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Abstract
The subject of this master's thesis is how digitisation changes the understanding of textual archival matter.
Drawing on document theory and media theory, the concept of digitisation is analysed as remediation, the repro -
duction of one medium in another. A key theoretical assumption is that digitisation is not a neutral process, and
conceptualising digitisation as remediation is a way of analysing the changed charasteristics of archival matter
when represented in another medium. A tentative model for analysing remediated archival matter is presented,
identifying three aspects or dimensions as crucial in understanding how remediation affects the interpretation of
archival matter: the document dimension, the media dimension and the institutional dimension.

The source material for this thesis are four instances of digitised archival material, each conceptualised and
analysed as a case study. The four case studies are: a digitised archival volume from the archives of Swedish art
museum Moderna Museet; the digitised typewritten manuscript of the poem ”De sju dödssynderna” (”The seven
deadly sins”) by Swedish author and poet Karin Boye, available on the cultural heritage portal Alvin; a digitised
handwritten notebook forming part of the manuscript for the novel To the Lighthouse by English author Virginia
Woolf, available on the website Woolf Online; the digitised verdict from Swedish court of justice Kammarrätten
(Administrative Court of Appeal) regarding the age rating for the film The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part
One.

It is argued that the digitised archival material in each case study has the character of a digital facsimile,
whose charasteristics are dependent upon choices made in its production as well as mode of presentation. It is
further argued that the characteristics of each digital facsimile shape and mediate the understanding of the archi -
val matter, and that some kinds of information, e. g. textual information, are more easily represented than others,
e. g. material information.

In the light of these results, the changing role of the archive and the possibilities of different kinds of rese -
arch are discussed. The original value of this master's thesis lies in its further development of the concept of re -
mediation as a concept in archival science as well as deepening the understanding of the interpretative fra -
meworks surrounding digitised archival matter.

This is a two years master's thesis in Archive, Library and Museum studies.

Ämnesord
Arkivvetenskap, Digitalisering, Arkivmaterial—digitalisering, Digitala medier

Key words
Archives, Digitization, Archival materials—Digitization, Digital media

 



Innehållsförteckning

Innehållsförteckning........................................................................... 3

Inledning.............................................................................................. 5
Forskningsöversikt............................................................................................... 6

Remediering............................................................................................................... 6
Digitalisering och digitala faksimil............................................................................ 7
Mediehistoria............................................................................................................. 8

Teoretiska utgångspunkter....................................................................................9
Dokumentteori........................................................................................................... 9

Analoga och digitala dokument..........................................................................................12
Medieteori................................................................................................................ 13

Remediering........................................................................................................................13
Medieteori...........................................................................................................................17

Det institutionella perspektivet.................................................................................19
Syfte, frågeställning och avgränsningar............................................................. 21

Syfte......................................................................................................................... 21
Frågeställning........................................................................................................... 22
Avgränsningar.......................................................................................................... 22

Metod och källmaterial.......................................................................................23
Källmaterial..............................................................................................................23
Metod....................................................................................................................... 24

Fallstudie............................................................................................................................ 24
Modell för remedieringsanalys...........................................................................................25

Metodredovisning.................................................................................................... 26

Fallstudier.......................................................................................... 28
Fallstudie I: Moderna museet, arkivbox F1:14 ”Handlingar rörande utställnings-

verksamhet 1961-1964: 22. '4 amerikanare' 16/3-6/5 1962”..........................28
Bakgrund.................................................................................................................. 28
Analys...................................................................................................................... 29

Dokumentdimensionen........................................................................................................29
Den mediala dimensionen.................................................................................................. 30
Den institutionella dimensionen......................................................................................... 32
Sammanfattning och diskussion..........................................................................................33

Fallstudie II: ”De sju dödssynderna” av Karin Boye.........................................34
Bakgrund.................................................................................................................. 34
Analys...................................................................................................................... 35

Dokumentdimensionen........................................................................................................35
Den mediala dimensionen.................................................................................................. 36
Den institutionella dimensionen......................................................................................... 37
Sammanfattning och diskussion..........................................................................................38

Fallstudie III: ”Notebook I”, Woolf Online........................................................38
Bakgrund.................................................................................................................. 38
Analys...................................................................................................................... 39

3



Dokumentdimensionen........................................................................................................39
Den mediala dimensionen.................................................................................................. 40
Den institutionella dimensionen......................................................................................... 41
Sammanfattning och diskussion..........................................................................................42

Fallstudie IV: Kammarrättens dom i mål nr 6150-11.........................................42
Bakgrund.................................................................................................................. 42
Analys...................................................................................................................... 43

Dokumentdimensionen........................................................................................................43
Den mediala dimensionen.................................................................................................. 45
Den institutionella dimensionen......................................................................................... 45
Sammanfattning och diskussion..........................................................................................46

Slutdiskussion.................................................................................... 47
Digitalisering som remediering.......................................................................... 47
Arkivets förändrade roll..................................................................................... 49
Möjliggörandet av olika slags forskning............................................................ 50
Vidare forskning................................................................................................. 52

Sammanfattning................................................................................ 53

Käll- och litteraturförteckning.........................................................54
Otryckt material..................................................................................................54

Stockholm, Moderna museet.................................................................................... 54
Moderna museet................................................................................................................. 54

Stockholm, Kammarrätten....................................................................................... 54
Kammarrätten.....................................................................................................................54

Uppsala, Uppsala universitetsbibliotek.................................................................... 54
Karin Boyes efterlämnade papper......................................................................................54

New York, Berg Collection, New York Public Library.............................................54
Woolf, Virginia, To the Lighthouse......................................................................................54

I uppsatsförfattarens ägo.......................................................................................... 55
Tryckt material................................................................................................... 55
Elektroniskt material.......................................................................................... 57

Bilaga A: Bilder från Moderna museet, arkivbox F1:14 ”Hand-
lingar rörande utställningsverksamhet 1961-1964: 22. '4 ameri-
kanare' 16/3-6/5 1962”................................................................... 58

Bilaga B: Kammarrättens dom i mål nr 6150-11 (genererad)......61

Bilaga C: Kammarrättens dom i mål nr 6150-11 (skannad).........64

 

4



Inledning

Det behöver knappast återigen upprepas vilka genomgripande förändringar digita -

la informationsteknologier har inneburit för samhället på flera olika plan. Ett av

dessa plan är informationshanteringen och arkivverksamheten. Både vad gäller ur-

sprungsdigitala – born digital på engelska – handlingar (handlingar som skapas

digitala) och handlingar som har existerat på annat sätt innan de digitaliseras ställs

arkivverksamheten för nya utmaningar, som berör allt från bevarande och till-

gänglighet till definitionen av grundläggande begrepp som handling och doku-

ment och till och med arkiv.

Denna uppsats behandlar den andra typen av handlingar som nämndes i före-

gående stycke: de som inte är digitala från början, utan digitaliseras. Ett lika uttja-

tat ämne som hur digital teknologi har revolutionerat människors liv är idén om

det papperslösa kontoret – som bekant har mängden papper snarast ökat. Att i den

digitala eran överge idén om pappershandlingar låter sig knappast göras. Därut-

över är arkiven fulla av pappershandlingar som avses bevaras för evigheten. 

Vad digitala informationsteknologier emellertid har fört med sig är dokuments

och andra objekts förmåga att existera såväl digitalt som icke-digitalt. Ett exempel

härpå är böcker: oavsett om en läser en roman som fysisk bok eller som e-bok på

en läsplatta eller en dator anses en ha läst samma bok. En roman – ett litterärt verk

– är emellertid inte ett unikt objekt: om två personer läser samma bok i två olika

upplagor – eller på olika språk – anses de fortfarande ha läst samma bok. Unika

objekt – oljemålningar, statyer, arkivhandlingar – digitaliseras också, men där är

situationen en annan. Trots att en känner till den amerikanska självständighetsför -

klaringens hela lydelse och och vet hur dokumentet ser ut eller har närstuderat

”Mona-Lisa” i en högupplöst digital bildfil har en inte sett eller tagit del av det

om en inte verkligen har betraktat det fysiska objektet (genom glas).

Med en tilltagande digitalisering av kulturarvsmaterial kommer detta förhål-

lande råda för en allt större mängd handlingar och objekt. I Sverige pågår för när -

varande ett omfattande digitaliseringsarbete. Detta påverkar också förståelsen av

det digitaliserade föremålet eller dokumentet. 

Inför en digital version av ”Mona-Lisa” skulle de flesta säga att något har gått

förlorat, men inför arkivmaterial – som på ett annat sätt betraktas som endast in -

formation – blir den medialt förändrade situationen inte lika tydlig. Utöver att på -

verka aspekter såsom tillgänglighet och bevarande innebär alltså digitalisering
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även en förändring i förståelsen och tolkningen av arkivmaterialet: att hålla i ett

av Gustav III handskrivet brev med bomullshandskar på Riksarkivet är något an-

nat än att titta på en digital bild av samma brev i ett av många öppna webbläsar -

fönster på sin bärbara dator sittande hemma vid skrivbordet. 

Föreliggande uppsats är en undersökning av denna förändrade tolkningssitua-

tion. Centralt för undersökningen är begreppet remediering, det att reproducera

något i ett annat medium. Undersökningen är gjord genom fallstudier av digitali-

serade pappershandlingar. Syftet med uppsatsen är att närmare undersöka hur di-

gitalisering i egenskap av remediering påverkar och förändrar förutsättningarna

för förståelse och tolkning av arkivmaterial.

Uppsatsens fokus är på arkiv och arkivmaterial. Två viktiga begrepp eller fö -

reteelser i uppsatsen är emellertid dokument och medium. Även om det givetvis

rör sig om två olika begrepp med olika användningsområden och olika utsträck-

ning uppvisar de icke desto mindre många likheter. De är båda vida begrepp som

kan anta delvis olika betydelser i olika sammanhang och de har båda att göra med

information och kunskap. 

Till sist några ord om titeln – Bilder av text: Digitalisering som remediering –

som jag har valt till uppsatsen. Titeln syftar givetvis såväl på de bokstavliga, digi -

tala bilder som är resultatet av den avbildning som sker med exempelvis en skan-

ner eller kamera vid digitalisering, som på den förändrade föreställning av text

som har vuxit och växer fram sedan digitalteknikens ankomst. Med undertiteln

vill jag understryka dels det särskilda perspektiv ur vilket jag betraktar digitalise -

ring i uppsatsen, dels att digitalisering endast är en form bland många andra av re -

mediering. 

Forskningsöversikt

I detta avsnitt redogör jag för den tidigare forskningen inom det område som upp-

satsen behandlar. Översikten är uppdelad i tre områden: ”Remediering”, ”Digitali-

sering och digitala faksimil” samt ”Mediehistoria”. Av utrymmesskäl samt estetis -

ka skäl använder jag mig inte av fotnoter i detta avsnitt annat än till citat; texterna

presenteras med titel, årtal och författare och alla återfinns givetvis i källförteck -

ningen.

Remediering
Begreppet remediering är ett medieteoretiskt begrepp och det speglar också den

litteratur som finns i ämnet. Jay David Bolter och Grusins bok Remediation: Un-

derstanding New Media (1999) är det centrala verket. I denna bok presenterar det

ett slags teoretiskt ramverk för remediering och diskuterar de två egenskaper -

”immediacy” och ”hypermediacy” - som remedierade företeelser uppvisar. En
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mängd olika medierforer – från digitala fotografier och film till virtual reality och

”Ubiquitous Computing” - diskuteras liksom remedieringens västerländska histo-

ria. Bolter och Grusins bok föregicks av en artikel, med titeln ”Remediation”

(1996).

En artikel som tar explicit avstamp i Bolter och Grusins teorier är ”Metamorp-

hosis: Remediation in Early English Books Online (EEBO)” (2007) av Diana

Kichuk. I denna diskuterar hon Early English Books Online, som är en digital

samling av digitaliserade mikrofilmer av engelska böcker från perioden 1475-

1700, som ett exempel på remediering. 

Remediering är som sagt i första hand att betrakta som ett medieteoretisk be -

grepp och det förekommer därför ej i särskilt stor utsträckning inom arkivveten-

skapen. Kichuk skriver: ”Remediation is a relatively new scholarly concept rarely

if ever applied in discussions on issues related to the digitization of primary

texts.”1 För arkivets vidkommande är Pelle Snickars artikel ”Arkivet – ett medi -

um?” (2005) värd att nämna, även om artikeln snarare är en introduktion till fältet

mediearkeologi samt en diskussion om huruvida arkivet kan fungera som ett me-

dium. 

Jessica Brantleys artikel ”Medieval Remediations” (2013) diskuterar liksom

Kichuk remediering av äldre material. Den handlar om hur förståelsen av en me -

deltida kodex fördjupas av ett medieteoretiskt perspektiv. 

Digitalisering och digitala faksimil
De begrepp som är allmänt förekommande inom arkivvetenskapen och närliggan-

de discipliner med med avseende på hur dokument reproduceras i digital form är

digitalisering och digitala faksimil. Digitalisering kan något övergripande ses som

den process genom vilket något digitaliseras, medan den digitala faksimilen är re-

sultatet av denna process, den digitala artefakten.

Lars Björks avhandling How reproductive is a reproduction? : Digital trans-

missions of text based documents (2015) är en uttömmande genomgång av digita-

lisering.

Mats Dahlström har skrivit flera artiklar i ämnet. En är ”Kritisk digitalisering”

(2009), i vilken han gör en skillnad mellan begreppen kritisk digitalisering och

massdigitalisering. En annan artikel är ”How Reproductive is a Scholarly Edi-

tion?” (2004), i vilken Dahlström också diskuterar ”media translation”, ett be-

grepp som har ungefär samma betydelse som remediering. I Dahlströms avhand-

ling Under utgivning: Den vetenskapliga utgivningens bibliografiska funktion

(2006) behandlar han såväl digitalisering, remediering (Dahlström använder be-

greppet transponering) samt dokument- och medieteoretiska frågor.

Kiersten F. Latham har skrivit två artiklar om digitalisering av arkiv, ”Medi-

um Rare: Exploring Archives and their Conversion from Original to Digital – Part

1Kichuk (2007), s. 291.
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One: Lessons from the History of Print Media” (2010) och ”Medium Rare: Explo-

ring Archives and their Conversion from Original to Digital – Part Two: The Holi -

stic Knowledge Arsenal of Paper-based Archives” (2011), vilka behandlar arkivets

förändrade roll i ljuset av digitaliseringen av arkivmaterial. 

Vidare diskuterar Jasmine Elizabeth Burns i artikeln ”Digital Facsimiles and

the Modern Viewer: Medieval Manuscripts and Archival Practice in the Age of

New Media” (2014) begreppet digitala faksimil, i första hand av medeltida hand -

skrifter.

Kristina Lundblad har skrivit ett par artiklar som berör detta område. En av

dem är ”Dokument, taktilitet och 'diakronisk doft': Om några förmågor och egen-

skaper hos det analoga och det digitala” (2014), vilken behandlar materialiteten

hos digitala respektive analoga dokument. En annan är ”Kodexsimulationer”

(2007), som handlar om digitala faksimil som har gjorts bläddringsbara, vilket

Lundblad kallar just kodexsimulationer.

Ulrika Kjellmans artikel ”Digitalisering som standardisering: Verktyg i konci-

pieringen av kulturarv” (2009) handlar om vilka konsekvenser digitalisering har

för institutionella praktiker och kunskapsproduktionen på kulturarvsinstitutioner.

Hur digitalisering påverkar biblioteks specialsamlingar är ämnet för Peter B. Hirt -

les artikel ”The Impact of Digitization on Special Collections in Libraries” (2002).

Mediehistoria
Denna uppsats handlar om arkivets mediala förutsättningar och därmed också om

arkivet och arkivmaterial som medium, varför även mediehistoria är att betrakta

som relevant.

Den svenska bokserien Mediehistoriskt arkiv, som ges ut av Lunds universitet

och tidigare av Statens ljud- och bildarkiv respektive Kungliga biblioteket, 2  är

värd att nämna. I en av böckerna i serien, Återkopplingar (2014), återfinns Lund-

blads redan nämnda artikel ”Dokument, taktilitet och 'diakronisk doft': Om några

förmågor och egenskaper hos det analoga och det digitala” (2014) samt Christian

Widholms ”Att producera och läsa mikrofilmad och digitaliserad dagspress – ett

forskarperspektiv” (2014), vilken handlar om det titeln antyder. Såväl mikrofilm-

ning som digitalisering är ju att betrakta som två remedieringsmetoder, varför den-

na artikel är relevant för uppsatsen.

En annan antologi, som specifikt behandlar textuella medier är Comparative

Textual Media: Transforming the Humanities in the Postprint Era (2013), från vil-

ken den redan nämnda ”Medieval Remediations” är hämtad. 

Även den tyske medieteoretikern Friedrich Kittler bör nämnas i sammanhang-

et. Kittler har ett starkt teknologiorienterat drag i sin forskning och ser olika medi -

eteknologier som determinerande för historieskrivningen. Översatt till svenska

2Mediehistoriskt arkiv > Om bokserien
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finns en antologi med texter från olika delar av hans produktion, Maskinskrifter:

Essäer om medier och litteratur (2003).

Teoretiska utgångspunkter

I detta avsnitt redogör jag för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund

för min undersökning. Dessa kan delas in i tre delar: dokumentteori, medieteori

samt ett institutionellt perspektiv.

”Teorier gör det helt enkelt möjligt för oss att se något som något. [kurs. i

orig.]”, skriver Svensson.3 I denna uppsats ser jag arkiv och arkivmaterial som do-

kument och medier. I arkivvetenskaplig terminologi är begreppet handling (”re-

cord” på engelska) ofta centralt som begreppslig enhet för arkivmaterial, men jag

finner begreppen dokument och medium mer passande då de i högre utsträckning

handlar om förmedlande av information och kunskap samt placerar arkivmaterial

som kulturella objekt bland andra. Angående begrepp är just termen ”arkivmateri -

al” det jag genomgående använder för just de handlingar eller dokument som be -

varas i arkiv.

Vidare bör det även sägas något om att detta är en uppsats i just arkivveten -

skap. Detta tar sig inte i första hand uttryck i de teoretiska utgångspunkterna, sna-

rare i vad föremålet för min undersökning är. Icke desto mindre vill jag säga något

om arkivvetenskap. Dahlin definierar arkivvetenskap som ”'läran om informations

varaktiga värde'.”,4 varför ett av arkivvetenskapens huvudsakliga mål är att bevara

information och tillgängliggöra över tid. Begreppen dokument och medium är av-

görande för att förstå hur detta bevarande och tillgängligggörande sker och hur in -

formationens värde manifesteras.

Något bör även nämnas om användandet av olika begrepp i denna uppsats.

Begreppsapparaten är inte särskilt omfattande och vid introduktionen av begrepp

av vikt för uppsatsen nämner jag det. Följaktligen finns inget särskilt begreppsav-

snitt. Emellertid bör nämnas att begreppen ”användare”, ”besökare”, ”betraktare”

och liknande används om inte utbytbart så på ett generellt sett om en person som

studerar eller tar del av arkivmaterial. Jag har inte funnit någon anledning att göra

någon distinktion mellan dem, men använder likväl de olika begreppen beroende

på sammanhang. 

Dokumentteori
Den typ av material som är föremål för min undersökning är dokument. ”The usu -

al dictionary definition of 'document' is a paper, or other object, conveying som

3Svensson (2015), s. 210.
4Dahlin (2011), s. 49.
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information, evidence or proof.”, skriver Bawden och Robinson.5 Som Dahlström

emellertid påpekar är ”dokument […] någonting manifesterande och en framför

allt funktionell kategori [...]”.6 Och vidare: ”[D]okumentbegreppet och dess preci-

seringar är rörliga kategorier och därför inte knutna till bestämda fixerade del -

mängder av världens empiriska objekt.”7 Med Dahlströms synsätt kan alltså snart

sagt vad som helst - ”paper, or other object” - vara ett dokument och fungerar då

”som en instrumentell enhet i bestämda sociohistoriska situationer.”8 Det klassiska

exemplet på att nästan vad som helst kan vara ett dokument är hämtat från Suzan-

ne Briet, där en antilop i fångenskap är ett dokument, däremot inte en antilop i det

vilda.9 

Flera författare har diskuterat dokumentteorins historia och problem, två ex-

empel är Buckland och Windfeld Lund.10 Lund skriver sammanfattande: 

Two significant threads are evident in document theory from the era of Paul Otlet until today.
The first is the question of whether to choose a broad or narrow definition of a document,
whether to consider almost everything as a potential document or to specify what can and
cannot be considered a document. This question is closely linked to the second issue, the con-
stituting elements of a document. Throughout this review, there has been some tension when
it comes to defining the constitutive elements of a document: the physical properties of a do-
cument, the social circumstances of a document, and the mental or cognitive interpretation of
a document.11

För denna uppsats vidkommande är det inte i första hand intressant huruvida nå-

got är ett dokument, om begreppet har en vid eller smal definition; studieobjekten

är alla dokument och jag analyserar den som sådana. Vad som är relevant är snara -

re vilka egenskaper dokumenten har.

Någonting som är utmärkande för ett dokument är att det utgörs av ett inne-

håll som manifesteras i en medial bärare. Å ena sidan ”paper, or other object”, å

andra sidan ”information, evidence or proof”. Viktigt att påpeka är att det inte rör

sig om något motsatsförhållande eller att dessa två aspekter existerar oberoende

av varandra, utan ett dokument existerar just som en sammansmältning av dessa

två dimensioner. Vidare bör även termen ”innehåll” ej tolkas som nödvändigtvis

grafiskt föreställande eller textuellt innehåll, utan som något som kan tillmätas

mening.

Den mediala bärare som utgör dokumentets ena dimension eller aspekt är med

nödvändighet materiell. Detta innebär inte att ett nödvändigtvis dokument är ett

fysiskt objekt (exempelvis ett papper), utan att en tar del av dokumentet via ett

5Bawden och Robinson (2012), s. 76.
6Dahlström (2006), s. 75.
7Dahlström (2006), s. 63.
8Dahlström (2006), s. 75.
9Buckland (1997), s. 806.
10Se Buckland (1997); Lund (2009).
11Lund (2009), s. 41.
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medium som oundvikligen är materiellt, vare sig det rör sig om papper, en skärm

eller något annat objekt. 

Avgörande för ett dokuments egenskaper, hur det förmedlar sitt innehåll, är

dess materialitet.

När vi tar del av en text interagerar vi med det fysiska föremål som medierar texten, alltså
med dokumentet. Dokumentets materialitet och form är betydelsebärande och meningsska-
pande på en rad olika sätt – kognitiva, psykologiska, politiska, ekonomiska, sociala och kultu-
rella – och det gäller givetvis inte endast dokument utan i princip alla materiella föremål.12

Uppdelningen mellan analoga och digitala dokument aktualiseras här, eftersom

deras materialitet är olika. (Uppdelningen mellan analoga och digitala dokument

diskuteras närmare i avsnittet ”Analoga och digitala dokument”.) Och som Lund-

blad påpekar: ”Också materialiteten producerar det vi kallar mening.”13

En aspekt av denna materialitet är närvaro, som alltså helt enkelt är den fysis -

ka närvaro av ett fysiskt objekt.14 Lundblad kopplar detta till taktilitet och förmåga

att röra ett dokument och texten. För fysiska dokument är det möjligt, medan det

blir svårare med digitala dokument: ”Texten är avskild från oss, oåtkomlig bakom

sitt glas som fiskar i ett akvarium. Vi kan ta på skärmen men vi kan aldrig ta på

bokstäverna, orden”.15

Materialiteten är alltså en meningskapande och medierande komponent i ett

dokument, medan innehållet är en annan. Dahlström gör ur ett bibliografiskt per-

spektiv distinktioner mellan begreppen verk, dokument och text, där verk är det

immateriella innehållet, dokument den materiella bäraren av nämnda innehåll och

text det som sammanbinder dem.16 För Dahlström är dokumentet såväl oförnekli-

gen materiellt som ett medium: ”När en text av verket fixeras i en nedskrivning

och inristas i ett medium, uppstår ett dokument. Dokument är därför snittet mellan

det intellektuella verket och det materiella mediet, formerat i en viss textuell ver -

sion av verket.”17 Då Dahlströms perspektiv är bibliografiskt fästs en större vikt

vid dokumentbegreppets förhållande till begreppen verk och text än om doku-

mentbegreppet hade betraktats ur ett arkivvetenskapligt perspektiv. ”Det intellek -

tuella verket” kan för mina syften sägas utgöra det innehåll som utgör ena dimen-

sionen av dokumentbegreppet.18

Sammanfattningsvis utgår jag i den här uppsatsen från en syn på dokument

som en såväl materiell som icke-materiell företeelse som är kapabel att förmedla

information, information som i sin tur inte nödvändigtvis behöver vara textuell.

De materiella och immateriella aspekterna av ett dokument är oskiljaktiga från

12Lundblad (2014), s. 350.
13Lundblad (2014), s. 354.
14Lundblad (2014), s. 352-356.
15Lundblad (2014), s. 354.
16Dahlström (2006), s. 58-70.
17Dahlström (2006), s. 60.
18Jfr Dahlström (2006), s. 60-61.
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varandra och den ena kan inte betraktas eller analyseras skild från den andra. Det

är även värt att påpeka att ett dokuments lagring kan vara skild från dess presenta -

tion, vilket diskuteras vidare i följande avsnitt. De begrepp jag använder mig av i

analyserna är dokument, närvaro och materialitet, vilka har diskuterats ovan.

Analoga och digitala dokument

Som jag nämnde ovan gör Lundblad en uppdelning mellan analoga och digitala

dokument, där de förra är vad som brukar kallas fysiska och de senare realiseras

eller aktualiseras på någon typ av skärm. Båda sorterna är materiella men på olika

sätt. Lundblad beskriver skillnaderna mellan textdokument på följande sätt:

En egenskap som utmärker analoga dokument är att texten lagras i samma medium som an -
vänds för att visa den – lagringstexten och visningstexten är densamma. I digitala dokument
är lagring och visning däremot åtskilda, och vi kommer aldrig i kontakt med lagringstexten,
med den binära koden, kislet och alla de andra beståndsdelarna som är nödvändiga för att vi
ska kunna läsa vår text.19

En annan skillnad mellan dessa två är den redan diskuterade materialiteten.

Några påpekanden bör göras gällande denna uppdelning. Begreppen ”analog”

och ”digital” avser överförandet av kontinuerliga respektive diskreta – 0 och 1 –

signaler. Begreppen används i överförd bemärkelse för att beskriva hur medier

lagrar och presenterar information. 

Lundblad diskuterar i sin artikel textdokument, men om diskussionen ut -

sträcks till medier i allmänhet finns det även analoga medier som skiljer på lag-

ring och visning, exempelvis VHS och mikrofilm. Mikrofilm var fram till digitali-

seringens inträde det huvudsakliga sätt på vilket arkivmaterial remedierades. 20 Me-

diers performans – hur de uppträder eller framstår för en betraktare – kan varken

sägas vara analog eller digital. Upplevelsen av ett medium är om något snarast all -

tid att betrakta som ”analog”, även om detta påpekande endast äger relevans först

efter de digitala mediernas inträde. Som Kittler skriver angående datorer: ”Maski -

nens innanmäte förblir självklart alltjämt digitalt eftersom det annars över huvud

taget inte skulle fungera, men dess användargränssnitt antar alltmer dragen hos

analoga underhållningsmedier[.]”21 

Digitala medier måste också, liksom analoga materialiseras: ”Lika länge som

ljud har kunnat fixeras som digital information har den digitala informationen

kunnat materialiseras som postdigital situation.”22 Detta gäller givetvis inte bara

ljud, utan även bild, rörlig bild, text och så vidare: ”Alla böcker är postdigitala. I

ordets mest omedelbara bemärkelse, som materialisering av en digital fil, gäller

det även för varje utskrift från exempelvis en blogg.”23 Som jag diskuterar i före-

19Lundblad (2014), s. 349-350.
20Widholm (2014), s. 330-334.
21Kittler (1996), s. 245.
22Fleischer (2009), s. 10.
23Fleischer (2009), s. 66. 
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gående avsnitt om är emellertid även realiseringen av en digital fil på en skärm en

materialisering, varför exempelvis det att titta på en digital bild också är en postdi -

gital situation, ”som händer vid en viss tidpunkt på en viss plats [...]”, följaktligen

präglad av ”temporär lokalisering.”24 Ett mediums materiella dimension och dess

grad av närvaro, som Lundblad diskuterar, är kanske en framkomligare väg att ka -

raktärisera hur medier förmedlar information och hur människor upplever dem, än

den lite yxiga uppdelningen mellan analogt och digitalt.

Medieteori
Eftersom denna uppsats behandlar arkivmaterials förekomst i olika medier bidrar

ett medieteoretiskt perspektiv med värdefulla insikter. Detta avsnitt är uppdelat i

två delar, där det första diskuterar remediering som begrepp och det andra mer all -

männa medieteoretiska utgångspunkter. Remediering är ett centralt begrepp för

denna uppsats och detta begrepp diskuteras först. Därefter diskuteras såväl arkivet

som dess däri ingående handlingar som medier samt vilka egenskaper medier har. 

Remediering

Ett för denna uppsats centralt begrepp är remediering, vilket innebär att reprodu-

cera ett medium i ett annat medium. Som Bolter och Grusin skriver: ”[W]e call

the representation of one medium in another remediation[.] [kurs. i orig.]”25 Reme-

diering är i första hand ett medieteoretiskt begrepp och kan omfatta såväl  digitali -

sering av ett pappersdokument eller fotografier som att göra ett dataspel som byg-

ger på en film eller en film av en bok och är således ett vitt begrepp. För arkivve-

tenskapens vidkommande är det som ovan nämnts inte särskilt ofta förekomman -

de. 

Bolter och Grusin behandlar fenomenet remediering ingående i sin bok Reme-

diation: Understanding New Media (1999). Deras huvudsakliga tes är att olika

medier står i ett förhållande till varandra och lånar olika drag och egenskaper av

varandra. Gamla medier lever kvar i och omformas av nya medier, vilket de kallar

remediering. Deras teoretiska modell inkluderar två ytterligare begrepp - ”imme-

diacy” och ”hypermediacy” - vilka tillsammans utgör ”a double logic of remedia-

tion. Our culture wants both to multiply its media and to erase all traces of media -

tion: ideally, it wants to erase its media in the very act of multiplying them.” 26 ”Im-

mediacy” innebär önskan om att alla spår av ett medium försvinner, att något

framstår som omedelbart, medan ”hypermediacy” är ett slags uppmärksammad

flermedial situation.

24Fleischer (2009), s. 10.
25Bolter och Grusin (1999), s. 45.
26Bolter och Grusin (1999), s. 5. Jag har medvetet underlåtit att översätta begreppen ”immediacy” och ”hyper-
mediacy”, eftersom symmetrin i begreppsparet skulle försvinna om de översattes till exemeplvis ”omedelbar -
het” och ”hypermedialitet”. Begreppet ”hypermediacy” kallade författarna tidigare för ”multimediacy” (Bol -
ter och Grusin (1999), s. viii-ix), vilket kanske kastar något ytterligare ljus över begreppet.

13



”Immediacy” innebär att spåren av mediet suddas ut och och vad som återstår

är ”the transparent presentation of the real [...]”; Bolter och Grusin kallar denna

ena av remedieringens logiker för just ”The Logic of Transparent Immediacy”. 27

För Bolter och Grusin uppnås ”immediacy” genom transparens, till vars ändamål

tekniker som ”linear perspective, erasure, and automaticity [...]” används, såväl

historiskt som inom digital teknologi.28 Om centralperspektivet och utsuddande

skriver Bolter och Grusin: ”By using projective geometry to represent the space

beyond the canvas, linear perspective could be regarded as the technique that effa -

ced itself as technique.”29 Dessa två tekniker sammankopplas med automatik i fo-

tografi: ”Photography was a mechanical and chemical process, whose automatic

character seemed to many to complete the earlier trend to conceal both the process

and the artist.”30

Måleri och fotografi är följaktligen två historiska konstarter vilka präglas av

”immediacy”-logiken, men Bolter och Grusin diskuterar även mer samtida exem-

pel som virtual reality, datorgrafik, grafiska användargränssnitt samt givetvis digi -

talt fotografi, vilket väl för övrigt är vad de flesta förknippar med begreppet foto -

grafi i dag.

”Hypermediacy” är den andra av remedieringens två logiker. Medan ”imme-

diacy” innebär bortträngandet av mediet, står ”hypermediacy” för uppmärksam-

mandet av själva mediet, ofta i en flermedial situation: ”hypermediacy makes us

aware of the medium or media [...]”.31 I första hand förknippar Bolter och Grusin

”hypermediacy” med digitala medier och datorer: ”In digital media today, the

practice of hypermediacy is most evident in the heterogenous 'windowed style' of

World Wide Web pages, the desktop interface, multimedia programs, and video

games.”, men som historiska exempel nämner de även ”Dutch painting, medieval

cathedrals, and illuminated manuscripts.”32 Brantley diskuterar remedieringsaspek-

ter av en medeltida kodex i artikeln ”Medieval Remediations”.33

Bolter och Grusin understryker flera gånger att dessa två logiker är beroende

av varandra, eftersom ”hypermediacy”-tekniker används för att ge sken av trans-

parens, ”immediacy”.34

I sin artikel om Early English Books Online sammanfattar Kichuk Bolter och

Grusins idéer om remediering och identifierar fyra typer av remediering: 

(1) The remediation is the ‘real thing’ or a clone with a primary focus on the old medium.[...]

(2) The remediation seeks to improve the old medium. [...]

27Bolter och Grusin (1999), s. 21.
28Bolter och Grusin (1999), s. 24.
29Bolter och Grusin (1999), s. 24. 
30Bolter och Grusin (1999), s. 25. 
31Bolter och Grusin (1999), s. 34.
32Bolter och Grusin (1999), s. 31.
33Bantley (2013)
34Bolter och Grusin (1999), s. 6; s. 9; s. 112.
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(3) The old medium is intentionally refashioned or changed. [...]

(4) The old medium is ‘absorbed’ into the new media without a trace. […] [kurs. i orig.]35

Kichuk påpekar att ”[t]he range of remediation types is not exclusive and a work

may manifest more than one.”36 Ett remedierat dokument kan alltså uppvisa flera

av dessa egenskaper. Vidare ska de inte förstås som motsvarande begreppen ”im-

mediacy” och ”hypermediacy”, utan dessa två utgör egna parametrar. I den mån

Kichucks respektive remedieringstyper aktualiseras i analyserna av fallstudierna

kommer de att diskuteras mer ingående. 

Dahlström talar i stället för remediering om transponering, som han beskriver

som att ”överföra delar av ett eller flera startdokument till ett eller flera måldoku-

ment (av samma eller skilda medieslag).”37 Enligt Dahlström medför en transpone-

ring alltid distorsion eller brus, med vilket han avser att alla startdokumentets

egenskaper inte följer med till måldokumentet medan måldokumentet uppvisar

egenskaper som startdokumentet saknar och identifierar särskilt ”kulturarvsmate-

rial” som något som påverkas av detta.38 Dahlström skriver:

Exempelvis erbjuder start- och måldokumentet i skilda medietyper skilda semiotiska förut-
sättningar. I transponeringsprocessen bevaras blott de kännetecken ur startdokumentet som lå -
ter sig ristas in i måldokumentets medium och som kan uttryckas och framträda via måldoku-
mentets arkitektur och teckensystem. Liksom kännetecken i startdokumentet därmed tenderar
att undantas från processen, tillför också själva processen måldokumentet nya kännetecken
och strukturer.39

Distorsion är alltså ett avgörande begrepp för att förstå hur remediering påverkar

förståelsen av det remedierade materialet, liksom de respektive egenskaper hos de

respektive medierna i vilka start- och måldokumenten återfinns. Kichuk beskriver

det på följande sätt:

There is a measurable loss of qualities unique to the original medium and a simultaneous gain
of qualities unique to digital media. The process of remediation transforms content as it filters
through a new medium. The media layers work as distancing and distorting agents.40

Måldokumentet har alltså andra egenskaper än startdokumentet, beroende på

egenskaperna hos respektive medium i vilket start- respektive måldokument före-

kommer. Följaktligen är måldokumentet för Dahlström ett ”derivat”. 41 Såväl Wid-

holm som Kichuk kallar EEBO för ett surrogat.42 För att en remediering ska vara

35Kichuk (2007), s. 292.
36Kichuk (2007), s. 292.
37Dahlström (2006), s. 103. Dahlström nämner ”remediering” som en term som skulle kunna användas för att
beskriva processen, men väljer som sagt ”transponering”.
38Dahlström (2006), s. 105.
39Dahlström (2006), s. 105-106.
40Kichuk (2007), s. 300.
41Dahlström (2006), s. 103.
42Kichuk (2007), s. 296; Widholm (2014), s. 330. 
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framgångsrik eller användbar – att det råder en överensstämmelse mellan start-

och måldokument – är det för Kichuk avgörande att en betraktare åsidosätter vet -

skapen om att det inte är originaldokumentet en har framför sig:

Claims for an identical relationship between a digital facsimile and its original, and the trans -
parency of the user- resource experience, ignore the myriad transformations that occur when
producing a facsimile in another medium. The process of remediation lowers a digital veil of
varying opacity between the scholar and the original work. The scholar, gazing through that
veil, seduced by the transformations wrought by remediation, suspends disbelief in order to
advance the study of the text. Successful remediation depends on the witting and unwitting
complicity of the viewer.43

En betraktare vet att det inte är originalet en har framför sig, men är villig att ha

överseende med det. Även Dahlström är inne på samma spår. 44 Bolter och Grusin

påpekar vidare att vad som anses präglas av ”immediacy” respektive ”hypermedi-

acy” är socialt konstruerat, även om den tekniska komponenten i konstruerandet

av framförallt transparens - ”immediacy” - inte bör bortses från.45

Någonting bör även sägas om hur startdokumentet och måldokumentet förhål-

ler sig till varandra, vilken typ av fenomen de utgör tillsammans. Bolter och Gru-

sin diskuterar nöjesindustrins användande av exempelvis leksaker och dataspel för

att marknadsföra en film som ”repurposing”: 

The goal us not to replace the earlier forms, […] but rather to spread the content over as many
markets as possible. Each of those forms takes part of its meaning from the other products in
a process of honorific remedation and at the same time makes a tacit claim to offer an experi -
ence that the other forms cannot.

Kanske kan ett liknande resonemang föras om arkivmaterial. Målet med digitali -

sering är i regel inte att gallra startdokumenten, utan just att göra det mer tillgäng -

ligt, sprida det över fler marknader. Vidare möjliggör ju digitala dokument just

andra erfarenheter än icke-digitala, exempelvis sökbarhet och förstoring. Samti-

digt behöver det icke-digitala startdokumentet inte användas lika mycket och kan

föra en annan tillvaro som upphöjd artefakt.

Snickars diskuterar också remedieringsprocessens relevans för arkivet.

I skrivande stund gäller det inte minst digitalisering som kan ses som en arkivarisk process
som påverkar, och rentav förändrar, det material som placeras framför eller under skannern. 46

Jag skulle vilja sammanfatta hur jag använder remedieringsbegreppet enligt

följande. Vid digitaliseraring som sker en remediering där startdokumentet åter -

skapas i måldokument. Dessa två dokument återfinns i olika medier som har olika

egenskaper, och startdokumentet vissa av startdokumentets mediespecifika egen-

43Kichuk (2007), s. 296-297.
44Dahlström (2006), s. 104.
45Bolter och Grusin (1999), s. 73.
46Snickars (2005), s. 12.
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skaper går i remedieringen förlorade för att i viss utsträckning ersättas av måldo -

kumentets nya egenskaper.

Medieteori

I detta avsnitt diskuterar hur arkivet och däri ingående objekt och kan ses som ett

medium. Det är alltså ett sätt att etablera en arkivets medialitet som teoretiskt ut -

gångspunkt för den empiriska undersökningen. Även om många olika typer av

material kan ingå i ett arkiv ligger den uppsats fokus på textdokument, varför det

huvudsakliga fokuset kommer vara textuella medier. Det ligger inte inom uppsat -

sens ram eller syfte att alltför ingående diskutera vad ett medium är, utöver att dis -

kutera arkivets medialitet, men något kan vara värt att säga om mediebegreppet i

allmänhet.

Snickars kallar ”mediebegreppet […] notoriskt undanglidande [...]”. 47 Samti-

digt påpekar Bolin att det ej brukar ”uppstå särskilt stor problem när man i dagligt

tal pratar om olika medier.”48 I Bolins och Snickars respektive artiklar nämns

emellertid allt från ljus, järnvägar, till statyer och kärlek som exempel på medier

utifrån ett utvidgat mediebegrepp.49 Svårigheten att definiera medier handlar i viss

utsträckning om att dra gränser mellan olika medier, en svårighet som förstärks av

att medier utvecklas ur varandra och därmed delar egenskaper. 50 Både Snickars

och Bolin påpekar också att den tekniska utvecklingen har lett till att medier upp -

träder tillsammans, blandade.51 

Snickars skriver sammanfattande:

I allmänt språkbruk brukar ”medium” beteckna en kanal för förmedling av information eller
underhållning. Medier är instrument för fixering, överföring och spridning av text, bild och
ljud[.]52

Enligt Bolin förmedlar medier historier, de har ett (narrativt) innehåll. 53 Vad detta

innehåll är och hur det ska betraktas är ett stort och spretigt område och en likhet

kan göras med verkbegreppet som kort diskuterades i det dokumentteoretiska av-

snittet. Emellertid går det inte att betrakta historier skilda från de medier de är be -

rättade i, och detta är även av relevans för diskussioner kring medier och gräns -

dragningsproblematiken dem emellan. Som Bolin skriver:

47Snickars (2005), s. 17.
48Bolin (1994), s. 225. 
49Bolin (1994), s. 215; Snickars (2005), s. 17. 
50Bolin (1994), s. 215-216.
51Snickars (2005) nämner ”[…] det digitala medieparadigmet med sin specifika konvergens mellan mediefor-
mer [...]” (s. 16), och Bolin (1994) skriver: ”Den fortlöpande tekniska utvecklingen leder till att medierna i
allt högre grad uppträder i blandformer, vilket gör gränsdragningar och definitionsförsök ytterst svåra att
göra.” (s. 225).
52Snickars (2005), s. 17.
53Bolin (1994), s. 213; Bolin (1994), s. 216.
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Historier påverkas i hög grad av i vilket medium de framförs. […] Mediet ger i sin tur ut -
trycksmöjligheter att skapa historien vilket sålunda gör att denna är beroende av i vilket medi-
um den framförs. Sålunda måste jag först avgränsa mediet för att kunna veta när och hur his -
torien ändras.54

Även om begreppet ”historia” har använts äger samma resonemang giltighet för

information: mediets innehåll påverkas helt enkelt av i vilket medium den presen -

teras. 

De medier som förekommer i min undersökning är textvaserade medier. Som

Hayles och Pressman påpekar tenderar det faktum att ”print” är ett medium ”be

obscured by its long dominance witihin Western culture”.55 Skrift är alltså att be-

trakta som ett medium bland andra, och som sådant har det speciella egenskaper

och förutsättningar, vilka Bolin kallar ”receptionsförutsättningar”, vilket är de för -

utsättningar eller betingelser som föreligger när en tar del av ett visst medium.

Bolin identifierar fyra slags receptionsförutsättningar: ordning, temporal

aspekt, spatial aspekt samt sociabilitet.56 Ordning i vilken utsträckning en recipient

själv kan bestämma i vilken ordning hen tar del av historien; i vilken utsträckning

recipienten kan kontrollera den tid det tar att ta del av historien utgör den tempo -

rala aspekten; den spatiala aspekten rör ”vilken möjlighet man har att välja recep -

tionsmiljö.”;57 och slutligen handlar sociabilitet om i vilken utsträckning ett medi-

um kan tas del av tillsammans med andra.

För att illustrera dessa fyra förutsättningar använder sig Bolin av mediumet

bok och skriver att ”[e]n bok kan läsas i vilken man vill.”, att vissa passager kan

läsas om samt ”[i] princip […] i vilken ordning man vill [...]”, även om Bolin på -

pekar att en viss ordning krävs för uppnå meningsfullhet.58 Då ”[b]oken är ett litet

medium [...]” kan den även läsas snart sagt överallt, men den har en låg grad av

sociabilitet, då en ofta läser den ensam.59 

För att illustrera dessa begrepp ytterligare kan bokens receptionsförutsättning-

ar kontrasteras mot biofilmens. Även om det går att välja biograf och visning är

de temporala och spatiala aspekterna liksom ordningen starkt begränsade hos bio-

filmen. Även om det är vanligt att människor går på bio tillsammans, är det starkt

påbjudet att vara tyst under visningen av filmen, vilket påverkar mediets sociabili -

tet.

Bolin påpekar att det finns skillnader såväl mellan som inom medier. Det av

Bolin diskuterade exemplet olika typer av bandspelare – rull-, kassett- och DAT-

bandspelare – och det faktum att de har sinsemellan olika receptionsförutsättning -

54Bolin (1994), s. 213. Med historia avser Bolin här en avgränsad enhet som framförs genom ett medium. Se-
nare i detta avsnitt diskuterar jag mediers menings- eller informationsinnehåll, för vilket Bolins citat äger
samma giltighet.
55Hayles och Pressman (2013), s. vii.
56Bolin (1994), s. 219.
57Bolin (1994), s. 219.
58Bolin (1994), s. 219; Bolin (1994), s. 220.
59Bolin (1994), s. 220.
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ar samt skriver att ”digital teknik […] har också medfört att synen på vad som är

att betrakta som en bandspelare behöver uppdateras.”60 Detsamma kan sägas om

en mängd olika medier i dag. För exempelvis rörlig bild – såväl tv som film – ser

alla receptionsförutsättningar förutom sociabilitet helt annorlunda efter den digita-

la teknikens intåg. Detta gäller givetvis också såväl pappret – dokumentet – och

arkivet samt ABM-sektorn i stort.

Textuella medier har andra receptionsförutsättningar än andra medier, såsom

exempelvis bild- och ljudmedier, men det föreligger även skillnader mellan olika

textuella medier, till exempel är de temporala och spatiala receptionsföruttsätt -

ningarna för böcker och arkivmaterial annorlunda. 

Det kan vara värt att här återkomma till Snickars frågeställning om huruvida

arkivet kan anses vara ett medium.

Utan tvivel har arkivet i sin traditionella form unika receptionsförutsättningar

som skulle kunna kvalificera det som ett medium. Emellertid påverkas receptions-

förutsättningarna av de olika medietyper som de respektive handlingarna tillhör

som förekommer i ett arkiv, exempelvis film, ljudinspelning och pappershandling.

Frågan om huruvida arkivet kan ses som ett medium kan kanske inte ges ett enty -

digt svar; vad som emellertid kan konstateras är att arkivet och de ingående arki -

valierna aktualiserar en flerskiktad och mångtydig medialitet som i någon ut-

sträckning är unik för arkivet. 

Denna medialitet – arkivets och arkivaliernas receptionsförutsättningar – för-

ändras i grunden av digitalisering, eftersom digitala medier har andra receptions-

förutsättningar.

För att sammanfatta är ett medium för denna uppsats vidkommande ett medel

för informationsförmedling. Det föreligger svårigheter i att göra exakta gränsdrag-

ningar såväl mellan som inom medier, svårigheter att bejaka snarare än försöka

överbrygga. Begreppet medium kan alltså betraktas som något inte helt fixerat

men varje medium präglas likväl av särskilda receptionsförutsättningar vilka be -

tingar hur de förmedlar information. Dessa förutsättningar kan delas in i fyra

grupper: ordningsförutsättningar, temporala, spatiala och sociala förutsättningar.

Receptionsförutsättningar förekommer som begrepp i fallstudierna.

Det institutionella perspektivet
Förståelsen av arkivmaterial påverkas inte enbart utifrån vilka egenskaper som do-

kument de har eller vilka mediala receptionsförutsättningar som styr upplevelsen

av dem, utan även i vilka institutionella sammanhang de förekommer. Enligt

Kjellman finns det inte ”något givet eller objektivt sätt att förstå en kulturell arte -

fakt.”, utan denna förståelse påverkas bland annat av vilken typ av institution ett

givet föremål befinner sig i.61 Denna påverkan skulle jag vilja hävda sker på två

60Bolin (1994), s. 216.
61Kjellman (2009), s. 221.

19



sätt, dels genom vad Kjellman kallar ”en medierande praktik [kurs. i orig.] [...]”,62

alltså de praktiker, processer, verktyg och traditioner som i ett institutionellt sam-

manhang – exempelvis för en enskild institution – påverkar hur kunskap produce-

ras och förmedlas, dels hur en besökare eller användares förståelse påverkas av ar-

kivmaterial påverkas av just dessa praktiker, vilket Burns disktuerar i sin artikel

”Digital Facsimiles and the Modern Viewer: Medieval Manuscripts and Archival

Practice in the Age of New Media”.63 

Burns artikel har ett annat fokus än Kjellman, nämligen det institutionella

sammanhang som möter en besökare till eller användare av ett arkiv. Burns disku-

terar medeltida handskrifter men jag skulle vilja hävda att hennes resonemang kan

utsträckas till arkivmaterial i allmänhet. Burns skriver: 

In effect, archives, archivists, and archival practice exclusively structure and control the rea -
ding of, understanding of, and interaction with medieval manuscripts by establishing a fra -
mework around the object.64

Och:

Not only does the framing of a manuscript within an institution limit access to these works,
but it also shapes any reading of the text and understanding of the unique life of the object.65 

Såväl det faktum att material befinner sig i ett arkiv och därmed erhåller en viss

status samt den begränsade åtkomsten bidrar alltså till hur arkivmaterial tolkas.

Detta institutionella ramverk påverkas av digitalisering, då såväl det faktum

att åtkomsten till digitala faksimil inte begränsas av tid och rum samt att traditio-

nella uppfattningar om ägande och innehav ej är tillämpliga på digitala objekt

öppnar för omformuleringar av det institutionella ramverket. 66 Den institutionella

ramen påverkar enligt Burns också en betraktares förväntningar inför det fysiska

objektet, förväntningar vilka kan undslippas genom digitalisering: ”The true libe -

ration of the manuscript and the complete reconstruction of the frame are revealed

when the object can be accessed outside of the controlled space of a library, archi -

ve, or museum.”67

Detta institutionella ramverk eller perspektiv är viktigt för förståelsen av hur

tolkningen av arkivmaterial förändras vid digitalisering. Jag skulle emellertid vilja

hävda att arkivmaterialet inte blir helt frigjort och ramverket inte helt omformule -

ras. Detta beror på två olika saker.

För det första är inte den digitala versionen av ett digitaliserat objekt ett nytt,

annat och separat objekt, det är en bild eller en avbildning av det första objektet –

62Kjellman (2009), s. 221.
63Burns (2014).
64Burns (2014), s. 154.
65Burns (2014), s. 155.
66Burns (2014), s. 162.
67Burns (2014), s. 160.
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ett derivat – och står som sådan fortfarande i ett förhållande till det. Oavsett hur

många bilder det finns av ett objekt existerar objektet fortfarande och förvaras hos

en institution. Möjligheterna att studera objektet må ha ändrats, men inte just detta

faktum.

För det andra består det institutionella ramverket kring den digitala versionen

både genom sättet genom vilket en tar del av det – exempelvis genom en portal,

en särskild institutions webbsida eller på något annat sätt – samt just genom det

faktum att det har blivit digitaliserat. Även om digitalisering kan ske på många

olika sätt och av många olika syften är just det faktum att ett givet dokument eller

objekt har valts ut för digitaliserats, gått igenom den tekniska digitaliseringspro -

cessen och därefter (antagligen) tillgängliggjorts ett vittnesmål om att detta objekt

är särskilt på något sätt. Det är kanske efterfrågat av forskare, det kan ha valts ut

av institutionen själv som särskilt intressant eller det kanske är för ömtåligt för att

hanteras i någon större utsträckning (eller alla tre och/eller andra anledningar). 

Sammanfattningsvis är detta institutionella perspektiv viktig i förståelsen av

digitaliserade objekt. Inte endast genom de förändrade rumsliga och fysiska möj-

ligheter en besökare eller betraktare har att ta del av dem – vilket går att benämna

receptionsförutsättningar och har diskuterats ovan – utan genom det ramverk och

de praktiker som är förknippade med och påverkar förståelsen av objekt som be-

varas och tillgängliggörs av institutioner. Vidare innebär urvals- och digitalise-

ringsprocesser samt hur de digitala objekten tillgängliggörs ytterligare en institu-

tionell ram.

Syfte, frågeställning och avgränsningar

Syfte
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka hur förståelsen – eller snarare för-

utsättningarna för förståelse – av arkivmaterial förändras vid digitalisering. Som

jag diskuterade i uppsatsens inledning har digitalisering inneburit och fortsätter att

innebära genomgripande förändringar för arkivets vidkommande. En av dessa är

givetvis hur arkivmaterial tillgängliggörs och därmed medieras och presenteras. 

Utifrån de teoretiska utgångspunkterna hoppas jag att det står klart för läsaren

att jag inte betraktar digitalisering som en neutral process, utan som ett reproduce-

rande där start- och måldokumentets respektive medier påverkar vilka egenskaper

som låter sig överföras, vilka som försvinner och vilka som förändras. Hur detta

tar sig uttryck i praktiken är något jag undersöker i de olika fallstudierna nedan.

Ytterligare ett syfte med uppsatsen kan sägas vara att undersöka arkivets och

framförallt det textuella arkivmaterialets medialitet. I ljuset av att allt mer kom -

munikation samt informationshantering och -bevarande sker digitalt snarare än
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tryckt eller skrivet på papper förändras arkivets roll. Ett syfte med uppsatsen är så-

ledes att undersöka arkivets medialitet – åtminstone några av dess mediala förut -

sättningar – i detta historiska skede där digital teknik samexisterar med  traditio -

nellt, pappersbaserat arkivmaterial och påverkar hur det tillgängliggörs och medi -

eras. 

Frågeställning
Utifrån det ovan diskuterade syftet samt de teoretiska utgångspunkterna ämnar jag

genom min undersökning besvara följande huvudfråga och underfrågor:

- Varför förändrar remediering tolkningen/förståelsen av arkivmaterial?

- I vilka medier förekommer (textuellt) arkivmaterial och vilka respektive egen-

skaper har de?

- Vilka mediala betingelser föreligger vid tolkning av arkivmaterial?

- Hur ser relationen ut mellan det som är remedierat (måldokumentet) och det som

har remedierats (startdokumentet)?

Svaren på de tre underfrågorna är avsedda att leda fram till eller bidra till svaret

på uppsatsens huvudfråga.

Frågan ”Varför förändrar remediering tolkningen/förståelsen av arkivmateri-

al?” förutsätter antagandet att remediering förändrar förståelsen av arkivmaterial.

Detta antagande kan sägas vara uppsatsens hypotes. De tre underfrågorna behand-

lar snarare hur remediering förändrar förståelsen.

Avgränsningar
Uppsatsens huvudsaklig syfte är som sagt att undersöka arkivets medialitet och

hur denna påverkar förståelsen av det som finns i arkivet. Digitalisering – vilket är

den huvudsakliga formen av remediering som diskuteras i uppsatsen – är starkt

förknippat med frågor om tillgänglighet och bevarande. Dessa ligger inte inom

uppsatsens fokus utan kommer endast tas upp när de har relevans för arkivmateri -

als mediala betingelser, exempelvis tillgänglighet som receptionsförutsättning, hur

det påverkar i vilken utsträckning och i vilka situationer det går att ta del av arkiv -

materialet. 

Även om uppsatsen behandlar förståelsen av arkivmaterial, saknar den ett an-

vändarperspektiv. Fokus ligger på vilka mediala betingelser som föreligger för

förståelse, snarare än hur digitalisering påverkar användares faktiska förståelse av

arkivmaterial. Detta är emellertid ett intressant ämna för framtida forskning.

Vidare är det huvudsakliga studieobjektet i denna uppsats arkivmaterial som i

sitt icke-digitala varande består av papper. Arkivmaterial är som bekant inte be -
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gränsat till papper, arkiv kan också innehålla exempelvis film, ljudupptagningar

och kartor, för att nämna några av de vanligare slagen.

Metod och källmaterial

Detta avsnitt behandlar den metod som jag använder i uppsatsen, samt det källma-

terial som är föremål för undersökningen. Fallstudie är den metod jag använder

mig av och inom ramen för varje fall analyserar jag källmaterialet textuellt, visu -

ellt och materiellt. Nedan följer en diskussion av dessa olika punkter. 

Källmaterial
Källmaterialet – de olika fallen – har valts utifrån syftet att de ska kunna belysa

olika aspekter av begreppet remediering och att fruktbara jämförelser ska kunna

göras mellan de olika fallen.

Som nämns i avsnittet ”Avgränsningar” och som framgår av ovanstående re-

dogörelse för val av källmaterial är föremålet för denna undersökning arkivmateri-

al i form av papper, snarare än andra slags arkivmaterial som exempelvis fotogra-

fier, film eller ljudupptagningar. Detta val har gjorts av flera anledningar: papper

är i sin fysiska form mer lätthanterligt än andra typer; pappersdokument är vad de

flesta har i åtanke gällande arkiv; samt papprets och skriftens medialitet är inte

lika påtaglig som andra mediers, varför det är något jag vill tematisera.

Mängden potentiellt källmaterial är snart sagt oändlig, åtminstone i bemärkel -

sen att det under en livstid skulle vara omöjligt att ta del av allt digitaliserat arkiv -

material. Därför har urvalsprocessen i första hand präglats av arkivmaterial jag har

känt till och som jag har tänkt skulle kunna utgöra intressanta fallstudier.

Under hösten 2015 gjorde jag praktik på Moderna museet, där jag fick veta att

sju arkivboxar, varav en är föremål för en fallstudie, hade digitaliserats. Min un -

dersökning underlättades givetvis av det faktum att jag redan hade kontakt med

institutionen samt kunskap om den. Vad gäller materialet som sådant fann jag det

intressant att det var en digitalisering som vid en första anblick verkade ha gjorts

för institutionens egna syften och inte för att tillgängliggöras för en större publik.

Just tillgängliggörandet upplevde jag som en central komponent i digitalise-

ring, varför jag även ville ha material som var allmänt tillgängliggjort. Kulturarv -

sportalen Alvin, som innehåller material från fyra olika kulturarvsinstitutioner var-

av Uppsala Universitetsbibliotek är en, ansåg jag var ett bra ställe att börja leta på.

Av praktiska skäl ville jag ha material från Uppsala Universitetsbibliotek, varför

jag gjorde en avancerad sökning bland arkiven med följande inställningar: For-

mat: ”Digitalt” samt Arkivinstitution: ”Uppsala Universitetsbibliotek”.68 På detta

sätt hittade jag arkivet ”Karin Boyes efterlämnade papper”.

68Alvins webbsida > Avancerad sökning - Arkiv
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Vid ett av våra handledningsmöten uppmärksammade min handledare mig på

Woolf Online, som jag efter närmare undersökning beslöt att studera. Med Karin

Boyes efterlämnade papper hade jag förvisso redan ett exempel på ett författarma-

nuskript av ett publicerat verk, men presentationen av materialet och den tekniska

funktionaliteten på webbsidan gjorde att jag fann det tillräckligt intressant att stu -

dera.

Gällande den sista fallstudien – Kammarrättens dom i målet om The Twilight

Saga: Breaking Dawn – Part Ones åldersgräns – ville jag ha något som var för-

hållandevis samtida. I och med att den mesta texten som författas görs med hjälp

av någon form av digital ordbehandling finns det en risk att samtida digitaliserade

pappersdokument inte ses som just digitaliserade eftersom de skapades digitalt in -

nan de blev pappersdokument. Med ett digitaliserat handskrivet dokument inser

en betraktare att det är just digitaliserat, men det är inte lika självklart att ett doku-

ment som är skapat i ordbehandlingsprogram och sedan utskrivet uppfattas som

digitaliserat på samma sätt, eftersom det på sätt och vis har uppstått i en digital

miljö och först därefter blivit utskrivet.

Metod

Fallstudie

Den metod jag har valt att använda mig av är som sagt fallstudie. Fallstudie är en

kvalitativ metod där ett fall studeras. Det som kännetecknar en fallstudie är enligt

Simons ”its singularity and the concept and boundary of the case.”69 Ett fall är en-

ligt Alvehus ”en empirisk enhet av en typ som vi kan identifiera flera av och se -

dan välja ut en […] Fallet är ett avgränsat system med en egen identitet, ett di-

stinkt beteendemönster eller meningssystem som skiljer det från omgivningen.” 70 I

min undersökning utgör avgränsade enheter av arkivmaterial i varierande omfatt -

ningar dessa fall och omgivningen är de respektive arkiv vari de förekommer samt

på en högre abstraktionsnivå arkivverksamheten i stort. Hur dessa fall har valts ut

diskuteras närmare i avsnitten ”Källmaterial” nedan. Samma eller liknande an-

greppssätt används till alla fall för att uppnå ett systematiskt tillvägagångssätt.

Som Simons påpekar angående fallstudier ska undersökningen vara just systema-

tisk för att anses vara forskning.71

Jag har valt att studera flera fall i jämförande syfte, med syfte ”att utöka de

möjliga tolkningar som kan göras. […] Multipla fall ger ibland möjligheter att

ställa andra frågor än vad enskilda fall gör.” 72 De fall som jag har valt är valda

med avsikten att spegla olika aspekter av begreppet remediering för att just kunna

ställa olika slags frågor. Min valda metod är alltså en instrumentell, kollektiv/mul -

69Simons (2014), s. 457.
70Alvehus (2013), s. 75. 
71Simons (2014), s. 456.
72Alvehus (2013), s. 78.
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tipel fallstudie där syftet med undersökningen inte är fallet som sådant utan hur

det belyser ett begrepp.73 Som Alvehus påpekar medför användandet av flera fall

en risk för ”förlust i djup [...]”;74 jag hoppas emellertid att jag har undvikit denna

risk genom att använda mig av ett såpass begränsat antal fall att varje kan studeras

med tillbörlig intensitet medan de olika fallens olika natur medför att intressanta

jämförelser likväl kan göras. I sammanhanget kan det också vara värt att under-

stryka det är för just jämförelserna och inte ”för att öka den statistiska generaliser -

barheten [...]” som enligt Alvehus är poängen med att göra multipla fallstudier, så

också i föreliggande uppsats.75

Gällande generalitet ser Alvehus vidare ”spänning[en] mellan unicitet och ge-

neralitet […]” som något som utgör kärnan i fallstudien som metod, där undersö-

kandet ”[…] det partikulära, det avvikande [...]” samtidigt kan säga något om det

generella.76

Fallstudien är som sagt en kvalitativ metod och för denna uppsats vidkom-

mande innebär detta tolkning är det huvudsakliga undersökningsförfarandet. Detta

tolkande är oundvikligt subjektivt och Simons förknippar just det kvalitativa med

”subjective ways of knowing[.]”.77 Även om detta subjektiva tolkande är helt

grundläggande och en styrka hos kvalitativa metoder kan det också betraktas som

en svaghet.78 

”Att tolka innebär att se något 'som' någonting.”, skriver Alvehus.79 Utifrån

mina teoretiska utgångspunkter innebär detta på en grundläggande nivå att jag ser

arkivmaterial som dokument och medier. Vad som enligt Alvehus utmärker kvali -

tativ metod är ett intresse för ”meningar, eller innebörder [...]” samt ”[…] att visa

på komplexitet och nyansrikedom.”80 Simons ser fallstudien som sådan en forsk-

ningsmetod som lämpar sig väl för att ”understand and represent complexity[.]”.81

Modell för remedieringsanalys

Inom ramen för varje fallstudie har källmaterialet analyserats. Denna analys har

gjorts utifrån följande modell.

Som ett slags sammanfattning och kondensering av genomgången av de teore-

tiska utgångspunkter som utgör grunden för denna uppsats vill jag härmed presen -

tera ett slags tentativt teoretiskt ramverk för de analyser som görs i den empiriska

undersökningen. Den bildar ett slags teoretisk mall efter vilken analyserna i de

olika fallstudierna är ordnade. Mallen är ordnad efter de tre olika dimensioner jag

har identifierat som relevanta för remediering av arkivmaterial: dokumentdimen -
73Simons (2014), s. 459.
74Alvehus (2013), s. 78.
75Alvehus (2013), s. 78.
76Alvehus (2013), s. 75.
77Simons (2014), s. 458.
78Simons (2014), s. 458-459.
79Alvehus (2013), s. 23.
80Alvehus (2013), s. 20; s. 21.
81Simons (2014), s. 456.
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sionen, den mediala dimensionen samt den institutionella dimensionen. Dessa tre

dimensioner ska ej ses som distinktioner eller gränsdragningar mellan varandra;

tvärtom överlappar de varandra i olika hänseenden, exempelvis är ju ett dokument

ett medium.82

Dokumentdimensionen: För undersökningen av remedierat arkivmaterial som

dokument är spänningen mellan den immateriella respektive materiella aspek-

ten viktigt. Ett dokument kan som sagt inte reduceras till endera och dessa

aspekter påverkar varandra. Var gränsdragningen går mellan de två är ej givet

och då dokumentets materialitet är en annan i remedierad form förändras do-

kumentets immateriella aspekt. Till denna dimension hör således dokumentets

materialitet och därmed närvaro. Även start- och måldokumentsaspekten av

remediering hör till denna dimension.

Den mediala dimensionen: Redan begreppet remediering som sådant vittnar om

den mediala dimensionens vikt. Den mediala dimensionen handlar hur recep-

tionsförutsättningarna förändras vid remediering samt vilken grad av ”imme-

diacy” respektive ”hypermediacy” måldokumenten har.

Den institutionella dimensionen: Att studera arkivhandlingar i ett arkiv innebär

att det studerande subjektet utsätts för ett institutionellt ramverk vilket påver -

kar hur arkivhandlingarna betraktas. Med remedierat arkivmaterial påverkas

detta institutionella perspektiv, från undslippandet av behovet till att fysiskt

behöva befinna sig i arkivlokalen till att handlingarnas relation till arkivinsti -

tutionen i vilken de förvaras blir en annan. Även hur institutionen förhåller sig

till sitt eget material är av vikt.

Metodredovisning
I detta avsnitt redogör jag för hur jag har gått till väga vid analysen av respektive

fallstudie.

Efter att jag hade identifierat källmaterialet i respektive fallstudie, analyserade

jag det utifrån den modell för remedieringsanalys som presenteras i föregående

avsnitt. För varje fallstudie har ett start- och ett måldokument identifierats. I ett

fall – fallstudie I – har jag analyserat startdokumentet, i övriga fall har jag endast

analyserat måldokumenten. Anledningen till att jag endast har analyserat ett start -

dokument är att undersökningen av det inte ledde till några intressanta svar på

mina forskningsfrågor. Undersökningen är trots allt inriktad på digitalisering som

remediering och det är i de digitaliserade måldokumenten som den variation upp-

visas som jag har funnit intressant att undersöka. 

Vidare har olika aspekter av måldokumenten undersökts: hur de är tillgängli -

ga, varför de har digitaliserats samt vilka tekniska egenskaper de har (framförallt

82Lundblad (2014), s. 349.
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filformat). Gällande Woolf Online – fallstudie III – har i stort sett all information

varit tillgänglig på den webbsida där materialet som sådant är tillgängligt. Gällan -

de fallstudie II och IV har kortfattade intervjuer genomförts via mejl. För fallstu -

die I intervjuade jag arkivarien vid Moderna museet och tog anteckningar, jag spe-

lade dock inte in intervjun eftersom intervjun i sig inte var ett studieobjekt, utan

endast till för att få information.

Under själva analysen har jag studerat måldokumenten och analyserat dem ut -

ifrån de olika aspekter som ingår i modellen för remedieringsanalys och diskuterat

dem utifrån den teoretiska litteraturen.

Några saker kan sägas om mitt tillvägagångssätt. Det kunde ha varit mer

strukturerat till sin form, i den bemärkelsen att jag skulle studera såväl start- som

måldokument samt genomförde intervjuer för varje fallstudie, för att ha samma in-

formationsunderlag inför varje analys. Jag har emellertid ansett att det inom ra-

men för fallstudierna har funnits utrymme för skilda tillvägagångssätt, i och med

att materialet är av olika karaktär. Ett alternativ hade också varit att endast studera

ett exempel på remediering, för ökad djup och ökad förståelse. I denna undersök -

ning valde jag emellertid att dra nytta av jämförelsens möjligheter. Vidare har jag i

huvudsak studerat materialets formmässiga kvaliteter och inte innehållet i någon

särskild utsträckning. Att studera såväl innehåll som form i större utsträckning

hade antagligen gett en ökad förståelse för hur innehållet medieras. Såväl Kichuks

som Brantleys artiklar kan emellertid sägas vara exempel på en sådan studie. Vi-

dare ville jag arkivvetenskapligt undersöka hur materialets medium och presenta -

tion förmedlar information som bevaras och tillgängliggörs i arkiv.
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Fallstudier

Fallstudie I: Moderna museet, arkivbox F1:14 ”Handlingar 
rörande utställningsverksamhet 1961-1964: 22. '4 ameri-
kanare' 16/3-6/5 1962”

Bakgrund
Moderna museet grundades 1956 och har som sitt huvudsakliga uppdrag att visa

och förmedla 1900- och 2000-talskonst. Moderna museet är en statlig förvalt -

ningsmyndighet  vars uppdrag och verksamhet regleras i en förordning samt  i år -

liga regleringsbrev från regeringen.83 Följaktligen utgörs Moderna museets arkiv

av allmänna handlingar och omfattas av tillämplig lagstiftning.

Det material som är föremål för denna fallstudie är en arkivbox bestående av

utställningshandlingar rörande utställningen ”4 amerikanare” som visades på Mo-

derna museet under perioden 16 mars till 6 maj 1962. Utställningens titeln syftar

på de fyra amerikanska konstnärer vars konstverk ställdes ut: Jasper Johns, Alfred

Leslie, Robert Rauschenberg och Richard Stankiewicz.

Som framgår av den titel boxen har i Moderna museets arkivförteckning inne -

håller den ”handlingar rörande utställningsverksamhet”, vilket i första hand inne -

bär handlingar av vad som kanske går att beskriva som administrativ karaktär:

dess innehåll är enligt arkivförteckningen beskrivit enligt följande (den aktuella

sidan ur arkivförteckningen återfinns också i boxen):

Budget – Listor med försäkringsvärden, mått, pris och ägare – Utskick till konstföreningar
med anteckningar – Pressutskick – Uppgifter om tiden, entréer, visning etc. - Presentation av
konstnärerna – Katalog över de utställda verken – Lista över MMs utställningskataloger –
Evenemang i samband med utställningen – Adresslistor – Tulldokumentation – Korrespon-
dens A-Ö

Materialet ger således en god översikt över en del av vad som skulle kunna be-

nämnas museivärldens infrastruktur vid 60-talets mitt: hur museiverksamhet be-

drevs och vad det innebar att producera en utställning av denna typ. Under denna

period var Pontus Hultén chef för Moderna museet, och perioden 1960-73 under

83Förordning (2007:1177) med instruktion för Moderna museet; Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende
Moderna museet.
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vilken han var chef anses vara museets ”legendariska” period och den för vilken

forskare visar störst intresse.84

Den aktuella arkivboxen är en av sju som har digitaliserats och dessa sju har

digitaliserats just med anledning av de är mest efterfrågade av forskare. De sju di -

gitaliserade boxarna tillgängliggörs inte på Moderna museet webbsida eller lik -

nande, utan skickas till i första hand forskare efter förfrågan.85

Analys

Dokumentdimensionen

Materialet finns i två former: som arkivbox innehållande papper samt som PDF-

fil. Arkivboxen utgör startdokumentet och PDF-filen utgör måldokumentet. Arkiv-

boxen och dess innehåll har digitaliserats genom att materialet har fotograferats

mot grå bakgrund med en vit-grå-svart färgsticka. Fotograferingen har gjorts av en

vid Moderna museet anställd fotograf.86

Som framgår av arkivförteckning citerad i föregående avsnitt är materialet av

disparat karaktär. Allt från handskrivna budgetutkast till formella försäkringskon-

trakt ingår; korrespondensen varierar mellan handskrivna lappar från konstnärer

till formella brev institutionschefer emellan. Denna blandning av olika typer hand -

lingar innebär givetvis en nästan lika stor blandning materiella kvaliteter, avseen -

de såväl papper som skrift.

 Som ett kuriöst exempel kan nämnas att Alfred Leslie, en av de i utställning -

en deltagande konstnärerna, skriver de flesta av sina brev med skrivmaskin, men

på gult, linjerat papper av legal pad-typ.

Såväl boxens utsida som allt material inuti boxen – inklusive indexblad – är

fotograferat. Fotografierna är alla av samma format: I de fall där den fotografera-

de sidan är av A4-format eller motsvarande, upptar den nästan hela fotografiet och

endast en liten del av den grå bakgrunden syns; i de fall där det avfotograferade

materialet är mindre, exempelvis små papperslappar, upptas större delen av den

grå bakgrunden. I vissa fall har flera mindre papperslappar fotograferats tillsam-

mans. 

Som nämnts ovan är materialet av disparat karaktär och de olika typerna av

handlingar har olika materiella egenskaper. Dessa materiella egenskaper är inte

nödvändigtvis urskiljbara på bild. Papprets tjocklek, vilken typ av penna som har

använts och andra liknande egenskaper – materiell information – går förlorad när

materialet undersöks på en skärm i stället för fysiskt. 

Just skärmen vittnar om en annan skillnad mellan att ta del av icke-digitalt re -

spektive digitalt matieral: den materiella upplevelsen. ”Texten är avskild från oss,

84Moderna museets webbsida > Samlingen > Historia; Intervju med Susana Mendoza Brackenhoff
85Intervju med Susana Mendoza Brackenhoff.
86Intervju med Susana Mendoza Brackenhoff.
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oåtkomlig bakom sitt glas som fiskar i ett akvarium. Vi kan ta på skärmen men vi

kan aldrig ta på bokstäverna, orden.”, skriver Lundblad.87 Den taktila upplevelsen

försvinner följaktligen.

Emellertid möjliggör den digitala versionen vissa möjligheter som pappers-

versionen inte gör. Ett exempel är att det går att zooma in och se bilden i försto-

ring, vilket inte är möjligt med det fysiska materialet, annat än med särskild appa-

ratur. Materialet är inte OCR-skannat och är därmed varken sökbart eller går att

bearbeta på andra sätt som digital text. 

I egenskap av det faktum att det remedierade materialet är en bild eller en av -

bildning av det fysiska materialet överförs mer eller mindre all visuell information

av dokumentet, men inte den materiella informationen. Denna visuella informa-

tion är i huvudsak text, varför remedieringen i viss utsträckning är att betrakta

som en bild av text, eller bilder av texter. Därmed premieras i överföringen eller

remedieringen den visuella och textuella informationen, medan det fysiska doku-

mentets materiella information inte överförs i samma bemärkelse, även om viss

materiell information går att skönja på bilderna. Viss materiell information går så -

ledes förlorad, samtidigt som den fysiska eller materiella upplevelsen är en annan

när materialet studeras på en skärm snarare som papper.  

Den mediala dimensionen

Grovt uppdelat kan materialet tas del av på två olika sätt: antingen på plats hos

Moderna museet; eller som realiserad fil i bildversion på någon typ av skärm, ex -

empelvis på en stationär eller bärbar dator. Dessa respektive sätt medger helt olika

receptionsförutsättningar.

Det aktuella arkivmaterialet tillhör det är mer efterfrågade av forskare bland

Moderna museets arkivmaterial och har digitaliserats dels för att minimera åver -

kan på materialet, dels för att öka tillgängligheten och underlätta arbetet. 88 Det blir

såväl lättare för forskare, som inte behöver ta sig till Moderna museet, som för

personalen, som inte behöver ta emot besök. Det underlättar ju väldigt mycket för

forskare som inte har möjlighet eller för vilka det inte är praktiskt att besöka Mo-

derna museet ska kunna få tillgång till materialet. Det går emellertid fortfarande

att få se materialet på plats. Även om det går att anta att det största intresset för

materialet finns hos personer som bor i Sverige, är det icke desto mindre än ett

praktiskt hinder att fysiskt ta sig till Moderna museet, oavsett om en bor i Stock-

holm eller inte.

Om en ska ta del av materialet som arkivbox är de temporala och spatiala för-

utsättningarna starkt begränsade. Materialet kan endast tas del av på plats på Mo-

derna museet under närvaro av personal och är följaktligen begränsad till museets

öppettider. Arkivbesök tas som regel emot en dag i veckan (torsdagar), även om

87Lundblad (2014), s. 354.
88Intervju med Susana Mendoza Brackenhoff.
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vissa undantag ibland görs vid utländska forskarbesök eller liknande. Vad gäller

ordningen förutsätts det att materialet läggs tillbaka i samma ordning i boxen,

även om en givetvis får titta i materialet hur en vill förutsatt att arkivets regler re -

spekteras. Gällande sociabiliteten sker besöken som sagt under närvaro av perso-

nal. Det går att vara flera personer vid ett besök, även om materialet endast finns i

ett exemplar.

Gällande PDF-filen råder närmast omvända förhållanden gällande de spatiala

och temporala receptionsförutsättningarna; på vilken apparat en än väljer att pre -

sentera filen – exempelvis dator, läsplatta eller telefon – går den att ta del av snart

sagt var och när som helst. Gällande sociabiliteten råder i princip samma förutsätt -

ningar som för pappersversionen om en väljer att använda samma skärm. Då digi -

tala filer till sin natur är oändligt kopier- och därmed spridbara kan flera personer

samtidigt ta del av samma fil på olika apparater. Detta kan ske såväl i samma rum

som på avstånd givet (digitala) kommunikationsmöjligheter. 

Även om en potentiellt har samma möjlighet att ta del av materialet oavsett i

vilket medium en tar del av det, är förutsättningarna för att göra det något annor -

lunda. I pappersmaterialet går det att bläddra och en märker om något är av en av-

vikande form eller tjockare eller liknande. I filen sker bläddringen på ett annat

sätt, och beroende på vilket program en använder finns det olika möjligheter att få

en översikt över materialet. Apropå bläddring skriver Lundblad följande:

Det finns även fenomen som inte direkt berör relationen mellan mediet och det specifika, me -
dierade innehållet, utan visar på mer grundläggande samband mellan mediematerialitet, kog -
nition och meningsproduktion. Att bläddring simuleras i elektroniska publikationer när det är
en gest som är kopplad till ett medium, kodexen, som är uppbyggt på ett helt annat, väsens-
skilt sätt än datorn är ett exempel på sådana samband. Det tyder på att kodexens tvåtusenåriga
tjänst hos människan gjort bläddringspraktiken till en gest så intimt förknippad med läsning,
kunskapsproduktion och kunskapssökning att gesten fått en kognitiv funktion och en episte-
mologisk betydelse.89

Följaktligen har det fysiska sätt på vilket en tar del av material även kognitiva och

epistemologiska konsekvenser, vilket aktualiseras här.

Gällande remedieringsaspekten, hur det är remedierat och graden av ”immedi-

acy” och ”hypermediacy” kan följande anföras. Materialet i arkivboxen är som

sagt fotograferat mot en grå bakgrund och med vit-grå-svart färgsticka. Bilderna

är inte beskurna, så sättet på vilket materialet har avbildats blir uppenbart för en

betraktare. Spåren av fotograferandet har inte försökt döljas. Det är att betrakta

som ”hypermediacy”, att det nya mediet digitalt fotografi ger sig till känna som

medium. 

Emellertid har remedieringen även flera drag av ”immediacy”. Det faktum att

att allt arkivmaterial, inklusive indexsidor och boxens hölje också är avfotografe -

rat, får materialet karaktären av fotograferat arkivmaterial, en avbildning eller en

89Lundblad (2014), s. 351. Se Lundblad (2007) för en fördjupad diskussion. Lundblad hänvisar själv till den i
en fotnot till det citerade styclet.
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representation av en volym arkivmaterial. Det är alltså att betrakta som ett digitalt

faksimil av en arkivbox. Det faktum att måldokumentet är i formen av en PDF-fil,

där alla bilderna kommer efter varandra i ett slags flöde snarare än som separata

filer, förstärker intrycket av att det är just själva volymen som är remedierad, sna -

rare än det däri ingående materialet. Som sådan har remedieringen snarare draget

av ”immediacy”.

Medan själva avbildningen av arkivmaterialet i boxen har drag av ”hyperme-

diacy”, har remedieringen av arkivvolymen som sådan i dess presentation och ak-

tualisering snarare drag av ”immediacy”. Som Bolter och Grusin flera gånger un-

derstryker är dessa remedieringens två logiker beroende av varandra, där ”hyper-

mediacy” - i detta fallet fotograferingen – används för att uppnå ”immediacy” -

represntationen av en arkivvolymen.

Emellertid innebär det faktum att en är tvungen att se det på en skärm och i en

virtuell miljö med heterogentiet som ju datorn oundvikligen bidrar ju till ett ofrån -

komligt mått av ”hypermediacy”.90 Även om PDF-filen skulle ses på en läsplatta

eller en telefon riskerar det alltid att störas av notifikationer eller skulle kunna tas

bort med hjälp av en fingerrörelse till förmån för något annat.

Den institutionella dimensionen

Moderna museet är som bekant ett statligt museum för modern konst och har som

sådant omfattande samlingar. Det är således i första hand inte en arkivinstitution.

Det institutionella fokuset berör därmed i första hand samlingen av konstverk.

Institutionens historia är vidare ganska kort: museet grundades 1958 och blev

en egen myndighet 1 juli 1999.91 Den största delen av arkivmaterialet härstammar

följaktligen från perioden efter 1958 och uppvisar således inte någon särskild

skörhet, sällsynthet eller den grad av förfrämligande som äldre material oundvikli -

gen får för en modern betraktare: Moderna museets arkivmaterial ligger såpass

nära i tiden för en samtida betraktare att det inte har den aura äldre arkivmaterial

har. Vidare är Moderna museet en statlig myndighet, vilket innebär att arkivmate-

rialet är allmänna handlingar och därmed tillgängligt för snart sagt vem som helst.

Givet myndighetens verksamhet omfattas mycket få handlingar av sekretess var-

för materialet är att betrakta som väldigt tillgängligt. Den begränsade tillgång till

medeltida handskrifter – endast forskare tillåtna – som Burns diskuterar är inte

tillämpbar här,92 utan materialet är i högsta grad tillgängligt. 

Arkivmaterialet är inte huvudanledningen till varför besökare kommer till

Moderna museet – det är konsten och utställningarna – vilket avspeglar sig i det

faktum att antalet forskarbesök till arkivet inte är särskilt många, ungefär 30 besök

per år.93 Dessa forskare är huvudsakligen intresserade av en liten del av materialet,

90Bolter och Grusin (1999), s. 33.
91Sundberg (2008), s. 347; s. 368.
92Burns (2014), s. 152-153.
93Intervju med Susana Mendoza Brackenhoff.
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till vilken den arkivbox som är föremål för denna fallstudie tillhör. Sammanfatt -

ningsvis skulle jag inte vilja hävda att det institutionella ramverk som omgärdar

Moderna museets arkivmaterial innebär att arkivmaterialet får någon särskild upp-

höjd status som artefakt.

Remediering har gjorts på ett sådant sätt att materialet behandlas som om att

det inte bara är värt att bevara, utan även har ett värde i sig; det har fotograferats

nästan som om det vore konst i egen rätt. Detta kan ha sin förklaring i att fotogra -

feringen har gjorts av en fotograf som i vanliga fall fotograferar just konst och

därför använder sig av samma tillvägagångssätt.

Digitaliseringen har gjorts såväl i bevarandesyfte som i praktiskt syfte, för att

underlätta för forskare som efterfrågar materialet, så att de inte ska behöva besöka

Moderna museet för att ta del av det. 94 Jag skulle inte vilja hävda att det har gjorts

i syfte att tillgängliggöra materialet för exempelvis en större publik: det finns ing -

en information på exempelvis museets webbsida eller liknande om att materialet

finns digitaliserat, utan materialet erbjuds endast i digitaliserad form om det efter -

frågas. Enligt Moderna museets arkivarie har alla forskare som efterfrågat materi -

alet endast velat ha det i digital form när de har fått att det finns, och inte besökt

museet för att titta på det fysiskt. Detta förutspådde Hirtle i sin artikel från 2002. 95

Det skulle jag vilja hävda är ytterligare ett tecken på att det är för materialets in-

formationsvärde snarare än dess egenskap som artefakt som gör det intressant för

forskare.

En annan institutionell aspekt som är värd att uppmärksamma är att det digita -

la måldokumentet i mångt och mycket fungerar som en traditionell arkivbox. Den

tillgängliggörs inte på hemsidan och den kan tas del av först efter kontakt med en

arkivarie. Följaktligen har den ökade tillgängligheten i digitaliseringen tagits till

vara på, men inte dess övriga egenskaper.

Sammanfattning och diskussion

Om Moderna museets digitalisering av arkivboxen med utställningsmaterial om

utställningen ”4 amerikanare” kan sägas följande om remedieringens olika aspek-

ter: utifrån dokumentdimensionen går den materiella närvaron och viss materiell

information förlorad medan den den textuella informationen överförs; receptions-

förutsättningarna för start- respektive måldokumentets medier är radikalt olika där

måldokumentet är mer tillgängligt; ur ett institutionellt perspektiv åtnjuter inte det

aktuella materialet någon särskild status och fungerar mer eller mindre som en tra -

ditionell arkivbox.

Remedieringen har alltså i viss utsträckning gjort materialet tillgängligare,

men har ävenpåverkat vilken information som materialet förmedlar, där den textu -

ella snarare än den materiella hamnar i förgrunden. Att de som använder måldoku -

94Intervju med Susana Mendoza Brackenhoff.
95Hirtle (2002), s. 45.
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mentet är nöjda med det är ett tecken på ett måldokumentet accepteras som ett

godtagbart derivat av startdokumentet. Men kanske också att den information som

efterfrågas är den som kan förmedlas av just måldokumentet.

Vad som emellertid är slående är att måldokumentet fortfarande helt och hållet

följer arkivets institutionella praktik: forskare eller andra intresserade måste först

ta kontakt med arkivet för att få tag i materialet, på samma sätt som om de hade

varit ute efter fysiskt material. Skillnaden är emellertid att de inte behöver besöka

arkivet för att få se arkivboxen, utan får ett digitalt faksimil skickat till sig. Arkiv-

boxen må ha gjorts till ett digitalt faksimil, men den användningen av den liknar i

mångt och mycket den traditionella användningen av en arkivbox.

Fallstudie II: ”De sju dödssynderna” av Karin Boye

Bakgrund
Karin Boye var en författare och poet som levde mellan 1900 och 1941. Boye

skrev poesi, prosa och dramatik. Det enskilda arkivet ”Karin Boyes efterlämnade

papper” förvaras på Uppsala universitetsbiblioteks enhet för handskrifter och mu-

sikalier och är tillgängligt för forskare och allmänhet. Materialet omfattar sex vo-

lymer och består bland annat av dagböcker, manuskript och brev.96

Delar av materialet är digitaliserat och finns tillsammans tillgängligt på den

digitala kulturarvsportalen Alvin, som är ett samarbete mellan Uppsala universi-

tetsbibliotek, Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet, Göteborgs universi-

tetsbibliotek samt Linköpings stadsbibliotek.97

I denna fallstudie fokuserar jag på en dikt: ”De sju dödssynderna”. Ett ma-

skinskrivet manuskript anteckningar finns tillgängligt i det enskilda arkivet, samt i

digitaliserad form på Alvin. I egenskap av arkivmaterial är det dessa två instanser

som aktualiseras. Emellertid är denna dikt även att betrakta som ett immateriellt

”verk” i som kan materialiseras i olika mediala bärare. 98 Som sådant finns dikten

också publicerad; första gången 1941 i den postumt utgivna antologin De sju

dödssynderna och andra efterlämnade dikter. Karin Boye Sällskapet publicerar

även med upphovsrättsligt tillstånd dikten på sin webbsida.99

Det material som återfinns i det enskilda arkivet ”Karin Boyes efterlämnade

papper” består av sex volymer. Av dessa är fem volymer, innehållande bl.a. manu-

skript och anteckningsböcker, helt eller delvis digitaliserade.

96Alvin. Sökord: Karin Boyes efterlämnade papper. [2016-05-01]
97Alvins webbsida > startsida.
98Dahlström (2006), s. 61.
99Karin Boye Sällskapets webbsida > Verk av Karin Boye > Dikter > De sju dödssynderna 1941 > De sju
dödssynderna
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Analys

Dokumentdimensionen

I detta avsnitt fokuserar jag på arkivmaterialet som sådant, alltså det manuskript

av dikten som förvaras hos Uppsala universitetsbibliotek och som tillgängliggörs i

digitaliserad form på portalen Alvin. Hur detta dokument förhåller sig till den pu -

blicerade versionen diskuterar jag i följande avsnitt, ”Den mediala dimensionen”.

Materialet existerar som sagt både i fysisk form hos Uppsalas Universitetsbib-

lioteks handskriftsenhet – startdokumentet – samt som digitala bilder i filformatet

TIFF på portalen Alvin – måldokumentet. 

På Alvin-posten för ”Karin Boyes efterlämnade papper” är det digitaliserade

materialet uppställt efter arkivförteckningen. De volymer och omslag som är digi -

taliserade är markerade i en annan färg och klickbara. Klickar en på en sådan länk

ser en det digitaliserade materialet i form av thumbnails, vilka i sin tur går att

klicka på. I detta skede ser en materialet i ett särskilt visningsprogram, i vilket det

går att bland annat bläddra genom bilderna en och en och zooma (klickar en på en

symbol i övre vänstra hörnet presenteras en hjälptext med alla programmets funk -

tioner). Om en har klickat på en enskild bild finns även en nedladdningsfunktion. 

Även i denna fallstudie har materialiteten radikalt ändrats.

Även om det inte råder något tvivel om att det rör sig om arkivmaterial, före -

ligger det skillnader mellan hur detta faktum är representerat i denna respektive

den förra fallstudien. Först bör det emellertid återigen påpekas att föremålet för

respektive fallstudie skiljer sig åt: i Moderna museet-studien var detta föremål

hela arkivboxen, i denna är det en avgränsad mängd arkivmaterial som återfinns i

två olika boxar. 

En skillnad är att den fotografiska avbildningen är annorlunda; bilderna har

beskurits och är även anpassade till respektive objekts storlek. I Moderna museet-

boxen avbildades objekten (nästan alltid) ett och ett; gällande manuskriptsidorna

för ”De sju dödssynderna” har ett slags effekt av att se sidorna i en arkivbox, på

hög, återskapats. Då pappret är tunt, är efterkommande manuskriptsida synlig ge-

nom pappret, och sidorna verkar således ha fotograferats liggande på varandra i

hög. 

Hur arkivboxarna har avbildats som helhet skiljer sig emellertid. De digitala

fotografierna visas ett och ett eller på en översiktssida som thumbnails. Materialet

är följaktligen inte ordnat i en följd som i en arkivbox, utan en betraktare måste

klicka mellan snarare än att bläddra vertikalt. Materialet är heller inte ordnat i en

fil, utan materialet är indelat undergrupper via länkar på Alvin. Representationen

av materialet har därmed snarare karaktären av ett arkiv, ordnat efter en arkivför-

teckning. 
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Den mediala dimensionen

Vad gäller det särskilda arkivmaterialet kan det sägas förekomma i två medier:

startdokumentet som papper i arkivet och måldokumentet som digital bild till -

gängliggjord via portalen Alvin. Det materialett är att betrakta som monoformt,

alltså unikt. Dikten – det immateriella verket – har publicerats i polyform, flerfal -

digad, form, vilket är att betrakta som diktens huvudsakliga form, som den är

tänkt att möta läsaren. I detta sammanhang  har vi alltså att göra med ett immateri -

ellt verk realiserat i såväl en monoform som polyformer.

Dahlström gör följande distinktion mellan monoformer och polyformer, där

Monoform betecknar en bibliografisk entitet som ett unikt objekt, t. ex. ett handskrivet brev,
medan polyform avser en entitet som vid ett och samma tillfälle mångfaldigats i flera exem-
plar som i allmänhet avser dels förhålla sig ekvivalent till varandra, dels vara utlämnade för
spridning, t. ex. en ”upplaga”.100

Dahlström påpekar att gränsen mellan dessa två begrepp ej alltid är lätt att dra.

Det mesta arkivmaterialet är att betrakta som monoformer, men svårigheter upp -

står vid digitalisering av arkivmaterial. 

Det bör påpekas att dikten finns såväl publicerad i bokform – först 1941 men

även i samlingsvolymer därefter – som tillgänglig på Karin Boye Sällskapets

webbsida, med upphovsrättsligt tillstånd. Dikten – det immateriella verket – är så -

ledes tillgänglig på flera sätt än som endast arkivmaterial. Om det är just själva

verket som en är intresserad av finns det således andra – jag skulle också vilja

hävda enklare – sätt att ta del av den på, vilka även är typografiskt anpassade för

att läsas. Av detta resonemang följer att det inte är för dikten som sådan som ver-

sionen i Karin Boyes efterlämnade papper är intressant, utan av andra anledningar,

exempelvis litteraturhistoriska eller liknande. Arkivmaterialet är således intressant

som fysiskt, singulärt material. Som jag diskuterade i föregående avsnitt förmed-

las inte all information – dess fysiska singularitet – i remedierad/digitaliserad

form, utan viss information försvinner. 

Gällande förändrade receptionsförutsättningar förhåller det sig i viss mån som

med materialet i den föregående fallstudien: i stället för att vara temporalt och fy -

siskt hänvisad till arkivet, går det att ta del av materialet när- och varsomhelst, gi -

vet tillgång till exempelvis en dator. Emellertid föreligger en viktig skillnad: Karin

Boyes efterlämnade papper är tillgängliga via portalen Alvin, snarare än att filerna

skickas till en på förfrågan. Internet krävs i båda fallen: för Moderna museet-ma -

terialet för överföring, för detta material för att se det, även om bilderna går att

ladda ner och titta på vid ett senare tillfälle. Om inte bildfilerna laddas ned krävs

för Alvins fall ständig uppkoppling till internet. En är hela tiden ansluten till det

”högteknologiska nätverk [...]” som Lundblad talar om.101

100Dahlström (2006), s. 77.
101Lundblad (2014), s. 352.
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Vad gäller frågan om ”immediacy” och ”hypermediacy” kan det först allmänt

sägas att en portal av Alvins natur, som innehåller flera olika typer av material till

sin natur har ett starkt drag av ”hypermediacy”, med dess olika fönster och vis-

ningsprogram. Bolter och Grusin talar om ”'the windowed style' of World Wide

Web pages[.]”102 Flera olika medier samsas bokstavligen på samma virtuella plats

och respektive medium eller medietyps särdrag uppmärksammas därmed. Vidare

är, som redan diskuterats i föregående fallstudie, datorskärmen med sitt ständigt

skiftande innehåll per definition en arena för flera medier. Datorn är ofrånkomli -

gen en arena för ”hypermediacy” och Alvin som portal förstärker detta än mer. 

Just genom det faktum att materialet har tillgängliggjorts via en portal ger re -

medieringen en aspekt av ”hypermediacy”, däremot har själva avbildningen snara-

re ett drag av ”immediacy”. Som jag diskuterade i avsnittet om föregående avsnitt

har åtgärder vidtagits för att utplåna spår av själva avbildningen, såsom färgstick-

or och det faktum att bilderna är beskurna. Utöver den synliga bakgrunden som

utgör en smal, smart ram runt själva pappersarket i respektive bild finns inga spår

av avbildningen. Papprets beiga färg, skrivmaskinsskriften, de för hand gjorda an -

teckningarna samt övriga fysiska spår omöjliggör givetvis att en betraktare kan

förstå bilden som något annat än en avbildningen av ett pappersdokument, likväl

är de flesta spår av avbildningen avlägsnade. Själva avbildningen av det digitalise-

rade materialet har således drag av ”immediacy”, men materialet befinner sig i ett

sammanhang som starkt präglas av ”hypermediacy”. I jämförelse med med Mo-

derna museet-boxen är därmed rollerna närmas att betrakta som omvända, där av -

bildningen hade karaktären av ”hypermediacy” medan representationen av arkiv -

volymen snarast hade drag av ”immediacy”.

Den institutionella dimensionen

Det enskilda arkivet ”Karin Boyes efterlämnade papper” förvaras hos Uppsala

universitetsbiblioteks enhet för handskrifter och musikalier. Som enskilt arkiv ut-

gör det inte allmänna handlingar, men är likväl tillgängligt för allmänheten.

Till skillnad från Moderna museet är Uppsala universitetsbibliotek att betrakta

som en arkivinstitution. Som framgår av namnet är det inte en renodlad arkivinsti -

tution men har en handskriftsenhet som har hand om just handskrifter. Universi-

tetsbiblioteket – och dess handskriftsenhet – har som en del av Uppsala universitet

en stark koppling till akademisk forskning och har omfattande samlingar.

Som besökare till arkivet finns omges en givetvis av detta institutionella ram-

verk. För att titta på materialet behöver en besökare kontakta handskriftenheten

och ha kontakt med en arkivarie och följa tillämpliga regler.

102Bolter och Grusin (1999), s. 31.

37



Om en användare i stället tar del av materialet via Alvin kan en del av detta

institutionella ramverk undvikas. Ingen kontakt med handskriftenheten och inget

besök är nödvändigt. Burns talar om att de digitala faksimilen blir frånkopplad sitt

institutionella sammanhang.103 Detta skulle jag inte vilja hävda är fallet för materi -

alet som tillgängliggörs på Alvin. Alvin är förvisso ett samarbete mellan flera ak-

törer, men för en någorlunda uppmärksam användare torde det inte råda något tvi -

vel om att materialet återfinns hos Uppsala universitetsbibliotek. Även metadata

som är kopplad till Alvin-posten, såsom förvärvsinformation och relaterat arkiv-

material bidrar till det institutionella ramverket.

Vidare finns det ju ett starkt medierande institutionellt ramverk från institutio -

nens sida, som kanske inte var lika påtagligt på Moderna museet, eftersom deras

huvudsakliga kunskapsområde är konst. I detta fall är det ju i stället handskrifter,

och det rör ju sig om en handskrift.

Sammanfattning och diskussion

Liksom i föregående fallstudie försvinner den närvaro som Lundblad talar om, då

materialiteten är en annan. Även receptionsförutsättningarna är radikalt förändra-

de, men i viss mån annorlunda då materialet tillgängliggörs via en portal och inte

följer den traditionella gången för att ta del av arkivmaterial. Även om det institu -

tionella ramverket antagligen avtar i styrka genom att materialet tillgängliggörs

via en portal och därmed är helt fritt att ta del av för snart sagt vem som helst, in-

går ju även portalen i den institutionella situationen.

Det är även intressant att notera att den digitala teknikens möjligheter i högre

utsträckning har tagits tillvara på i detta fall än gällande Moderna museet. Där det

materialet endast tillgängliggjordes enligt traditionell arkivarisk praktik tillgäng-

liggörs detta material i enlighet med den digitala teknikens möjligheter.

Fallstudie III: ”Notebook I”, Woolf Online

Bakgrund
Woolf Online är en webbsida vars syfte är att möjliggöra forskning om Virginia

Woolfs roman Mot fyren (To the Lighthouse) från 1927. På webbsidan finns en

mängd olikartat material tillgängligt, såväl originalmanuskript och förstaupplagor

som transkriptioner och kontextuellt material, såsom fotografier, recensioner och

en bibliografi.104

Huvudnumret på Woolf Online är det som på webbsidan kallas ”Berg Materi-

als”, alltså de digitaliserade anteckningsböcker i vilka Woolf för hand nedteckna-

de ett första utkast till det som skulle bli Mot fyren. Fysiskt återfinns detta material

103Burns (2014), s. 162-163.
104Woolf Onlines webbsida > Site Content.
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på Berg Collection i New York Public Library. Berg Collection är en omfattade

samling av såväl trycka volymer som handskrivna manuskript och har fått sitt

namn efter de de två bröder vars ursprungliga donation utgör grunden till samling-

en. En stor mängd framstående engelskspråkiga författare finns representerade i

samlingen.105

Dessa anteckningsböcker är digitaliserade och transkriberade. Därutöver finns

en stor mängd material som har att göra direkt med Mot fyren, såsom tryckmanu-

skript och förstaupplagor. Även en stor mängd ”kontextuellt” material, såsom fo -

tografier, artiklar och recensioner är tillgängligt på webbsidan. För romanens mel -

lersta del ”Time Passes”, som tjänade som pilotprojekt inför webbsidan, går det

att följa Woolfs arbetsprocess och skrivande dag för dag under de 22 dagar det tog

att skriva den.106 I denna fallstudie fokuserar jag på en av de digitaliserade anteck -

ningsböckerna, ”Notebook I”.

Analys

Dokumentdimensionen

”Notebook I” existerar tillsammans med det övriga handskrivna materialet - ”No -

tebook II-III”, samt övriga anteckningar rörande arbetet med To the Lighthouse –

fysiskt i Berg Collection i New York Public Library. Till Woolf Online är materia-

let digitalt fotograferat tillsammans med en färgsticka. Bilderna är i JPEG-format.

Till varje digital bild hör en korresponderande transkriptionssida, på vilken tran-

skriptionen är ordnad på samma sätt som och justerade efter den handskrivna tex-

ten. I transkriptionsvyn är transkriptionen och bilden av texten lagrade på varand -

ra och en betraktare kan med hjälp av ett reglage justera hur mycket av den hand-

skrivna texten som ska synas; vid 100 % ser en endast den handskrivna texten, vid

95 % ser en den handskrivna texten med med transkriptionen ovanpå, varefter den

handskrivna texten i 5 %-hopp blir svagare ner till 0 %, då endast transkriptionen

syns.

I de två tidigare fallstudierna har jag redan nämnt hur den fysiska upplevelsen

av materialet går förlorad när det betraktas i remedierad form och materiell infor -

mation inte överförs i samma utsträckning som visuell och textuell information,

varför jag inte diskuterar det mer ingående här. Vid betraktandet av instantieringen

av det digitala dokumentet har jag också i de tidigare fallstudierna nämnt att den

digitala materialiteten samt den fysiska upplevelsen blir en annan, medan jag har

haft svårare att hitta vad som skulle kunna gå att kalla fördelar med den digitala

versionen annat än att det har gått att zooma och betrakta dokumentet i högre grad

av förstoring än vad som är möjligt med det fysiska dokumentet. På det hela taget

skulle jag vilja hävda att de digitala versionerna – remedieringarna – har gett

105New York Public Librarys webbsida > About NYPL > Divisions > Berg Collection
106Woolf Onlines webbsida > History of the Project.
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mindre information än den fysiska versionen, i detta fall skulle jag vilja hävda att

det är tvärtom. 

Den visuella informationen är givetvis samma, men den textuella informatio-

nen är mycket mer omfattande. Texten ges inte bara som handskriven, utan också

som transkriberad. Detta gör den inte bara enklare att läsa, utan även sökbar. Den

är inte sökbar direkt på webbsidan, men det finns ett verktyg för export av texten,

vilket möjliggör sökning.

Transkription kan emellertid medföra vissa konsekvenser som inte nödvän-

digtvis är av godo. Kichuk skriver följande om transkriptionerna i EEBO-TCP,

som är en EEBO med transkriptioner:

The transcribed text is browsable, searchable, and detached from its source. The transcription
is not just another facsimile; it is a new work. Changes of font, typography, spelling and pre -
sentation intended to bring clarity to the text, and embedded coding to render the text searcha-
ble, create a new work with an ambivalent relation to the original.107

Några avgörande skillnader föreligger mellan EEBO-TCP och transkriptionerna i

Woolf Online. I EEBO-TCP är de gjorda separat från originalverken och utifrån

digitala versioner av mikrofilmer, de utgör också separata texter. På Woolf Online

kan transkriptionerna ses samtidigt som den ursprungliga texten och är även gra-

fiskt ordnade efter handskriften. Medan Kichuk på flera punkter reserverar sig in-

för transkriptionerna i EEBO-TCP, skulle jag vilja hävda att Woolf Online är ett

exempel där transkriptionerna fungerar mycket bra och är användbara.

Även om den textuella informationen är lättare att ta till sig och bearbeta,

finns det övrig visuell information som inte låter sig transkriberas, exempelvis oli -

ka typer av icke-textuell skrift eller kladd eller vad en vill kalla det. Ett exempel

återfinns på sidan 27 (paginering i anteckningsboken) i Notebook I, där ett streck i

marginalen återfinns. 

Den mediala dimensionen

Woolf Online är ett slags portal, om än centrerad kring Woolf och Mot fyren i syn-

nerhet. En sådan portals receptionsförutsättningar har redan diskuterats i föregåen-

de fallstudie om Karin Boyes dikt ”De sju dödssynderna” och kommer därför inte

att upprepas här. Emellertid skiljer sig portalerna Alvin och Woolf Online något åt

och det kan vara värt att säga något därom. 

Alvin är en portal för olika sorters kulturarvsmaterial från flera olika institu -

tioner. Även Woolf Onlines material kommer från flera olika institutioner, men

materialet har ett tydligt fokus och är ägnat att kasta ljus över en enskild kulturell

företeelse.  Därigenom kan inte samma drag av ”hypermediacy” anses föreligga.

Vad gäller Bolter och Grusins remedieringsbegrepp har Woolf Online starka

drag av ”hypermediacy”. I transkriptionsvyn går det att bokstavligen se det ena

107Kichuk (2007), s. 295.
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mediet över det andra samtidigt, då transkriptionen går att överlagra den fotogra-

ferade anteckningsboken. Det sker ju också i ett gränssnitt som bejakar den fler-

mediala situationen. 

Även om det övriga materialet på Woolf Online strängt taget inte ingår i fall-

studien finns det ändå en poäng i att diskutera dess förekomst där. Olika versioner

av samma text eller verk utgör kanske inte nödvändigtvis olika medier, men före -

komsten av olika versioner vittnar ändå om en medial pluralism, en möjlighet att

blottlägga affiniteter och kontraster, låt vara att dessa endast rör detaljer. Denna

pluralism står på tvärs mot ”immediacy”-begreppet och dess raderande av spår av

medier, snarare plockas dessa olika spår upp och presenteras och ett bejakande av

mediet möjliggörs. 

Den institutionella dimensionen

Vad gäller tillgängligheten och hur en institution praktiskt ramar in förståelsen av

sina objekt genom tillgången till dem skiljer sig Woolf-material från det material

som förekommer i de tre övriga fallstudierna. I fallstudie I och IV rör det sig om

allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda och därmed tillgängliga för

snart sagt vem som helst. Karin Boyes efterlämnade papper är förvisso inte all -

männa handlingar, men är tillgängliga i samma utsträckning då de tillhör den of -

fentlig institution, Uppsala Universitetsbibliotek.

Tillgången till Berg Collection, där Woolfs anteckningsböcker förvaras, är

inte lika öppen. En besökare behöver utöver att meddela vilket material som efter -

frågas även beskriva sitt forskningsämne, sammanfatta sin forskning hittills samt

förklara varför det efterfrågade materialet behövs i forskningen. Studenter på mot-

svarande kandidatnivå behöver även ett brev från sin professor/lärare som förkla-

rar varför de behöver studera materialet.108

När detta material nu är tillgängligt på detta sätt på Woolf Online blir tillgäng -

ligheten större. En allmän svårighet med att studera arkivmaterial är ju, som jag

har nämnt i de två tidigare fallstudierna, att de måste studeras på plats, vilket

hindrar personer som av resursskäl eller andra skäl inte har möjlighet att studera

materialet på plats. I detta fall föreligger ytterligare en försvårande omständighet

då någon typ av forskningsprojekt är ett krav för att få se materialet. Att digitalise -

ra och tillgängliggöra materialet via en portal såsom är fallet med Woolf Online

och Karin Boyes efterlämnade papper och Alvin möjliggör ju en helt annan till -

gänglighet och öppenhet, även om det är en remedierad version av materialet en

tar del av.

Vad gäller hur det institutionella ramverket påverkar förståelsen av arkivmate -

rialet är det i Woolf Onlines fall komplext, då material från flera källor samsas på

108New York Public Librarys webbsida > About NYPL > Divisions > Berg Collection > Access to the Col -
lection
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samma webbsida, men det uttalade syftet att materialet ska kasta ljus över varand-

ra. 

Frågan hur institutionens kompetens medierar materialet är intressant Woolf

Online innehåller mycket information och kunskapsförmedling från andra håll än

Berg Collection eller New York Public Library. Det instiutionella ramverket har

radikalt omtolkats för webbsidan Woolf Onlines skulle, eftersom så mycket infor-

mation från andra håll är tillgänglig där.

Sammanfattning och diskussion

På flera sätt fungerar Woolf Online som ett slags provkarta över möjligheterna

med digitalisering: svårtillgängligt material från institutioner med tillgänglighets -

restriktioner har tillgängliggjorts; material från flera olika håll – anteckningsböck -

er, förstaupplagor och kontextuellt material – presenteras på samma virtuella

plats; handskrivet material har transkriberats och därmed gjorts såväl sökbart som

enklare att läsa; samt ytterligare information om materialet är också tillgängligt.

Likväl kvarstår vissa oundvikligheter vid remediering: viss materiell information

förmedlas ej liksom fysisk singularitet; spår av användning försvinner; det materi-

ella umgänget med en skärm är ett annat än det med det fysiska artefakterna. 

Några reservationer kan emellertid göras. Att döma av detaljnivån samt anta -

let inblandade i projektet har antagligen ansenliga resurser möjliggjort detta pro -

jekt.  Resurser av denna omfattning kan rimligen inte frigöras för allt material, det

är vidare tveksamt om intresse funnes för såväl användare som personal. Trots

dessa resurser är även användningen av webbsidan inte utan fläckar.

Sammantaget skulle jag vilja hävda att Woolf Online är ett bra exempel på hur

en till fullo kan utnyttja remedieringens möjligheter.

Fallstudie IV: Kammarrättens dom i mål nr 6150-11

Bakgrund
Kammarrätten är en svensk domstol belägen i Stockholm. Den gör följande:

Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol vars främsta uppgift är att lösa tvister mellan
enskilda personer, företag, organisationer m.fl. och någon del av samhällets offentliga förvalt -
ning såsom exempelvis stat och kommun (det allmänna).

[…]

Kammarrätten prövar mål och ärenden som överklagats från förvaltningsmyndighet eller
domstol i Stockholms, Uppsala, Gotlands och Västmanlands län.109

109Kammarrättens webbsida > Om kammarrätten
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Det material som är föremål för denna fallstudie är en dom i mål nummer 6150-

11, ett mål som handlar om vilken åldersgräns filmen The Twilight Saga: Break-

ing Dawn – Part One ska ha. 

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part One är den första av två filmer som

baseras på romanen Breaking Dawn  av Stephenie Meyer (och den fjärde i Twi-

lights-serien) och är således själv en typ av remediering. I Sverige tilldelas filmer

en åldersgräns av Statens Medieråd.110 Dessa beslut kan överklagas och blir då fö-

remål för prövning hos Förvaltningsrätten (tidigare var Kammarrätten överpröv-

ningsinstans). I den aktuella filmens fall fick den initialt en 15-årsgräns, vilket fil -

mens distributör Nordisk Film Distribution AB överklagade. Dokumentet i denna

fallstudie är domen i målet om detta överklagande. 

Till skillnad från de övriga fallstudierna, där två berör material från första hal-

van 1900-talet och den tredje material från 1960-talet, är detta material att betrak -

ta som samtida, i skrivande stund inte ens fem år gammalt. Det är således det enda

undersökta material i denna uppsats som är från en tid efter det att att digitaltekni-

ken fick sitt genombrott samt en tid där det huvudsakliga sättet att skriva – i be -

märkelsen ”producera text” – är med hjälp av digitalteknik, vare sig det rör sig om

kommunikation i form av mejl eller sms eller för att skriva texter i andra syften i

olika typer av ordbehandlingsprogram.

Analys

Dokumentdimensionen

Den undertecknade domen i mål nr 6150-11, meddelad i Stockholm 2011-11-15

utgör startdokumentet. Kammarrätten har inget e-arkiv, varför domar (i det här

fall) som beställs av exempelvis allmänheten skrivs ut direkt från Domstolsverkets

verksamhetssystem VERA.111 Dessa domar är inte digitaliserade versioner av den

undertecknade originaldomen, utan den digitala förlaga som skrivs ut för att sedan

undertecknas och sedan arkiveras. Vid förfrågan lämnas även en inskannad ver-

sion av den undertecknade domen. Detta innebär emellertid en större arbetsinsats

från den handläggande arkivmedarbetaren, varför den ursprungsdigitala VERA-

versionen är den som skickas vid förfrågan om inte något annat efterfrågas. Följ-

aktligen föreligger alltså två måldokument: dels den som är genererad från verk -

samhetssystemet VERA och som saknar underskrift, dels den inskannade som har

underskrifer. Dessa respektive dokument har en del olika egenskaper, trots att det

för ett mänskligt öga är intill förväxling lika. 

Båda måldokumenten är PDF-filer. En avgörande skillnad mellan de två do-

kumenten är att det genererade dokumentet är ett textdokument, medan det skan-

nade dokumentet är en bild, i likhet med PDF-filen i Moderna museet-fallstudien.

110Statens medieråds webbsida > Åldersgränser för film
111E-postkorrespondens med kammarrätten i Stockholm
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Vid blotta åsynen är dokumenten väldigt lika, men denna skillnad får vissa konse -

kvenser.

Ur ett tekniskt perspektiv är emellertid det genererade måldokumentet olikt de

tidigare diskuterade. De tidigare dokumenten har varit avbildningar av (text)doku -

ment och har, med undantag för de överlagrade transkriptionerna på Woolf Onli-

ne, inte varit läsbara för en dator. För en människa är det med avseende på den im-

materiella texten – den särskilda sekvensen av ord – oväsentligt om något är själ -

va texten eller en avbildning (vare sig det rör sig om en avskrift, ett digitalt foto -

grafi eller vad som helst) av texten – den är likväl läsbar, givet att den är överens -

stämmande. För en dator gäller inte detta: en bildfil och en textfil är två olika sa -

ker, och om texten i en bildfil inte har tolkats som just text (exempelvis genom

OCR-tolkning) kommer en dator inte att kunna uppfatta texten som sådan, även

om den pixel för pixel skulle vara identisk med text i en textfil. Detta får exempel -

vis som konsekvens att texten i en bildfil inte är sökbar. En PDF-fil kan vara såväl

en bildfil som en textfil Två PDF-filer innehållande mänskligt läsbar text, som

pixel för pixel är identiska, kan skilja sig åt genom att den ena innehåller OCR-

tolkad text, medan den andra saknar detta och därmed inte är sökbar då den endast

är en bild. För blotta människoögat är denna skillnad bokstavligen inte förnimbar,

medan filerna ser annorlunda ut och har olika egenskaper, bland annat sökbarhet. 

En avbildning av text kan alltså såväl vara en avbildning av texten som text,

som en avbildning av texten som en bild av texten, en skillnad som vid blotta

ögonkastet ej är förnimbar, men har konsekvenser för textens sökbarhet och i för -

längningen användbarhet.

I ett digitalt sammanhang förväntar sig användare av i dag att text ska vara

sökbar. I operativsystem för såväl persondatorer som så kallade smarta telefoner

finns sökfunktioner genom vilka det går att söka igenom i stort sett hela den aktu-

ella enhetens textuella innehåll; såväl dataprogram som databaser har i hög ut -

sträckning funktioner för fritextsökning. Den största symbolen för denna sökning

är givetvis Google: den information som efterfrågas kan hittas genom att skriva in

sökord, kunskap om var informationen hittas behövs inte. Sökbarhet är härmed en

viktig egenskap för textuell information och denna aspekt bör tas i beaktande vid

remediering: ett digitalt dokument med sökbar text har helt enkelt andra egenska -

per och en annan användningsbarhet än ett digitalt dokument som endast är en

bild.

I avsnittet ”Analoga och digital dokument” diskuterade jag begreppesparet

analog och digital. Denna fallstudie exemplifierar varför denna uppdelning inte

nödvändigtvis är användbar. De två digitala dokumenten har olika egenskaper,

trots detta grupperas de.

Det genererade måldokumentet kan anses vara ett exempel på hur remediering

kan föregå det som remedieras. Det dokument betraktaren tar del av är egentligen

inte en återgivning av av ett fysiskt dokument; det är en digital version som har
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skapats med syfte att skrivas ut och är med undantag för underskrifter identisk

med det arkivexemplar som bevaras i Kammarrättens fysiska arkiv. Av praktiska

och tekniska skäl får beställaren ta del av dokument som är identiskt förutom gäl-

lande underskrifterna och därmed innehåller samma textuella information.

Den mediala dimensionen

För att få tag i denna dom – liksom domar i allmänhet – är en tvungen att beställa

den från den aktuella domstolen direkt. Kammarrätten har ett formulär för beställ -

ning av domar. För att effektivt kunna använda sig av denna beställningstjänst

krävs det att en vet eller åtminstone har en ganska god uppfattning om vad en är

ute efter. 

Efter denna beställningsprocess, som i de fallen jag använde mig av den fun-

gerade ypperligt och gick väldigt snabbt, utgörs materialet av en PDF-fil. Vad gäl-

ler receptionsförutsättningarna är dessa närmast identiska med dem i den första

fallstudien; det rör ju sig i båda fallen om just en PDF-fil. I stället för att ta del av

den på plats under bestämda öppettider är det möjligt att när- och varsomhelst ta

del av materialet förutsatt att en har tillgång till exemplvis en dator 

När det gäller ”immediacy” och ”hypermediacy” har måldokumenten, utöver

det faktum att de är i en dator och därför oundvikligen starkt präglas ”hypermedi-

acy” drag av ”immediacy”. Båda versionerna av PDF-filerna är som en förväntar

sig se dem i en dator, de är ju skapade i en.  Speciellt det genererade måldokumen-

tet, i vilket texten är sökbar samt går att markera och kopiera. Funktionalitet förlo-

ras snarare när det skrivs ut till dess – i brist på bättre uttryck – originalform.

Den genererade PDF-filen skapades ju först i datorn och detta illustrerar en

vikt punkt i Bolter och Grusins remedieringsteori:

The very act of remediation, however, ensures that the older medium cannot be entirely effa -
ced; the new medium remains dependent on the older medium in acknowledged or unack-
nowledged ways.112

Det tidigare skrift- eller tryckmediet lever alltså kvar i datorn och påverkar hur da -

gens information medier.

Den institutionella dimensionen

Domen som är föremål för undersökningen är beställd via Kammarrättens hemsi-

da och levererad via epost. Kammarrätten är ingen arkivinstitution (även om den

givetvis har ett arkiv) varför det institutionella perspektivet i någon mening ham-

nar i bakgrunden vid analysen; frånvaron av något slags ”arkivdimension” saknas.

Utöver det faktum att beställningen har skett direkt från myndigheten i vilken

handlingen upprättades är det också det material som tidsmässigt är närmast. En

gängse nidbild av arkivet som en förvaringsplats för dammtäckta pergamentrullar

112Bolter och Grusin (1999) s. 47.
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och folianter går inte att applicera på detta material, då det är såpass aktuellt för

att tillöra samtiden; The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part One äger fortfaran-

de populärkulturell relevans och aktualitet. Den funktion arkivet kan fylla som ett

titthål till det förflutna kan inte fyllas här eftersom det inte är det förflutna – utan

samtiden – som är fallet. 

Vidare är den informationen som det aktuella materialet innehåller – och som

antagligen utgör bevekelsegrunden för användandet av materialet – antagligen lät-

tare att hitta på annat sätt, exempelvis genom att googla eller använda någon dags -

tidnings söktjänst. 

Sammanfattning och diskussion

Föremålet för denna fallstudie skiljer sig från de övriga fallstudierna i det att den

ligger mycket närmare i tid än de andra samt är tillkommen med hjälp av en dator

snarare än med hjälp av en penna eller skrivmaskin, ett förhållande som jag har

beskrivit som att remediering föregår dokumentets tillkomst.  Remedieringen skil -

jer sig på många sätt från de övriga fallstudierna, i och med att den närmast kan

sägas ha föregått existensen av startdokumentet. Därutöver är måldokumentet ur -

sprungligen skapat i en dator, och har därför en nivå av transparens eller ”immedi-

acy” som det fotograferade materialet i de övriga fallstudierna, aldrig kan uppnå.

De dokumentrelaterade egenskaperna skiljer i stor utsträckning från dem i de

tidigare fallstudierna, och i denna fallstudie förekommer också två måldokument.

46



Slutdiskussion

I detta avsnitt kommer slutsatserna av den empiriska undersökningen diskuteras

och forskningsfrågorna besvaras. Jag har valt att dela upp slutdiskussionen i tre

underrubriker för att åskådlighetens skull samt för att underlätta läsningen. Slutli -

gen diskuteras möjligheter till vidare forskning inom detta fält.

Digitalisering som remediering

I detta första avsnitt besvarar jag mina forskningsfrågor samt diskuterar det jag

skulle vilja betrakta som uppsatsens huvudämne: hur digitalisering kan förstås

som remediering och vilka konsekvenser detta får.

Uppsatsens forskningsfrågor är följande (huvudfrågan i fetstil):

- Varför förändrar remediering tolkningen/förståelsen av arkivmaterial?

- I vilka medier förekommer (textuellt) arkivmaterial och vilka respektive egen-

skaper har de?

- Vilka mediala betingelser föreligger vid tolkning av arkivmaterial?

- Hur ser relationen ut mellan det som är remedierat (måldokumentet) och det som

har remedierats (startdokumentet)?

Den första underfrågan är ganska enkel att besvara: arkivmaterial förekommer

dels som fysiska pappersdokument, dels i virtuell form som digitala dokument i

form av bilder. Bilden kompliceras emellertid av att sättet på vilket arkivmaterial

förekommer i digital former kan variera, och att de respektive medierna därmed

har olika egenskaper. I denna uppsats förekommer materialet dels som PDF-filer,

dels via webbsidor. Vad gäller den senare kategorin utgörs ett exempel (fallstudie

II) av material på en portal där en stor mängd annat material också återfinns, me -

dan den andra (fallstudie III) förekommer på ett annat slags webbsida. I respektive

avsnitt har jag argumenterat för att detta utgör en betydelsebärande skillnad. Det

är följaktligen inte helt oproblematiskt att dra gränser även inom olika medieslag.

Vad gäller den andra frågan – om mediala betingelser – har jag utifrån den te-

oretiska litteraturen identifierat de respektive egenskaperna receptionsförutsätt-
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ningar samt Bolter och Grusins begrepp ”hypermediacy” och ”immediacy” som

mediala betingelser som påverkar tolkningen eller förståelsen av arkivmaterial.

Härtill kan även föras respektive mediums materialitet, vilken jag förvisso har dis -

kuterat i samband med dokument, men även dokument är ju medium och i denna

uppsats har jag försökt att inte dra några skarpa gränser mellan respektive be -

grepp. 

Receptionsförutsättningarna har som begreppet antyder berört under vilka för-

utsättningar ett medium går att ta del av, förutsättningar som är avgörande för det

innehåll som medieras. Även den grad av transparens (”immediacy”) respektive i

vilken utsträckning mediet uppmärksammar sig själv (”hypermediacy”) påverkar

hur samma innehåll medieras. I diskussionen av respektive fallstudie har jag för -

sökt visa hur dessa olika betingelser påverkar eller kan påverka arkivmaterialet

som (re)medieras.

Relationen mellan det remedierade materialet (måldokumentet) och det mate -

rial som har blivit remedierat (startdokumentet) är ej nödvändigtvis helt lätt att

ringa in. Även om jag utifrån den teoretiska litteraturen har identifierat måldoku-

menten som ”derivat” av eller ”surrogat” till startdokumentet och att egenskaper

som återfinns i startdokumentet därmed saknas i måldokumentet samtidigt som

måldokumentet uppvisar egenskaper som ej startdokumentet uppvisar (egenskaper

som bland annat är att betrakta som mediala) är betraktare likväl beredda att ac-

ceptera måldokumenten som tillräckligt användbara derivat, avbildningar eller

surrogat av startdokumenten, eftersom tillräckligt många egenskaper – tillräckligt

mycket information – trots allt överensstämmer start- och måldokumenten emel-

lan för att de ska accepteras som godtagbara, vilket såväl Kichuk som Dahlström

har påpekat. Det är emellertid värt att påpeka att det är två olika saker – ett origi -

nal och ett derivat – även om denna uppdelning för vissa syften är överflödig. 

Så till uppsatsens huvudfråga: Varför förändrar remediering tolkningen/förstå-

elsen av arkivmaterial? Det korta svaret härpå är givetvis: för att det är ett doku -

ment med andra egenskaper som studeras. Dessa förändrade egenskaper har jag

valt att gruppera efter dokumentrelaterade, medierelaterade och institutionella

egenskaper.

De dokumentrelaterade egenskaper som förändras – eller dokumentdimensio-

nen som jag kallar det i min modell för remedieringsanalys – innefattar bland an-

nat rör i första hand materialitet: i stället för papper tar en del av dokumentet via

en skärm. Detta påverkar såväl betraktaren som materialet självt. Det bör även på -

pekas att jag gör en skillnad mellan start- och måldokument, där relationen mellan

de två handlar om huruvida det senare accepteras som en remediering av det förra.

Konceptuellt rör det sig alltså om ett annat dokument som studeras och i den teo -

retiska litteraturen har måldokumentet också betraktats som ett derivat. 

Gällande de medierelaterade egenskaperna handlar det i stor utsträckning om

att arkivmaterialet blir tillgängligare. I egenskap av medium förändras receptions-
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förutsättningarna av materialet på flera olika sätt, men just tillgängligheten är nå -

got jag vill framhålla. Hur olika medier förhåller sig till varandra och hur de sam -

existerar enligt Bolter och Grusins begrepp ”immediacy” och ”hypermediacy” är

också viktigt. 

De institutionella egenskaperna påverkar också förståelsen av arkivmaterialet,

då tillgängligheten ökar och det institutionella ramverk som omgärdar arkivmate -

rialet avtar i styrka.

Dessa är några förutsättningar för tolkning och förståelse av arkivmaterial

som förändras vid remediering, men det finns givetvis andra. Av detta följer emel-

lertid inte nödvändigtvis att tolkningarna och förståelsen av arkivmaterial faktiskt

förändras. Det bör påpekas att det jag har undersökt inte är källmaterialet som så-

dant, utan snarare de mediala och arkivvetenskapliga förutsättningarna för att för-

stå dem; det finns därutöver en mängd andra, vara Lundblad nämner några: ”kog-

nitiva, psykologiska, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella.”113

Remediering kanske också spelar en större roll i andra discipliner. För att ta

två exempel från denna uppsats skriver experter på medeltida handskrifter om re-

mediering av medeltida handskrifter. Hur information gestaltas i andra discipliner

bör kanske de som verkar i dessa discipliner i första hand skriva om, även om ar-

kivariens roll i forskningen fortfarande är av avgörande betydelse.

Dessa frågor är i slutändan viktiga eftersom de handlar om hur arkivvetenska-

pen medierar kunskap, möjliggör vad som kan beforskas. Arkivets makt kan dis-

kuteras i termer av vem som kommer till tals, men även teknologiska och mediala

faktorer spelar in i hur historien – i vid bemärkelse – skrivs.

Innan jag diskuterar några ytterligare aspekter av resultaten i min uppsats vill

jag nämna vad jag anser att dess huvudsakliga bidrag till forskningen är. Det förs-

ta är en fördjupad förståelse och vidareutveckling av remediering som arkivveten -

skapligt begrepp. Frågan om hur information medieras och remedieras kommer

antagligen ta en allt större plats i framtida arkivforskningen och för den sortens

undersökningar är det ett användbar begrepp. Vidare hoppas jag även att jag har

bidragit till förståelse kring de olika förutsättningar, i första hand mediala, som på-

verkar förståelsen av arkivmaterial i allmänhet och digitaliserat sådant i synnerhet.

Arkivets förändrade roll

Att digitalteknikens inträde har förändrat synen på arkivet torde framstå som

självklart. En annan syn på tillgänglighet och bearbetbarhet av information före-

ligger. Det är som bekant mycket enklare att ha att göra med digitala handlingar,

åtminstone ur ett praktiskt perspektiv: de tar mindre plats (flera hyllmeter får med

lätthet plats på en hårddisk), om handlingarna är tillgängliga webbsidor, portaler

113Lundblad (2014), s. 350.
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eller om handlingarna går att få skickade till sig i digital form föreligger inget be-

höv av att uppsöka arkivinstitutionen/-rna fysiskt, vilket sparar såväl tid som

eventuellt pengar, beroende på i vilket format handlingarna är kan de vara sökba-

ra. Dessa är bara några fördelar.

Även om det alltid är en materiell upplevelse att ta del av dokument, vare sig

de är digitala eller inte, föreligger inte samma materiella relation till det fysiska

arkivmaterialet som till det digitala. Fysiskt arkivmaterial existerar i ett exemplar

på ett ställe; digitalt material kan materialiseras eller aktualiseras på flera ställen

samtidigt. I stället för fysisk singularitet föreligger snarare en distribuerad virtuali -

tet.

Den närvaro som Lundblad talar om och de fysiska spår som ofrånkomligen

blir resultatet av användning av arkivmaterial över tid,114 och vilket Burns även

diskuterar;115 vetskapen om att jag håller i samma fysiska artefakt som en historisk

person och användare av samma artefakt finns inte där vid användning av digitala

faksimiler. Ett påtaglig, fysisk koppling till historien försvinner.

Det finns emellertid avgjorda fördelar med användningen av digitala faksimi-

ler och en av dem är givetvis den ökade tillgängligheten. Ej längre är besökare

tvungna att ta sig till särskilda arkivinstitutioner särskilda tider för att ta del av ar -

kivmaterial, vilket av praktiska och ekonomiska skäl givetvis är gynnsamt för be-

sökare. Ej heller är visst material mer eller mindre omöjligt för vissa besökare att

ta del av, som i exemplet Woolf Online, såvida de inte är forskare, om det tillgäng-

liggörs digitalt. Den sorterande och ordnande fysiska funktion som ett arkiv fyller

blir allt mindre påtaglig ju mer material som tillgängliggörs, vare sig arkivet till -

gängliggör materialet själv eller om det sker via en portal, som Alvin eller Europe-

ana.

Kjellman diskuterar utifrån ett instiutionellt perspektiv det faktum att enskilda

institutioners egna kunskap och konsekvenser riskerar att gå förlorad vid en alltför

långtgående standardisering av digitaliseringsförfarandet. 116I ljuset av detta är det

på sin plats att reflektera över hur arkiv medierar kunskap – såväl medieteknolo -

giskt som instiutionellt och politiskt – och vilka konsekvenser företeelser som ex-

empelvis digitalisering får. Som jag har försökt visa är det digitaliserade doku-

mentet – måldokumentet – något annat än startdokumentet och fyller därmed and-

ra funktioner. Vad detta får för konsekvenser diskuterar jag i följande avsnitt. 

Möjliggörandet av olika slags forskning

Arkivvetenskap är en vetenskap i sig, men arkivverksamhet möjliggör gör även

forskning inom andra discipliner, genom att bevara och tillgängliggöra informa-

114Lundblad (2014), s. 355-356.
115Burns (2014), s. 150.
116Kjellman (2009), s. 231.
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tion och därmed göra den användbar. Detta möjliggör forskning inom en rad andra

akademiska ämnen och discipliner; det mest uppenbara är givetvis historia och att

räkna upp alla övriga här finns det knappast plats för. Det arkiven bevarar – och

hur det bevaras – möjliggör således vilken forskning som kan bedrivas i framti -

den.

Detta kan något grovt uppdelat analyseras på tre nivåer. Den första nivån av

detta är givetvis vilket källmaterial som finns tillgängligt, alltså vad som bevaras.

Den andra nivån är vad som är eller görs tillgängligt och den tredje nivån är på

vilket sätt informationen görs tillgänglig, hur den medieras. Det är i första hand

andra och tredje nivån jag diskuterar här.

Arkivmaterial kan göras tillgängligt på olika sätt; de sätt som i första hand har

förekommit i denna uppsats är grovt uppdelat som fysiskt arkivmaterial på ett ar -

kiv och i  digital form. Enligt samma grova uppdelning är det av olika anledningar

– praktiska, ekonomiska, tillgänglighetsmässiga – svårare att ha tillgång till fy -

siskt material än till digitalt. Vad det jag ovan kallar den andra nivån anbelangar

går det kanske att med viss tillförlitlighet förutspå att mer arkivmaterial kommer

att vara tillgängligt – i framförallt digital form – i framtiden. Detta kan möjliggöra

för forskare att forska om saker i högre utsträckning, för att återigen uttrycka mig

ganska svepande. Det är även möjlighet att en intresserad allmänhet i allt högre

utsträckning tar möjligheten i akt att använda sig av digitaliserat, tillgängliggjort

arkivmaterial. 

Vad gäller den tredje nivån – hur informationen görs tillgänglig, hur den me-

dieras – är situationen kanske annorlunda. Givet den tekniska utvecklingen kanske

digitaliserat arkivmaterial OCR-skannas och därmed kan användas på andra sätt

än vad som är fallet i dag, genom olika typer av textbearbetning och -behandling.

Så länge arkivet existerar som fysisk plats, även i människors medvetanden,

möjliggör detta även undersökningar av arkivmaterial som en materiell praktik

och inte endast för dess textuella innehåll. Inte bara vad arkivmaterial förmedlar,

utan hur det förmedlar, är en källa till kunskapa om gångna tider. 

Jag säger inte att all framtida, arkivbaserad forskning kommer ske digitalt

och/eller utifrån den digitaliserade versionen av fysiskt arkivmaterial. Däremot

finns viss forskning som endast kan genomföras genom en undersökning och ana -

lys av det fysiska arkivmaterialet. Om ett okritiskt likhetstecken sätts mellan det

fysiska arkivmaterialet och dess digitala derivat, riskerar en materiell dimension,

den närvaro som Lundblad talar om, att hamna i skymundan. Hur arkivmaterial

förmedlas och tillgängliggörs påverkar vilken forskning som kommer bedrivas

och därför bör arkivarier vara medvetna om hur arkivmaterial medieras, såväl di -

gitalt som icke-digitalt. 

Precis som det är svårt att föreställa sig hur tidigare generationer stämde träff

och planerade saker med sina vänner utan mobiltelefoner och ständig uppkoppling

till internet kanske framtida generationer inte kan föreställa sig hur användning av
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arkiv gick till utan fritextsökning och tillgång till arkivmaterial via internet dygnet

runt. En annan jämförelse som går att göra är tv-serier: i vilken utsträckning beror

deras popularitet på att de är tillgängliga dygnet runt (legalt och illegalt), snarare

än på tv vid vissa tider eller via VHS eller DVD? Precis som övriga mediala före-

teelser påverkas deras roll och användning i samhället – och deras ekonomiska

system för den delen – av mediala och teknologiska förutsättningar. Detta gäller

givetvis även arkivet.

Vidare forskning

Det har jag har undersökt i denna uppsats är en liten del av ett större problemkom-

plex – hur mediala och materiella strukturer tillgängliggör och formar informa-

tion, i detta fall information bevarad i arkiv och i skärningspunkten mellan vad

som i allmänhet brukar kallas det digitala och analoga, även om jag inte är särskilt

förtjust i den distinktionen. Jag hoppas att mina forskningsresultat i denna uppsats

ska kunna leda till vidare forskning. 

En väg är givetvis att göra vidare studier i ungefär samma andra, på andra typ-

er av arkivmaterial och med andra fokus. Detta skulle inkludera såväl ett starkare

institutionellt fokus som kanske ett kognitivt eller psykologiskt fokus. Ett annat

område som skulle kunna beforskas med avseende på remediering är givetvis hur

användare uppfattar remediering. Vidare hoppas jag även att vissa av mina resultat

kan användas i digitaliseringsprocesser.
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Sammanfattning

Ämnet för denna uppsats är hur förståelsen av arkivmaterial påverkas av digitali -

sering. Begreppet digitalisering analyseras i denna uppsats som remediering, det

att reproducera ett medium i ett annat medium.

På flera plan har digital teknik förändrat människors privata och professionel -

la arkivsfären är givetvis inte undantagen denna utveckling. Inom arkivvärlden

pågår i dag ett omfattande digitaliseringsarbete, men särskilt mycket uppmärk-

samhet ägnas inte åt hur denna digitalisering påverkar förståelsen eller förutsätt-

ningarna för förståelse av digitaliserat arkivmaterial. Utifrån dokumentteoretiska

och medieteoretiska utgångspunkter har jag analyserat fyra exempel på digitalise-

rat textuellt arkivmaterial. Dessa exempel har begreppsliggjorts som fallstudier

och analyserna av respektive fallstudie har gjorts utifrån en tentativ modell för re -

medieringsanalys, med hjälp av vilken tre aspekter eller dimensioner av varje fall-

studie analyseras: dokumentdimensionen, den mediala dimensionen och den insti-

tutionella dimensionen.

De fyra fallstudierna är: en digitaliserad arkivbox från Moderna museets ar-

kiv; det digitaliserade maskinskrivna manuskriptet till Karin Boyes dikt ”De sju

dödssynderna”; en digitaliserad anteckningsbok som utgör en del av manuskriptet

till romanen Mot fyren av Virginia Woolf; samt Kammarrättens digitaliserade dom

i målet som rör åldersgränsen för filmen The Twilight Saga: Breaking Dawn –

Part One.

Mina slutsatser av fallstudierna kan sammanfattas med sättet på vilket digita -

liseringen är gjord och hur de digitala versionerna av ursprungsmaterialet tillgäng-

liggörs och presenteras medierar förståelsen av dem. Vissa aspekter av ursprungs-

materialet låter sig inte överföras lika lätt som andra. Exempel på det sistnämnda

är exempelvis textuell information. Materialiteten och den upplevda närvaron av

ursprungsdokumentet är de aspekter som i minst utsträckning låter sig represente-

ras i digital form.

Denna uppsats bidrag till den arkivvetenskapliga forskningen utgörs av en vi-

dareutveckling av begreppet remediering som ett arkivvetenskapligt begrepp samt

en utökad förståelse av de mediala förutsättningarna för förståelse och tolkning av

arkivmaterial.
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YRKANDEN M.M. 
 

Enligt det överklagade beslutet godkände Statens medieråd filmen 

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part One för offentlig visning med 

åldersgränsen från femton år. 

 

Nordisk Film Distribution AB yrkar att offentlig visning av filmen ska 

tillåtas från elva år. 

 

Statens medieråd vidhåller sitt beslut. 

 

Filmen har förevisats kammarrättens ledamöter.  

 
 
SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 
 

Enligt 5 § lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas 

offentligt får framställningen i en film inte godkännas för visning för barn 

under sju år, under elva år eller under femton år, om den kan vara till skada 

för välbefinnandet för barn i den aktuella åldersgruppen. 

 

Enligt förarbetena till lagen ska bedömningen liksom tidigare i huvudsak 

utgå från om en framställning kan medföra stark rädsla, skräck, panik, oro 

eller förvirring. Den bedömning som myndigheten har att göra vid 

åldersprövningen måste innefatta en avvägning mellan å ena sidan intresset 

av att skydda barn och å andra sidan barns rätt till informationsfrihet (prop. 

2009/10:228 s. 45 f. och s. 77). 
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Kammarrätten finner att innehållet i den aktuella filmen är av sådan karaktär 

att den kan godkännas för offentlig visning med en åldersgräns på elva år 

utan att vara till skada för välbefinnandet för barn från den åldern. 

Överklagandet ska därför bifallas. 

_________________________ 
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I avgörandet har även deltagit de särskilda ledamöterna Andreas Hoffsten 
och Gudrun Uddén. 
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