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FÖRORD  

Välkommen till Tidskrift för ABM Nr 1, 2016.  Detta är tidskriftens 
första nummer och tillfället inbjuder oss att säga några ord om dess 
tillkomst och syfte.   

 
Idén till tidskriften föddes för ett par år sedan, närmare bestämt i 

januari 2014.  Bakgrunden till dess tillkomst är att det saknades en 
plattform för vidare spridning och bearbetning av PM, essäer, 
masteruppsatser, praktik- och konferensrapporter som studenterna på 
ABMs masterprogram skriver under utbildningens gång. Därtill 
tillkommer alla de alster och erfarenheter som doktoranderna på ABM 
bidrar med, men som kanske inte har sin givna plats i avhandlingen. 
Många av dessa texter läggs åt sidan efter examination och 
erfarenheterna glöms bort. Detta tyckte vi seniora forskare på 
institutionen var att inte ta tillvara på goda idéer och analyser, insikter 
och erfarenheter. Texterna kan vara längre eller kortare och idéerna 
mindre eller större, men oavsett deras omfattning finns det texter som 
inte alltid hittade en given publiceringskanal. Kort sagt, humanistisk 
kunskap går därmed kanske inte direkt till spillo för all kunskap finns 
kvar någonstans, men får inte sin förtjänade uppmärksamhet och vi går 
miste om värdefulla bidrag till samhället.  

 
Tidskriften syftar till att ge ABM sektorn och alla övriga 

intresserade möjlighet att ta del av nästa generations syn på 
verksamheterna, låta dem ta ut svängarna i synen på vad ABM är och 
inte är samt skapa en plattform för utveckling av färdigheter i konsten 
och hantverket att författa en publikation. Tidskriften är student- och 
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doktoranddriven. Studenterna och doktoranderna styr med andra ord 
innehåll, upplägg, inriktning och genomförande. Vi seniora forskare på 
institutionen finns med i bakgrunden, stöder och fungerar som 
bollplank alltefter behov och omständigheter.  

 
Temat för detta första nummer är kulturarv i förändring och 

bjuder på ett brett spektrum av artiklar, notiser och reseberättelser. 
Tidskriften inleds med en vetenskaplig artikel skriven av Karl 
Pettersson som behandlar digitalt bevarande och heter Markdown som 
format för digitalt bevarande. Denna artikel är baserad på Karls 
masteruppsats Integritet och långsiktig användbarhet hos textdokument: 
En avvägningsproblematik vid digitalt bevarande (2015). Karl 
undersöker arkivhantering med utgångspunkt från att dagens samhälle 
genomsyras av digitaliserade texter och dokument vilket medför ett 
starkt behov av att finna internationellt gångbara arkivlösningar för 
framtiden. Karls studie utgår från nyckelorden ”integritet” och 
”användbarhet” och undersöker hur dessa fungerar i förhållande till de 
tre formaten: Markdown, PDF/A och XML. Dessa tre format 
diskuterar och jämför Karl från ett användbarhetsperspektiv och i 
vilken mån de har en utvecklingspotential dels i förhållande till 
varandra dels till framtidens behov av ett optimalt och internationellt 
standardiserat digitalt bevarande.  

 
Reseberättelsen är skriven av Linnea Ollaiver som är student i 

musei- och kulturarvsvetenskap. Linnea berättar om sitt deltagande i 
en av Finlands mest populära museologikonferenser som går av stapeln 
i Jyväskylä. Den årliga konferensen är att betrakta som en institution i 
Finland och har arrangerats sedan 1996. Årets tema var etik och 
museer Museoetiikka 2.0 (Museietik 2.0). Linnea berättar initierat om 
de olika föredragen och seminarierna som togs upp under konferensen 
− allt från hur man gör utställningar med ”svåra teman” till museernas 
roll i samhällsbyggandet i en mångkulturell värld där värden sätts mot 
varandra, men där den bärande idén måste vara inkluderande. När 
man läser reseberättelsen förstår man att hon inspirerades, men också 
utmanades i synen på vad kulturarv är eller bör vara. Att delta i 
konferenser är något som institutionen uppmuntrar alla studenter att 
göra, inte bara för inspiration, utan även för nätverkandet.  

 
Under sektionen Notiser bidrar doktoranderna Lisa Börjesson och 

Olle Sköld med artikeln Det svenska spelarvet. Artikeln tar upp det 
högaktuella ämnet om hur vi bäst bevarar det svenska dataspelarvet. 
Frågeställningen sätts i samband med den pågående debatten om en 
nationell strategi för den svenska dataspelsbranschen. Den svenska 
dataspelsindustrin går på högvarv och är internationellt mycket 
framgångsrik. Författarna argumenterar för att det saknas ett 
spelbevarandeperspektiv i debatten som måste tillföras för att få till 
stånd ett långsiktigt bevarande av denna kulturarvsskatt för framtida 
forskning och utställningsverksamhet.      
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Tidskriften för ABM välkomnar även övriga anställda på 
institutionen att inkomma med bidrag. Under Notiser bidrar Åse 
Hedemark och Reine Rydén med artikeln Utveckling av det 
nätbaserade lärandet: en försöksverksamhet. Författarna har utvecklat 
det nätbaserade lärandet på både campus- och distansutbildningen i 
biblioteks- och informationsvetenskap. De utgår från behovet av ett 
mer kommunikativt lärande och en tydligare tvåvägskommunikation 
mellan lärare och studenter. Författarna framhåller tydligt och 
argumenterar för att deltagarna inte får låta sig styras av tekniken utan 
att det är det mänskliga mötet och samtalet som måste guida lärandet 
även i en digital miljö.  

 
Det är med stolthet och glädje vi presenterar det första numret av 

Tidskrift för ABM för er. Vi tackar författarna för deras bidrag. Det har 
varit en ynnest att få ha varit med och producera detta första nummer. 
Vi hoppas att ni får utbyte och inspiration av artiklarna och 
uppmuntras att delta i framtida nummer.  

 
 
Inga-Lill Aronsson och Isto Huvila 
Uppsala i januari 2016 
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