarande  finns  en  motsättning  mellan  remissinstanserna  och 
Kulturdepartementets  syn  på  om det  digitala bevarandet  är  möjligt  utifrån  de 
premisser  som  Digitalt  kulturarv deklarerar.  Motsättningen  mellan 
remissinstanserna  och  Kulturdepartementet  utgör  den  största  utmaningen  för 

1 7 3 Centrum för  långsiktigt  digitalt  bevarande  (2010),  ”LDB-centrum -  Remissvar”,  s.  3;  Sveriges  radio  
(2010), ”SR - Remissvar”, s. 5.
1 7 4 Centrum för långsiktigt digitalt bevarande (2010), ”LDB-centrum - Remissvar”, s. 4; Institutet för språk 
och folkminnen (2010), ”SOFI - Remissvar”, s. 10; Kungliga biblioteket (2010), ”KB - remissvar”, s. 53;  
Naturhistoriska riksmuseet (2010), ”Naturhistoriska riksmuseet - Remissvar”, s. 26; Statens konstråd (2010),  
”Statens konstråd - Remissvar”, s. 3; Svenska filminstitutet (2010), ”Svenska filminstitutet - Remissvar”, s.  
9f; Sveriges television (2010), ”SVT - Remissvar”, s. 4. Se även den genealogiska genomgången under ”2.3.2 
Remissvar och efterkommande dokument”.
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problemrepresentationen  eftersom  det  trots  överenskommelsen  att  det  digitala 
bevarandet är ett kostnadsproblem så finns det uttryckligen olika perspektiv om 
vad som är möjligt.

En alternativ problemrepresentation hade även kunnat baserats på de tystnader 
som  identifierades  i  avsnitt  ”2.4  Tystnader  i  problemrepresentationen”.175 Om 
syftet med det digitala bevarandet hade formulerats i  Digitalt kulturarv hade det 
kunnat  utgöra  en  grund för  en  mer  bevarandeorienterad  problemrepresentation 
eftersom det i remissvaren som ligger till grund för den nationella strategin finns 
formuleringar som motiverar syftet med digitalt bevarande. Även den problematik 
som gäller  kombinationen av arbetet  med  digitalisering  och digitalt  bevarande 
hade också kunnat utgöra en del av en alternativ problemrepresentation eftersom 
även detta tas upp av remissinstanserna.176 Eftersom dessa två aspekter av digitalt 
bevarande tas upp i remissvaren och inom tidigare forskning finns det möjlighet 
att de utgör en utmaning för den dominerade problemrepresentationen av digitalt 
bevarande.

2.6.4 Instrumentell kulturpolitik och kostnader i tidigare forskning
Att digitalt bevarande innebär stora kostnader konstateras i tidigare forskning och 
precis  som  i  Digitalt  kulturarv betonas  vikten  av  att  finna kostnadseffektiva 
lösningar för att kunna minska kostnaderna. Eftersom frågan om effektivisering är 
etablerad  inom  tidigare  forskning  går  det  att  konstatera  att  den  utgör  en 
förutsättning  för  problemrepresentationen  av  digitalt  bevarande  i  Digitalt  
kulturarv.  Idén  om  effektivisering  går  även  att  förankra  i  de 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder som präglat kulturarvsområdet de senaste tjugo 
åren.  Enligt  Vestheims  teori  om  instrumentell  kulturpolitik  så  är  det  just 
kombinationen  av  kulturpolitiska  satsningar  med  andra  politiska  målsättningar 
som präglar en instrumentell kulturpolitik. Detta visar att problemrepresentationen 
av digitalt  bevarande i  den nationella strategin är en del av den instrumentella 
kulturpolitik  där  ekonomiska  faktorer  är  dominerande  över  andra  aspekter. 
Motsättningen mellan Kulturdepartementet och remissinstanserna om möjligheten 
till  digitalt  bevarande  utgör  en  utmaning  för  problemrepresentation  av  digitalt 
bevarande  som ett  kostnadsproblem.  Motsättningen visar  att  det  existerade en 
maktkamp  inom  den  digitala  bevarandediskursen  i  tillkomsten  av  Digitalt  
kulturarv.  Även  de  tystnader  som  identifierats  i  ”2.4  Tystnader  i 
problemrepresentationen”  utgör  en  utmaning  för  den  dominerande 
problemrepresentationen  eftersom  dessa  aspekter  finns  problematiserade  i 
remissvaren.

1 7 5 Se ”2.4 Tystnader i Problemrepresentationen”, s. 46-48.
1 7 6 Se ”2.4.1 Bevarandetystnaden”, s. 42f.
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3. Slutdiskussion

I detta avslutande kapitel ska jag diskutera och svara på de frågeställningar som 
ställdes i inledningen av denna studie. Dessa var frågeställningarna:

• Vilken är den dominerande problemrepresentationen av digitalt bevarande 
i Digitalt kulturarv?

• Hur har problemrepresentationen av digitalt bevarande uppstått?

• Med  vilka  antaganden  och  förutsättningar  är  problemrepresentationen 
beskaffad?

Den  dominerande  problemrepresentationen  av  digitalt  bevarande  i  Digitalt  
kulturarv är  att  digitalt  bevarande är  ett  kostnadsproblem.  I  Digitalt  kulturarv 
beskrivs elektroniskt bevarande som ett område där kostnadseffektiva lösningar är 
en  förutsättning  för  möjligheten  till långsiktigt  bevarande.  Samtidigt  som 
kostnadseffektiva lösningar beskrivs som en förutsättning för digitalt bevarande 
tydliggörs också att allt arbete inom digitalisering, elektroniskt tillgängliggörande 
och bevarande ska rymmas inom institutionernas fastställda finansiella ramar. I 
den nationella strategin deklareras att arbetet med ovan nämnda områden ska ske 
vid kulturinstitutionerna vilket  innebär ett  utökat  ansvar för  dessa institutioner. 
Trots  att  Digitalt  kulturarv deklarerar att  institutionerna  ska  arbeta  med  dessa 
områden  tilldelas  inga  extra  finansiella  medel.  Därmed  tydliggörs  att  det  hos 
Kulturdepartementet finns en motvilja  att tilldela institutionerna extra finansiella 
medel  för  arbetet  inom  dessa  områden.  Eftersom  allt  arbete  inom 
digitaliseringsområdet ska rymmas inom redan befintliga budgetramar blir frågan 
om kostnadseffektivisering avgörande i de remissvar som ligger till grund för den 
nationella strategin.

Den genealogiska genomgången av problemrepresentationens bakgrund och 
utveckling  visar att  uppdragsdokumentet,  som  ger  i  uppdrag och  inbjuder 
institutionerna att  bidra till  en nationell  strategi,  determinerar den diskurs som 
omger  digitalt  bevarande  i  tillkomsten  av  Digitalt  kulturarv.  Den  diskursiva 
konstruktionen  av  digitalt  bevarande  gör  att  de  texter  som  beskriver  digitalt 
bevarande  domineras  av  aspekter  som  rör  finansiering,  ekonomi  och 
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kostnadseffektiva  lösningar.  Detta  visar  att  problemrepresentationen  av digitalt 
bevarande manifesterar makt i det avseendet att den påverkar vad som är möjligt 
att  uttrycka  om  elektroniskt  bevarande  vilket  uppenbaras  i återkommande 
formuleringar om kostnadseffektivisering.

Det  kostnadseffektiva  har  sin  kontextuella  förankring  i  de 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder som präglat kulturarvsområdet under de senaste 
decennierna.  Inom  dessa  projekt  återfinns  beskrivningar  om 
kostnadseffektivisering  och  att  arbetet som dessa  satsningar  ska  efter  avslutat 
projekt  rymmas  inom  befintliga  budgetramar.  I  enlighet  med  Vestheim 
kännetecknar detta en instrumentell kulturpolitik där det finns en fokusering på 
ekonomiska  aspekter.  I  projekten  blir  satsningarna  inom  kultursektorn  vad 
Vestheim kallar medel för att nå andra politiska mål.177 I och med att  projekten 
syftar  till  att  skapa  arbetstillfällen  för arbetslösa  och  utförsäkrade 
långtidssjukskriva blir insatserna inom kultursektorn ett sätt att nå det politiska 
målet att få folk i arbete. Att idén om kostnadseffektivisering återfinns i SESAM, 
Access  och Kulturarvslyftet  visar  att  problemrepresentationen  har  en  diskursiv 
förankring i svenska kulturpolitiska satsningar inom kulturarvsområdet de senaste 
decennierna.  Denna  fokusering  på  kostnadseffektivisering  visar  att 
digitaliseringsområdet präglas av en instrumentell kulturpolitik. Emellertid är det 
inte bara inom svensk kulturpolitik som denna fokusering på kostnader existerar 
när  det  gäller  digitalisering  och  digitalt  bevarande.  Inom  tidigare  forskning 
beskriver  både  Conway och Rieger  att  digitalt  bevarande innebär  omfattande 
kostnader, speciellt för de institutioner som både ska arbeta med digitalisering och 
digitalt bevarande.178 Att kostnaderna inom digitalt bevarandearbete beskrivs som 
ett problem visar problemrepresentationens kontextuella förankring inom tidigare 
forskning.

I det avsnitt som redogjorde för vilka antaganden och begrepp som fanns i den 
nationella  strategin  så  uppmärksammades  den återkommande  användningen av 
begreppet  lösning vilket  i  sin  användning  implicerade  att  digitalt  bevarande 
utgjordes  av  ett  område  med  vissa  problem.  Att  kostnadsfrågan  utgjorde  ett 
problem visade sig i formuleringar om behovet av kostnadseffektiva  lösningar. 
Behovet  av  kostnadseffektiva  lösningar går  även  att  placera  i  relation  till  de 
arbetsmarknadspolitiska satsningar som gjorts inom området. Dessa projekt kan 
betraktas som en form av kostnadseffektiva  lösningar eftersom de präglas av en 
instrumentell kulturpolitik i sin kombination av arbetsmarknadspolitisk åtgärd och 
satsning inom kultursektorn. Projekten erbjuder samtidigt en lösning på problemet 
med bevarandet av föremålssamlingarna eftersom de är satsningar inom området. 

1 7 7 Vestheim, G. (1995), Kulturpolitikk i det moderne Noreg, s. 208f.
1 7 8 Conway, P. (2010), ”Preservation in the Age of Google”, s. 68ff; Rieger, O. R. (2008), ”Preservation in  
the Age of Large-Scale Digitization”, s. 47.
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Även begreppet strategi kan infogas här då projekten utgör strategiska satsningar 
inom  kultursektorn.  I  propositionen  Tid  för  kultur beskrivs  digitalisering, 
elektroniskt  bevarande  och  tillgängliggörande  inom  kultursektorn  som  ett 
strategiskt  utvecklingsområde  där det finns behov av  samordning och strategiskt 
arbete med samutnyttjade investeringar.179 SESAM, Access och Kulturarvslyftet är 
satsningar  inom  kultursektorn  som  kan  betraktas  som  samordnade  strategiska 
satsningar  med samutnyttjade  investeringar,  eftersom de utgör  arbetsmarknads-
politiska satsningar med dubbla målsättningar,  vilka är att skapa arbetstillfällen 
och  att  utföra  arbete  med  föremålssamlingarna.  I  användningen  av  begreppet 
strategisk impliceras även att  det  strategiska arbetet  innebär samutnyttjande av 
investeringar,  kostnadseffektivisering,  vilket  är  tydligt  framträdande  inom 
projektbeskrivningarna.

I  Digitalt  kulturarv betonas  vikten  av  kostnadseffektiva  gemensamhets-
lösningar. Det  gemensamma uttrycks erbjuda möjlighet att  kostnadseffektivisera 
arbetet  med  digitalt  bevarande.  I  den  nationella  strategin  och  dess 
bakgrundsdokument finns en återkommande användning av begreppet gemensam 
med betoning på att arbetet med elektroniskt bevarande ska ske gemensamt. Även 
det  gemensamma har förankring i de samutnyttjade investeringar som beskrivs i 
Tid för kultur. Det gemensamma utgör en del av den diskurs som omger  digitalt 
bevarande  som  ett  kostnadsproblem  eftersom  begreppet  gemensam beskrivs 
erbjuda  ett  sätt  att  till  exempel  kostnadseffektivisera  arbetet  inom  området. I 
begreppsanalysen  identifierades  att  gemensam/individuell utgör  en  dikotomi 
eftersom användningen av begreppet gemensam uteslöt möjligheterna att tala om 
individuella satsningar och lösningar inom digitalt bevarande.  Det  gemensamma 
blir  därmed  dominerande eftersom det  tränger  undan  möjligheten  att  tala  om 
individuella lösningar i arbetet med digitalt bevarandet.

I  Digitalt  kulturarv beskrivs  att  det  samordnade  gemensamma arbetet  med 
digitalt  bevarande måste  ha  en  tydlig  och fastlagd roll-  och  ansvarsfördelning 
vilket också finns representerat  i remissvaren.  Eftersom allt  arbete med digitalt 
bevarande  ska  rymmas  inom  befintliga  budgetramar  så  blir  frågan  om 
ansvarsfördelning också en fråga om finansiellt  ansvar.  Den institution som får 
ansvaret att  bevara måste därmed också finansiera bevarandearbetet.  Emellertid 
rymmer ansvarsfördelningen också det  gemensamhetsperspektiv  som efterfrågas 
både  i  remissvaren  och  i  den  nationella  strategin. Eftersom det  gemensamma 
beskrivs erbjuda lösningar för hur kostnaderna med  elektroniskt  bevarande ska 
hanteras blir  betoningen på en tydligare  roll- och ansvarsfördelning ett  sätt  för 
remissinstanserna att distansera sig för ansvaret att digitalt bevara sina samlingar. 
Då majoriteten av remissinstanserna uttrycker att kostnaderna utgör ett problem så 

1 7 9 Se ”2.2.2 Dikotomier” och ”2.3.1 Bakgrundsdokument”.
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blir efterfrågan om vem som ska ansvara för att bekosta bevarandearbetet ett sätt 
att uttrycka svårigheterna med ansvaret för elektroniskt bevarande. 

Inom den diskurs  som omger  digitalt  bevarande  ryms  kategoriseringen  av 
begreppet  samling.  Användningen  av  begreppet  samling  manifesterar två 
samlingar,  den  fysiska  och  den  digitala.  Begreppsanalysen  visade  att  både 
begreppet  fysisk  samling och  digital  samling  refererade  till  samma  objekt. 
Nämligen  till  de  som  skulle  tillgängliggöras  genom  digitalisering.  Då 
kategoriseringen av begreppet samling refererar till samma objekt blir den digitala 
tekniken ett verktyg vilket leder till att den digitala  samlingen, som verktyg, ska 
tillgängliggöra den fysiska  samlingen. Den digitala  samlingen tillskrivs därmed 
ingen  egen  existens  utan  utgör  en  funktion  för  att  tillgängliggöra  den  fysiska 
samlingen. Att den digitala samlingen utgör ett verktyg och inte en egen samling 
kan  även  betraktas  i  relation  till  det  faktum  att  allt  arbete  inom 
digitaliseringsområdet förklaras rymmas inom befintliga budgetanslag. Eftersom 
begreppskategoriseringen  visar  att  både  fysisk  samling och  digital  samling 
refererar till samma objekt blir det faktum att arbetet inom digitaliseringsområdet 
ska  rymmas  i  befintliga  budgetanslag  diskursivt  konsekvent.  Eftersom 
Kulturdepartementet redan i befintliga budgetanslag tilldelar kulturinstitutionerna 
ekonomiska  medel  för  arbetet  med  föremålssamlingarna  så  motiverar 
begreppskategoriseringen  av  begreppet  samling att  det  inte  behövs  dubbla 
ekonomiska  anslag  för  arbetet  med  föremålssamlingarna.  Detta  betyder  att  de 
antaganden som ligger till grund för hur begreppet samling används bekräftar det 
faktum att  allt  arbete  inom digitaliseringsområdet  ska  rymmas  inom befintliga 
budgetanslag.  Emellertid  har  majoriteten  av remissinstanserna  inte  samma 
begreppskategorisering  av  begreppet  samling eftersom  de  efterfrågar  utökade 
resurser för arbetet med digitalt bevarande. Denna motsättning manifesterar  den 
mest  påtagliga  utmaningen  för  den  dominerande  problemrepresentationen 
eftersom det  uppenbarligen  finns  motsättande  uppfattningar  om vad en  digital 
samling är i förhållande till en fysisk samling.

I beskrivningen av den digitala tekniken som ett  verktyg poängteras syftet 
med arbetet med digitalisering. Syftet är att öka  tillgängligheten till det svenska 
kulturarvet.  I  begreppsanalysen  förklarades  hur  begreppet  tillgänglighet är 
politiskt  laddat  både när det  gäller  att  tillgängliggöra föremålssamlingarna vid 
svenska kulturinstitutioner men också frågan om tillgänglighet  för personer med 
särskilda behov. Begreppet  tillgänglighet används också för att beskriva hur de 
kulturpolitiska målen  ska  införlivas. I denna användning blir begreppet positivt 
laddat och beskrivs erbjuda möjligheter för att uppfylla de kulturpolitiska målen. 

Att  öka  tillgängligheten motiverar arbetet  med digitalisering men det finns 
ingen  sådan  motivering  till  varför  institutionerna  ska  arbeta  med  digitalt 
bevarande. Detta utgör bevarandetystnaden vilket innebär att arbetet med digitalt 
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bevarande aldrig motiveras i  Digitalt kulturarv. Den tystnad som omsluter syftet 
med bevarandearbetet i den nationella strategin kan vara en bidragande orsak till 
att  bevarandefrågan utesluts i problemrepresentationen. Ett  avsnitt  som förklara 
syftet  med  elektroniskt  bevarande  skulle  kunna  utgöra  en  grund  för  en  mer 
bevarandeorienterad  problemrepresentation.  Den  andra  tystnaden  som 
identifierades  rörde  frågan  om  att  både  arbeta  med  digitalisering  och  digitalt 
bevarande. Trots att frågan problematiserades i ett fåtal av remissvaren och inom 
tidigare  forskning är  det  inget  som  beskrivs  eller  ens  diskuteras  i  Digitalt  
kulturarv.180 Detta visar att den dominerande problemrepresentationens diskursiva 
konventioner gör att andra aspekter av digitalt bevarande trängs undan. 

Att  problemrepresentationen  är  dominerande  över  andra  aspekter 
framkommer  även  i  problemrepresentationens  diskursiva  konsekvenser.  I 
konsekvensanalysen  tydliggjordes  att  aspekter  som  rör  bevarandesystem, 
upphovsrätt och metadatastandarder beskrivs som en del av digitalt bevarande i 
Digitalt  kulturarv. Trots  att  detta  beskrivs  som delar  av bevarandearbetet  som 
utgör  utmaningar  eller  problem  så  blir  de  sekundära  i  förhållande  till  den 
dominerande tolkningen av digitalt bevarande som ett kostnadsproblem. Som den 
genealogiska genomgången visade beskrivs frågan om finansiering och kostnader 
som den mest omfattande utmaningen för kulturinstitutionerna  vilket gör att de 
andra  aspekterna  blir  underordnade problemrepresentationen.  Problem-
representationen finns även representerad i den instrumentella kulturpolitik som 
präglar  digitaliseringsområdet  med  de  arbetsmarknadspolitiska  satsningarna. I 
svensk  kulturpolitik  inom  digitaliseringsområdet  återkommer  frågan  om 
ekonomisk  effektivisering  vilket  manifesterar  problemrepresentationens 
förankring inom svensk kulturpolitik. Att allt  arbete inom digitalt bevarande ska 
ske genom omprioritering eller  effektivisering av redan befintliga budgetanslag 
manifesteras även i  beskrivningen av finansieringen av samordningssekretariatet. 
Detta visar att den diskurs som omger digitalt bevarande manifesterar makt i det 
avseende  att  den  determinerar  vad som  är  möjligt  att  uttrycka  om  digitalt 
bevarande.  Digitalt  bevarande  blir  en  fråga  om kostnader  och  därmed  präglas 
texterna och  avsnitten av  redogörelser  som  problematiserar  och  beskriver 
elektroniskt bevarande i termer av ekonomi, finansiering och kostnader. 

Trots att problemrepresentationen  dominerar i det empiriska materialet finns 
det utmaningar  för  problemrepresentationen  och  möjligheter för  en  alternativ 
problemrepresentation.  Den mest  omfattande  uttrycks i  den motsättning mellan 
Kulturdepartementets och  majoriteten  av  kulturinstitutionernas uppfattning om 
finansiering av bevarandearbetet.  Denna motsättning uppenbarar en oenighet vad 
gäller  föreställningen om begreppet digital  samling.  Många av remissinstanserna 

1 8 0 Conway, P. (2010), ”Preservation in the Age of Google”; Rieger, O. R. (2008), ”Preservation in the Age 
of Large-Scale Digitization”.
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beskriver hur arbetet med en digital  samling kräver resurser och därmed att den 
digitala  samlingen blir  en  ny  samling för  institutionerna  att  arbeta med. 
Kulturdepartementet  ser inte  extra anslag som nödvändigt eftersom den digitala 
tekniken är ett verktyg som kan underlätta annat arbete med föremålssamlingarna. 
Eftersom denna motsättning aktualiserar om digitalt bevarande överhuvud taget är 
möjligt utgör den en utmaning för den nuvarande problemrepresentationen. Den 
dominerande  problemrepresentationen  rymmer  därmed  en  maktkamp  mellan 
remissinstanserna och Kulturdepartementet som berör vad en digital  samling är i 
sammanhanget.  Emellertid enar  tolkningen  av  digitalt  bevarande  som  ett 
kostnadsproblem  motsättningen  mellan  remissinstanserna  och  Kultur-
departementet. Denna motsättning kan förändra problemrepresentationen eftersom 
oenigheten aktualiserar frågan om vad som är möjligt inom elektroniskt bevarande 
utifrån de premisser som  Digitalt kulturarv deklarerar.  Om Kulturdepartementet 
hade  en  annan  uppfattning  om  vad  en  digital  samling är  så  hade 
problemrepresentationen troligtvis sett annorlunda ut. Huruvida denna motsättning 
kommer leda till re-problematisering kan bara framtiden visa. Utifrån denna studie 
går  det  att  konstatera  att  det  inom  den  digitala  bevarandediskursen  finns  en 
motsättning  där  frågan  om  möjligheten  till  digitalt  bevarande  manifesterar  en 
maktkamp mellan  Kulturdepartementet och de kulturinstitutioner som ska arbeta 
med att digitalt bevara sina digitaliserade samlingar.

3.1 Fortsatt forskning

Forskningen om digitalt bevarande handlar framför allt om olika bevarandesystem 
och hur  olika  institutioner  kan  planera  och genomföra  digitalt  bevarande.  Det 
finns ytterst  begränsad forskning om vilka antaganden och förutsättningar som 
ligger  till  grund  för  hur  man  resonerar  om  digitalt  bevarande  vilket  påvisar 
behovet  av  fortsatt  forskning.  Ämnen  för  fortsatt  forskning  kan handla  om 
tillgänglighetsperspektivet  inom  digitalt  bevarande  eftersom  tillgänglighet  ofta 
påtalas som viktigt  i  det digitala bevarandearbete.  Ett  annat ämne  kan vara  att 
undersöka kulturinstitutionernas  arbete  med ursprungsdigitalt  material  eftersom 
detta inte omfattas av Digitalt kulturarv som undersökts i denna studie.
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3.2 Avslutning

Bacchi  menar  att  hur  vi  väljer  att  beskriva  ett  problem  i  ett  policy-  eller 
styrdokument kommer att påverka vad vi anser bör göras. Som denna studie har 
konstaterat innebär tolkningen av digitalt bevarande i Digitalt kulturarv att digitalt 
bevarande är ett kostnadsproblem.  Detta får den diskursiva konsekvensen att de 
åtgärder  som  presenteras  inom  elektroniskt bevarande påtalar  behovet  av 
kostnadseffektiva  lösningar.  Det  är  tolkningen  av  digitalt  bevarande  som  ett 
kostnadsproblem som determinerar behovet av kostnadseffektiva lösningar. I den 
kontext  som  omger  Digitalt  kulturarv tydliggörs  att  allt  arbete  inom 
digitaliseringsområdet ska ske inom befintliga budgetar. Detta leder till att digitalt 
bevarande blir en fråga om kostnadseffektivisering som därmed skapar diskursiva 
konventioner som determinerar vad som är möjligt att uttrycka om området. Trots 
att  det  inom  diskursen  existerar  motsättningar  mellan  tolkningar  av  digitalt 
bevarande  begränsar den  dominerande  tolkningen  möjligheten  för 
motsättningarnas koexistens.  Problemrepresentationen manifesterar makt genom 
hur den skapar, påverkar och determinerar tolkningar av digitalt bevarande vilket 
gör att digitalt bevarande blir ett kostnadsproblem.

Avslutningsvis  så  väcks  frågan  om  vad  som  är  möjligt  inom  digitalt 
bevarandearbete vid svenska kulturinstitutioner utifrån de premisser som Digitalt  
kulturarv tillkännager.  Vid seminariet  ”Digital  agenda för kulturarvet” den 2-3 
november  2010  på  Naturhistoriska  riksmuseet  presenterades  arbetet  med  den 
nationella  strategin  för  verksamma  vid  de  statliga  kulturinstitutionerna  som 
medverkat  som  remissinstanser.  Det  var  Sophia  Laurin,  dåvarande 
departementssekreterare vid Kulturdepartementet, som ansvarade för arbetet med 
strategin som höll  presentationen.  Vid detta  seminarium yttrades  ifrågasättande 
om  möjligheten att införliva uppdragen inom redan befintliga budgetanslag.  Då 
påstod  Laurin  att:  ”Medlen  finns  i  systemet”.181 Detta är ett  påstående  om  att 
pengarna finns i systemet. Huruvida dessa pengar finns i systemet eller inte utgör 
den  mest  omfattande  motsättningen inom  den  diskurs  som  omsluter  digitalt 
bevarande i de dokument som ligger till grund för Digitalt kulturarv.

1 8 1 Utbildningsradions webbplats > Sökord: Digitalt kulturarv > Nationell strategi.
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4. Sammanfattning

Denna uppsats  handlar  om digitalt bevarande i  Sveriges  nationella  strategi  för 
arbetet med digitalisering, digitalt bevarande och elektroniskt tillgängliggörande 
av  kulturarvsmaterial.  Syftet  var  att  undersöka  framställningen  av  digitalt 
bevarande i Digitalt kulturarv och de dokument som ligger till grund för strategin 
för att därmed kunna identifiera vilka antaganden om elektroniskt bevarande som 
finns  i  den  nationella  strategin.  Uppsatsen  tar  sin  utgångspunkt  i  Carol  Lee 
Bacchis diskursanalys som handlar om att identifiera problemrepresentationen av 
ett specifikt  problem i ett policy- eller styrdokument.  Denna policyanalys är en 
poststrukturalistisk  diskursanalys.  Uppsatsens  frågeställningar  baseras  på  mitt 
syfte  och  den  teoretiska  grund  som  uppsatsen  baseras  på.  Frågeställningarna 
handlar om vilka antaganden och förutsättningar som rymmer den dominerande 
problemrepresentationen  av  digitalt  bevarande  och  hur  denna 
problemrepresentation  har utvecklats.  Uppsatsen källmaterial  består av  Digitalt  
kulturarv och  de  dokument  som ligger  till  grund  för  strategin.  Det  empiriska 
materialet utgörs av  en statlig offentlig utredning,  en  proposition, remissvar och 
andra typer av offentliga skrivelser. I arbetet med materialet har de metodologiska 
verktygen baserats på Bacchis policyanalys. Denna metod bygger på sex frågor 
som  ställts mot  det  empiriska  materialet  för  att  synliggöra  den  dominerande 
problemrepresentationen, dess egenskaper och bakgrund.

Analysen  och  undersökningen av  det  empiriska  materialet  visar  att  den 
dominerande  problemrepresentationen  är att  digitalt  bevarande  är  ett 
kostnadsproblem.  I Digitalt kulturarv och de dokument som ligger till grund för 
strategin beskrivs behovet av kostnadseffektiva lösningar. Den diskurs som omger 
digitalt bevarande i det empiriska materialet visar att den kostnadseffektivisering 
som  präglar  området  har  sin  grund  i  en  instrumentell  kulturpolitik.  Analysen 
visade att en viss typ av terminologi präglar området och att frågan om kostnader 
även  manifesterades  i  språkbruket.  Dominansen  av  den  kostnadsdiskurs  som 
identifierats  i  denna  studie  visar  att  andra  aspekter  av  digitalt  bevarande  blir 
sekundära i förhållande till frågan om kostnader i det digitalt bevarandearbetet.
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