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Abstract: The main purpose of this thesis has been to identify and discuss
problems connected with the preservation of newspapers in
Sweden. Another purpose was to see if the preservation of
newspapers has been influenced by the fact that preservation
studies in general concerns printed monographs and digital
materials.

This qualitative study is partly based upon interviews with four
librarians experienced in working with newspapers and
preservation. The thesis deals with cultural heritage in general
and on a more specific level with newspapers where the
following questions are dealt with: Why preserve? Who
preserves? How to preserve? and What is preserved? Strategies
used for preserving newspapers such as paper, microfilming and
digitization are described as well as legal deposit, the Swedish
microfilming programme and TIDEN, a digitization project of
newspapers.

We have found that the main problems concerning preservation
of newspapers are economy, storage, handling and poor paper
quality. The tension which lies in the libraries task both to
preserve and provide effective access to materials is found to be
a fundamental problem, especially when it comes to
newspapers. We have come to the conclusion that preservation
of newspapers is neglected and more research needs to be done
in all preservation strategies, not only concerning digital
materials.
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I Sverige finns det en lång tradition av att bevara olika typer av publikationer. Till en början
gällde bevarandet tryckta skrifter men allteftersom tekniken utvecklats inbegrips även andra
typer av dokument såsom ljudupptagningar och elektroniska dokument. Detta är reglerat
enligt den lag som benämns /DJ�RP�SOLNWH[HPSODU�DY�GRNXPHQW��6)6����������.1

Pliktleveransen har en lång tradition i Sverige, den finns inskriven redan i en kansliordning
från 1661 och har sedan dess ändrats ett flertal gånger men har hela tiden haft en stor
betydelse. Ansvaret att bevara det som berörs av pliktleveransen ligger hos de
vetenskapliga biblioteken och då främst Kungliga biblioteket (KB) och Lunds
Universitetsbibliotek (LUB) samt hos Statens ljud- och bildarkiv. När det gäller tryckta
publikationer distribueras de i sju exemplar, ett till KB och de övriga till sex av landets
universitetsbibliotek. Ansvaret att distribuera dessa exemplar ligger hos tryckerierna och
när det sedan gäller att bevara dem skiljer sig ansvaret åt mellan de olika biblioteken. KB
och LUB är enligt pliktleveranslagen skyldiga att bevara allt som de får tillsänt sig medan
de andra biblioteken inte är tvungna till det.

Anledningen till att man bevarar det material som omfattas av lagen om pliktexemplar
grundar sig i en uppfattning om att det utgör en del av vårt nationella kulturarv och därför
har ett värde för såväl vår samtid som för framtiden. Vad som anses vara kulturarv är färgat
av de värderingar som råder i samhället under respektive tidsperiod. Vad det gäller
bevarandet av tryckta publikationer har monografin länge ansetts mer värdefull och andra
publikationer har åsidosatts. En av dessa är dagstidningar som inte alltid ansetts självklar att
bevara bl a beroende på innehållets flyktiga karaktär. Detta argument mot bevarande av
dagstidningar går att vända till publikationstypens fördel eftersom det också gör den unik.
Det faktum att en dagstidning oftast utkommer i minst en edition varje dag gör att
ögonblicksbilder framträder på ett annat sätt än vad som är fallet i en monografi.

Dagstidningar som publikationstyp har en rad specifika egenskaper som försvårar
bevarandet. Papperskvaliteten är dålig vilket gör att dagstidningar inte är särskilt hållbara
och lätt gulnar. Det är många faktorer som påverkar pappers åldrande såsom värme,
luftfuktighet, ljus. Andra problem är det otympliga formatet som kräver särskilda lösningar
vid lagring samt den stora kvantitet som produceras. Ytterligare egenskaper som påverkar
bevarandet är det faktum att dagstidningar utges i flera editioner samt att varje edition kan
bestå av flera bilagor. Ställning måste då tas till vilken edition och vilka bilagor som ska
bevaras.

Eftersom dagstidningar i original är så förgängliga har man använt sig av olika strategier
och tekniker för att bevara dem. I vissa fall har strategierna gått ut på att försöka bevara

                                                          
1 SFS 1993:1392.
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originaltrycken med olika konserveringstekniker och i andra fall har man konverterat2

originaltrycken till andra lagringsmedia såsom i fallet med mikrofilm. Den senaste strategin
som tillämpas för bevarande är digitalisering vars fördel är en ökad tillgänglighet och
sökbarhet av materialet men som tyvärr medför att många av originaltryckets speciella
egenskaper och kvaliteter går förlorade. Detta är alltid ett problem vid konvertering
eftersom det huvudsakligen är innehållet som överförs till det nya mediet. I vissa
sammanhang är det just innehållet som är intressant och då upplevs kanske inte den ändrade
formen som något problem. I andra sammanhang är det kanske istället formen som är det
viktiga exempelvis om man är intresserad av papperskvalitet eller grafisk utformning.
Digitalisering är fortfarande problematiskt ur teknisk synvinkel, ibland är det helt enkelt
inte möjligt att överföra innehållet såsom det ser ut i originaltrycket p g a bristande teknik.
Det föreligger också juridiska bekymmer då upphovsrätten försvårar ett tillhandahållande
vid digitalisering, åtminstone då det gäller nyare publikationer.

För oss som studerar biblioteks- och informationsvetenskap kan det tyckas självklart att
man ska bevara publikationer av olika slag för eftervärlden. Det är det dock inte för alla och
diskussioner kring detta förs på olika håll i världen. Boken 'RXEOH�)ROG��/LEUDULHV�DQG�WKH
DVVDXOW�RQ�SDSHU3 skriven av Nicholson Baker gavs ut 2001 och initierade en diskussion i
biblioteksvärlden och då främst i USA. Baker är till största delen en skönlitterär författare
som har skrivit ett flertal storsäljande romaner.4 Han har även tidigare intresserat sig för
biblioteksrelaterade frågor och inte sällan varit kritisk till bibliotekens agerande vad det
gäller bevarande. När de traditionella kortkatalogerna ersattes av elektroniska
uppmärksammade han att de helt sonika kasserades. Hans invändningar mot detta ledde till
att han inom biblioteksvärlden kom att ses som väldigt kritisk. I boken 'RXEOH�)ROG�tar
Baker upp frågor rörande bevarande i allmänhet och bevarande av dagstidningar i
synnerhet. Han undersöker bl a vilken roll biblioteken spelar i detta sammanhang och
kommer till den slutsatsen att dessa institutioner har svikit sitt uppdrag när det gäller att
bevara dagstidningar. Baker anser att de utgör en viktig del av vårt kulturarv och därför ska
bevaras för kommande generationer. Han menar att biblioteken i USA sedan 50-talet har
haft en policy som har fått den konsekvensen att man snarare förstört originaltrycken än
bevarat dem. Det han syftar till är att biblioteken på 50-talet började mikrofilma
dagstidningar i stor skala och ”avslöjar” sedan att originaltrycken i stor utsträckning slängts
eller sålts efter att de filmats. Vad biblioteken inte räknade med var att mikrofilm som
användes i ett tidigt skede var av dålig kvalitet och därför inte kunde möjliggöra läsning av
dagstidningar såsom avsetts. Om originaltrycken då kasserats finns det ingenting att gå
tillbaka till, vare sig man vill använda originaltrycket eller göra ny mikrofilm. Baker menar
att mikrofilmade kopior av dagstidningar inte utgör en tillfredställande ersättning och
påpekar att de är svåra att läsa, att de saknar den färg, de illustrationer och den kvalitet som
originaltrycket har och att det därför är viktigt att också bevara dagstidningar i dess
ursprungliga form. Han varnar också för att det finns risk att samma misstag upprepas nu
när bibliotek och andra institutioner i allt större utsträckning börjar digitalisera
                                                          
2 Konvertering syftar i datorsammanhang på överföring av text eller bilder från ett format till ett annat. Enligt
Paginas IT-ordbok, http://pagina.se/itord.
3 Baker 2001.�I boken utvecklas de frågor som han skrev om i artikeln Deadline: A desperate plea to stop the
trashing of America's historic newspapers i 7KH�1HZ�<RUNHU, July 24, 2000, s. 42-61.
4 Information om Baker finns tillgänglig på Nicholson Baker Fan Page,
http://www.j-walk.com/nbaker/index.html [2002-08-13].
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originaltryck. Inte heller digitalisering, menar Baker, kan ses som en tillfredsställande
strategi för bevarande.

Vissa röster som hörts i den efterföljande debatten har avfärdat Baker med argument som
att han inte är tillräckligt insatt i ämnet, att han har en alltför idealistisk syn på bevarande,
att han inte tar hänsyn till den ekonomiska aspekten av bevarande och att han ser bibliotek
som museer och det som ska bevaras som konstföremål.5 Andra menar att Baker har fel i
mycket men att han startat en mycket viktig debatt där biblioteken och bibliotekarierna
visserligen har huvudrollen men där även andra aktörer uttryckt sina åsikter.6 Följden är att
detta numera inte är ett samtalsämne bara i biblioteks- och arkivkretsar, något som
onekligen är positivt för diskussionen kring bevarande. I debatten aktualiseras bl a frågan
om huruvida allt material ska bevaras eller om ett urval bör göras, hur det urvalet i så fall
ska se ut och vad det får för konsekvenser samt den grundläggande motsättning som finns i
bibliotekens ansvarsområde vad det gäller relationen mellan att bevara och tillhandahålla.
Boken och den efterföljande debatten väckte vårt intresse för dagstidningar och
problematiken kring bevarande av dem. Vi frågade oss vilka problem som förknippas med
bevarande av dagstidningar och hur man har gått tillväga i Sverige.

����7LGLJDUH�VWXGLHU�RFK�lPQHVUHOHYDQV

I Sverige har studier kring bevarande i stort handlat om olika tekniker för att bevara
enskilda material och då i första hand papper. Det har exempelvis länge forskats om
papperskvalitet, hur det påverkas av olika yttre faktorer och på vilket sätt papperets
livslängd skulle kunna förlängas. Bland annat genomfördes ett FoU-projekt för
papperskonservering i Sverige med början under slutet av 80-talet, vilket var ett
samverkansprojekt mellan bok- och dokumentbevarande institutioner. Projektets mål var att
undersöka hur man på bästa sätt kan bevara arkivhandlingar och böcker för framtiden och
mellan åren 1988-1998 publicerades åtta rapporter som behandlar bl a pappers nedbrytning
och åldrande.7 Tyngdpunkten i dessa undersökningar har dock legat på den typ av papper
som monografier och arkivhandlingar består av och inte specifikt dagstidningspapper. Rent
generellt har tyngdpunkten i de undersökningar som genomförts kring bevarande de senaste
åren legat på bevarande av elektroniska dokument och den problematik som är aktuell i det
sammanhanget, som exempelvis /nQJVLNWLJW�EHYDUDQGH�DY�HOHNWURQLVND�GRNXPHQW���PHWRGHU
RFK�|YHUYlJDQGHQ8 av Mats G. Lindquist.

När det kommer till bevarande av dagstidningar i Sverige har det skrivits relativt lite. I
magisteruppsatsen ,�WU\JJW�I|UYDU" 2P�EHYDUDQGHW�DY�WU\FNWD�GDJVWLGQLQJDU�Sn�/XQGV
XQLYHUVLWHWVELEOLRWHN9 tar Lina Ahlgren och Ulla Almquist upp situationen och debatten
kring tryckta dagstidningar på Lunds universitetsbibliotek. Detta med anledning av LUB:s
ansvar att för all framtid bevara det s k reservexemplaret och de, främst ekonomiska,
problem som detta medfört för biblioteket. De ville undersöka värdet av att bevara
                                                          
5 Lambert 2001.
6 Se exempelvis Cox 2000. Ett svar på Bakers artikel i 7KH�1HZ�<RUNHU.
7 Se exempelvis Palm och Cullhed 1988.
8 Lindquist 1995.
9 Ahlgren och Almquist 1998.
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dagstidningar på LUB och genomförde därför en användarundersökning med syfte att ta
reda på hur dagstidningar användes, dels i originaltryck och dels som mikrofilm samt vilka
skäl som kunde anföras för vilken form användaren ansåg vara den bästa. Det framkom att
nästan alla respondenter ansåg det viktigt att bevara de tryckta tidningarna i original och
inte bara i mikrofilmsformat. Flera av respondenterna tyckte att det var svårare att använda
mikrofilm än tryckta tidningar, en del p g a att de ansåg det tröttande att läsa från mikrofilm
och andra för att de tyckte att det var lättare att få ett sammanhang i texten när de själva
kunde bläddra igenom den. En stor del av respondenterna nämnde också det faktum att den
tryckta tidningen är en primärkälla och därmed har vissa kvaliteter som går förlorade vid
överföringen till mikrofilm som ett tungt vägande skäl att bevara dem. I )|UWHFNQLQJ�|YHU
VYHQVND�GDJVWLGQLQJDU�Sn�IRONELEOLRWHN��OlQVPXVHHU��ODQGVDUNLY�RFK�IRONU|UHOVHDUNLY10 av
Carin Andersson och Joakim Wahlgren, ett specialarbete som genomfördes vid BHS i
samarbete med tidningsenheten på KB och som sedermera utgavs i KB:s rapportserie,
utförs en inventering av det svenska dagstidningsbeståndet. Syftet var att m h a en
enkätundersökning kartlägga de enskilda institutionernas bestånd. Rapporten var bl a tänkt
att fungera som ett underlag för KB i de fall de skulle behöva låna in original för
mikrofilmning.   

Under en period som sträckte sig från slutet av 70-talet till slutet av 80-talet
uppmärksammades däremot bevarandet av dagstidningar i Sverige vilket var en följd av det
statliga mikrofilmningsprogram som då inleddes och de utredningar som föregick detta. Det
var främst praktiska aspekter som diskuterades, såsom vilka tidningar och vilka editioner
som skulle bevaras. Man var först tvungen att definiera vad som utgjorde en tidning, det var
inte självklart att samtliga editioner och löpsedlar skulle räknas in. Av naturliga skäl var det
främst personal på KB:s tidningsenhet som uppmärksammade detta. På KB anordnades
även en konferens 1982, där värdet av gamla tidningar och därmed nödvändigheten av en
retrospektiv filmning av dessa diskuterades. Syftet var att få staten att finansiera den
retrospektiva mikrofilmningen eftersom man tidigare bara hade fått pengar till den
kontinuerliga filmningen.11 Sverige var något av ett föregångsland inom detta område och
Johan Mannerheim, som då var chef på tidningsenheten på KB och ansvarig för den
nationella mikrofilmningen, deltog vid två internationella konferenser anordnade av
IFLA 12. En av dem var Newspaper: Preservation and Access som ägde rum i London 1987
där Mannerheim bl a diskuterade kring editionsbegreppet.13 Den andra hölls i Washington
1989 och var inte enbart inriktad på dagstidningar utan behandlade seriella publikationer
överlag. Mannerheim bidrog här med ett föredrag om mikrofilmning.14 Sedan dess har det
oss veterligen inte publicerats något med anknytning till bevarande av just
publikationstypen dagstidningar.

Internationellt finns det ett antal organisationer som arbetar med bevarandefrågor. I USA är
det framförallt Commission on Preservation and Access (CPA), Research Libraries Group
(RLG) samt Council on Library and Information Resources (CLIR) som är tongivande.15

                                                          
10 Andersson och Wahlgren 1987.
11 Mannerheim 1983.
12 International Federation of Library Associations and Institutions.
13 Mannerheim 1988.
14 Mannerheim 1992.
15 1997 införlivades CPA i Council on Library Resources och tillsammans bildade de CLIR.
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RLG är dock en organisation vars medlemmar finns runtom hela världen. I Europa
uppmärksammar bl a European Commission on Preservation and Access (ECPA) problem
förknippade med bevarande. CPA och ECPA kan sägas ha två mål med sina verksamheter,
ett är att främja samarbete länder emellan, ett annat är att öka kunskapen kring de problem
som rör bevarande av kulturarv.

Sedan i början av 90-talet har det i den internationella forskningen fokuserats på problem
förknippade med bevarande av elektroniska dokument, d v s ett digitalt bevarande, och en
mängd olika rapporter och artiklar har publicerats, många på uppdrag av ovannämnda
organisationer.16 1994 tillsatte CPA och RLG en arbetsgrupp vars uppgift var att undersöka
på vilka sätt det i framtiden är möjligt att tillhandahålla material som lagrats i digital form. I
rapporten 3UHVHUYLQJ GLJLWDO�LQIRUPDWLRQ��5HSRUW�RI�WKH�7DVN�)RUFH�RQ�$UFKLYLQJ�RI�'LJLWDO
,QIRUPDWLRQ17, som fick stor uppmärksamhet och än idag ses som betydande, behandlas
svårigheter kring aspekter såsom teknik, juridik, ekonomi och organisation utförligt.
Arbetsgruppen, som bestod av 21 experter från skilda fält, definierade och analyserade
aktuella problem, övervägde olika möjligheter att lösa dem samt formulerade nio
rekommendationer för CPA och RLG att följa. Tanken var att rapporten skulle utgöra ett
första steg mot ett nationellt system för digitalt bevarande i USA. Att det digitala
bevarandet fortfarande är ett högaktuellt område bevisas inte minst av det fortsatta
publicerandet av rapporter.18

Ett aktuellt forskningsområde inom digitalisering och det digitala bevarandet rör huruvida
mikrofilm eller originaltryck utgör den bästa plattformen för en konvertering eller om
tvärtom en kombination av dessa är en lösning. Don Willis, expert inom området
mikrofilm, behandlar denna fråga i rapporten $�K\EULG�V\VWHPV�DSSURDFK�WR�SUHVHUYDWLRQ�RI
SULQWHG�PDWHULDOV19�där han anser att det bör satsas både på mikrofilm och digitalisering.
Han menar att mikrofilmen bevarandemässigt är överlägsen medan en digitalisering innebär
helt andra möjligheter att tillhandahålla materialet. I rapporten antyds att det mest
kostnadseffektiva är att först digitalisera för att sedan överföra till mikrofilm, men att det
innebär mindre risker om man först mikrofilmar för att sedan digitalisera utifrån filmen.20

Med få undantag gäller rent generellt att det som publicerats inom detta område till stor del
fokuserar på de tekniska aspekterna av digitalt bevarande. Ett av undantagen utgörs av den
nyligen publicerade rapporten 7HFKQRORJLFDO�ODQGVFDSHV�IRU�WRPRUURZ¶V�FXOWXUDO�HFRQRP\
±�XQORFNLQJ�WKH�YDOXH�RI�FXOWXUDO�KHULWDJH21 som är resultatet av ett projekt utfört inom EU:s
ramar. Projektet, med namnet DigiCULT, var ett samarbete mellan bibliotek, arkiv och
museer i Europa, med syfte att bl a undersöka vilka fördelar en digitalisering av kulturarv
kan medföra. Rapporten är en analys över situationen inom den kulturella sektorn nu och
fram till 2006 och det konstateras att kulturarv är ett lågt prioriterat område inom politiken.

                                                          
16 Se exempelvis Conway 1996, Rothenberg 1999, Granger 2000.
17 Waters och Garrett 1996.
18 Se exempelvis 6WDWH�RI�GLJLWDO�SUHVHUYDWLRQ�7KH��$Q�LQWHUQDWLRQDO�SHUVSHFWLYH��&RQIHUHQFH�SURFHHGLQJV
2002.
19 Willis 1992.
20 Se även Chapman, Conway och Kenney 1999.
21 'LJL&8/7�5HSRUW��7KH��7HFKQRORJLFDO�ODQGVFDSHV�IRU�WRPRUURZ¶V�FXOWXUDO�HFRQRP\��8QORFNLQJ�WKH�YDOXH
RI�FXOWXUDO�KHULWDJH��)XOO�5HSRUW 2002.
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I rapporten påtalas de möjligheter den tekniska utvecklingen medför för de institutioner
som bevarar kulturarv och att de med teknikens hjälp kan öka intresset för olika objekt,
vilket i sin tur ger samlingarna ytterligare ett värde. Det som förespråkas är alltså
marknadsföring av kulturarv genom digitalisering och värdet som i första hand framhålls är
det ekonomiska. Det område denna marknadsföring till största delen bör riktas mot är
utbildning och forskning.

Vad gäller det aktuella forskningsläget kring bevarande av dagstidningar skiljer det sig inte
nämnvärt från den övriga forskningen kring bevarande, fokus ligger på digitalisering och
därmed på problem förknippat med ett digitalt bevarande. Studier pågår även kring
mikrofilmning där standarder hela tiden förbättras, detta dels för att det är den mest
använda strategin och dels för att mikrofilm i de flesta fall utgör en plattform att digitalisera
ifrån. Ett antal digitaliseringsprojekt har genomförts runt om i världen, bl a det samnordiska
projektet TIDEN som vi närmare tar upp i avsnitt 4.5.3, och det är främst rapporter och
artiklar rörande dessa som publiceras, bl a så redogör projektledaren Majlis Bremer-
Laamanen i artikeln 7KH�QRUGLF�GLJLWDO�QHZVSDSHU�OLEUDU\22 för projekt TIDEN. Exempel på
ett annat projekt är British Librarys försök att digitalisera dagstidningar, tillhörande Burney
Collection, från 1700-talet.23 Gemensamt för dessa är att man varit tvungen att ta ställning
till vilket tillvägagångssätt som är det bästa, att digitalisera från mikrofilm eller från
originaltryck. Det förekommer också studier där möjligheter att göra de digitaliserade
tidningarna sökbara undersöks.

Andra projekt där ett bevarande av dagstidningar sker är exempelvis NEWSPLAN i
Storbritannien och Irland, där bevarandet av dagstidningar sker med mikrofilmning, eller
det amerikanska US Newspaper Programme, i vilket dagstidningar lokaliseras,
katalogiseras samt mikrofilmas. Det är främst i anknytning till dessa projekt som material
publicerats, om än i väldigt liten utsträckning. Exempelvis publicerades 1994 en rapport
från en andra NEWSPLAN konferens, där ett antal föredrag hölls av deltagare från hela
världen. Ett brett spektra av ämnen med anknytning till bevarande och tillhandahållande av
dagstidningar berördes, bl a mikrofilmning, digitalisering, upphovsrätt och katalogisering.24

Även David Stoker, verksam vid Department of Information and Library Studies,
University of Wales, behandlar projektet NEWSPLAN och i artikeln 6KRXOG�QHZVSDSHU
SUHVHUYDWLRQ�EH�D�ORWWHU\"25 diskuterar han kring huruvida valet att mikrofilma är det rätta i
förhållande till digitala alternativ. Han berör även varför dagstidningar är värda att bevara i
jämförelse med andra publikationstyper. I artikeln $FFHVV�WR�QHZVSDSHU�FROOHFWLRQV�DQG
FRQWHQW�LQ�D�WLPH�RI�FKDQJH26 tar Geoff Smith, tidigare chef för Tidningsbiblioteket vid
British Library, upp huruvida en digitalisering av dagstidningar bör ske från originaltryck
eller mikrofilm, vilket vi tidigare nämnt vara ett aktuellt forskningsområde inom
digitalisering.

Även inom IFLA finns bevarandet av dagstidningar på agendan och viktiga forum är
arbetsgrupperna Working Group on Newspapers och Round Table of Newspapers. Dessa
                                                          
22 Bremer-Laamanen 2001.
23 Podmore 1998.
24 Wressel 1994.
25 Stoker 1999.
26 Smith 1995.
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vill verka som ett forum inom vilka tankar och erfarenheter utbyts och de har bl a utarbetat
riktlinjer för mikrofilmning av dagstidningar. IFLA har även anordnat internationella
konferenser där bevarandet av dagstidningar behandlats, av vilka vi tidigare nämnt två, en
som ägde rum i London 1987 samt en i Washington 1989. En uppföljande konferens, från
vilken konferenstrycket ännu ej publicerats, med titeln Managing the Preservation of
Periodicals and Newspapers ägde rum i Paris år 2000.27

Av denna kortfattade genomgång av nationella och internationella studier genomförda
kring ett bevarande rent generellt samt ett bevarande av specifikt dagstidningar framgår två
saker tydligt. Dels att tyngdpunkten i den aktuella forskningen i huvudsak ligger på studier
kring bevarandet av digitalt material, dels att bevarandet av dagstidningar i liten
utsträckning uppmärksammas. Som tidigare nämnts väcktes vårt intresse för ämnet då vi
läste boken 'RXEOH�)ROG och sedermera följde den debatt den orsakade. Vi valde att
koncentrera oss just på publikationstypen dagstidningar av flera olika anledningar, dels för
att den är svårare att bevara än monografier, dels för att vi anser att dagstidningar utgör en
viktig källa till kunskap om vår samtid och därmed är värda att bevara. Inte minst det
faktum att det är ett så pass försummat forskningsområde utgör ett tungt vägande skäl för
att fokusera just på dagstidningar. Dessutom anser vi att ju mer det forskas om enskilda
publikationstyper, desto mer mångfacetterad blir kunskapen kring bevarande generellt,
vilket i sin tur leder till ett bättre och mer långsiktigt bevarande. Tyngdpunkten i nuvarande
diskussioner kring bevarande är alltför ensidig och ligger huvudsakligen på de problem som
förknippas med bevarande av digitala dokument. Vi har svårt att tro att detta beror på att
det inte längre finns några problem vad gäller bevarande av dagstidningar. Snarare beror
det på att mer resurser och uppmärksamhet ägnas åt den nya tekniken samt det faktum att
dagstidningar alltid har varit ett något förbisett område. Väldigt lite har skrivits om
bevarande av dagstidningar i Sverige sedan 1979 då staten beslutade att KB skulle börja
mikrofilma svenska dagstidningar. Vi vill ta reda på vad denna tystnad beror på, är det en
bortglömd problematik eller har den helt enkelt kommit i skuggan av andra
publikationstyper samt debatten om ett digitalt bevarande?

����6\IWH�RFK�IUnJHVWlOOQLQJDU

Syftet med denna undersökning är att identifiera och kritiskt diskutera problematiken kring
bevarande av dagstidningar i Sverige. Ett delsyfte är att föra en mer övergripande
diskussion kring bevarade generellt, där monografins särställning och de konsekvenser det
medför för bevarandet av dagstidningar synliggörs.�Vår avsikt är att genomföra en
probleminventering vilken baseras på intervjuer med några informanter i central position
samt litteraturstudier. Det är detta som utgör vårt empiriska material och utifrån det avser vi
svara på följande frågeställningar:

• Vilka motiv för ett bevarande av dagstidningar kan identifieras i det empiriska
materialet?

                                                          
27 Se även arbetsgruppens webbplats, http://www.ifla.org/VII/rt13/rtnew.htm [2002-08-25].
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• Vilka övergripande problem, som berör bevarande av dagstidningar, kan identifieras i
det empiriska materialet?

• Vilka för- och nackdelar vad gäller olika bevarandestrategier och tekniker kan
identifieras i det empiriska materialet?

• Vad kan i det empiriska materialet utläsas kring hur ett framtida bevarande av
dagstidningar kommer att se ut i Sverige?

����$YJUlQVQLQJDU

I vår undersökning har vi valt att avgränsa oss till problematiken kring bevarande av tryckta
dagstidningar i Sverige och tar därför inte upp elektroniskt publicerade tidningar. Fokus
kommer att ligga på dagens problem samtidigt som vi undersöker hur ett framtida
bevarande av dagstidningar kan komma att se ut.

����8SSVDWVHQV�GLVSRVLWLRQ

I uppsatsens inledande kapitel presenteras problemområdet och i samband med att vi
redogör för tidigare studier diskuteras även undersökningens ämnesrelevans. Härpå följer
uppsatsens syfte samt de frågeställningar vi har valt att arbeta utifrån. Kapitlet avslutas med
uppsatsens avgränsningar samt disposition.

I kapitel två redogör vi för den metod vi använt, hur informanturvalet gått till, hur
intervjuerna genomförts och utifrån vilken metod vi sedan analyserat dessa.

Det tredje kapitlet behandlar bevarande rent generellt och vi inleder med att diskutera kring
begreppet kulturarv och visar på hur det nationella bevarandet av detsamma tar sig uttryck i
kulturpolitiken. I samband med detta för vi ett resonemang kring vilka motiv som kan ligga
till grund för ett bevarande av kulturarv och redogör för vilka institutioner som bevarar
kulturarv i Sverige. I samma kapitel behandlas bevarandestrategier och tekniker såsom
papper, mikrofilm och digitalisering. Kapitlet avslutas med en diskussion kring vad som
egentligen bevaras där distinktionen mellan innehåll och form är betydande.

I kapitel fyra förs bevarandediskussionen på ett mer specifikt plan och vi redogör för
bevarande av publikationstypen dagstidningar i Sverige. Vi inleder med att definiera vad en
dagstidning är och beskriver sedan dess egenskaper där tyngdpunkten ligger på editioner.
Härpå tar vi upp olika motiv som kan ligga till grund för ett bevarande av dagstidningar och
beskriver kortfattat fyra aktörer som bevarar dagstidningar. Även i detta kapitel behandlas
bevarandestrategier och tekniker men här i en mer specifik kontext. Dessa illustreras av
pliktleverans som ligger till grund för ett bevarande av dagstidningar i originaltryck,
mikrofilmningsprogrammet som innebär ett bevarande av dagstidningar på film och
slutligen TIDEN som är det digitaliseringsprojekt av dagstidningar som genomförts.
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Det femte kapitlet utgörs av resultatredovisning av intervjuerna och inleds med en kort
presentation av informanterna varpå materialet från de fyra intervjuerna redovisas var för
sig.

Kapitel sex består av analys och diskussion där vi utifrån vårt empiriska material besvarar
de i avsnitt 1.3 angivna frågeställningarna.

I kapitel sju drar vi slutsatser utifrån uppsatsen i sin helhet och knyter an till syfte, delsyfte
och undersökningens ämnesrelevans.

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning där innehållet summeras.

���0HWRG

����9DO�DY�PHWRG

Denna undersökning är en deskriptiv studie med syfte att identifiera och kritiskt diskutera
problematiken kring bevarande av dagstidningar i Sverige. Vi genomför en
probleminventering där intervjuer med ett antal informanter i central position utgör vår
huvudsakliga empiri. Undersökningen sker med en kvalitativ ansats där intervjuer
kompletteras med litteraturstudier. Syftet med att använda intervjuer i denna undersökning
var att få en mer djupgående och aktuell bild av problematiken kring bevarande av
dagstidningar i Sverige.

Litteraturstudier var den aktuella metoden i bakgrundsavsnitten tre och fyra där empirin
består av flera olika typer av material. Det är exempelvis utredningar som berör bevarande
av dagstidningar i Sverige, lagar som har med pliktleverans att göra, konferenstryck som
behandlar bevarande av dagstidningar ur ett internationellt perspektiv samt internationella
rapporter med ett bredare perspektiv på bevarande. I detta sammanhang skiljer vi på
primär- och sekundär litteratur där det förstnämnda utgörs av t e x de utredningar som
används i avsnitt 4.5.2 där mikrofilmningsprogrammet behandlas. Nicholson Bakers bok
'RXEOH�)ROG�är ett exempel på vad vi i uppsatsen har använt som sekundärlitteratur. Då
litteraturen utgör en del av vår empiri är det viktigt att lägga en källkritisk aspekt på
materialet, vi har gjort detta genom att reflektera över de olika texternas syften och försökt
att bestämma deras giltighet utifrån vem som har skrivit dem och varför. Vi har använt både
tryckta och elektroniska källor och i de fall då samma text funnits att tillgå både i tryckt och
elektronisk form har vi i möjligaste mån använt den tryckta. De opublicerade källorna
består av e-post, telefonsamtal och information som endast finns tillgänglig internt på
respektive bibliotek. Det som är gemensamt för den information vi fått via dessa källor är
att den inte funnits tillgänglig på något annat sätt. Som ett exempel på en situation då vi
känt oss tvungna att komplettera de publicerade källorna kan nämnas avsnitt 4.2.1 om
editioner. I övrigt har vi försökt att undvika denna typ av källor.
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Vi valde intervjuer som huvudsaklig metod i vår undersökning då det skrivits
förhållandevis lite om bevarande av dagstidningar i Sverige. Intervjuundersökningen utgörs
av intervjuer med fyra informanter och i detta sammanhang reflekterade vi över i hur pass
hög grad informationen från våra intervjuer var tillförlitlig då den samlades in från ett fåtal
informanter. En motivering till varför intervjuer anses relevanta i en undersökning kan vara
att de personer man avser att intervjua är s k nyckelpersoner inom området. Antagandet är
att dessa har privilegierad kunskap, eftersom de befinner sig i en speciell position, och att
denna kunskap kan vara betydelsefull för undersökningen.28 Denna motivering är aktuell i
vår undersökning då det endast är ett fåtal personer i Sverige som i så stor utsträckning är
insatta i den aktuella problematiken. Syftet var att genom bl a litteraturstudier ringa in
aktuella informanter och genom intervjuer med ett urval av dessa få en fördjupad och
aktuell bild av dagens problem.

Kritik kan riktas mot den kvalitativa intervjun som metod eftersom den i så stor
utsträckning fokuserar på enskilda personers åsikter och kanske inte förmår komma åt
större strukturer i samhället. I vårt fall behöver detta inte vara en nackdel eftersom syftet är
att ge en bild av det valda problemområdet utifrån aktörernas åsikter och vi säger oss inte
kunna presentera en heltäckande kartläggning av situationen. Repstad diskuterar också
kring denna eventuella nackdel med intervjumetoden och menar att det inte talar emot
intervjuer men att det däremot är viktigt att ta dessa synpunkter i beaktande vid tolkning
och analys av materialet.29

����8UYDO�DY�LQIRUPDQWHU

Vi hade inga problem med att identifiera de informanter som var aktuella för vår
undersökning. Eftersom det i Sverige är KB och LUB som har ansvar att bevara
pliktexemplar av bl a dagstidningar föll det sig naturligt att identifiera våra informanter där.
Johan Mannerheim är chef för avdelningen specialsamlingar på KB, där dagstidningar
ingår, och var drivande vid uppbyggnaden av mikrofilmningsprogrammet på 70- och 80-
talet. Han var tidigare chef för tidningsenheten på KB. Nuvarande chef på tidningsenheten
är Lars Olsson som även är involverad i digitaliseringsprojektet TIDEN. Vid LUB ansåg vi
Ulf Nilsson vara den mest intressanta informanten för vår del då han är verksam som chef
för sektionen specialsamlingar. Förutom KB och LUB så har även Kurs- och
Tidningsbiblioteket i Göteborg en stor tidningssamling bl a eftersom de fram till 1979
erhöll pliktexemplar av dagstidningar. Christina Wising är chef för KTB och har varit med
och byggt upp verksamheten under de sju år biblioteket funnits. Dessa informanter anser vi
besitta den typ av privilegierad kunskap som vi är intresserade av och de är utan tvekan
nyckelpersoner inom området bevarande av dagstidningar i Sverige.

Redan på ett tidigt stadium insåg vi att det skulle vara svårt att låta informanterna vara
anonyma eftersom de, som vi tidigare nämnt, kan ses som nyckelpersoner och därmed är
relativt lätta att identifiera. Ingen av informanterna uttryckte heller en önskan om att få vara
anonym. För att ändå låta informanterna få en inblick i hur vi använt materialet och

                                                          
28 Denscombe 2000, s. 132-133.
29 Repstad 1993, s. 58.
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kontrollera att de inte blivit felciterade skickade vi ut intervjuredovisningen till var och en
av dem innan uppsatsen färdigställdes. Från två av dessa fick vi svar och deras synpunkter
rörde bara ett fåtal formuleringar.

Vi hade även för avsikt att intervjua Per S Ridderstad, professor i bok- och
bibliotekshistoria vid Lunds universitet, eftersom han är en auktoritet inom området och
bl a varit verksam i Statskontorets utredning på 70-talet angående mikrofilmning av
dagstidningar i Sverige. Dock fick vi ställa in intervjun p g a sjukdom. Eftersom han var
den enda informanten som inte är verksam vid ett bibliotek eller arbetar med bevarande och
tillhandahållande av specifikt dagstidningar kunde han kanske givit en annan, eventuellt
mer generell, bild av problematiken. Detta är nu något som inte framkommer i intervjuerna.
Det kunde också ha varit intressant att haft med en ifrågasättande röst då vi upplever det
som om att KB och LUB inte är särskilt kritiska till sitt bevarandeansvar, kanske för att de
haft det så länge. Något vi inledningsvis diskuterade var att ha med en informant från
arkivområdet eftersom man där på ett helt annat sätt talar om vikten av urval i samband
med bevarande. Anledningen till att vi valde bort detta var att vi ville göra en
probleminventering kring bevarande av dagstidningar i Sverige och vi ansåg då att de
informanter som var relevanta var de som direkt berördes av denna problematik, bl a
genom sitt bevarandeansvar. Det finns andra universitetsbibliotek, förutom KTB, som har
en stor tidningssamling p g a att de erhållit pliktexemplar fram till 1979. Ett av dem är
Uppsala UB, som vi också övervägde att ta med i undersökningen men valde bort p g a
begränsade resurser av både tid och pengar. Under intervjuerna framkom det att Uppsala
UB avvecklat sin tidningssamling och skänkt den till KB. De motiv som låg bakom detta
beslut hade varit intressanta att närmare undersöka och inlemma i uppsatsen.

����,QWHUYMXI|UIDUDQGH

I denna undersökning har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer eftersom vårt syfte
var att ge informanterna möjlighet att utveckla sina synpunkter och tala så utförligt och
uttömmande som möjligt. Denscombe menar att semistrukturerade intervjuer mer har en
strävan att upptäcka än att kontrollera.30 Vi valde att sammanställa en intervjuguide med de
frågeområden som vi ville ta upp till diskussion och sände denna till informanterna ca en
vecka innan intervjuerna ägde rum. Denna guide var tänkt att vara ett stöd under
genomförandet av intervjuerna och innehåller förutom frågeområden också exempel på
frågor under respektive ämnesområde.31 För att testa guiden och vår egen förmåga att
intervjua genomförde vi en första intervju som var tänkt att fungera som pilotintervju. Den
förlöpte så väl att vi beslutade oss för att låta den ingå i undersökningen och därmed utgöra
en del av vår empiri. Detta gav informanten också sitt samtycke till.

Den inledande kontakten med informanterna togs via e-post där vi kortfattat beskrev
uppsatsens syfte och den aktuella informantens roll i den. Intervjuerna genomfördes mellan
18 april och 15 maj. Platsen för intervjun var i samtliga fall informanternas arbetsrum och
tog ca en timme i anspråk. Intervjulängden hade vi i förväg beräknat till ca en timme vilket

                                                          
30 Denscombe 2000, s. 135-136.
31 Se Bilaga: Intervjuguide.
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vi förberett informanterna på. Vi upplevde inte att intervjulängden påverkade samtalet
eftersom vi lät intervjuerna pågå tills vi och informanten kände att våra ämnesområden
berörts tillräckligt. Vi deltog båda vid alla intervjutillfällen eftersom vi upplevde det som en
fördel att vara två då situationen var ny för oss. I efterhand kan vi konstatera att det var
positivt eftersom intervjuer är komplicerade att genomföra och det hade varit svårt att
ensam se till att ämnesområdena täcktes in. För att dokumentera intervjuerna använde vi
oss av bandspelare, detta för att kunna koncentrera oss helt på samtalet. Detta förfarande
fungerade bra och vi upplevde inte att informanterna stördes av att bli inspelade.

Vi ser på intervjun som ett samspel mellan informanten och den som intervjuar, i detta
fallet vi själva. Detta innebär att båda parter deltar och gemensamt arbetar fram
informationen. Det är emellertid vårt ansvar att styra samspelet så att ämnesområdena
verkligen blir behandlade. Steinar Kvale beskriver det som att ” … intervjun inte är ett
samtal mellan likställda parter eftersom det är forskaren som definierar och kontrollerar
situationen”.32 Under intervjuerna var det ibland svårt att styra samtalet såtillvida att
informanterna berörde ämnesområden vi inte avsåg att gå närmare in på. Vi upplever dock
att vi under samtliga intervjuer diskuterade kring våra frågeområden även om
informanternas skilda kompetens och intresse gjorde att vissa frågeområden lades mer
fokus på. Detta är ofrånkomligt och får naturligtvis konsekvenser för det empiriska
materialet. Vi resonerade dock att eftersom syftet var att genomföra en probleminventering
så var det viktigaste att få fram åsikter kring problemområdena, oavsett vilken informant
som uttryckte dessa. Det var därför inte nödvändigt att alla ämnesområden behandlades lika
utförligt av samtliga informanter.

����$QDO\VPHWRG

Kvale beskriver analystekniken som ett verktyg men betonar att den huvudsakliga
analysuppgiften ligger hos forskaren själv. Forskaren ” … ställer sina teoretiska frågor i
början av undersökningen och följer upp dem genom planering, intervjuer och utskrift”.33

Vid en undersökning av kvalitativ karaktär är det oundvikligt att inte blanda in sitt eget jag i
tolkningen och analysen av det insamlade materialet eftersom det är vi själva och vår
förförståelse som ligger till grund för hur vi tolkar och analyserar.34 Det faktum att jagets
inblandning är oundvikligt innebär dock inte att det är oproblematiskt, det är viktigt att hela
tiden vara medveten om det och reflektera över subjektivitet, objektivitet och förförståelse.
Vi anser att en viss grad av subjektivitet aldrig kan undvikas vid användningen av en metod
som denna och att det inte heller behöver vara negativt så länge man är medveten om det. I
själva verket pågår det ständigt en tolkningsprocess, vid själva intervjun, bearbetningen av
utskrifterna och vid analysen. Vi har försökt att hela tiden reflektera över detta och en
konsekvens är att vi har valt att redovisa resultaten från intervjuerna för sig och därefter
analyserat dem. Detta för att betona att det i resultatredovisningen är informanternas röster
som hörs. Genom att reflektera över vår förförståelse och våra åsikter vid insamling och
analys av materialet har vi strävat efter ett så objektivt förhållningssätt som möjligt.

                                                          
32 Kvale 1997, s. 13.
33 Kvale 1997, s. 170.
34 Denscombe 2000, s. 244.
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Meningen med den kvalitativa forskningen är ju att beskriva helheten och inte bara
isolerade företeelser. Trots detta kommer man inte ifrån, vilket Repstad påpekar, att
materialet måste brytas ner i mindre beståndsdelar för att möjliggöra analys av detsamma.35

Vi har bearbetat intervjumaterialet genom meningskoncentrering, vilket innebär att vi har
reducerat de relativt stora textmassor som intervjuutskrifterna utgör för att lyfta fram det
mest väsentliga utifrån våra frågeområden. Vi har under detta arbete varit noga med att
försöka undvika att tolka eller förvränga materialet utan låta informanternas åsikter stå för
sig själva, dock i ett mer koncentrerat format än i intervjuutskriften. Det reducerade
intervjumaterialet har vi koncentrerat kring våra frågeområden, som i sin tur utgår från
uppsatsens frågeställningar, för att kunna se strukturer och mönster i materialet.

���%HYDUDQGH

Detta kapitel syftar till att behandla bevarande ur ett mer generellt perspektiv för att ge en
bakgrund till problematiken kring bevarande av dagstidningar. Vi inleder med att diskutera
kring begreppet kulturarv, eftersom det är intimt förknippat med bevarande, samt visar på
hur det nationella bevarandet av detsamma tar sig uttryck i kulturpolitiken. I samband med
detta för vi ett resonemang kring vilka motiv som kan ligga till grund för ett bevarande av
kulturarv och redogör för vilka institutioner som bevarar kulturarv i Sverige. Vi tar även
upp bevarandestrategier och tekniker och avslutar med en diskussion kring vad som
egentligen bevaras.

����.XOWXUDUY

Kulturarv är ett begrepp som går att definiera på många olika sätt, något som förmodligen
delvis har att göra med den inneboende obestämbarheten hos de båda ord som kulturarv
består av, vilket belyses av följande citat: ”Kultur är ett mångtydigt ord, arv likaså.
Kombinerar vi dem med varandra kan vi inte räkna med att det resulterande begreppet
kännetecknas av stor skärpa”.36

I det svenska språket finns ordet kulturarv dokumenterat för första gången 1887 då Viktor
Rydberg använde sig av det i en föreläsning om den äldre medeltidens kulturhistoria.37

Under 1990-talet har kulturarv upphört vara en angelägenhet enbart för museerna och
införlivats i andra sammanhang. Bland annat har den akademiska världen tagit sig an det
vilket resulterat i ett antal större och mindre forskningsprojekt. Ett av de första var
forskningsprogrammet Modernisering och kulturarv som startade vid Linköpings
universitet 1991 och 1993 resulterade i antologin 0RGHUQLVHULQJ�RFK�NXOWXUDUY. I antologin
diskuteras frågor som rör kulturarvets belägenhet, motiv till bevarande och kampen om
kulturarvet. Jonas Anshelm som är redaktör för antologin gör ett försök att klargöra
begreppet kulturarv genom att skilja på tre olika definitioner. Dels, menar han, har
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kulturarv en rent WHNQLVN definition då det som avses är summan av det kulturstoff som i en
grupp eller samhälle faktiskt överförs mellan generationer. Den andra definitionen är av
IXQNWLRQHOO karaktär och kulturarv är då det kulturstoff som ”skapar kulturell självförståelse,
kontinuitet, identitet och sammanhangsförståelse”.38 Här fungerar kulturarvet som något
som förenar kulturen och skiljer ut den från andra kulturer. Dock menar Anshelm,
förutsätter ingen av dessa definitioner att det finns en medvetenhet om att det avsedda
kulturstoffet är och fungerar som kulturarv. I den tredje definitionen är detta dock fallet då
Anshelm här beskriver kulturarv som ”summan av det materiella och immateriella
kulturstoff – exempelvis artefakter, seder, normer – som inom en kultur eller grupp är
särskilt inrättade, identifierade, markerade, värderade och behandlade som just
’kulturarv’”. 39 Denna definition kallar han den LQVWLWXWLRQHOOD�och menar att det är den som
oftast avses när man i modern tid talar om kulturarv. I denna innebörd ligger det faktum att
inget kulturstoff kan vara en del av ett kulturarv om det inte också betraktas som en del av
ett kulturarv.40 Det finns dessutom inte ett kulturarv utan flera, grupper inom ett samhälle
har sitt eget kulturarv och eftersom en individ oftast hör hemma i flera olika grupper har
denne flera olika kulturarv, något man kanske inte fokuserat så mycket på tidigare.41

Anshelm menar att det kulturarv som är föremål för politisk debatt och förvaltning är en
produkt av samhällsförändringarna i Västerlandet under de två senaste seklen. Avses
däremot kulturarv i en mer teknisk betydelse såsom det kulturstoff som överförs från en
generation till en annan är det i princip lika gammalt som kulturen själv.42

Anshelm beskriver vidare att det finns två grundläggande förhållningssätt till vad som anses
utgöra kulturarv, ett värdeobjektivistiskt och ett värderelativistiskt. Det värdeobjektivistiska
synsättet bygger på att det finns objektiva kriterier för vad som bör kallas kulturarv.
Exempel på sådana kriterier kan vara unicitet, substans, förfining, historisk betydelse och
aktningsvärd ålder. Ser man istället på kulturarv ur en värderelativistisk synvinkel
definieras det utifrån de upplevelser en grupp får av ett visst kulturstoff snarare än utifrån
kulturstoffet i sig. Sett på det här sättet kan allt kulturstoff vara en del av kulturarvet men
inte samtidigt och inte för alla människor. Man bör därför inte prata om kulturarvet utan
snarare om kulturarven. I antologin, och också i forskningen i stort, väljer man att anlägga
ett värderelativistiskt perspektiv eftersom det är omöjligt att presentera en objektiv
bedömningsgrund för vad som ska få kallas för kulturarv.43

3.1.1 Kulturarvspolitik

Det nationella bevarandet av kulturarv faller under Statens kulturråds ansvar, vars uppgift
är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om.44 Som
grund för arbetet ligger de kulturpolitiska målen som Riksdagen fastställde 1974 och som
sedan modifierades 1996. Modifieringen föranleddes av Kulturutredningen som regeringen
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39 Anshelm 1993, s. 13-14.
40 Anshelm 1993, s. 14.
41 Anshelm 1993, s. 15.
42 Anshelm 1993, s. 9.
43 Anshelm 1993, s. 14-15.
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gav uppgiften att se över ” … vilka krav och utmaningar kulturpolitiken har att möta på
längre sikt samt att lämna förslag om mål för kulturpolitiken och åtgärder för att främja
kulturlivet och en positiv utveckling av kulturen”.45 I ett av de sju kulturpolitiska målen
som blev resultatet av Kulturutredningen behandlas bevarande och brukandet av kulturarv.
I det betonas bl a det historiska arvet som en betydande del av kulturarvet, då historisk
kontinuitet bidrar till människors identitet och trygghet.46 I det färdiga slutbetänkandet
.XOWXUSROLWLNHQV�LQULNWQLQJ�som lades fram 1995 beskrivs kulturarv som rymmandes
” … immateriella begrepp som religion, språk, historia, traditioner, livsformer, idéer och
samhällsstrukturer samt de fysiska uttryck människans verksamhet givit upphov till i form
av konstverk, litteratur, film, foto, föremål, byggnader, fornlämningar, anläggningar och
kulturlandskap”.47 På detta sätt definieras kulturarv och i Kulturutredningen poängteras det
som ett samlat ansvarstagande mellan museer, arkiv, kulturmiljövårdsmyndigheter,
enskilda och organisationer att bevara det.48 Här har skett en förändring då ansvaret i 1974
års kulturpolitik delades mellan kulturminnesvård, museer och arkiv. Även om ansvaret i
Kulturutredningen delas upp mellan flera aktörer är bibliotekens roll i kulturarvspolitiken
inte lika framträdande och tydligt definierad som exempelvis museernas.

För att knyta an kulturpolitikens definition och syn på kulturarv till tidigare resonemang
kan vi se att det är den institutionella definitionen som är den bakomliggande. Det är tydligt
bl a eftersom det betonas att det finns flera kulturarv. I Kulturutredningen används
överhuvudtaget inte begreppet i bestämd form utan man talar istället om kulturarv eller
kulturarven. Dock nämns inte människors förhållningssätt till kulturstoffet som en
förutsättning för att det ska utgöra ett kulturarv, något som ju Anshelm trycker på. Man kan
också konstatera att kulturpolitiken utgår från ett värderelativistiskt synsätt exempelvis då
staten i det kulturpolitiska mål som berör kulturarv betonar att kulturarvet inte är neutralt
och att det är ett kulturpolitiskt ansvar att göra klass- och könsskillnader samt regionala
skillnader synliga. Anshelm anser trots detta att av allt det kulturstoff som kan sägas utgöra
kulturarv är det bara en viss del som institutionaliseras som kulturarv. Vilket detta blir är
ofta en fråga om vilka intressen som är mest aktiva i det offentliga samtalet. Det är
förmodligen ofrånkomligt att vissa gruppers kulturarv blir eftersatt inom kulturpolitiken
men samtidigt menar Anshelm att det krävs offentliga ingripanden vid bevarande av
kulturarv eftersom det ofta kräver såväl ekonomiska resurser som expertkunskaper.49

3.1.2 Motiv till bevarande av kulturarv

Varför ska då kulturarv bevaras? Anshelm menar att den moderna kulturarvspolitiken till
största delen sker på målrationella grunder vilket i sin tur innebär att det aktuella
handlandet, i det här fallet bevarandet och brukandet av ett kulturarv, gör det möjligt för
aktören att uppnå vissa mål.50 De målrationella motiven kan i sin tur delas in i sociala och
vetenskapliga motiveringar, där det vetenskapliga utgör det grundläggande. Här menar man

                                                          
45 SOU 1995:84, s. 3.
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att kulturarv utgör ett viktigt källmaterial för forskningen och därför bör bevaras för att
forskarna ska kunna skapa kollektiv kunskap ur vårt förflutna. Det främsta sociala motivet
handlar om människors behov av denna kunskap för att uppnå bildning och en gemensam
förståelse av det förgångna. Detta motiv benämner Anshelm som det didaktiska, vidare
talar han om de integrativa, emancipatoriska och estetiska motiven. Det integrativa syftar
till att människor ska utveckla sin identitet genom att ha en god kännedom om sina rötter
för att förhindra tendenser av den alienation och rotlöshet som annars kan uppstå i
samhällen som karakteriseras av snabb teknologisk förändring. Det emancipatoriska
motivet handlar om att människor genom att ha en god kännedom om sitt kulturarv får en
referenspunkt vilken gör att de lättare kan ha ett kritiskt förhållningssätt till både det
förflutna och samtiden. Det sista sociala motivet Anshelm nämner är det estetiska vilket
innebär att kulturarv är viktigt utifrån de kultur- och skönhetsupplevelser som det kan ge
eftersom det berikar människors liv.51

Att uttyda vilka motiv som ligger bakom bevarande av kulturarv är inte okomplicerat
eftersom det hänger samman med hur man definierar begreppet kulturarv. Det går inte att
motivera bevarandet av något som inte är tydligt definierat. Svante Beckman som är
professor vid Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet analyserar i sin
artikel 9DG�YLOO�VWDWHQ�PHG�NXOWXUDUYHW" Kulturutredningens bild av kulturarv med betoning
på de motiv som kan urskiljas för ett bevarande. Han ger i artikeln uttryck för att dessa
motiv är obestämda och motsägelsefulla och förklarar detta med att det är svårt att ge
bevarandet motiv som passar in i vårt moderna samhälle.52 De traditionella motiven har
betonat kulturarv som besittande ett nationellt värde och som helgd vilket ter sig relativt
omodernt idag. Beckman menar att kulturarv länge ” … varit något statsreglerat, centrerat,
monokulturellt, institutionellt värdefullt, egenvärt och t.o.m. heligt”. Numera är det inte
denna typ av egenskaper som främst betonas när det gäller kulturarv utan istället att det är
något ” … lokalt, pluralistiskt, mångkulturellt, individuellt värdefullt, resurslikt och
profant”.53 Detta blir svårt då de traditionella motiven för bevarande fortfarande ligger kvar.

����9LOND�LQVWLWXWLRQHU�EHYDUDU�NXOWXUDUY"

Enligt de kulturpolitiska målen är det statens ansvar tillsammans med bl a kommuner,
kulturinstitutioner, folkbildning och föreningsliv att ta till vara kulturarvet.54

Kulturutredningen utreder utförligare under vilka institutioner som ansvaret ligger och delar
in det i arkivansvaret, det kulturhistoriska arvet, de konstnärliga arven, det litterära arvet,
språk och folkminnen samt film och medier. $UNLYHQ, med Riksarkivet som
centralmyndighet och landsarkiven samt vissa stadsarkiv med regionalt ansvar, har flera
olika uppgifter. De har ett ansvar att förvalta och vårda sina samlingar och de ska dessutom
ge medborgarna en möjlighet till insyn vilket i sin tur gagnar den demokratiska processen,
samtidigt som de ska möta forskarnas krav på källmaterial. Samhällets ansvar för GHW
NXOWXUKLVWRULVND�DUYHW finns på kommunal, regional och nationell nivå där de
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kulturhistoriska museerna samt kulturmiljövårdsmyndigheterna är viktiga institutioner och
Riksantikvarieämbetet fungerar som centralmyndighet för kulturmiljövården. När det gäller
GH�NRQVWQlUOLJD�DUYHQ är det statens konstmuseer som har huvudansvaret inom bild- och
formområdet. Statens musiksamlingar har ett centralt ansvar inom sitt område medan
Dansmuseet och Drottningholms teatermuseum är specialmuseer. Inom GHW�OLWWHUlUD�DUYHW
ryms uppgiften att bevara och tillhandahålla utgiven litteratur vilken ända sedan 1600-talet
legat på Kungliga biblioteket. Universitetsbiblioteken har också ett visst ansvar vad gäller
detta. Ansvaret för VSUnN�RFK�IRONPLQQHQ ligger när det gäller det svenska språket på
Svenska akademien samt Svenska språknämnden. 1993 bildades Språk- och
folkminnesinstitutet, en myndighet med ansvar för att samla in, bevara och ge ut material
om ex dialekter, ortnamn, folkminnen och folkmusik. )LOP och annat material med
anknytning till film såsom affischer, fotografier och manus bevaras av Svenska
Filminstitutet. Vad gäller DQGUD�PHGLHU är det Arkivet för ljud och bild som enligt lagen om
pliktexemplar har till uppgift att bevara radio- och tv-program, filmer, fonogram och
videogram.55

Sammantaget är det dessa institutioner som i Sverige bevarar och ansvarar för kulturarv och
de betonar sinsemellan olika delar av kulturarv. När vi nu fortsätter med att redogöra för
olika bevarandestrategier och tekniker är det främst det som benämns som det litterära arvet
som åsyftas.

����%HYDUDQGHVWUDWHJLHU�RFK�WHNQLNHU

Charles R. Hildreth, verksam vid School of Library and Information Studies, Oklahoma
University, skriver att det tidsmässigt går att urskilja tre överlappande perioder vad det
gäller bevarande. Under dessa perioder har tyngdpunkten kommit att ligga på olika
strategier. Innan 60-talet verkar det inte ha funnits något särskilt stort intresse för bevarande
av olika typer av material, menar han, men när problem kring bevarande kom att bli
aktuella låg fokus i första hand på bevarande av böcker. En följd av intresset för olika
problem som förknippas med bevarande var att diverse projekt startade vilkas målsättningar
till största delen var att konservera böcker. En annan strategi som tillämpades var att
försöka påverka de företag och industrier som tryckte böckerna, där målet var att få dem till
att använda syrafritt papper vilket ökar materialets beständighet. Därefter inträdde en period
då mikrofilm ansågs vara en bra strategi för bevarande och stora mängder böcker,
tidskrifter och dagstidningar filmades i syfte att bevara innehållet. Under den tredje och
nuvarande perioden, som tog sin början på 90-talet, har fokus legat på ett digitalt bevarande
av skilda typer av material.56 Det råder ingen tvekan om vilken av dessa strategier som
Hildreth anser vara överspelad vilket belyses med följande citat: ”Although millions of
dollars are still being budgeted for microform preservation projects, I think we can say the
brief era of microform preservation is over. Just as the OPAC accelerated the obsolescence
of the card catalog … , so digital preservation technologies have led to the obsolescence of
microfilming as a desirable preservation technology.”57
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Oberoende av vilken strategi som anses vara den mest lämpade för att bevara material i
framtiden så har vi i detta avsnitt för avsikt att redogöra för tre olika strategier som genom
tiderna tillämpats för att bevara texter och bilder. Vad som ses som en bevarandestrategi är
inte okontroversiellt, dock har vi i vår undersökning valt att definiera det som sätt på vilka
man bevarar texter och bilder såsom papper, mikrofilm och digitalt bevarande. Det finns i
sin tur olika tekniker för hur detta kan ske. För att exemplifiera kan papper ses som en
strategi för att bevara text och konservering som en teknik för att bevara papperet.

3.3.1 Papper

Papper har tillverkats och använts av människor i över 2000 år. Under åren har
tillverkningsprocessen förändrats i takt med den tekniska utvecklingen, men i grund och
botten är tillvägagångssättet ändå i princip detsamma. Tillverkningen kan delas upp i tre
steg; först sönderdelas det som ska utgöra råmaterialet till pappersmassa, sedan blandas
massan upp i en vätska, vilken i de allra flesta fall är vatten. Slutligen samlas den ihop på
ett underlag så att vattnet kan rinna av och lämna ett skikt av pappersfibrer kvar. Detta
fiberskikt ska sedan pressas, torkas och kan därefter bearbetas så att man får den typ av
papper som önskas.58 Även andra material såsom papyrus och rispapper tillverkas på
ungefär samma sätt, skillnaden är att råmaterialet då inte mals eller krossas vilket är fallet
med papper där fibrerna friläggs.59

Konsten att göra papper kommer ifrån Kina och uppstod enligt nyare källor på 200-talet f.
Kr. En av anledningarna till att papper började framställas grundar sig i ett behov av ett nytt
skrivmaterial. Tidigare hade man skrivit på trä- och bambustickor men eftersom det blev
allt vanligare att skriva med pensel behövdes ett nytt material. Till viss del användes siden
vilket lämpade sig väl att skriva på, särskilt vid kalligrafiskrift, men var alltför kostsamt för
att det skulle vara möjligt att använda det i någon större utsträckning.60 Från Kina tog sig
kunskapen om papperstillverkning till Korea och Japan och så småningom på 700-talet
västerut till araberna. I Europa var spanjorerna först med att tillverka papper. Detta skedde
på 1200-talet och därefter lärde sig italienarna, fransmännen och tyskarna denna konst. I
Norden kom pappersproduktionen igång något senare och 1565 började man tillverka
papper i Stockholm för den dåvarande kungen Gustav Vasas räkning.61

Lump var länge det vanligaste materialet att tillverka papper av och gav också ett papper
med mycket god hållbarhet. Bristen på lump var dock ett problem och man försökte hitta en
ersättningsråvara, men först i mitten på 1800-talet började papper tillverkas av träved
eftersom det tidigare hade funnits vissa problem med att arbeta träfibrerna så att de kom att
utgöra en bra pappersmassa. Lösningen blev att slipa ner träet och på så sätt producera
mekanisk massa, istället för att stampa det, vilket den tyske vävmästaren F.G. Keller kom
underfund med.62 Han konstruerade tillsammans med pappersmakaren Heinrich Voelter
den första slipstolen vilken senare följdes av mer avancerade och effektiva slipapparater.
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Vid slipningen användes stora mängder vatten för att blanda upp träfibrerna i och Sveriges
stora tillgång både på vattenkraft och trä gjorde att det var ett av de första länderna som
började anlägga träsliperier. Det första svenska träsliperiet startade sin verksamhet 1857 i
Trollhättan. Från detta första träsliperi växte verksamheten successivt och i slutet av 1800-
talet fanns det omkring 70 sliperier i Sverige. Detta var en följd av att många pappersbruk
runt om i världen började använda slipmassa i större utsträckning vilket i sin tur berodde på
den ökade tidningspapperstillverkningen.63

Parallellt med metoden att slipa veden till pappersmassa började man också prova att koka
veden tillsammans med olika kemiska lösningar på så hög temperatur att de ämnen som
håller vedfibrerna samman upplöses varvid dessa på så sätt friläggs. Experiment gjordes
med varierande vätskor och kokmetoder. Sulfatmassa som framställs genom kokning i en
alkalisk vätska uppfanns tidigare än sulfitmassan där en sur lösning används vid
kokningen.64 Samlingsnamnet för dessa båda massor är kemiska massor och de används
fortfarande vid framställning av papper.

Kemiska massor är en av de tre typer av massor som idag används vid tillverkning av
papper som är avsett för böcker och tidningar. De andra två är halvkemiska respektive
mekaniska massor. Sulfatmassa kan framställas både av barrträ och lövträ varav lövträ ger
en massa med sämre hållbarhet men som i gengäld är bättre att trycka på. Sulfatmassan är
mörkt brun och måste blekas för att kunna användas till annat än kartong och
omslagspapper. Till sulfitmassan kan alla slags träsorter användas och resultatet blir en
relativt ljus massa som oftast inte behöver blekas. De halvkemiska massorna framställs
genom en kombination av kemisk och mekanisk teknik. Först kokas fibrerna, antingen med
en kortare koktid eller i en något svagare kemisk lösning, varpå de bearbetas mekaniskt. På
så sätt tas båda metodernas fördelar tillvara och man uppnår ett bättre resultat än vad som är
fallet om metoderna används separat. Mekanisk massa framställs, som tidigare nämnts,
genom att träet slipas så att fibrerna frigörs. Denna metod är snabb och effektiv men
fibrerna blir svagare än i andra typer av massor, vilket beror på att träfibrerna blir kortare
eftersom de bearbetas så kraftigt.65 Mekanisk massa är det som används vid tillverkning av
tidningspapper vilket som bekant har en sämre kvalitet än annat tryckpapper. Detta visar sig
såtillvida att papperet lättare går sönder och även att det gulnar.

Papper är ett organiskt material som består av cellulosafibrer, lignin, som är ett limämne,
och olika tillsatser. Ligninet binder samman cellulosafibrerna men förekomsten av det i
papper påverkar papperet negativt. Det är ligninet som gör att papperet gulnar och blir
sprött och anledningen till att dessa brister uppstår oftare när det gäller papper tillverkat av
mekanisk massa är att ligninet då inte försvinner vilket det gör i större utsträckning vid
kemisk bearbetning.66  Papper är, liksom alla organiska material, utsatt för ett naturligt
åldrande. Detta faktum går inte att komma ifrån men det går att påverka hur fort materialet
försämras. Energitillförsel av olika slag sätter igång kemiska processer i papperet och
bidrar till fysiska förändringar och därför utgör all typ av energitillförsel en belastning på
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materialet. Ljus, värme och fuktighet är exempel på energitillförsel som kan skada
dokument.67 Avgörande för hur länge papperet håller är alltså de förhållanden under vilka
det förvaras och hur det hanteras. I särskilt stor utsträckning påverkar klimatet, d v s luftens
genomströmning, temperatur och fuktighet, materialet.68

Det finns också olika metoder för att konservera papper även om de inte har använts i så
stor utsträckning just när det gäller tidningspapper eftersom det rör sig om så stora
kvantiteter. Då syra, som tillförs exempelvis genom limning, är något som påskyndar
papperets åldrande har man gjort olika försök att avsyra papper. Genom att behandla
papperet med alkaliska substanser neutraliseras de sura ämnena i papperet, dessutom skapas
en buffert av alkaliska ämnen som gör papperet mer tåligt för syraangrepp.69 Efter en viss
tid försvinner dock denna buffert och proceduren måste upprepas.

3.3.2 Mikrofilm

Mikrofilmning som bevarandestrategi används för att öka tillgängligheten av materialet
eller för att skydda originalet vilket oftast är fallet när det gäller dagstidningar. Det kallas
då skyddsfilmning och är aktuellt då originalet är i så dåligt skick att det riskerar att bli
förstört. Genom att föra över innehållet till ett nytt medium, i det här fallet mikrofilm, kan
det räddas och göras tillgängligt. Mikrofilmning kan dock innebära större påfrestningar för
ett material än normal hantering och bör därför inte utföras mer än i nödfall. Det faktum att
mikrofilmen tar mindre plats än tidningarna i original är heller inget motiv till filmning
eftersom tidningarna ändå bör sparas i original åtminstone på en eller två orter i landet. När
ett mikrofilmningsprojekt ska påbörjas är förberedelserna mycket viktiga för huruvida
resultatet ska bli lyckat eller inte. Särskilt viktigt är detta om filmningen utförs i syfte att
bevara originalet.70 Riktlinjer för en lyckad mikrofilmning har utarbetats av bl a IFLA som
tar upp detta i sin *XLGHOLQHV�IRU�QHZVSDSHU�SUHVHUYDWLRQ�PLFURILOPLQJ. Under åren har
även flera standarder för hur mikrofilmning bäst ska bedrivas upprättats, varav den
viktigaste är ISO 4087 0LFURJUDSKLFV��0LFURILOPLQJ�RI�QHZVSDSHUV�IRU�DUFKLYDO�SXUSRVHV
RQ���PP�PLFURILOP som gavs ut i en andra upplaga 1991.71

Originalen som ska filmas måste vara i gott skick för att få en bra återgivning. Bäst resultat
uppnås om originalen inte är bundna och finns det inga obundna måste tidningarna skäras
lösa eftersom texten i den inre marginalen annars blir svår eller omöjlig att läsa. En annan
faktor som spelar in är att ju mindre lim som använts vid bindningen, desto bättre blir
tidningarna som underlag för film. Det är dessutom viktigt att före filmningen se efter så att
det inte saknas några sidor i tidningarna, än mindre hela nummer eller editioner, utan att
sviten är komplett. P g a tidningars storlek används nästan uteslutande 35 mm film. Den typ
av film som används som originalfilm är silverfilm vilket är den mest arkivbeständiga
filmen och den kan hålla i upp till hundra år om den förvaras rätt.72 Det ideala är att förvara
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originalfilmen i en behållare av aluminium eller polyester som är det material filmen är
gjord av. Dessa material påverkar inte filmens egenskaper och är därför fördelaktiga.
Temperaturen bör ligga inom intervallet 10-15 grader celsius och luftfuktigheten ska helst
vara mellan 25 och 35 procent. Dessutom är det viktigt att luften är ren.73 Kopiering till
bruksfilm görs inte direkt ifrån originalfilmen utan ifrån s k mellankopior eftersom
originalfilmen inte är till för att användas utan endast finns till i ett bevarandesyfte.
Mellankopiorna används uteslutande för kopiering och endast brukskopiorna är tillgängliga
för användaren. Vid kopiering till brukskopior som inte har så lång livslängd kan antingen
diazofilm eller silverfilm användas. Man pratar om detta förfarande såsom att filmen
produceras i tre generationer.74 För varje generation blir kvaliteten på filmen något sämre,
kontrasten är här ett särskilt stort problem då den förstärks vid varje ny kopia.75

Den mikrofilm som används till dagstidningar är i de allra flesta fall svartvit, något som kan
ses som ett problem då det blir mer och mer färg i tidningarna. Tidigare har
färgmikrofilmen haft sämre hållbarhet men utvecklingen går framåt och den kan,
åtminstone i de fall då stora delar av tidningen är i färg, vara ett alternativ. Då svartvit film
används och större eller mindre partier i tidningen är i färg bör detta märkas ut på filmen.76

3.3.3 Digitalisering

En följd av den snabba tekniska utveckling som ägt rum de senaste 10-20 åren är bl a att en
digitalisering av olika typer av material har blivit möjlig att genomföra inom skilda
områden. En av de institutioner där digitalisering kommit att användas i allt större
utsträckning är bibliotek där strategin kan ses som ett sätt att bevara och tillhandahålla
bibliotekens olika samlingar. Den digitala tekniken innebär att traditionella textbärare,
såsom papper och mikrofilm, kompletteras och till viss del ersätts av nya. Detta innebär nya
förutsättningar, bl a vad det gäller ett tillhandahållande, men ställer också andra krav på
verksamheten.

I /nQJVLNWLJW�EHYDUDQGH�DY�HOHNWURQLVND�GRNXPHQW�± PHWRGHU�RFK�|YHUYlJDQGHQ�redogör
Mats G. Lindquist bl a för digitalisering, vilket är en strategi som innebär att information
överförs från analog77 form exempelvis från VHS, tryck eller foto, till digital form. För de
dokument som inte är elektroniska sker digitalisering oftast med scanning, något som han
på svenska benämner som bildfångst. Vid scanning skapas en bild och dokumentet, vare sig
det är ett originaltryck eller en mikrofilmad kopia, avbildas med ett antal punkter. Det är
dessa bildpunkter, d v s hur pass många punkter per ytenhet som används vid avbildningen,
som ligger till underlag för den digitala versionens upplösning och därmed bildkvalitet.
Antalet bildpunkter, således bildens upplösning, representeras med ett numeriskt värde och
man talar om GSL�(dots per inch = punkter per tum). När en digitalisering sker från ett
filmnegativ, som är fallet vid användning av mikrofilm som plattform att digitalisera från,
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eller från en diabild anges upplösningen för varje filmruta i SL[ODU78 per ruta. Det vanligaste
är att en filmruta delas upp i 3000 x 4500 pixlar vilket ger 13.5 miljoner pixlar/ruta, men
varierande upplösning förekommer.79

Något som diskuterats och sedermera används i samband med digitalisering är den s k
hybridlösningen där mikrofilmning och digitalisering kombineras på olika sätt. Syftet med
denna lösning är att ta tillvara de bästa egenskaperna hos de två strategierna. Don Willis,
chef för Electronic Product Development på University Microfilm International, tar i
rapporten $�K\EULG�V\VWHPV�DSSURDFK�WR�SUHVHUYDWLRQ�RI�SULQWHG�PDWHULDOV upp för- och
nackdelar med olika strategier. Han menar att det som utgör mikrofilmens stora fördel är att
det är ett stabilt medium som länge använts i syfte att bevara, vilket innebär att det finns
utarbetade standarder exempelvis vad det gäller produktion, lagring och kvalitet.
Mikrofilmens nackdelar är att enbart en användare åt gången kan nyttja filmen, att filmen
slits för varje gång den används, att återsökningen är långsam samt att kvaliteten försämras
vid varje kopiering av filmen. En digitalisering däremot innebär att ett flertal användare kan
nyttja materialet samtidigt och att det kan distribueras elektroniskt, att ingen förslitning
sker, att åtkomsten blir snabb samt att det vid en kopiering inte sker en försämring av
kvaliteten då kopian blir lika bra som originalet. Ytterligare en fördel är att material som
digitaliserats även kan anpassas efter användarnas behov genom exempelvis redigering.80

Willis uppmärksammar även det som utgör den stora nackdelen med digitalisering,
nämligen den tekniska utvecklingen som medför att tekniker, lagringsmedia och utrustning
snabbt förändras och föråldras. Detta innebär att den lagrade informationen i ett längre
perspektiv kan vara svår att komma åt.81 Hybridlösningen är då ett sätt att kombinera
strategiernas fördelar där mikrofilmen ligger till underlag för lagring och därmed ett
långsiktigt bevarande och den digitaliserade versionen för ett förbättrat tillhandahållande
samt distribution. I detta sammanhang diskuteras huruvida digitalisering eller
mikrofilmning bör ske först, vilket även tas upp i Willis rapport. Han menar att en fördel
med att först mikrofilma originaltrycket och sedan scanna av filmen är att det ger en bättre
bildkvalitet än om digitaliseringen skett direkt från originaltrycket. Ett faktum, vilket ses
som en nackdel, vid ett sådant förfarande är dock att filmen redan utgör en första kopia och
att den digitala versionen då är ytterligare en generation från originalet. Om man istället
väljer att med en s k COM-teknik82 först scanna originaltrycket och utifrån den digitala
versionen sedan skapa en film innebär det att kvaliteten kan förbättras med hjälp av olika
programvaror innan bilden förs över på film. Exempelvis så kan eventuella missfärgningar
redigeras och kontrasten justeras.83

Elektroniska dokument är alltså beroende av den teknik som används vid framställningen
och ett problem att lösa i detta sammanhang är just hur de dokument vi idag skapar, i ett
specifikt format, ska kunna läsas i framtiden. Vid en digitalisering finns möjlighet att styra
vilka format som används vilket till viss del minskar problemet. Patricia Battin, tidigare
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chef för CPA, betonade redan 1993 vikten av samarbete och därmed en standardisering av
produktion, lagring och distribution av digitala bilder.84 Hon är också av den åsikten att den
digitala tidsåldern kräver att bevarandebegreppet omdefinieras och att det då bör definieras
som ”WKRVH�VWUDWHJLHV�DQG�DFWLRQV�QHFHVVDU\�WR�SURYLGH�DFFHVV�WR�WKH�DFFXPXODWHG�KXPDQ
UHFRUG�DV�IDU�LQWR�WKH�IXWXUH�DV�SRVVLEOH”.85 Det�handlar inte längre om att bevara det
bärande mediet, såsom papper eller mikrofilm, utan istället innehållet. Fokus ligger således
på att garantera en framtida åtkomst till den digitaliserade informationen.86

En metod som tillämpas för att garantera denna åtkomst är att överföra information till nya,
mer standardiserade, format genom något som benämns migrering. Migration är en teknik
som används för att överföra eller kopiera elektronisk information för att den inte ska bli
tekniskt oanvändbar i framtiden. Informationen konverteras således till nya mjuk- och
hårdvaror och en nackdel med denna metod är att viss information kan gå förlorad, något
som exempelvis kan ske när en text konverteras mellan olika ordbehandlingsprogram. Är
det sedan nödvändigt att upprepa konverteringen så ökar risken för att information ska
försvinna.87 Denna metod betraktas av många som en förutsättning för ett långsiktigt
bevarande och den amerikanska arbetsgruppen Task Force on Archiving of Digital
Information har i sin rapport 3UHVHUYLQJ�GLJLWDO LQIRUPDWLRQ��)LQDO�UHSRUW�DQG
UHFRPPHQGDWLRQV�kommit till slutsatsen att en migrering är ofrånkomlig om elektronisk
information ska kunna bevaras och tillhandahållas i framtiden.88 Detta är något även Mats
G. Lindquist framhåller i sin studie och han anser att det är av vikt att, genom
försöksverksamhet, lägga en grund till regelbunden migration av material.89 Ytterligare en
metod är under utveckling, emulering, där man istället för att konvertera information
behåller den ursprungliga filen. Om det sedan i framtiden finns behov att läsa denna så
konstrueras ett program som emulerar, d v s härmar, det ursprungliga programmet.90

Något som diskuteras är vad en digitalisering innebär för bibliotekens samlingar och det
råder delade meningar om huruvida digitalisering bör ses som en bevarandestrategi eller om
det tvärtom ökar användning och slitage av originaltryck. I artikeln 'LJLWDOLVHULQJ�RFK
EHYDUDQGH��IUnQ�SURMHNW�WLOO�OnQJVLNWLJD�SURJUDP menar Mannerheim att de flesta
digitaliseringsprojekt som genomförts har fokuserat på ett tillhandahållande vilket innebär
att bevarandeaspekten kommit i skymundan.91 Han anser att det ofta tas för givet att
digitalisering är en form av bevarande men att det inte är något som kan ses som självklart
eftersom det tvärtom kan ha motsatt effekt. Då strategin främst använts för att öka
tillgängligheten till materialet har man sällan reflekterat över de konsekvenser en
digitalisering kan medföra för originalen. Om digitaliseringen är undermålig, exempelvis
om bilder är alltför grova, tillfredställs inte de behov användarna har och de söker istället
upp originalet. Det leder då till en ökad användning och förslitning av det original som man
i första hand hade för avsikt att skydda. Han menar att även en lyckad digitalisering för

                                                          
84 Battin 1993, s. 369.
85 Battin 1993, s. 371.
86 Battin 1993, s. 372.
87 Mannerheim 2000, s. 27.
88 Waters och Garrett 1996, s. 8.
89 Lindquist 1995, s. 62.
90 Mannerheim 2000, s. 27. För en vidare diskussion kring emulering se Granger 2000.
91 Mannerheim 2000, s. 24.



29

med sig ett ökat intresse för originalen.92 Denna grundläggande motsättning, mellan att
bevara och tillhandahålla, är enligt vissa inte längre aktuell. En av dem är Patricia Battin
som menar att teknologin förändrat vårt sätt att se på relationen mellan ett bevarande och
ett tillhandahållande. Hon säger att ”in the digital world, preservation is access, and access
is preservation. The boundaries of the analog world have dissolved”.93

����9DG�EHYDUDV�HJHQWOLJHQ"

Bibliografen Rolf E. DuRietz är ansvarig för och verksam vid Centre for bibliographic
studies i Uppsala där han bl a utger nationalbibliografin 6ZHGLVK�,PSULQWV������������$
5HWURVSHFWLYH�1DWLRQDO�%LEOLRJUDSK\, även kallad SWIM, som hittills utkommit i 50
volymer. I boken 'HQ�WU\FNWD�VNULIWHQ resonerar han bl a kring distinktionen mellan innehåll
och form, eller vad som också kan benämnas som skillnaden mellan ett verk och ett
föremål. Trots att han i första hand reflekterar och exemplifierar i förhållande till
bokbegreppet är tankarna generella och går att applicera även på andra typer av
publikationer, exempelvis dagstidningar. Det är symtomatiskt för diskussionen kring
bevarandeproblematik att boken övervägande är den publikationstyp som omnämns. Vi
anser dock att diskussionen i de flesta fall ändå är så pass generell att även dagstidningar
kan inbegripas. DuRietz framhåller vikten av att vara medveten om och kunna skilja på ett
substantivs två olika betydelser då det kan beteckna både en konkret och en abstrakt
företeelse. En bok i begreppets konkreta betydelse är det föremål som någon köper, lånar
eller säljer medan en boks abstrakta betydelse är det innehåll som någon läser eller
skriver.94 De båda betydelser han åsyftar är således:

GHOV�boken som konkretion, dvs. som hantverks- eller
industriprodukt, som fysiskt och materiellt I|UHPnO, som
konstföremål, och naturligtvis därmed även som materiell
I|UPHGODUH av ett abstrakt ’innehåll’, och
GHOV ’boken’ som abstraktion, dvs. som andlig eller intellektuell
produkt, som ett litterärt eller vetenskapligt YHUN.95

Denna dubbla betydelse hos ett begrepp är vanligt förekommande vad det gäller en mängd
olika typer av materiella textbärare, vilket är en benämning DuRietz använder för
exempelvis dagböcker, brev, kvitton, kassetter, skivor m m. Vanligtvis när någon av dessa
textbärare åsyftas är man inte medveten om den dubbla betydelsen utan använder begreppet
för att beteckna både föremålet och dess innehåll. Han menar att detta också inträffar när
det kommer till olika litterära produkter såsom romaner, dramer, handböcker m m. En
sammanblandning av de två betydelserna hos en materiell textbärare orsakar sällan några
missförstånd i vardagen, men DuRietz menar att det i ett vetenskapligt sammanhang finns
behov av att vara precis i diskussion och användande av dessa begrepp. Inom
bokvetenskapen används begreppet bok i första hand i dess konkreta betydelse, en bok är
primärt ett materiellt föremål och sekundärt ett immateriellt verk, dvs innehåll.96
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Distinktionen mellan innehåll och form ligger till grund för den diskussion som kan föras
angående vad som egentligen bör bevaras och vad som faktiskt bevaras vid användandet av
olika strategier och tekniker. Vid en överföring av innehållet till en annan textbärare går
formen förlorad och det är heller inte en självklarhet att innehållet går att överföra i sin
helhet.

G. Thomas Tanselle är en bibliografisk teoretiker, som i detta sammanhang får representera
en av de som uppmärksammar och förespråkar ett bevarande av både innehållet och
formen. Tanselle ser en fara i att mikrofilma och digitalisera material och i essän ”The
latest forms of book-burning” menar han att:

The present time will be regarded in the future as an age of
book destruction. And the irony is that this destruction is being
accelerated by those whose intention is to preserve books or
facilitate their use. The danger arises from two sources: the
effort to microfilm (and thus ”save”) brittle books, and the
desire to convert texts to electronic form (and thus supposedly
make them more convenient to examine).97

Det är inte så att Tanselle förkastar de olika strategierna för att bevara men han vill
uppmärksamma att de inte är problemfria eftersom det tidigare oftast har varit så att endast
de positiva följderna av en konvertering lyfts fram. Mikrofilmning, menar han, är inte
enbart att betrakta som en positiv form av bevarande eftersom originalformatet oftast
förstörs vid fotografering och därefter slängs. Vad det gäller digitalisering av texter så råder
det ingen tvekan om de fördelar en sådan strategi för med sig, som sökbarhet och bättre
tillgång till materialet, men han vill varna för att bibliotekarier och användare kan missledas
av de fördelar som en digitalisering innebär, och tro att de böcker som texterna
ursprungligen kommer från inte längre är nödvändiga att bevara.98

Det han vill poängtera är att dessa strategier för bevarande oftast förespråkas av de som tror
att överföring av information från en medieform till en annan kan ske utan att något går
förlorat, och att detta resonemang i längden leder till att originalformatet inte värderas
såsom det borde. Följden blir att när en text väl skilts från dess primära fysiska form och
överförts till en annan så anses originalet inte längre vara nödvändigt att bevara utan kan
kastas.99 Han betonar att faran ligger i sättet att enbart se böcker som ”containers for texts”,
och för att motverka detta anser han vidare att det krävs ”a broader recognition that the
artifactual evidence of books has its own story to tell - that books as objects (and not just
their so-called contents) are ’texts’ from the past”.100

Tanselle tar upp flera anledningar till varför originalet bör bevaras efter det att texten
överförts till en annan bärare och menar att ett av de vanligaste argumentenen är att
böckerna ses som konstföremål, exempelvis vad det gäller design. Motiveringen är då att de
bör bevaras för att de ger en bild av den kultur som rådde under en viss tidsperiod. Andra
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argument rör mer upplevelsen, exempelvis känslan av att hålla i en bok, dess form, tyngd
eller doft, och att även detta skulle bidra till att ge en bild av det förgångna. Han menar att
dessa argument förvisso är helt riktiga men att det för att uppfylla dem skulle räcka med ett
antal museer där ett fåtal representativa exemplar kunde bevaras. Vad dessa argument
däremot inte motiverar är varför varje exemplar av varje bok borde bevaras.101 Teoretiskt så
anser han att alla exemplar borde bevaras men medger också att det i praktiken är
orealistiskt. Trots detta finns det anledning att förespråka ett bevarande av så många
exemplar som möjligt och en av anledningarna till detta är att ”books, like other physical
objects, contain clues for reconstructing their own manufacturing history. And the details of
that history are relevant not simply to the study of printing and publishing practices but also
to the examination of textual accuracy …”.102 Det Tanselle åsyftar är att vissa av de
processer som äger rum vid tillverkning av böcker på olika sätt kan påverka själva texten.
Många av dessa spår från produktionen, exempelvis en förändring i papperskvalitet, finns
inte bevarade i en reproduktion utan enbart i originalet. Det kan inte ens tas för givet att
exemplar från samma edition är identiska, vilket då skulle motivera ett bevarande av så
många exemplar som möjligt. Den främsta anledningen till de skillnader som kan
förekomma mellan olika exemplar har sin grund i den utveckling som tryckindustrin
genomgått d s v skillnaderna är bundna till olika tidsperioder. Trots detta så förespråkar han
ett bevarande av så många exemplar som möjligt under varje tidsperiod eftersom: ”Books
are in this respect no different from other objects, for one can never take for granted the
identity of any two manufactured objects, even if their producers intended them to be
identical”.103 En annan anledning till att bevara originalet är bokens design vilket bl a
innefattar bindning, layout, typsnitt. Tanselle menar att bokens design har en betydelse för
läsaren och påverkar läsprocessen. Även om man i möjligaste mån försöker efterlikna
originalet blir det ändå en viss skillnad vilket i sin tur ger en annan läsupplevelse.104

Det gemensamma i dessa två sätt att resonera kring vikten av ett bevarande av originalet är
den fysiska formens betydelse för hur texter uppfattas och tolkas. Han avslutar essän med
att konstatera att läsning ”is the activity of reconstructing the texts of intangible works from
the physical evidences for them found in books. Every physical characteristic of every copy
of every edition is potentially relevant for the activity of reading. Saving the texts of books
is therefore only part of the task of saving the verbal heritage of the past; the objects
themselves must also be saved”.105

Tanselle förespråkar alltså ett bevarande av originalet för att han anser att det finns ett
samband mellan den fysiska formen och det intellektuella innehållet, vilket påverkar och
bidrar till läsupplevelsen. I essän ”Reproductions and scholarship” tar han upp originalets
betydelse för de grenar av vetenskapen som berör textforskning av olika slag, exempelvis
litteraturvetenskap och bokhistoria. Han ställer sig mycket kritisk till hur pass oreflekterat
reproduktioner använts inom denna typ av forskning. Tanselle går igenom fel som kan ske
vid exempelvis kopiering och tar upp en mängd specifika exempel på reproduktioner där
innehållet förvanskats och vilka sedan använts vid forskning. En grundläggande anledning
                                                          
101 Tanselle 1998, s. 91.
102 Tanselle 1998, s. 91.
103 Tanselle 1998, s. 91-92.
104 Tanselle 1998, s. 92.
105 Tanselle 1998, s. 95.
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till ett bevarande av originalet är att det helt enkelt är unikt och därför värdefullt. Han
betonar att ”every reproduction is a new document, with characteristics of its own, and no
artifact can be a substitute for another artifact”.106 En reproduktion kan aldrig ersätta ett
original hur väl genomförd den än är, vilket är ett konstaterande som är mer accepterat
inom vissa områden än andra, exempelvis målarkonsten, där en reproduktion av en tavla
aldrig ses som likvärdig originalet. Det ligger i det verbala ordets natur, tror Tanselle, att
det är lätt att tro att ord kan överföras till andra textbärare utan att något går förlorat.107

De idéer som Tanselle här presenterar är inte specifika för dessa essäer utan genomsyrar
hela hans författarskap och gärning som bibliograf. Det kan i sin tur härledas till den
analytisk/kritiska bibliografin där medvetenheten om och intresset för dokument som
fysiska objekt är centralt. Något man dock bör ha i åtanke är att Tanselle skriver utifrån ett
amerikanskt perspektiv och att det i USA, till skillnad från i Sverige, inte har setts som
självklart att bevara originaltryck efter exempelvis mikrofilmning vilket har lett till att stora
mängder böcker och tidningar har kastats. Trots att det numera känns självklart för oss i
Sverige att bevara originaltrycket efter en konvertering så har det inte alltid varit så. När det
i slutet av 70-talet beslutades att kontinuerligt mikrofilma dagstidningar i Sverige fördes en
diskussion kring huruvida originaltrycket skulle bevaras eller ej, vilket vi behandlar i
avsnitt 4.5.2.

����6XPPHULQJ

I detta kapitel har vi fört en mer övergripande diskussion kring bevarande generellt. För att
svara på frågan YDUI|U�NXOWXUDUY�E|U�EHYDUDV, har vi tagit upp olika motiv som kan ligga till
grund för ett bevarande och som också känns igen i det kulturarvspolitiska resonemanget.
Det framkommer att de motiv som tidigare varit gällande för ett bevarande av kulturarv inte
längre stämmer överens med dagens definition av begreppet och de värden som det tillmäts.
Följden av detta blir att motiven kan verka obestämda och motsägelsefulla. 9LOND�VRP
EHYDUDU�NXOWXUDUY är följande fråga vi ställer oss och här tar vi upp de institutioner i Sverige
som har ålagt sig att bevara kulturarv. Nästa fråga blir KXU�NXOWXUDUY�EHYDUDV vilket vi har
besvarat genom att beskriva de bevarandestrategier som är aktuella för just vår
undersökning. Den första strategin vi har tagit upp är papper, vilket inte självklart ses som
en bevarandestrategi då denna textbärare är så intimt förknippad med innehållet. Den andra
är mikrofilm som av vissa ses som en inaktuell strategi vilket inte avspeglas i det faktum att
den fortfarande används i mycket stor utsträckning. Den tredje strategin vi behandlar är
digitalisering som är ett relativt outforskat område då det kommer till ett långsiktigt
bevarande. Den sista fråga som tas upp i detta kapitel, YDG�VRP�EHYDUDV, hör hemma i ett
bibliografiskt resonemang där en distinktion mellan innehåll och form är grundläggande.
Här utgår diskussionen från att då originaltryckets innehåll konverteras till andra textbärare
så skapas nya dokument. Vid denna konvertering är det ofrånkomligt att formen blir en
annan vilket även kan påverka innehållet eftersom formen har betydelse för hur innehållet
uppfattas.

                                                          
106 Tanselle 1998, s. 70.
107 Tanselle 1998, s. 70.
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���%HYDUDQGH�DY�GDJVWLGQLQJDU�L�6YHULJH

I detta kapitel förs diskussionen kring bevarande på ett mer specifikt plan, knuten till
publikationstypen dagstidningar. Vi inleder med att definiera vad en dagstidning är och
beskriver sedan dess egenskaper där tyngdpunkten ligger på editioner. Härpå tar vi upp
olika motiv som kan ligga till grund för ett bevarande av dagstidningar och beskriver
kortfattat fyra aktörer som bevarar dagstidningar. Vidare behandlas bevarandestrategier och
tekniker i en mer specifik kontext. Dessa illustreras av Pliktleverans som ligger till grund
för ett bevarande av dagstidningar i originaltryck, Mikrofilmningsprogrammet som innebär
ett bevarande av dagstidningar på film och slutligen Projekt TIDEN som är det
digitaliseringsprojekt av dagstidningar som genomförts.

����'HILQLWLRQ

Dagspress är inte ett allmänt vedertaget begrepp, gemene man använder sig nog snarare av
termen dagstidning, eller kort och gott tidning. Man skulle kunna säga att begreppet tidning
är bredare och då också inbegriper andra periodiska publikationer som det som exempelvis
benämns veckotidning. För de som arbetar med dessa olika typer av publikationer,
exempelvis bibliotekarier, är det en självklarhet att skilja mellan åtminstone dagstidningar,
tidskrifter och veckotidningar men denna distinktion är inte lika självklar för alla och därför
krävs ett förtydligande. I Nationalencyklopedin definieras dessa som ”GDJVSUHVV�
samlingsnamn för dagstidningar” samt ”GDJVWLGQLQJ� periodiskt utgiven (tryckt)
publikation, avsedd för spridning bland allmänheten och innehållande allmänna nyheter.
Dagstidningar skiljer sig vanligen från andra tidningar, t ex veckotidningar, genom kraven
på aktualitet, bredd i innehållet, utgivningstäthet och spridning”. Det anges även att om en
tidning utges i minst två nummer per vecka räknas det i internationell statistik som en
dagstidning medan det i Sverige räcker med att en tidning utges i ett nummer per vecka för
att vara en dagstidning.108

I /DJ�RP�SOLNWH[HPSODU�DY�GRNXPHQW� 6)6����������, används termen dagstidning och den
definieras i §2 som ”en skrift som utgör allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär med
reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning som normalt kommer ut
med minst ett nummer varje vecka, jämte tillhörande löpsedel och bilaga”.109 Detta är den
definition som används på Kungliga biblioteket och det är således denna definition som
ligger till grund för vad som bevaras som en dagstidning i Sverige. Vi finner det därför
naturligt att vi i vår uppsats genomgående kommer att använda oss av termen dagstidning.

                                                          
108 Dagspress 1990, Dagstidning 1990.
109 SFS 1993:1392, s.3544.
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����(JHQVNDSHU

Dagstidningar har en rad specifika egenskaper som påverkar bevarandet och skiljer dem
från andra typer av publikationer, dessa egenskaper berör bl a format och kvantitet. Före
mitten av 1800-talet var tidningarna av ett mindre format och såg till storleken mer ut som
böcker, då var utrymmesproblemet inte lika påtagligt som idag. Numera är dagstidningar
ofta stora till formatet och vid en jämförelse med exempelvis monografier inser man snabbt
att dagstidningar är svårare att hantera och bevara. Eftersom de utkommer ofta, vanligtvis
en gång om dagen eller mer, leder det till att man vid ett långsiktigt bevarande måste ta
hänsyn till att det är stora kvantiteter som skall omhändertagas och som därför kräver
mycket utrymme. Vid ett bevarande måste hänsyn även tagas till att dagstidningar
utkommer i flera sektioner d v s flera olika bilagor, dessutom ska samtliga löpsedlar
bevaras. En egenskap som försvårar vid mikrofilmning och därmed bevarandet är att
innehållet ofta är utspritt på olika ställen vilket betyder att en text exempelvis kan börja på
sidan 14 och fortsätta på sidan 21.

En annan egenskap som dagstidningar har är att innehållet ofta är av en flyktig karaktär.
Det kanske inte direkt ses som en egenskap som påverkar det långsiktiga bevarandet på
samma sätt som kvantitet och format men genom tiderna är det en faktor som indirekt har
påverkat bevarandet. Anledningen är att innehållets flyktiga karaktär bidragit till att
dagstidningar inte ansetts som särskilt värdefulla att bevara.

4.2.1 Editioner

Är en tidning verkligen en tidning? Den frågan ställde Johan Mannerheim, tidigare chef för
tidningsenheten på Kungliga biblioteket samt ansvarig för mikrofilmning av dagstidningar i
Sverige, på det första internationella symposiet rörande bevarande av dagstidningar som
1987 arrangerades av IFLA i London. Det han syftar på är den egenskapen att vissa
dagstidningar utges i många olika upplagor eller editioner som det också kallas, vilket kan
skapa problem vid ett bevarande. Svaret på frågan om en tidning verkligen är en tidning
menar han är nej och förklarar sedan genom att exemplifiera med Expressen.�(WW�VSHFLILNW
H[HPSODU�av Expressen kan inte sägas utgöra WLGQLQJHQ�([SUHVVHQ vilket har att göra med
de olika editioner tidningen utges i och att innehållet i dessa skiljer sig åt. Mannerheim
menar att en tidning utgörs av alla dess editioner inklusive bilagor och löpsedlar.
Editionerna kan vara många till antalet, tryckas på flera orter och således spridas över ett
stort område. När någon köper ett exemplar av Expressen på eftermiddagen i Haparanda får
denne antagligen en edition som tryckts på morgonen i Stockholm och som kallas I|UVWD
ULNV. Någon som vid samma tidpunkt på dagen köper en Expressen i Kalmar får första
editionen som tryckts i Jönköping, vilken kallas (WWDQ. Den edition som trycks i Jönköping
är en omarbetad variant av den första Stockholmseditionen. Då någon samtidigt köper
Expressen i Stockholm får denne kanske I|UVWD�LQQHUVWDG som vanligtvis är den tredje eller
fjärde tryckta editionen i Stockholm och sker inköpet efter klockan 18 är det troligtvis den
sista editionen som då är den femte. Om något speciellt inträffar kan även ytterligare
editioner tryckas. Han menar att det ofta endast är ett fåtal sidor som är identiska vid en
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jämförelse av den första och sista editionen av Expressen.110 Att innehållet i dessa olika
editioner kan skilja sig så pass mycket åt både motiverar och försvårar ett bevarande.

Det har visat sig att editionsbegreppet inte är så lätt att definiera. Det är inte entydigt hur
det tolkas och vi fortsätter att exemplifiera med tidningen Expressen. Enligt uppgifter från
Grazyna Saniukowicz, ansvarig för den kontinuerliga mikrofilmningen på KB, har
Expressen i dagens läge följande sju tryckta editioner med olika tryckorter och olika
beteckningar111:

Tryckort: [Jönköping]
1 ed: JÖ • • •; JÖ • • • •

Tryckort: [Umeå]
2 ed: • • • •; • • • • •

Tryckort: [Stockholm]
3 ed: •••••
4 ed: •••
5 ed: ••
6 ed: ••
7 ed: •

De här uppgifterna kan även tolkas som att Expressen består av totalt nio editioner istället
för sju, två som trycks i Jönköping, två som trycks i Umeå och fem som trycks i Stockholm.
Vid ett samtal med Charlotta Gallon, ansvarig för distribution och tryckning på Expressen,
framgår att det finns ytterligare ett sätt att se det. Hon menar att begreppet edition är ett
mycket ”knöligt” begrepp och att det därför förekommer så många olika uppgifter. Enligt
henne är det officiella sättet att se det som att Expressen har fyra editioner och att det också
är det sätt på vilket det redovisas i Tidningsstatistik112. Då ses de olika editionerna som (1)
rikseditionen av Expressen, (2) Stockholms editionen, (3) Göteborgs editionen som har
namnet Göteborgsposten (GT) samt (4) Malmö editionen med namnet Kvällsposten. På
redaktionen talas det däremot om att man editionerar vilket är när det sker förändringar i
tidningens innehåll. Då ses den ändrade tidningen som en ny produkt och på så sätt som
ytterligare en edition även om dessa förändringar ibland kan vara väldigt små.113

I detta sammanhang är det av vikt att klargöra vad som utgör en edition eller inte eftersom
det ligger till underlag för vad som bevaras. Enligt den definition som Mannerheim föreslår
uppstår en edition när en tidnings utseende ändras vid omtryckning oavsett hur liten
ändringen än må vara. Om ändringen rör mer än halva tidningen definieras det som två
olika tidningar med ett antal gemensamma sidor, till skillnad från editioner av samma
tidning.114 Detta sätt att se på editioner överensstämmer med hur Charlotta Gallon menar att
                                                          
110 Mannerheim 1988, s.139-141.
111 E-post Saniukowicz, Grazyna 2002-04-08.
112 Tidningsstatistik AB (TS) är en oberoende aktör som förser mediebranschen och dess intressenter med
reviderad statistik och information om tidningsbranschen.
113 Samtal Gallon, Charlotta 2002-04-15.
114 Mannerheim 1988, s. 143.
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begreppet används på redaktionen - att oavsett hur liten förändringen än är så ses det som
en ny produkt och därför som ytterligare en edition.

Editioner kan indelas i kronologiska eller geografiska och de förstnämnda utmärks av att de
trycks under en lång tidsperiod, på många pressar samt att de har en stor cirkulation. Under
sådana förutsättningar är det enklare att trycka många editioner och på så sätt tillhandahålla
de senaste nyheterna. På så vis kan de kronologiska editionerna ses som att de speglar
tidens gång eftersom sidor ändras varefter nyheter kommer in. Ett typiskt exempel på en
kronologisk edition är tidningen Expressen. Mer vanligt är det dock med geografiska
editioner som ofta förekommer hos landsortstidningar. Det kan exempelvis vara så att en
tidning köpts upp av en annan s k huvudtidning och att den uppköpta tidningen behåller sin
ursprungliga titel men att innehållet ändras så att det förutom första sidan och vissa lokala
sidor överensstämmer med huvudtidningen. I detta sammanhang påpekar Mannerheim att
skillnaden mellan två kronologiska editioner kan vara lika omfattande som skillnaden
mellan geografiska editioner.115 För att få en bild av mängden editioner som bevaras kan
man enligt KB:s senaste statistik från 2001 utläsa att det i Sverige finns 318 editioner varav
195 är huvudeditioner. Det finns 17 geografiska editioner med egen titel samt 106 editioner
utan en separat titel.116

Hur gör man då i Sverige för att bevara de olika editioner som tidningar består av?
Tillvägagångssättet i enlighet med lagen om pliktexemplar är att varje huvudedition av en
tidning ska lämnas in och dessutom ett exemplar av varje sida som skiljer sig från denna
edition.117 Enligt Mannerheim kan vilken edition som helst i princip väljas som
huvudedition men det är oftast den senast tryckta upplagan som utgör huvudeditionen.
Anledningen till detta är att det är den edition som är mest genomarbetad och rättad. Han
påpekar att detta sätt att använda sig av begreppet vanligtvis överensstämmer med
utgivarens syn på det.118

Vidare får problemet med bevarande av editioner ytterligare en aspekt då mikrofilmning
används som bevarandestrategi. Det finns olika tillvägagångssätt vid mikrofilmning av
tidningar och dess olika editioner och i Sverige representeras de olika editionerna genom de
sidor som skiljer dem åt vilket gäller både de kronologiska och de geografiska
editionerna.119 Huvudeditionen tillsammans med dess olika bilagor mikrofilmas alltid i en
egen serie. Orsaken till detta är att de som använder mikrofilm ofta enbart behöver använda
huvudeditionen och därför skulle sidor från andra editioner snarare uppfattas som störande.
En möjlighet vad det gäller geografiska editioner är att samla de aktuella sidorna under en
viss tidsperiod på filmrullen. På så sätt kan alla de sidor, för ett visst geografiskt område,
med lokalt innehåll samlas vilket anses vara ett praktiskt tillvägagångssätt. En av
konsekvenserna är dock att om någon vill läsa hela tidningen, vilket då även inkluderar de
gemensamma sidorna, måste denne gå till huvudeditionen - som då finns på en annan
filmrulle. Vad det gäller kronologiska editioner så är det vanligt att antalet editioner
varierar från dag till dag. Normalt sett så vill de användare som inte är nöjda med att enbart
                                                          
115 Mannerheim 1988, s. 142.
116 Statistik från KB, tidningsenheten 2000-2001.
117 SFS 1993:1392, s. 3545.
118 Mannerheim 1988, s. 158.
119 Mannerheim 1988, s. 152-153.
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läsa huvudeditionen undersöka de sidor de är intresserade av, i alla editioner. I ett sådant
fall är det bra att samla editionens sidor dag för dag och låta det utgöra en sk editionsserie.
Det finns även andra metoder som att exempelvis filma en sida i huvudeditionen och låta
den följas av de olika varianter sidan kan ha i andra editioner. Mannerheim anser dock att
den metoden inte är att rekommendera då den gör det svårt för användaren att se vilken
edition som är vilken. Då anser han det ändå vara bättre att ha alla sidor som utgör den
dagens edition samlade.120

����0RWLY�WLOO�EHYDUDQGH�DY�GDJVWLGQLQJDU

Det finns olika motiv till varför dagstidningar bör bevaras och ett av de vanligaste är att de
utgör en unik källa att använda inom olika typer av forskning. Detta motiv känns igen från
avsnitt 3.1.2 där det benämns som det vetenskapliga, vilket i sin tur sägs vara det
grundläggande motivet vid bevarande av kulturarv. Det vetenskapliga motivet innebär att
kulturarv, här representerat av dagstidningar, bör bevaras just för att det utgör ett viktigt
källmaterial. Geoff Smith påpekar i artikeln $FFHVV�WR�QHZVSDSHU�FROOHFWLRQV�DQG�FRQWHQW�LQ
D�WLPH�RI�FKDQJH att användning av dagstidningar för forskningsändamål i England har ökat
samt att det troligtvis är gällande även för andra länder. Han räknar upp en mängd
varierande områden inom vilka just dagstidningar är betydelsefulla som källa såsom
forskning inom historia, media, samhällsvetenskap, researchmaterial för journalister,
beviskälla vid juridiska fall, källa till information vid släktforskning, lokalhistoria mm.121

Han betonar att det av ovannämnda skäl är av vikt att bibliotek fortsätter att systematiskt
samla in dagstidningar samt att de måste garantera ett bevarande av dem i framtiden.122

I artikeln 6KRXOG�QHZVSDSHU�SUHVHUYDWLRQ�EH�D�ORWWHU\" diskuterar David Stoker kring värdet
av att bevara dagstidningar. Han anser att de som informationskälla framförallt har ett
historiskt värde samt att de lokala och regionala dagstidningarna har ett unikt värde vid
jämförelse med andra samtida dokument som kan användas som en källa till information.
Framförallt vill han uppmärksamma värdet av att bevara dagstidningar i förhållande till
många andra publikationstyper vilka genom tiderna ansetts som mer självklara att spara och
han argumenterar för detta på följande vis:

In spite of the inconveniences of their format, and their
reputation for sensationalism [sic!] bias and inaccurancy,
newspapers nevertheless provide a unique and readily
accessible glimpse of the unfolding nature of events. They
indicate that state of knowledge or of public opinion at a given
time, that no amount of subsequent analysis and more
considered reflection can provide. Newspapers are not merely
historical sources for academics, but have an equally important
role in education and for all that are interested in the past. 123

                                                          
120 Mannerheim 1988, s. 152-153.
121 Smith 1995, s. 283.
122 Smith 1995, s. 285.
123 Stoker 1999, s. 133.
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Han menar att dagstidningsproducenter aldrig haft i åtanke att tidningarna skulle bevaras
samt att det först på senare tid uppmärksammats att de innehåller en mängd värdefull
information som är unik för just dagstidningar som publikationstyp.124

Benedict Anderson, professor vid Cornell University, tilldelar dagstidningar en helt annan
typ av värde. I sin bok 'HQ�I|UHVWlOOGD�JHPHQVNDSHQ�menar han att läsningen av
dagstidningar utgör en del av det som skapar en föreställd känsla av gemenskap inom en
nation och därmed ligger till grund för den nationella identiteten. Det dagliga läsandet av
morgontidningen beskriver han på följande vis:

Den utförs i tyst avskildhet, i skallens tillhåll. Men varje
kommunikant är väl medveten om att den ceremoni han utövar
samtidigt upprepas av tusentals (eller miljontals) andra vars
existens han är säker på men vars identitet han inte har minsta
aning om. Dessutom upprepas denna ceremoni oupphörligt
med ett intervall på en eller en halv dag hela almanackan
igenom. Kan man tänka sig en mer levande symbol för den
sekulariserade, historiskt tidsbestämda föreställda
gemenskapen?125

Anderson liknar således det dagliga tidningsläsandet vid en slags massceremoni och menar
att det faktum att miljontals människor konsumerar samma produkt i stort sett samtidigt och
dessutom är medvetna om att det förhåller sig så, är det som ligger till underlag för den
föreställda gemenskap som uppstår. Det ligger i tidningens natur att den snabbt föråldras då
den är tänkt att konsumeras i nära anslutning till tryckningen. Morgon- och kvällstidningar
läses i stort sett samma dag som de utkommer men oftare under en ännu mer begränsad
tidsperiod, kanske bara ett par timmar.126 Ett tydligt exempel på hur detta kan manifesteras i
praktiken är det samtidiga läsandet av tidningen Metro som oftast sker under
morgontimmarna på väg till jobbet, exempelvis i tunnelbanan. Anderson använder inte sitt
resonemang som ett motiv för att bevara dagstidningar utan menar snarare att det är ett
värde som publikationstypen besitter. Ju mer dagstidningars olika typer av värde
uppmärksammas desto mer motiverat kommer ett bevarande av dem att bli. Traditionellt
har dagstidningar inte värderats särskilt högt vilket också lett till att de inte bevarats i
samma utsträckning som bl a monografier.

����9LOND�EHYDUDU�GDJVWLGQLQJDU�L�6YHULJH"

I detta avsnitt har vi för avsikt att kortfattat beskriva tre bibliotek som bevarar dagstidningar
i stor utsträckning. Det är också vid dessa tre bibliotek som våra informanter är verksamma.
Utöver berörda bibliotek redogör vi för hur en stor svensk dagstidning bevarar sina
originaltryck.

.XQJOLJD�ELEOLRWHNHW har i egenskap av Sveriges nationalbibliotek till uppgift att samla,
beskriva, bevara och tillhandahålla allt svenskt tryck samt publikationer med svensk
                                                          
124 Stoker 1999, s. 132.
125 Anderson 1993, s. 45.
126 Anderson 1993, s. 44.
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anknytning som ges ut utomlands. Detta regleras enligt lagen om pliktexemplar i vilken
dagstidningar ingår som en självklar del. På KB är det tidningsenheten med sina 15
anställda som handhar arbetet med dagstidningar förutom mikrofilmningen vilken sker i
Kalmar. År 2001 fanns det i Sverige 195 dagstidningar vilka levererades från 73
tidningstryckerier. Den sammanlagda mottagna mängden tidningar under 2001 var 131 024
enheter då tidningsexemplar och löpsedlar utgör vardera en enhet.127

Den kontinuerliga filmningen sker idag i takt med den årliga produktionen av dagstidningar
i Sverige och uppgick 2001 till 1877 rullar. Den retrospektiva filmningen går dock lite
långsammare och hade under förra året minskat från 735 till 645 rullar, målet är 1000 rullar
per år.128 Sammantaget ger detta en årlig tillväxt på 430 hyllmeter vad gäller de svenska
dagstidningarna i original och 146 hyllmeter för mikrofilmen.129

Samlingarna av dagstidningar förvaras när det gäller tidningar utkomna före 1850 i KB: s
magasin i huvudbyggnaden i Humlegården, Stockholm. De övriga dagstidningarna förvaras
i Statens Biblioteksdepå i Bålsta, där också originalmikrofilmen finns i en särskild
klimatkammare. Den mikrofilm som är tänkt att användas finns tillgänglig på KB i öppna
hyllor i det som kallas annexet, där det också finns läsare för filmen.

/XQGV�XQLYHUVLWHWVELEOLRWHN är ett av de största svenska forskningsbiblioteken samtidigt som
det har rollen av ett nationellt utlåningsbibliotek för allt svenskt tryck. Till skillnad från
övriga universitetsbibliotek har LUB en ”nationalbiblioteksfunktion”, vilken innebär att det
enligt  )|URUGQLQJ�RP�SOLNWH[HPSODU�DY�GRNXPHQW (SFS 1993:1439) har ansvaret att för
framtiden bevara och tillhandahålla det nationella reservexemplaret av alla dokument som
omfattas av pliktexemplarslagen. Denna roll ger biblioteket en särställning bland
universitetsbiblioteken i Sverige och innebär bl a att LUB skall ta emot, bevara och
tillhandahålla svenska dagstidningar. Reservnationaluppgiften har sedan 1978 varit ålagd
LUB och i en utredning från 1999 föreslogs en avveckling av denna uppgift.
Universitetsstyrelsen fattade dock våren 2000 beslutet att de uppgifter som enligt
pliktexemplarslagen tillkommer LUB ska bibehållas.130

I den nya biblioteksorganisationen som trädde i kraft i januari 2001 bildar biblioteken vid
Lunds universitet en nätverksorganisation där det huvudsakliga ansvaret för
informationsförsörjning ligger på de skilda fakultets- och centrumbiblioteken. Dessa
nätverksbibliotek finansieras av institutioner och fakulteter och tillhandahåller
huvudsakligen tjänster inom respektive ämnesområde. Inom den nya organisationen
ansvarar universitetsbiblioteket, tidigare UB1, för kulturarv vilket då innebär den historiska
samlingen av litteratur, specialsamlingar (där dagstidningar och okatalogiserat tryck ingår),
arkiv samt depåer. Under detta ansvarsområde ligger även det nationella reservexemplaret.
Utöver det statliga bidrag LUB får finansierar universitetet dessa delar av verksamheten.
Till detta kommer att universitetsbiblioteket verkar som fakultetsbibliotek för de som har en
sådan önskan och detta finansieras då av respektive fakultet.131

                                                          
127 cUVUHGRYLVQLQJ����� 2002, s. 15.
128 cUVUHGRYLVQLQJ����� 2002, s. 36.
129 Statistik från KB, tidningsenheten 2000-2001.
130 8QLYHUVLWHWVELEOLRWHNHW��YHUNVDPKHWVEHUlWWHOVH�I|U�nUHW����� 2001, s. 12.
131 Lunds universitets bibliotek  (?). 2UJDQLVDWLRQ�DY�/XQGV�XQLYHUVLWHWV�ELEOLRWHN��/8%.
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År 2000 var tillväxten av dagstidningar 93 meter vilket kan jämföras med motsvarande
siffra som 1999 var 85. Detta är ett mått beräknat på höjden till skillnad från Kungliga
biblioteket som mäter materialet på plats i hylla, ett sätt som ger betydligt större volymer.
Det har under slutet av 90-talet skett en ökning av volymer vad det gäller det svenska
trycket rent generellt vilket har sammanfallit med nedskärningar i anslagen och medfört
personalminskningar. Detta har bl a inneburit att arbetet med dagstidningar vid
Tidningsbiblioteket (f d UB4) kraftigt rationaliserats, öppettider minskats samt att fjärrlån
av mikrofilm enbart har kunnat expedieras i nödfall under 1999 och 2000.132 För
närvarande arbetar två personer med hantering av dagstidningar.

Dagstidningar i originaltryck magasineras i Hög utanför Lund, varifrån eventuellt
frambeställda tidningar fraktas till Tidningsbiblioteket. I Hög uppskattar man
tidningsbeståndet till att uppta ca 8000 hyllmeter och den årliga tillväxten av dagstidningar
i originaltryck beräknas vara ca 6000 exemplar. Mikrofilmen förvaras på
Tidningsbiblioteket och tas fram vid beställning. År 2001 var den sammanlagda tillväxten
av mikrofilm 2398 rullar varav 1650 utgjordes av kontinuerligt filmade tidningar och 748
av retrospektivt filmade tidningar.133

.XUV��RFK�WLGQLQJVELEOLRWHNHW (KTB) är en egen enhet inom Göteborgs universitetsbibliotek.
På KTB finns huvudparten av de svenska dagstidningarna, närmare 200 stycken, till större
delen från respektive tidnings startår. En stor del av detta material är på mikrofilm men
KTB har även stora samlingar av originaltryck. Man kan utgå från att KTB har allt material
i original fr o m 1950 t o m 1978. Anledningen till detta stora bestånd är att Göteborgs
universitet fram till 1978 var mottagare av dagstidningar inom ramen för pliktleveransen.
Sedan 1979 får KTB istället dagstidningar på mikrofilm från KB, vilket betyder att KTB
har mikrofilm av alla svenska dagstidningar som hittills har filmats. Detta material, f n ca
2000 hyllmeter, är på KTB direkt tillgängligt i öppna hyllor.134 KTB är ett relativt nytt
bibliotek som invigdes 1995. Tidigare har dagstidningar bevarats i magasin på Hisingen
men numera finns allt material tillgängligt i KTB:s lokaler i centrala Göteborg. Antalet
anställda på KTB uppgår till sju personer men arbetet med dagstidningarna tar inte så
mycket personalresurser i anspråk då kurslitteraturen utgör den största arbetsbördan.

'DJHQV�1\KHWHU, som är Sveriges största morgontidning, sparar alla sina tidningar inklusive
editioner, bilagor och löpsedlar i original. Detta har man gjort sedan 1864 och tidningarna
bevaras sedan inbundna. Tidigare sparades även klipp men då allt nu finns lagrat digitalt är
det bara grafiken man sparar i klipp eftersom den inte lagras i textdatabasen.
Förvaringsplatsen för originaltrycken är en gammal sandstensgruva i Närke där gruvorterna
plastats in för att fungera som lager. Temperaturen är konstant 12°C och luftfuktigheten är
också konstant för att förhindra att tidningarna torkar ut. Dessa originaltryck är endast
tänkta att användas internt och finns alltså inte tillgängliga för allmänheten.135

                                                          
132 8QLYHUVLWHWVELEOLRWHNHW��YHUNVDPKHWVEHUlWWHOVH�I|U�nUHW������2001, s. 13.
133 E-post Nilsson, Ulf 2002-07-16.
134 Kurs- och tidningsbiblioteket (2001-04-24). 6SHFLDOVDPOLQJDU�.7%.
135 E-post Ekengren, Lars 2002-06-06.
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����%HYDUDQGHVWUDWHJLHU�RFK�WHNQLNHU

I detta avsnitt illustreras bevarandestrategierna av pliktleverans som ligger till grund för ett
bevarande av dagstidningar i originaltryck, mikrofilmningsprogrammet som innebär ett
bevarande av dagstidningar på film och slutligen TIDEN som är det digitaliseringsprojekt
av dagstidningar som genomförts.

4.5.1 Papper - Pliktleverans

Pliktleveranslagen vars officiella beteckning är /DJ�RP�SOLNWH[HPSODU�DY�GRNXPHQW� 6)6
���������, ligger till grund för att det i Sverige finns så pass mycket bevarat av
originaltryck. Det som bevaras benämns pliktexemplar och har genom tiderna även kallats
arkivexemplar och biblioteksexemplar. Vi använder oss däremot av begreppet
pliktexemplar som är det nu gällande namnet. Enligt Nationalencyklopedin innebär
pliktleverans att ”…i Sverige utgiven skrift som, enligt lag … om pliktexemplar av skrifter
och ljud- och bildupptagningar, utan kostnad skall överlämnas från tryckerierna, eller i
vissa fall bokförlagen, till Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i Göteborg,
Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala”.136 Det finns vissa kriterier som måste
uppfyllas för att en skrift eller ett dokument ska vara leveranspliktigt. Den ska vara
mångfaldigad, utgiven och avsedd att göras tillgänglig för allmänheten eller en större sluten
krets. Skriften kan vara framställd i Sverige eller utomlands och den ska vara avsedd för
huvudsaklig spridning i Sverige. Med tillgänglig för allmänheten menas enligt lagen ”när
exemplar bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning eller annars sprids till
allmänheten eller när informationen i dokumentet återges offentligt eller i
förvärvsverksamhet inför en större sluten krets.”137

Tanken bakom pliktexemplar bygger på demokratiska värderingar. Pliktexemplaren utgör
en källa till kunskap om vårt samhälle och kultur som inte får gå förlorad och som varje
medborgare ska ha rätt att ta del av. Detta är tänkt att underlättas av det faktum att
pliktexemplaren sprids över landet till de sju största vetenskapliga biblioteken. Det rika
materialet har stor betydelse vid exempelvis forskning och bör därför finnas tillgängligt för
lång tid framöver.138 Bevarandeansvaret ligger i det här fallet på två av biblioteken som
omfattas av pliktleveransen. Ambitionen är att det exemplar som levereras till KB
(nationalexemplaret) och det exemplar som levereras till LUB (reservexemplaret) ska
bevaras och tillhandahållas för all framtid. De andra biblioteken har ingen skyldighet att
bevara och tillhandahålla materialet utan väljer själva hur de hanterar det.

Leverans av pliktexemplar har en lång tradition i Sverige. Ända sedan 1661 års
kansliordning har det funnits krav på tryckerierna att leverera allt tryckt material och då
skulle två exemplar skickas till Kungliga Majestätets kansli. Det ena var avsett för
Riksarkivet och det andra för KB. Då var syftet inte kopplat till någon tanke om att bevara
ett kulturarv utan till stor del en form av censur. Det tryckta materialet skulle vara staten
                                                          
136 Pliktexemplar 1994.
137 SFS 1993:1392, s. 3544.
138 Kungliga biblioteket (2002-05-17). 9DUI|U�SOLNWH[HPSODU"
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tillhanda innan det gjordes tillgängligt för allmänheten för att staten skulle kunna
kontrollera och förhindra att olämpligt material spreds. Det var dock många av
boktryckarna som inte brydde sig om att följa dessa bestämmelser. År 1707 utvidgades
leveransskyldigheten till sex exemplar varav de fyra ytterligare skulle levereras till
universiteten i Uppsala, Lund, Åbo och Dorpat som då låg inom Sveriges gränser.139

Lagen om pliktexemplar har sedan 1661 ändrats ett flertal gånger. Antalet pliktexemplar
och vilka bibliotek de skulle skickas till har skiftat. År 1766 fick Sverige sin första
tryckfrihetsförordning och då inlemmades bestämmelserna om pliktexemplar i den och fick
alltså karaktären av en grundlag. Så såg det ut ända till 1949 då det tillkom en egen lag
enbart för pliktexemplar.140 Vad som inbegrips av lagen har också ändrats, i takt med den
tekniska utvecklingen har man varit tvungen att anpassa lagen för att exempelvis
ljudupptagningar, film och dokument för elektronisk återgivning ska innefattas. De senaste
ändringarna gjordes 1995 men berör inte pliktleveransen av dagstidningar. Efter det har en
utredning, E-pliktsutredningen, genomförts med syfte att ligga till grund för en utvidgning
av lagen för att gälla även elektroniska dokument. E-pliktsutredningen låg klar 1998 men
ännu har inte riksdagen fattat något beslut i frågan, något som i sin tur innebär att lagen om
pliktleverans inte täcker in alla de dokument som den rimligtvis borde.  

Dagstidningar har genom tiderna omfattats av lagen om pliktleverans men inte förrän i
1978 års lag fick begreppet dagstidning en tydlig definition. Innan dess hade det varit något
oklart vad som räknades till dagstidningar och vad som skulle benämnas tidskrifter och
därför erhöll alla de berörda biblioteken pliktexemplar av dagstidningar. Bevarande av
dagstidningar var överhuvudtaget aktuellt vid denna tidpunkt eftersom flera statliga
utredningar hade gjorts för att ta ställning till vad man skulle göra med de i vissa fall
söndervittrande dagstidningarna. Beslut togs 1979 att tidningarna skulle mikrofilmas, dels
den löpande utgivningen och dessutom skulle man utföra en retrospektiv filmning av det
gamla materialet som fanns på KB. För denna uppgift bildades KB:s tidningsenhet.
Leveransplikten utvidgades i samband med detta till att innefatta även editioner och
löpsedlar, något som tidigare inte varit reglerat i lagen. Efter filmning förser KB sedan
Lunds, Uppsalas, Göteborgs och Umeås universitetsbibliotek med ett exemplar av all
tidningsfilm.141

Dagstidningar ska enligt lagen lämnas i tre exemplar, ett skickas till KB där det sparas i
original, ett skickas till Kalmar där det mikrofilmas och ett skickas till LUB där det sparas
som det nationella reservexemplaret. I de fall då det finns flera olika editioner av en tidning
gäller följande regler: ”Om tidningen ges ut i flera editioner, skall pliktexemplar lämnas av
den edition som har utgivits först och, om tidningen ges ut i minst tre olika editioner, också
av den edition som utgivits sist. Har en sida eller löpsedel ändrats, skall pliktexemplar
lämnas av varje ändrad sida eller löpsedel.”142

                                                          
139 Kungliga biblioteket (2002-05-31). .XQJO��ELEOLRWHNHWV�KLVWRULD��(WW�QDWLRQDOELEOLRWHN.
140 Tynell 1963, s. 85.
141 Kungliga biblioteket (2002-05-31). .XQJO��ELEOLRWHNHWV�KLVWRULD��3HULRGHQ�����������
142 SFS 1993:1392, s. 3545.



43

4.5.2 Mikrofilm - Mikrofilmningsprogrammet

Frågan om huruvida de svenska dagstidningarna skulle mikrofilmas fick Statskontoret 1967
i uppdrag av Kungl Maj:t att utreda.143 Detta skedde i samband med en större utredning om
de vetenskapliga bibliotekens inre organisation. 1972 presenterades en rapport vid namn
0LNURILOPQLQJ�DY�GHQ�VYHQVND�GDJVSUHVVHQ där det konstateras att traditionell förvaring av
dagstidningar är förknippat med stora problem. Problemen grundar sig dels i sättet på vilket
de förvaras och dels i slitage p g a användande eller kemisk nedbrytning.144 I rapporten ges
förslag på alternativa metoder för hur tidningarna kan förvaras och tillhandahållas,
exempelvis konservering och tryckning på beständigt lumppapper, men det konstateras
samtidigt att dessa metoder är förknippade med så höga kostnader att det endast kan
komma i fråga för ett nationalexemplar av tidningarna.145 Utredningen fastslår att både en
retrospektiv och löpande mikrofilmning behöver genomföras av de svenska
dagstidningarna. Detta motiveras med att en mikrofilmning innebär fördelar ur såväl
skydds- som tillgänglighetssynpunkt samt att det är ekonomiskt fördelaktigt.146

För den kontinuerliga filmningen ger utredningen ett maximi- och ett minimialternativ.
Maximialternativet innebär att samtliga upplagor, editioner och avläggare filmas. Med
avläggare avses här en edition som till största delen är identisk med huvudeditionen men
som har en egen vinjett eller ett eget namn i tidningshuvudet.147 Utredningen anser att efter
en filmning enligt maximialternativet behöver originaltrycken bara sparas under en
övergångsperiod på ca tio år och kan därefter avyttras. Minimialternativet skulle innebära
att endast den senaste upplagan varje dag filmas och kan enligt utredningen ge upphov till
ett behov av att spara en svit ofilmade tidningssidor i original.148 Ansvaret för filmningen
och andra frågor rörande den föreslår Statskontoret ska ligga på Kungliga biblioteket. I ett
inledningsskede då riktlinjer för arbetet dras upp anser Statskontoret dock att fler
intressenter bör vara inblandade och föreslår att en organisationskommitté bildas där
företrädare för universitetskanslerämbetet, Kungliga biblioteket, universitetsbiblioteken,
Svenska Tidningsutgivareföreningen och folkbiblioteken bör finnas representerade.149

En kommitté med uppgiften att ansvara för planeringen av mikrofilmningen av de svenska
dagstidningarna tillsattes och fick namnet Tidningsfilmningskommittén. Kommitténs arbete
leddes av ordförande Bengt Konnander och resulterade i två rapporter. Den första
publicerades 1975 med namnet 'DJVSUHVV�Sn�PLNURILOP��7LGQLQJVILOPQLQJHQV�RPIDWWQLQJ
RFK�RUJDQLVDWLRQ�P�P� I rapporten framgår att flertalet remissinstanser har haft
invändningar mot Statskontorets förslag att avyttra originaltrycken efter filmning och
tycker istället att ett eller två original bör bevaras så länge som möjligt. Motiven till detta är
följande:

                                                          
143 0LNURILOPQLQJ�DY�GHQ�VYHQVND�GDJVSUHVVHQ 1972, s. 1.
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•  Viss forskning kan bara ske på tidningarna i originaltryck såsom forskning rörande
typografi, papperskvalitet, färgtryck och illustrationsteknik.

•  Originalen bör finnas kvar eftersom vissa personer kan uppleva läsning från mikrofilm
som tröttande och därför besvärlig att använda.

•  Exaktheten i originalet går inte helt att överföra från lägg till film.
•  Framtida forskning är hänvisad till att använda sig av film och blir därför begränsad till

vad filmen erbjuder.
•  Om tidningar i original sparas på flera orter minskar risken att de ska gå förlorade.150

Vad gäller filmningens omfattning anser remissinstanserna att man bör följa det föreslagna
maximialternativet.151

I Tidningsfilmningskommitténs andra rapport, 'DJVSUHVV�Sn�PLNURILOP��)LOPQLQJ�
DUNLYHULQJ��OlVQLQJ, som kom 1976 konstateras det att KB p g a sin redan stora
tidningssamling är det bibliotek som är bäst lämpat att bevara det nationalexemplar som de
efter filmning sparade tidningsoriginalen utgör. När nationalexemplaret sedan arkiverats
bör dessa tidningar gallras ut vid universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund och Göteborg.
Dessa bibliotek bör istället förses med det filmade materialet vilket också enligt kommittén
ska skickas till universitetsbiblioteken i Stockholm, Umeå och Linköping.152

1978 fattades så beslutet att fr o m 1979 kontinuerligt börja mikrofilma de svenska
dagstidningarna. Ansvaret lades som tidigare föreslagits på KB där tidningsenheten
byggdes upp för detta ändamål. En ändring gjordes också i pliktexemplarslagen då antalet
pliktexemplar minskades till tre stycken varav ett används vid filmningen och de andra
bevaras på KB respektive Lunds universitets bibliotek. Efter filmning erhåller
universitetsbiblioteken i Lund, Uppsala, Göteborg och Umeå kopior på filmen. Den
retrospektiva filmningen fick KB inte några pengar från staten för förrän budgetåret
1983/84, den kom således igång något senare än den kontinuerliga och är heller inte
slutförd ännu.153 Själva filmningen utförs i Kalmar och görs på 35 mm rullfilm.154

4.5.3 Digitalisering - Projekt TIDEN

Projekt TIDEN, som startade våren 1998, var ett 3-årigt nordiskt samarbetsprojekt mellan
Kungliga biblioteket i Sverige, nationalbiblioteket i Norge, Stats- och
universitetsbiblioteket i Århus, Danmark, samt universitetsbiblioteket i Helsingfors,
Finland. Rollen som koordinator för projektet har innehafts av universitetsbiblioteket i
Helsingfors och deras Center för mikrofilmning och konservering i Mikkeli, beläget 250
km utanför Helsingfors. En grundläggande förutsättning för genomförandet har varit den
ekonomiska aspekten och projektet har finansierats av NORDINFO155 samt av de enskilda

                                                          
150 Ds 1975:4, s. 9-10.
151 Ds 1975:4, s. 9-10.
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153 Kungliga biblioteket (2002-05-31). .XQJO��ELEOLRWHNHWV�KLVWRULD: 3HULRGHQ����������.
154 Mannerheim 1984.
155 Nordiska samarbetsorganet för vetenskaplig information /Nordic Council for Scientific Information.
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biblioteken. För att stödja det nordiska projektet startade universitetsbiblioteket i
Helsingfors 1999 ett nationellt projekt som går under namnet AURORA.156 Enligt egen
utsago sägs projekt TIDEN vara unikt i världen vad det gäller fulltextsökning av
dagstidningar där innehållet utgörs av gotisk och romansk text.157 Det samnordiska
projektet kan numera ses som avslutat och de enskilda länderna fortsätter den nationella
digitaliseringen av dagstidningar på egen hand.

Det huvudsakliga syftet med TIDEN var att på försök digitalisera historiska dagstidningar
och att undersöka huruvida mikrofilm kunde användas som en plattform att digitalisera från
samt utreda kvalitetskriterier för mikrofilmning för en framtida digitalisering. Ytterligare
ett syfte var att undersöka om en fulltextsökning av de digitaliserade tidningarna sedan var
möjlig. De enskilda länderna har sinsemellan haft lite olika mål då Danmark och Norge
arbetat för att göra så stora delar av deras samlingar som möjligt tillgängliga på webben och
inte fokuserat på sökmöjligheter. Fulltextsökning har däremot varit i fokus i Finland och
Sverige då man velat inkludera en möjlighet att söka på varje ord i texten.158 Resultatet av
detta projekt är Nordic Digital Newspaper Library, där de olika tidningsarkiven hos
respektive land sedan år 2001 finns tillgängliga via TIDEN:s webbplats.159

Detta digitala bibliotek innehåller nordiska dagstidningar främst utgivna mellan ca 1640-
1860 och faktorer som påverkat urvalet har varit hur pass betydelsefulla tidningarna ansetts
vara samt upphovsrätten i de enskilda länderna. På KB valde man bl a att digitalisera 3RVW�
RFK�,QULNHV�från 1640-1721,�vilket är den första dagstidning som utgavs i Sverige, samt
några föregångare till denna under perioden 1620-1630-talet.160 Vid digitalisering kan
upphovsrätten utgöra ett problem och när det gäller dagstidningar, som är sammansatta
verk, blir upphovsrätten mer komplicerad än om det exempelvis rör sig om en monografi.
Detta för att tidningen består av en mängd olika artiklar skrivna dels av frilansande
reportrar, dels anställd personal samt insändare, reklam, fotografier och teckningar. Vad det
gäller insändare så har upphovsmannen ingen rätt men det andra materialet omfattas och
skyddas i olika hög grad av upphovsrättslagen, då varje bidrag utgör en självständig,
intellektuell och kreativt skapad produkt. Även dagstidningen, som sammansatt verk,
skyddas av lagen då den person som sammanställt de olika delarna innehar upphovsrätten
till det sammansatta verket. Dessutom är tidningens layout också upphovsrättsligt
skyddad.161 Rätten att använda verken överförs till utgivaren enligt de överenskommelser
som träffats mellan denne och upphovsmännen, antingen individuellt eller kollektivt. Dock
gäller denna inte rätten att föra över verken till en form som inte var känd då
överenskommelsen slöts, vilket ofta är fallet med digitalisering.162 Man brukar säga att
denna rätt omfattar de ”normala aktiviteter” som gällde då verket producerades eller då
upphovsmannen anställdes. Inte förrän i mitten av 90-talet kan digital publicering sägas
vara en ”normal aktivitet” för en tidning. Därför kan utgivarna inte sägas ha rätt att

                                                          
156 Bremer-Laamanen 2001, s. 32.
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159 Se http://tiden.kb.se [2002-08-15].
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publicera tidningar digitalt, som producerats dessförinnan, utan upphovsmännens
tillstånd.163

Något som är av större betydelse är att upphovsrätten som överförts till utgivaren inte kan
föras vidare, exempelvis till ett bibliotek. Detta innebär att även om utgivarna har rätt att
publicera tidningarna digitalt så kan de inte överföra denna rätt till biblioteken. För att detta
ska vara möjligt så måste det ingå i den överenskommelse som slutits mellan
upphovsmannen och utgivaren, eller så krävs ett undantag i lagen. Det räcker alltså inte för
biblioteken att ha ett avtal med utgivaren. Ett problem att lösa i detta sammanhang är hur
man ska komma i kontakt med de olika upphovsmännen, för att nå en överenskommelse.164

I Sverige är det, för bibliotek, tillåtet att skapa digitala reproduktioner för
forskningsändamål, bevarande eller för att komplettera samlingar. Det digitaliserade
materialet får även tillhandahållas, dock enbart i forskningssyfte. Slutsatsen är således att
det i Sverige är tillåtet att digitalisera dagstidningar utan tillstånd från upphovsmännen,
men att tillhandahållandet är reglerat.165

Inom projekt TIDEN har digitaliseringen skett från mikrofilm vilket kräver att filmen är av
god kvalitet. I de fall då den inte är i ett tillfredställande skick krävs att originaltrycket
återigen mikrofilmas. Enligt Majlis Bremer-Laamanen, projektledare för TIDEN, har
betydelsen av mikrofilmens kvalitet noterats under projektets gång och hon betonar att det
är den som är avgörande för hur resultatet av digitaliseringen blir. Vidare menar hon att en
fördel med mikrofilm är att den har en väldigt hög upplösning, likvärdig 12.5 miljoner
pixlar, vilket då anses vara tillräckligt bra för en framtida konvertering till andra textbärare.
Inom TIDEN har erfarits att om syftet är att konvertera digitala bilder till textfiler för
fulltextsökning så är mikrofilm producerad före 1950 inte av tillräckligt hög kvalitet. En
slutsats är även att den mikrofilm som numera produceras, enligt nationella och
internationella standarder samt de riktlinjer IFLA rekommenderar, utgör en tillfredställande
plattform för vidare digitalisering. Dock betonar Bremer-Laamanen vikten av strikta regler
vid mikrofilmning samt en systematisk kontroll av filmens kvalitet.166 Inom projektet har
det även utarbetats riktlinjer för hur mikrofilmning kan förbättras för att ligga till underlag
för en framtida digitalisering.167

Det genomfördes även en jämförelse mellan digitalisering från originaltryck och från
mikrofilm vilken uppvisade små skillnader. Detta, menar Bremer-Laamanen, stärker deras
åsikt att digitalisering från mikrofilm är att föredra under förutsättning att dess kvalitet är
tillräckligt god.168 Hon nämner exempelvis att då originaltrycket är skört och brunfärgat är
det mycket bättre att en digitalisering sker från mikrofilm. Orsaken är att vid filmning
elimineras rynkor, fläckar och lättare skuggor vilket är en stor fördel, samt att texten på ett
helt annat sätt blir lättare att urskilja från dess bakgrund. Vid digitalisering från mikrofilm
är även den ekonomiska aspekten mer fördelaktig.169
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Bremer-Laamanen menar att det viktigaste i projekt TIDEN inte har varit antalet
digitaliserade tidningssidor i sig, utan istället möjligheten till utveckling och innovation vad
det gäller digitalisering och fulltextsökning. Detta har i sin tur givit erfarenheter som
kommer att användas vid digitalisering av andra samlingar än just dagstidningar.170

Avslutningsvis anser hon att resultaten av projekt TIDEN uppmuntrar till fortsatta studier
då både de ekonomiska och tekniska aspekterna bör förbättras.171

����6XPPHULQJ

I detta kapitel har vi fört en mer specifik diskussion kring bevarande, knuten till
publikationstypen dagstidningar i Sverige. Inledningsvis beskrivs de specifika egenskaper
dagstidningar besitter, vilka påverkar bevarandet och skiljer dem från andra typer av
publikationer. Editioner är här den egenskap som behandlas utförligt. Vidare tas frågan
YDUI|U�GDJVWLGQLQJDU�E|U�EHYDUDV upp och vi redogör för olika motiv som kan ligga till
underlag för ett bevarande. Det dominerande är här det vetenskapliga motivet vilket bygger
på att dagstidningar bör bevaras p g a det rika källmaterial de utgör. Därefter svarar vi på
frågan YLOND�EHYDUDU�GDJVWLGQLQJDU genom att kortfattat beskriva hur bevarandet går till på
tre bibliotek och en dagstidning. På frågan KXU�GDJVWLGQLQJDU�EHYDUDV redogör vi för det
som i Sverige ligger till underlag för de tre bevarandestrategierna papper, mikrofilm och
digitalisering, d v s pliktleverans, mikrofilmningsprogrammet och projekt TIDEN.

���5HVXOWDWUHGRYLVQLQJ�DY�LQWHUYMXXQGHUV|NQLQJ

I detta kapitel ges en kortfattad presentation av de fyra informanterna innan vi redovisar
resultatet från intervjuerna med desamma. Resultaten redovisas enskilt från varje intervju
och följer intervjuguidens struktur.

����3UHVHQWDWLRQ�DY�LQIRUPDQWHU

Christina Wising är chef för Kurs- och Tidningsbiblioteket (KTB) i Göteborg. Hon var med
och startade upp verksamheten i dess nuvarande lokaler för sju år sedan.

Johan Mannerheim är chef för avdelningen specialsamlingar under vilken bl a
tidningsenheten ligger. Han började arbeta med dagstidningar 1979 då han var med och
byggde upp organisationen kring den nationella mikrofilmningen samt det som nu är
tidningsenheten, där han också under många år var chef. Han har även varit verksam
internationellt, bl a var han en av de som på 1970-talet startade IFLA Working Group on
Newspapers. Mannerheim är också ansvarig för digitalisering på KB.
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Lars Olsson är chef för tidningsenheten på KB sedan 1994 och har varit verksam i
digitaliseringsprojektet TIDEN. Han har dessförinnan tjänstgjort på bl a referensenheten
och bokvårdsenheten på KB.

Ulf Nilsson är föreståndare för Sektionen för specialsamlingar vid Lunds UB under vilken
dagstidningar är en del. Han har innehaft denna tjänst i ca ett år och dessförinnan var han
enhetschef på UB 2.

����3UHVHQWDWLRQ�DY�LQWHUYMXPDWHULDO

5.2.1 Intervju med Christina Wising

'DJVWLGQLQJDU���HQ�GHO�DY�NXOWXUDUYHW"

Wising påpekar att dagstidningar inte finns med i Libris och säger att de traditionellt sett
inte prioriterats särskilt mycket utan ”fått hänga med bara”. De har inte varit viktiga att
katalogisera. Hon tror att det beror på en okunnighet om vikten av materialet i tidningar.
Ytterligare ett tecken på detta är att i början när man mikrofilmade togs inte löpsedlarna
med eftersom de inte ansågs vara så värdefulla, själv menar hon dock att det kan vara ett
forskningsämne i sig att studera hur löpsedlar är utformade. Hon anser att tidningar är en
fantastisk källa för att spegla samtiden. De är en ”omanipulerad” och icke tolkad källa till
skillnad från en monografi.

Wising tycker, med viss tvekan, att originalen ska sparas på KB och i Lund. Som
bibliotekarie och chef kan hon inte riktigt se värdet i att spara originaltrycken på KTB. Det
vore inte rationellt eftersom allt i tidningen finns med på den film som de kostnadsfritt får
från KB, men hon kan förstå om en pressforskare kan se ett värde i originaltrycken. Hon
tycker ändå att det är synd att kasta ut de gamla tidningar man har på KTB bara för att man
kommer få det på film om fem eller tio år. Hade det varit möjligt att göra om de nuvarande
magasinen till exempelvis datasalar skulle det varit bättre än att förvara tidningar där, men
nu är det inte möjligt så då kan man lika gärna ha lokalerna till tidningar.

På frågan om varför de på KTB slänger originaltrycken när de fått mikrofilm svarar hon:
”Vi har ingenstans att lägga dem, då är det ju ingen vits med någonting om vi inte slängde
dem. Vad ska jag ha kvar förra årets GP för när jag har den på film? Det finns liksom ingen
anledning. Det är alldeles för resurskrävande.”

Vissa krafter anser att man skulle kunna slänga KTB:s bestånd av landsortstidningar och
vänta tills man får dem på mikrofilm eftersom de ändå finns sparade i två exemplar på LUB
och KB,  men hon menar att man inte ska tro att landsortstidningarna är ointressanta. I vissa
frågor kan en liten landsortstidning ha varit speciellt drivande och därmed ha ett stort
historiskt värde.
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Eftersom bilderna blir svartvita på mikrofilm är det också ett skäl att bevara original även
om inte KTB gör det.

Tidigare fanns alla tidningar i ett lager på Hisingen och besökaren fick beställa det han/hon
ville ha till UB. ”Men i och med att vi flyttade ut från det här lagret på Hisingen och
flyttade in det här mitt i stan med alla tidningarna så har man ju gjort en väldig satsning på
tidningar ifrån universitetets sida och lyft fram det. Annars kunde de ju ha fått ligga kvar på
ett lager där du inte kommer åt det. Nu kommer du åt det sju dagar i veckan. Så man kan
inte säga att man inte har satsat på det, det tycker jag inte. Det gäller ju att avväga, det är
många intressen som ska ha sitt av de knappa resurser som man har”.

%HYDUDQGH�DY�GDJVWLGQLQJDU���SUREOHP"

Wising säger att ingen är intresserad av att få originalen när KTB gör sig av med dem,
undantaget äldre och lite mer sällsynta tidningar, eftersom det är besvärligt och tar plats.

Tidningshanteringen är väldigt resurskrävande vad det gäller personal, dels är de gamla
tidningsläggen tunga och besvärliga att hantera och dels behöver många nya användare
hjälp med läsning av mikrofilm.

Efterom KTB är till för alla och inte enbart studenter och forskare så är många användare
ovana och behöver hjälp både vid framplockning av mikrofilm och vid inställning av de
apparater som används.

%HYDUDQGHDQVYDU

Wising menar att om någon är intresserad av att titta på original får de åka till KB eller
Lund, ”det får räcka för Sverige”, eftersom alla inte kan spara tidningarna.

KTB har sparat mycket trots att de inte har det ansvaret. Det har att göra med att man i
Göteborg av tradition har haft mycket pressforskning och annan forskning som har sysslat
med tidningar och bibliotekets bestånd avspeglar detta.

%HYDUDQGHVWUDWHJLHU

En av fördelarna med mikrofilm är att det är platsbesparande i förhållande till
originaltrycken och rent tekniskt har det en fördel gentemot nya medier eftersom det är en
enkel och okomplicerad teknik. Det som ändras och moderniseras är läsarna. Man kan med
de nya apparaterna överföra mikrofilmen till en bildfil som man sedan kan spara på sin
egen hårddisk eller skicka i ett mail. ”Bra sätt att kombinera gamla tekniken med den nya.”
Det satsas på denna typ av apparater vilket Wising tolkar som att man räknar med att film
kommer att vara det rådande ett bra tag till.
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En annan fördel är att filmen är exakt från första sidan till sista inklusive alla bilagor. ”Det
är precis rätt upp och ner, inget är borttaget.” När filmen blir utsliten kan man köpa ny från
KB.

På frågan om hur Wising ser på digitalisering som bevarandestrategi svarar hon: ”Det är
jättejobbigt.”  Hon menar att det är väldigt besvärligt att scanna in hela tidningssidor och att
det är lämpligare när det gäller exempelvis böcker. Statsbiblioteket i Århus har haft ett
projekt att scanna in dagstidningar men de hade svårigheter, ” … de prisar inte det på något
sätt”.

Utländska dagstidningar går att köpa in på CD-ROM men Wising anser inte, främst p g a
den snabba förändringen av tekniken, att det är ett bra alternativ när man som vid KTB ska
bevara materialet under en lång tid och ha det till forskningen. Hon kan tänka sig att ett
folkbibliotek som inte har samma ansvar gentemot forskarna kan använda sig av CD-ROM,
det gör inget om de bara kan använda det i tio år.

7DQNDU�NULQJ�HWW�IUDPWLGD�EHYDUDQGH�DY�GDJVWLGQLQJDU

Wising räknar med att det kommer ta ytterligare ca 20 år att avsluta den nationella
retrospektiva mikrofilmningen.

Enligt henne håller man fast vid mikrofilm av bevarandeskäl även om det kan upplevas
omodernt. Den nya tekniken blir omodern så mycket snabbare, det kanske inte ens går att
läsa en CD-ROM skiva sedan säger hon och jämför med en LP-skiva. Ambitionen är att det
ska finnas för eftervärlden ” …och då är fortfarande filmen det enda som gäller för det”.
Hon menar att man just nu inte har kunskap om kvaliteten eller beständigheten hos andra
medier och att man i dagsläget inte har hittat något som är bättre än film.

gYULJW

Enligt vad Wising erfarit finns inget samarbete med andra tidningsbibliotek vad gäller
diskussioner om bevarande. De har ett samarbete med KB, men mest vad gäller exempelvis
lån av varandra. ”Men vad jag känner till så finns det inga såna här strategifrågor som man
gör med andra saker inom universitetsvärlden. Man hör nästan aldrig talas om något som
rör tidningar. Det har jag saknat mycket, jag har letat efter något sådant som jag skulle
kunna åka på men det är aldrig någonting. Det tycker de nog, det känns som om de tycker
att det har vi tagit hand om en gång för alla och sen är det bra med det.”

På frågan om varför hon tror att det inte förekommer några diskussioner svarar Wising:
”Ja, jag vet inte. De är väl nöjda med det här med mikrofilm. Eller också är det det att det
fortfarande inte har någon status och är inte så högprioriterat inom högskolorna och
universiteten. Jag skulle kunna tänka mig det. Och numera fokuserar man ju bara på IT-
utvecklingen och elektroniska böcker och sånt där”.
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5.2.2 Intervju med Johan Mannerheim

'DJVWLGQLQJDU�±�HQ�GHO�DY�NXOWXUDUYHW"

Mannerheim tycker att bevarandet av originaltryck efter mikrofilmning är det enda raka,
han motiverar det dels med att färgen går förlorad på mikrofilm och dels är det en garanti
ifall filmen skulle vara dålig i något avseende. Han berättar att det i samband med att KB
började mikrofilma i början av 80-talet fanns en diskussion kring huruvida originaltrycken
skulle bevaras. ”Och i de diskussionerna som fördes då så drev forskarna väldigt kraftfullt
det som vi också ville att de skulle driva, nämligen att man också måste bevara original.”

Det har aldrig pratats om att göra något slags urval utan man vill spara allt. Han tycker
tvärtom att man har blivit bättre på att spara tidningarnas olika former, bl a editioner och
löpsedlar. Löpsedlar har inte alltid setts som självklara att bevara och internationellt är det
en ganska ovanlig företeelse.

%HYDUDQGH�DY�GDJVWLGQLQJDU�±�SUREOHP"

Tidningspapper är enligt Mannerheim det sämsta papperet och vad som påverkar
livslängden är hur det hanteras. ” … det är inte så som man ibland tror att det går sönder av
sig självt, det gör det inte, men det genomgår en åldringsprocess som gör att det blir väldigt
sprött och det gulnar också för den delen. Det innebär att så länge ingen rör det eller det
förvaras på ett vettigt sätt, dvs liggande och inte stående så att det liksom hänger sönder sig
självt, så händer ingenting. Men så fort någon ska använda sig av det så påbörjas
förstörelsen.” Han påtalar att problemet med tidningspapper är att det inte går att förena
tillhandahållande med bevarande av originalmaterialet men så länge ingen använder det så
kan det bevaras väldigt länge.

Tidigare band man dagstidningarna och detta var en hård behandling, vilket har fått till
följd att tidningarna blivit spröda. Det kan dessutom vara svårt att läsa bundna tidningar.
När man mikrofilmade bundna tidningar blev det dålig skärpa och ojämn belysning. Han
berättar att när man hanterar gamla filmer så kan man stöta på den här problematiken.
Numera binds inte originaltrycken utan de förvaras istället i kartonger. De tillhandahålls
sedan bara i undantagsfall om det gäller forskning som rör exempelvis tryckteknik eller
färg i tidningarna. Varje tillhandahållande innebär slitage, dels transport från magasinen i
Bålsta och dels bläddrandet, ” … en tidning som är en sådär 40-50 år gammal, du NDQ�inte
bläddra i den utan att det blir revor. Hur försiktig du än är”.

%HYDUDQGHDQVYDU

På frågan om det är unikt att som i Sverige bevara dagstidningar i så stor utsträckning
svarar Mannerheim att det är det och berättar att de äldre stora pliktleveransbiblioteken
såsom Lund, Uppsala, KB och Göteborg som regel har stora tidningssamlingar eftersom de
under en lång tid fått pliktexemplar av tidningar. Han tycker att det finns en oro kring det
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här materialet, framförallt de utländska samlingarna, som man tenderar att slänga eftersom
de inte berörs av det nationella bevarandeansvaret. Detta kan vara problematiskt eftersom
man i vissa länder har svårigheter med sitt bevarande.

Han menar att den politiska strukturen påverkar hur bevarandet ser ut och gör jämförelsen
med USA där det inte finns något riktigt nationalbibliotek och det är otydligt vem som har
ansvaret. Han menar att i Sverige är det mer centraliserat och tydligt.

%HYDUDQGHVWUDWHJLHU

Det bästa sättet att konservera ett originaltryck är att avstå från användning och det är också
så man gör på KB. Man ägnar sig inte åt någon sorts avsyrning eller buffring, dels eftersom
det blir dyrt i och med att det innebär mycket manuell hantering, och dels eftersom det inte
garanterar ett långsiktigt bevarande då processen måste upprepas för att det ska vara
verksamt. I Sverige har vi fördel av vårt svala klimat eftersom de kemiska processerna som
bryter ned papper är temperaturberoende.

Den största svagheten med mikrofilm är att den inte är i färg samtidigt som det blir alltmer
färg i tidningarna. Mannerheim berättar att det finns färgmikrofilm men att det inte används
särskilt mycket i Sverige, dels för att hållbarheten inte är lika bra som den svartvita filmen
och dels för att det blir problem när man ska göra duplikatkopior172. Han menar att
färgåtergivningen inte blir något vidare men tror att ” … nu när vi går in i dataåldern med
scanning så är det mycket större framtidsutsikter att få en bra färgåtergivning”. Rent
generellt är ett problem med mikrofilm att det vid varje kopiering blir en sämre version än
den tidigare, dels är det upplösningen som så småningom försämras i processen och dels
handlar det om kontrasten som blir högre varvid en del information kan gå förlorad.

Mannerheim tror att mikrofilmens dagar är räknade och menar att det är bättre om man kan
lära sig att bevara digitalt. Han menar att digitalisering är den bästa och enklaste lösningen.
Han berättar om hybridlösningen som förekommer i biblioteksvärlden, där man tänker sig
att tillhandahållandet är digitalt medan lösningen på bevarandet är mikrofilm, något han
anser snart vara förlegat. Anledningen till att hybridlösningen används är att man inte litar
på det digitala bevarandet i ett längre perspektiv.

Han anger flera skäl till varför hybridlösningen inte längre bör ses som den gängse
modellen, bl a för att den tekniska utvecklingen numera möjliggör ett digitalt bevarande.
Det beror dels på att det har blivit billigare och dels på att kvaliteten förbättrats. Han menar
att om man har tillräckligt bra utrustning, vilket de numera har på KB, så kan man
åstadkomma väldigt hög kvalitet på digitala filer.

Den stora skillnaden mellan en digital fil och en film har med likheten med originalet att
göra och han menar att ”…  om du gör en kopia av en digital fil och du gör det på rätt sätt
så är det ett nytt original. Den skiljer sig inte ett ”barbolin”173 från originalet, och då talar

                                                          
172 Kopior från originalfilmen.
173 Slanguttryck för ”inte ett dugg”.
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jag inte om filen på en bärare, en tape eller magnetband, det är det naturligtvis kort
livslängd på, utan om själva den digitala informationen, alltså nollorna och ettorna.”
Problemet är då att kunna läsa informationen i framtiden, det krävs någon form av program
för att kunna återskapa det som ska bevaras. Mannerheim berättar att det inte finns några
färdiga lösningar på detta men att forskning pågår och han anser att det rent teoretiskt finns
två olika metoder, emulering och migrering, varav emulering är den mest lovande. Han tror
på en strategi där man blandar emulering och migrering eftersom det är olika svårt när det
gäller olika typer av filer. Vad gäller exempelvis bildfiler så finns det internationella
standarder för hur de ska se ut och då är chanserna större att de går att överföra till en
framtida datormiljö än när det gäller ett ostandardiserat eller mer komplicerat filformat.

På frågan om digitalisering är en bevarandestrategi menar han att det är det, på sikt rent
generellt men redan i dagsläget vad det gäller bildformat. ”Det är ju väldigt vanligt att man
slarvigt säger att digitalisering är en bevarande åtgärd. Fast vad man egentligen gör är att
man försöker göra är ett bättre tillhandahållande. Och man motiverar det med att det är ett
bevarande men man har inte tacklat bevarandeproblematiken, egentligen. Utan vad man gör
är en digitalisering av låg kvalitet så att i praktiken är det rätt att säga att det sällan är en
bevarandeåtgärd.”

För att förbättra digitaliseringen är det viktigt att man redan från början bygger upp en
strategi där man tar in det långsiktiga bevarandet som ett element i projektet. En nackdel
med digitalisering är att det ofta sker i form av projekt vilket för med sig en brist på
långsiktighet. ”Man ordnar något som går att se ett tag och ingen tar ens ansvar för att man
kan ta med sig det om 10 år. Utan det ligger förmodligen i någon specialdatabas eller
någonting som går åt skogen och man har inte resurser att flytta det därifrån, det dör.
Sådant har redan hänt i flera fall.” Vad det gäller KB sker det mesta av arbetet med
digitalisering i mindre projekt. ”Vi har ingen plan, vi har egentligen inga pengar. I år har
jag 320 000 i budget för digitalisering. Det är ingenting för ett nationalbibliotek.”

Redan vid uppbyggnaden av mikrofilmningsprogrammet hade Mannerheim digitalisering i
åtanke men då var det orimligt ekonomiskt. Numera är det nödvändigt att lära sig bevara
digitalt, särskilt för ett nationalbibliotek, och på KB har de förberett sig genom att bygga en
stor datorhall med kraftfulla datorer vilka ska kunna användas vid skapandet av ett digitalt
arkiv. Den tekniska utrustningen anskaffades primärt för Kulturarw3-projektet174 men
kommer att användas för allt långsiktigt bevarande av digital information.

En svårighet inom digitaliseringsprojekten har varit att det berör flera olika yrkesgrupper
exempelvis konservatorer, datafolk och bibliotekarier med olika specialiteter. Mannerheim
berättar om projektet Plattform för bilddatabaser175 då man enades om vissa principer vad
det gäller kvalitet som man idag följer. Han menar att den digitalisering som utförs utifrån
dessa principer är av god kvalitet.

                                                          
174 Ett projekt som startades 1996 och administreras av KB. Syftet är att bevara digitala svenska publikationer
som finns online, framförallt svenska webbsidor.
175 Se Gram och Kjellman 2000.
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7DQNDU�NULQJ�IUDPWLGD�EHYDUDQGH�DY�GDJVWLGQLQJDU

På  frågan om han tror att man i framtiden kommer att satsa enbart på digitalt bevarande
svarar han: ”Ja, det tror jag. Det kan hända att man mikrofilmar ändå men då är det mera att
det kan vara praktiskt att gå via en mikrofilm för att åstadkomma den digitala filen. Det kan
vara rationellare. Men då har det mer med arbetssprocessen att göra och inte med
bevarandet.”

Han menar att det inför framtiden är viktigt att man bygger upp en långsiktig plan för
digitalisering och att biblioteken bör göra detta tillsammans med arkiv och museer. ”Vi
måste bädda för att det blir sökbart gemensamt mellan de här olika miljöerna.”

Eftersom man i dagsläget lägger ut stora pengar på mikrofilmning så anser han att man
eventuellt skulle kunna flytta pengar från detta till digitalisering av dagstidningar.

En annan möjlighet i framtiden är att arbeta tillsammans med tidningarna och få en digital
leverans av den version de sedan trycker. Problemet är då vilket format som skall användas.
Det format som tidningen existerar i före tryckning är den sk rip-filen, en bildfil. Nackdelen
med denna är att den inte är sökbar, vilket Mannerheim beklagar eftersom han anser att det
ligger i sakens natur att man ska kunna söka i den digitala informationen. En lösning är att
man för över det i ett annat, sökbart, format men då är nackdelen att det inte är lika
autentiskt. ”Så min dröm är väl lite att man kanske kunde kombinera en autentisk bild med
en icke så autentisk men sökbar, där man plockar direkt från dem och inte genom OCR-
läsning, med alla dess brister. Om det skulle vara möjligt, det vet jag inte.” För att det ska
fungera krävs det utprovning och anpassning både från KB:s och tidningarnas sida.

Mannerheim beräknar att det kommer att ta ytterligare 15 år att slutföra den retrospektiva
mikrofilmningen förutsatt att man arbetar i samma takt och med samma resurser.

5.2.3 Intervju med Lars Olsson

'DJVWLGQLQJDU�±�HQ�GHO�DY�NXOWXUDUYHW"

Olsson berättar att dagstidningar traditionellt sett inte har värderats så högt, inte ens inom
biblioteksvärlden och tror att en av anledningarna kan vara att ”murvlar” sågs ned på som
yrkesgrupp. Det faktum att KB:s tidningskatalog utarbetades så sent som på 1970-talet
anser han också är ett tecken på dagstidningarnas lägre status. KB:s alla dagstidningar finns
nu katalogiserade i Libris, men mycket av tidningsbeståndet i landet saknas fortfarande där.

Han talar om att man i Sverige inte slänger originaltrycken efter mikrofilmning. ”Det
kanske är för att vi är ett litet land och även om vi har utrymmesproblem så är de inte så
enorma. Vi tycker att de ska bevaras därför att mikrofilmen tar inte med allting. Vi
mikrofilmar inte i färg, så eftersom den går förlorad så vi vill nog ha kvar tidningarna så
länge det går.”
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På frågan om det på något sätt har varit kontroversiellt att man sparar allt i Sverige svarar
han att det tror han inte, det är ingen som har motsatt sig bevarandet av dagstidningar. ”Så
har det ju alltid varit. Åtminstone sedan 1800-talet.”

%HYDUDQGH�DY�GDJVWLGQLQJDU�±�SUREOHP"

Han anser att problemen med bevarande av dagstidningar generellt är att det är
skrymmande och att det kostar pengar. Detta är problem som inte har förändrats och han
fortsätter med att berätta om de kostnader som kan förknippas med bevarande av
dagstidningar. Magasinen kostar mycket pengar i hyra och eftersom tidningar tar mer plats
än andra publikationstyper blir också kostnaderna högre.

På frågan om hur länge man beräknar att papperet i originaltrycken håller svarar Olsson:
”Det håller hur länge som helst om man inte petar på det. Men om man rör det så faller det
ganska snart i små bitar.” Han påpekar att det är bläddrandet som förstör och exemplifierar
genom att nämna Stockholmstidningarna från sekelskiftet som är så använda att de nu är i
”trasor”.

KB lånar ut dagstidningarna i original då det rör sig om de delar av samlingen som inte är
filmade. Det är ungefär hälften av det gamla som inte är mikrofilmat och då måste
originalen tillhandahållas. I övrigt är man väldigt restriktiv med utlånande av original. Det
krävs särskilda skäl för att få titta på dem i de fall då det finns mikrofilm. Olsson påpekar
att det kan ske då det rör sig om press-, bild- eller pappersforskning. Det normala anser han
är att människor främst är intresserade av att läsa tidningarna och bryr sig då inte så mycket
om huruvida det är original eller inte.

Han berättar att KB inte har någon upphovsrätt till innehållet på tidningsfilmen och därför
inte får distribuera film hur som helst.  Filmningsverksamheten föregicks på 1970-talet av
diskussioner med Tidningsutgivarföreningen och man kom överens om att ett bibliotek ska
få köpa tidningsfilm från KB bara under förutsättningen att det redan prenumererar på
tidningen i pappersform.

%HYDUDQGHDQVYDU

Olsson påpekar vid flera tillfällen att tidningsinsamling och bevarande fungerar väldigt bra
i hela Norden. Han jämför med situationen i exempelvis Kanada där man har problem dels
för att man saknar pliktleverans för dagstidningar och dels för att det är ett land som består
av många provinser. ”Det blir utspritt och de har det inte så väl förspänt som vi som är ett
litet centralistiskt land som har väldig kontroll över vad som finns. De har de ju inte ute i
världen, inte i Kanada, inte i USA och inte i Tyskland heller. Norden har nog det bästa
tidningsbevarandet.”

Angående KB:s bevarandeansvar anser Olsson att ”det finns väl en tendens ute i landet att
förlita sig på KB, att inte bry sig så mycket”. Han påpekar att det inte enbart gäller
tidningar och nämner att man på vissa bibliotek rustar ned småtryckssamlingar eftersom
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man räknar med att det finns bevarat på KB och säger vidare: ”På det sättet blir vårt ansvar
väldigt stort. Det är en viss sårbarhet i det också om det bara finns ett exemplar i landet.”
Vad det gäller dagstidningar anser han ändå att det fungerar bra i och med att både KB och
LUB har dessa i original och att universitetsbiblioteken i Uppsala, Göteborg, Umeå och
Lund kostnadsfritt får mikrofilm från KB.

Universitetsbiblioteket i Uppsala håller på att avveckla sin tidningssamling. Tidningarna
disponeras istället av KB som använder dem vid den retrospektiva mikrofilmningen,
antingen att filma av eller att bevara som nationalexemplar om det är i bättre skick än KB:s
exemplar. På frågan om de inte har någon möjlighet att ha kvar dem i Uppsala svarar han:
”De vill inte ha dem kvar … det är ju lite tråkigt att det försvinner men så går det till i det
här fallet.”

På frågan om vilken roll biblioteken har i bevarandet av dagstidningar och om det fungerar
svarar han: ”Det gör det ju när det gäller det egna landets dagspress åtminstone i Norden.
Men vad det gäller övrig dagspress då kostar det för mycket. Biblioteksledningar är ju inte
så glada åt väldiga tidningsmagasin.” Han säger att ”man tar ansvar för sina egna tidningar
och sen slänger man de utländska tidningarna”.

%HYDUDQGHVWUDWHJLHU

Olsson berättar att man inte gjort några försök att konservera dagstidningspapper på KB.
”Att rädda tidningar det går inte … det är helt omöjligt, utan det är att mikrofilma. Det är så
enorma massor så det går inte.”

Han påpekar att en nackdel med mikrofilm är att den inte tar med allting, exempelvis går
färgen förlorad. Han menar att det visserligen går att mikrofilma i färg men att det inte
finns några metoder för kopiering. Övriga nackdelar är att bildkvaliteten inte är ”så där
alltigenom lysande”. Olsson berättar att man bl a märkt detta då man på prov digitaliserat
från mikrofilm inför en utställning. ”Det ser ganska hyfsat ut men det är ändå väldigt
mycket information som går förlorat. Det är lite suddigt och bilderna blir inte så bra så man
förlorar ändå väldigt mycket på mikrofilm. Det blir ett slags grundmaterial men mycket i
tidningarna går förlorat. Mikrofilmen är ju lite sämre.” På frågan om det finns några
alternativ till mikrofilm som bevarandestrategi svarar han: ”Nej, det gör det nog inte. Inte
vad jag vet.”

Enligt Olsson är de flesta användarna nöjda med mikrofilm, han fortsätter: ”Ibland är det
folk som frågar efter originaltrycken för att de på något sätt är rädda för mikrofilm. Men
sen när man väl sätter mikrofilmen i händerna på dem så blir de väldigt förtjusta. För det är
ju faktiskt mycket enklare att sitta och veva mikrofilm än att bläddra i stora tidningslägg.
Det finns de som är lite missnöjda men de flesta är nog nöjda.”

Olsson anser att digitalisering indirekt är en bevarandestrategi eftersom man inte behöver ta
fram originalet som på så sätt skyddas. Däremot menar han att det digitala bevarandet inte
riktigt är utforskat: ”man vet inte riktigt vad som händer med det digitalt bevarade. Det
kanske inte finns hårdvara så att man kan läsa det om fem år eller så”. Han poängterar dock
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att eftersom KB samlat ihop så mycket elektroniskt material inom projektet Kulturarw3 så
förutsätter man att det digitala bevarandet fungerar.

Angående digitalisering pratar Olsson om projekt TIDEN vars syfte han menar har varit att
pröva digitalisering. Han berättar att KB inte har kommit så långt och att de fortfarande
befinner sig på experimentstadiet. De har försökt att digitalisera från originaltrycken och
tycker att det blir bättre än från mikrofilmen men att det å andra sidan är ohanterligt i
längden att jobba med original. Han påtalar att det saknas pengar för digitalisering och
efterfrågar reguljära pengar på samma sätt som de får till mikrofilmning, vilket de också
har ansökt om. Han anser att det vore rimligt att de verkligen fick sätta igång med
digitalisering.

Olsson berättar att man i de försök med scanning och digitalisering som hittills genomförts
på KB arbetat med material som är äldre än från 1850 för att undvika bekymmer med
upphovsrätten. På så vis har de fått arbeta ifred. Han tror vidare att situationen kan bli
annorlunda om de skulle börja digitalisera dagstidningar löpande. ”Då blir det ju plötsligt
ekonomiskt intressant för tidningen för … om vi scannade och gjorde tidningarna sökbara
då skulle vi ju konkurrera med exempelvis Presstext och Mediaarkivet och det skulle
tidningarna inte alls vara glada åt förstås”.

7DQNDU�NULQJ�IUDPWLGD�EHYDUDQGH�DY�GDJVWLGQLQJDU

När det gäller det framtida bevarandet av dagstidningar tycker Olsson att man bör bevara
originalen så länge som möjligt och fortsätta mikrofilma. Han fortsätter: ”Det är klart att
man kan tänka sig något annat men jag vet inte. Det är möjligt att man kan scanna av
tidningssidorna och föra över dem till mikrofilm kanske.” På följdfrågan varför man då ska
föra över dem till mikrofilm svarar han att det beror på att man inte litar på det digitala
bevarandet.

Han räknar med att den retrospektiva mikrofilmningen kommer att ta ytterligare ca 15 år.
Man trodde då man började 1983 att det skulle vara klart i dagsläget men det var en
felbedömning. Olsson tror att det kan ha berott på att man inte hade riktigt klart för sig
vilken kapacitet som fanns, vare sig på KB eller i Kalmar. Dessutom är det en fråga om
ekonomiska resurser.

gYULJW

Han berättar att man sedan februari 2002 inte längre kan läsa tidningslägg på KB. Det är
istället läsning av tidningslägg för låntagare en gång i veckan, på torsdagar, ute i Bålsta.
”Det lustiga med det där är att mig veterligen är det bara en person som har klagat på detta.
Det är inte så många som läser tidningslägg. Det var sex personer i april. Det tyder på att
behovet av lägg och originalläsning inte är så stort.” Han tror att det kan ha att göra med att
de stora tidningarna, som är de mest efterfrågade, redan är mikrofilmade.
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På frågan om huruvida det förts någon diskussion kring olika bevarandestrategier för
dagstidningar svarar Olsson: ”Den diskussion som fördes det var väl på 1970-talet när den
här Tidningsfilmningskommittén gick igenom problematiken och det bestämdes att man
skulle mikrofilma. Och sen mikrofilmades det och sen har det väl inte varit någon större
diskussion kring det egentligen.”

5.2.4 Intervju med Ulf Nilsson

'DJVWLGQLQJDU�±�HQ�GHO�DY�NXOWXUDUYHW"

På frågan om huruvida allt ska bevaras eller om det ska göras ett urval svarar Nilsson att
han tycker att allt bör bevaras vilket han motiverar med att det inte finns någon kompetens
att idag bedöma, vad som kan vara av intresse för framtida forskning. Han tycker att det är
farligt att resonera kring ett urval eftersom man om hundra år kan ha helt andra perspektiv
på det. ”Det gäller också småtrycken. Det är vi inte kompetenta att göra, det finns ingen
sådan kompetens. Det är likadant med en massa porr och en massa reklamblad, men vi kan
inte ta några etiska eller moraliska ståndpunkter inför materialet, eller bedöma vad som är
viktigt.”

Trots att delar av samlingen är i så dåligt skick att man knappt kan flytta det och än mindre
tillhandahålla det anser han att man inte ska göra sig av med det. ”Då kommer man ju in i
en knepig situation, vad är det man bevarar för och till. Men det kanske kommer någon
teknik en dag som gör att man på något sätt kan få det stabilare.”

%HYDUDQGH�DY�GDJVWLGQLQJDU�±�SUREOHP"

Nilsson menar att tidningar är ” … ett väldigt besvärligt material på många sätt. De äldre är
ofta bundna i lägg och när det gäller sådant papper så rämnar det helt enkelt, det blir så
sprött att man knappt kan ta i det”. En annan aspekt på bevarandet av dagstidningar menar
han är kvantiteten. Det är inte bara dagstidningar som ska bevaras utan även löpsedlar. Han
berättar att det vissa dagar kan vara så många som 35 stycken för en edition, bara i Skåne.
Vad gäller editionerna får LUB en ny tidning för varje ny edition som trycks, vilket också
påverkar kvantiteten. Även formatet påverkar bevarandet.

En följd av dessa faktorer blir att det är mycket utrymmeskrävande att bevara tidningar. I
Lund börjar man få svårt att få plats med allt sitt material. Nilsson beräknar att man i
magasinen i Hög, där dagstidningarna förvaras, har plats kvar så att de räcker för ytterligare
ett år. Som en lösning på utrymmesproblemet har man diskuterat att göra sig av med de
utländska tidningssamlingarna eftersom man då skulle ha plats kvar för tre års
dagstidningar i Hög. Han säger att de gärna skulle spara även de utländska tidningarna men
menar att ” … vi KDU�ingen skyldighet att bevara och tillhandahålla det utländska trycket,
och det är så knappt med resurserna så att vi har svårt med det svenska”. Om det blir
aktuellt att göra sig av med den utländska tidningssamlingen kommer de i första hand att
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vända sig till KB som kan tänkas vilja komplettera eventuella luckor i sin egen samling.
Därefter frågar man respektive land om de är intresserade. ”Så sådant unikt material kastar
man inte i den bemärkelsen, utan det ser man till att det hamnar någonstans där det hör
hemma, eller vad man nu ska kalla det. Men det hör inte hemma här.”

För att lösa utrymmesproblemet på längre sikt byggs för närvarande ett nytt magasin som
ska delas av universitetet och Landsarkivet. Nilsson påtalar att LUB skulle behöva två så
stora magasin för att täcka sina depåbehov. Han skulle önska att man kunde förvara allt
material på samma ställe, han menar att ” … det är oekonomiskt att hålla på och sprida ut
det. Då hade vi haft allting samlat och vi hade haft en bra miljö. Miljön i Hög är inte bra.
Där finns ingen uppvärmning och det finns ingen ventilation.”

%HYDUDQGHDQVYDU

Nilsson påpekar att LUB enligt lag är förpliktigade att bevara och tillhandahålla allt det
svenska tryck som berörs av pliktleveranslagen men menar att det medför ekonomiska
problem. De tilldelas varje år ca en halv miljon kronor från staten för sin verksamhet men
han beräknar att deras omkostnader uppgår till mellan sju och åtta miljoner. De får också
anslag från de fakulteter som använder sig av biblioteket men han konstaterar att ” … det
säger sig självt att fakulteterna inte är intresserade av att betala det här”. Han berättar att det
är ett problem för ett bibliotek att dels ha en nationalbiblioteksfunktion och samtidigt vara
ett universitetsbibliotek eftersom universiteten finansieras av Utbildningsdepartementet
som inte är intresserad av den kostnad som det innebär att bevara och tillhandahålla
pliktexemplaren. KB finansieras inte av Utbildningsdepartementet eftersom det inte är ett
universitetsbibliotek och har inte samma dilemma.

Nilsson refererar till Lunds pliktexemlar som det nationella utlåningsexemplaret och
berättar att det också ligger i deras ansvar att låna ut det svenska materialet, både till de
egna användarna och till andra bibliotek.

Han berättar att LUB för inte så länge sedan försökte göra sig av med
nationalbiblioteksfunktionen och ville fråntas ansvaret att bevara pliktexemplar, vilket han
tycker skulle vara väldigt olyckligt och fortsätter ” … någon ska ju göra det och eftersom vi
har samlingar och har haft den här lagen sedan 1600-talet”. ”Om man sedan skulle lägga
över det på ett annat bibliotek ... Då är frågan, vad gör man med det materialet som vi har
men som inte de har?” Han anser att LUB ska vara stolta över sin
nationalbiblioteksfunktion för universitetets och forskningens skull.

%HYDUDQGHVWUDWHJLHU

Nilsson upplever det som väldigt fördelaktigt att användaren nöjer sig med mikrofilm
eftersom det innebär att man slipper slitage på originalmaterialet. På så sätt menar han att
det är en nödvändighet att ha mikrofilmat material. Han har svårt att se några nackdelar
med mikrofilm men medger samtidigt att det är en helt annan sak att titta på originaltryck.
De klagomål han har hört från användarna handlar oftast om att det är svårt att sätta in
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mikrofilmen i läsaren och att det är ansträngande för ögonen att läsa från filmen. Han
tycker dock även att det är fysiskt ansträngande, om än på ett annat sätt, att läsa
tidningslägg.

Nilsson tycker att sökbarheten är en fördel med digitalisering ” … bara genom att trycka på
en knapp kunna komma till rätt sida eller till rätt datum”. Han ser det också som en fördel
att vissa detaljer t o m blir bättre vid en digitalisering, klarare och skarpare, dessutom kan
man enkelt förstora upp vissa detaljer. Han tror att det skulle röra sig om ett fruktansvärt
stort projekt att digitalisera dagstidningar. Först skulle man vara tvungen att ta fram
originalen och sedan fotografera av varje sida. Jobbet i sig vore enkelt men det skulle kosta
mycket pengar. Något annat som digitalisering medför är att man enkelt kan visa vad man
har i sina samlingar något som han tycker är viktigt.

7DQNDU�NULQJ�IUDPWLGD�EHYDUDQGH�DY�GDJVWLGQLQJDU

Nilsson tycker att så länge vi har den lagstiftning vi har nu ska dagstidningar i originaltryck
bevaras, men han hoppas att materialet kommer att digitaliseras.

Om upphovsrätten skulle bli ett problem vid en eventuell digitalisering tror han man skulle
kunna lösa detta genom att antingen begränsa tillhandahållandet, exempelvis inom ett
nätverk, eller fördröja tillhandahållandet några månader för att inte konkurrera med
tidningarna. Han hänvisar till tidskrifterna, som man i Lund idag tillhandahåller endast
inom ett nätverk. Han ser inte dagstidningarnas upphovsrätt som ett problem till skillnad
från tidskrifter.

På frågan om han tror att en digitalisering av dagstidningar skulle konkurrera med Presstext
och Mediaarkivet svarar han att man skulle kunna lösa detta genom att tillhandahålla det
inom ett nätverk och på något sätt ersätta tidningarna för de artiklar som används.
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I detta kapitel utgår vi ifrån undersökningens frågeställningar då vi analyserar det empiriska
materialet. Utgångspunkten för vår diskussion är dels kapitel tre där bevarande behandlas
generellt och diskussionen om kulturarv och kulturarvspolitik är betydelsefull, då den ligger
till grund för de motiv som föreligger ett bevarande, dels kapitel fyra där vi beskriver den
mer specifika situationen kring bevarandet av dagstidningar i Sverige. Detta, tillsammans
med våra egna åsikter, knyter vi här an till kapitel fem som är resultatet av vår
intervjuundersökning.

����)UnJHVWlOOQLQJ��

9LOND�PRWLY�I|U�HWW�EHYDUDQGH�DY�GDJVWLGQLQJDU�NDQ�LGHQWLILHUDV�L�GHW�HPSLULVND
PDWHULDOHW"

Ett motiv till bevarande av dagstidningar i Sverige är det bevarandeansvar som åligger
Kungliga biblioteket samt Lunds universitetsbibliotek i och med lagen om pliktexemplar.
En av anledningarna till att vi utpekar detta som ett motiv är att informanterna Nilsson och
Mannerheim påtalar att det råder en oro kring bevarandet av utländska dagstidningar i
Sverige, de menar att de i allt större utsträckning slängs eftersom det inte finns något uttalat
ansvar att bevara dem. Detta motiv är grundläggande för KB:s och LUB:s verksamhet och
kanske just därför inte alltid så tydligt uttalat.

Vår uppfattning är att bevarandeansvaret är så självklart att det vanligtvis inte ifrågasätts.
De enda som reflekterar över sitt bevarandeansvar är LUB och KTB vilket förmodligen
beror på att ansvaret på ett helt annat sätt än för KB kommer i konflikt med deras övriga
uppgifter som universitetsbibliotek. LUB är ett universitetsbibliotek samtidigt som det har
en nationalbiblioteksfunktion. Dessutom ska de tillhandahålla sitt reservexemplar, som
även benämns det nationella utlåningsexemplaret, något som sammantaget orsakar stora
utgifter. Eftersom KTB inte har något egentligt bevarandeansvar kan man inte säga att det
är deras grundläggande motiv för att bevara dagstidningar, vilket de heller inte gör i samma
utsträckning som KB och LUB. Det är tydligt att de motiv olika bibliotek har för att bevara
och vad de bevarar är beroende av deras uppgift i samhället.

Ett annat motiv till bevarande av dagstidningar, som till viss del hänger samman med det
förra, kan vara att de ses som en del av det kulturarv som ska bevaras för all framtid.
Utifrån de definitioner av begreppet kulturarv som vi anger i avsnitt 3.1 och 3.1.1 förefaller
det tämligen klart att dagstidningar är en del av våra kulturarv. De faller närmast in under
den definition som Anshelm benämner den institutionella vilken innebär att det finns en
medvetenhet kring det avsedda kulturstoffet att det är och fungerar som kulturarv.176 Vi
anser att i och med att dagstidningar omfattas av lagen om pliktexemplar har staten
medvetandegjort denna publikationstyp som en del av kulturarvet.

                                                          
176 Anshelm 1993, s. 14.
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I tidigare förda resonemang framgår det tydligt att det är svårt att definiera begreppet
kulturarv, något som leder till problem eftersom en definition ska ligga till underlag dels för
vad som ska bevaras och dels hur detta bevarande motiveras. Den centrala definitionen i
svensk kulturarvspolitik är den som presenteras i slutbetänkandet .XOWXUSROLWLNHQV
LQULNWQLQJ där kulturarv definieras som ” … immateriella begrepp som religion, språk,
historia, traditioner, livsformer, idéer och samhällsstrukturer samt de fysiska uttryck
människans verksamhet givit upphov till i form av konstverk, litteratur, film, foto, föremål,
byggnader, fornlämningar, anläggningar och kulturlandskap”.177 Så som vi tolkar detta citat
placeras dagstidningar in under litteratur vilket säkert inte är en självklarhet för alla. Än
mer diskutabelt är det att benämna vissa av de andra typer av material som innefattas av
pliktleveransen för litteratur, då tänker vi exempelvis på okatalogiserat tryck som består av
bl a busstidtabeller och reklamblad. Den definition som kulturarv ges ligger alltså till grund
för de motiv som sedan åkallas för dess bevarande.

Vi har tidigare i avsnitt 3.1.2 tagit upp vetenskapliga och sociala motiv för bevarande av
kulturarv och dessa kan skönjas i intervjumaterialet. Det är särskilt det vetenskapliga
motivet, d v s att kulturarv utgör ett viktigt källmaterial för forskningen och därför bör
bevaras för att forskarna ska kunna skapa kollektiv kunskap ur vårt förflutna, som betonas
av informanterna. Wising nämner just forskningstraditionen i Göteborg som ett motiv för
tidningarnas fortsatta bevarande vilket för KTB:s del innebär att de bevarar dagstidningar
trots att de inte har något egentligt bevarandeansvar. Dagstidningarnas betydelse för
forskningen är något som även Smith och Stoker tar upp. Smith hävdar att användandet av
dagstidningar för forskningsändamål har ökat i England vilket han tror är symptomatiskt
även för andra länder och han nämner en rad forskningsområden där dagstidningar är en
värdefull källa såsom historia, samhällskunskap och medievetenskap.178 Stoker anser att
dagstidningar framförallt har ett historiskt värde som informationskälla.179 De sociala
motiven som Anshelm tar upp och vilka grundar sig i det vetenskapliga har vi inte så tydligt
kunnat se i intervjumaterialet. Det främsta sociala motivet, det didaktiska, som handlar om
människors behov av den kunskap som kan utvinnas ur kulturarv för att uppnå bildning och
en gemensam förståelse av det förgångna, menar vi ändå kan uttydas. I det empiriska
materialet som helhet, d v s både texter och intervjuer, betonas det att dagstidningarna är en
viktig källa för forskningen och vi menar att det didaktiska motivet blir en följd av detta.
Forskningen har inget egenvärde i sig utan syftar till att generera kunskap som samhället
sedan ska kunna ta del av för att t ex uppnå bildning och en gemensam förståelse av det
förgångna. Däremot är det inte lika lätt att åberopa det integrativa, emancipatoriska eller
estetiska motiven när det gäller dagstidningar. För oss förefaller det exempelvis märkligt att
tala om dagstidningar såsom en källa till skönhetsupplevelser.

Beckman nämner bl a kulturarvets helgd som ett traditionellt motiv för bevarande men att
det i dagens samhälle är ett otidsenligt motiv som inte nämns i kulturarvspolitiken.180 Vi får
känslan av att det dock lever kvar och att kulturarvet som här representeras av
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dagstidningar uppfattas som heligt. Det vi menar är att bevarandet inte verkar ifrågasättas,
informanterna har i vissa fall uttryckt att bevarandet av dagstidningar är förknippat med en
hel del besvär men ifrågasätter inte huruvida de överhuvudtaget bör bevaras eller inte.

Vi anser att det visst är befogat att ifrågasätta och diskutera varför dagstidningar i
originaltryck bevaras för all framtid. Vad menas med det vaga uttrycket all framtid? Det är
inte lätt för ett bibliotek att sköta en så stor uppgift under så oklara premisser när
verksamheten samtidigt rymmer en rad andra områden. Bevarandet av dagstidningar är
förknippat med stora ekonomiska resurser både i form av magasin och personal och
dessutom är det inte säkert att de överhuvudtaget kommer att kunna användas eftersom de
enligt informanterna faller i trasor så fort man rör vid dem.

Dagstidningars egenskaper såsom innehållets flyktiga karaktär, sensationalism, partiskhet
samt felaktigheter beroende på den snabba produktionen har bidragit till tidningarnas lägre
status i förhållande till exempelvis monografier. Dessa argument har genom tiderna använts
som motiv för att inte bevara dagstidningar. T. F. Mills resonerar kring detta och påpekar
att den akademiska världen har förbisett tidningar som en historisk källa just på grund av
dessa egenskaper. Han menar vidare att det istället är en del av tidningarnas värde. De
registrerar händelser med en unik omedelbarhet och dessutom visar de upp sociokulturella
attityder och partiskheter i sitt historiska sammanhang.181 Wising ger uttryck för liknande
ståndpunkter då hon menar att tidningar är en fantastisk källa för att spegla samtiden och att
de till skillnad från monografier är omanipulerade och icketolkade. Vi tolkar det som att
hon menar att tidningar är mer direkta och inte lika genomarbetade och färgade av
upphovsmannen som monografier. Argument som använts som motiv mot ett bevarande
kan således vändas till publikationstypens fördel och tala för ett bevarande.

De motiv vi tidigare nämnt för ett bevarande av dagstidningar är främst förknippade med
innehållet. Även formen har dock kvaliteter vilket innebär att man inte hur som helst kan
göra en konvertering till en annan textbärare. Formen blir då en annan och den ursprungliga
formens egenskaper går automatiskt förlorade, vilket utgör ett motiv till varför
dagstidningar bör bevaras även i originaltryck. Detta förespråkas av Tanselle som motiverar
det med att den fysiska formen är betydelsefull för hur läsaren upplever en text. Han drar
sitt resonemang ännu längre och anser att detta motiv ligger till grund för ett bevarande av
så många exemplar som möjligt. Det kan vara ytterst små skillnader mellan exemplaren
men han menar att dessa är tillräckliga för att motivera ett bevarande.182 Utifrån denna
ståndpunkt förefaller det tydligt att man inte kan tala om att göra ett urval utan alla
originaltryck bör bevaras. Vi har inte heller i intervjumaterialet stött på åsikter som tyder på
att ett urval vad det gäller dagstidningar vore ett alternativ. Mannerheim påpekar att det
aldrig talats om att göra ett urval, tvärtom menar han att man i Sverige blivit bättre på att
spara tidningarnas olika former bl a editioner och löpsedlar. Nilsson tycker att det vore
farligt att ge sig in i en diskussion om urval eftersom han menar att det inte finns någon
kompetens att avgöra vad som i så fall ska bevaras. Han menar att det är omöjligt att veta
vad som kommer att efterfrågas om hundra år och vill inte lägga den typen av etiska eller
moraliska aspekter på materialet.
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Ett övergripande problem vid bevarande av olika typer av material har att göra med
förvaring av dessa. Vad gäller dagstidningar är detta tydligt då format och kvantitet anges
som faktorer vilka försvårar ett bevarande. Olsson anser att ett problem med bevarande av
dagstidningar är att de är skrymmande och angående kvantiteten betonar Nilsson att det inte
enbart är originaltrycken som bevaras utan även editioner och löpsedlar. Han anger som ett
exempel att det vissa dagar kan vara upp till 35 olika löpsedlar per edition, bara i Skåne. En
följd av format och kvantitet blir att det krävs stora utrymmen för att magasinera
tidningarna och utrymmesproblemet betonas framförallt av Nilsson eftersom det i Lund
börjar bli problematiskt att få plats med det material som enligt pliktexemplarslagen måste
bevaras. För att komma till rätta med detta problem har man haft funderingar på att göra sig
av med de utländska dagstidningarna. LUB försöker även lösa utrymmesfrågan på längre
sikt genom att bygga nya magasin.

Oavsett de egenskaper dagstidningar besitter är det de förhållanden under vilka de förvaras,
främst klimatet, och sättet på vilket de hanteras som påverkar materialets livslängd. Rent
generellt menar Mannerheim att vårt svala klimat underlättar bevarandet då de kemiska
processer som bryter ned papper är temperaturberoende. Det faktum att klimatet i Sverige
inte heller karakteriseras av särskilt stora temperaturskillnader är också en fördel. I
intervjumaterialet är Nilsson den informant som tar upp miljön i magasinen som ett
problem då han säger att miljön i magasinen i Hög är mycket dålig eftersom där varken
finns uppvärmning eller ventilation. Detta förvånar oss eftersom de förhållanden som råder
vid förvaring är av stor betydelse för att dagstidningar i originaltryck ska bevaras. Om
miljön inte är tillräckligt ändamålsenlig blir det snarare en fråga om att förvara än bevara.
KB har inte samma problem och det konstateras i rapporten )|UYDUD�I|U�DWW�EHYDUD� där
förvaringen av KB:s samlingar utreds, att miljön i magasinen i Bålsta är god.183 Även
hanteringen av dagstidningar sliter på materialet vilket är extra problematiskt när det gäller
ett så känsligt papper. Transporter till och från magasin och läsesalar samt själva
bläddrandet bidrar till slitage av originalen. För att undvika detta är man på både KB och
LUB mycket restriktiva med att låna ut originaltrycken, vilket vi tolkar som att de lägger en
större vikt vid att bevara än att tillhandahålla.

Just denna grundläggande motsättning i bibliotekens ansvarsområde vad det gäller att
bevara material och tillhandahålla detsamma uppmärksammas i intervjun med Mannerheim
som påpekar att det i synnerhet är ett problem vad det gäller dagstidningar p g a den dåliga
papperskvaliteten. Han har tidigare tagit upp denna problematik bl a vid ett IFLA-
symposium som hölls i London 1987 då bevarandet av dagstidningar diskuterades. Där
betonar han att motsättningen mellan bevarande och tillhandahållande är av större vikt för
ett nationalbibliotek och att den grundläggande orsaken till detta är dess uppdrag att bevara
den nationella litteraturen, och då huvudsakligen den tryckta, för kommande generationer.
Dessutom har nationalbiblioteket ytterligare ett ansvar som särskiljer det från exempelvis
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universitetsbibliotek och det är att tillgodose alla olika typer av användare, inte enbart
studenter och forskare, med material som inte finns tillgängligt någon annanstans i landet.
Därför är det än mer viktigt att det material som bevaras på ett nationalbibliotek också kan
användas. Motsättningen mellan bevarande och tillhandahållande är mycket problematisk,
menar Mannerheim, eftersom det inte finns någon mening med att bevara material inför
framtiden om ingen kan använda det.184 Problemet uppmärksammas också av Nilsson då
han berättar att delar av samlingen i Lund är i så dåligt skick att de knappt kan flyttas och
än mindre tillhandahållas. Han menar att detta är en besvärlig situation och att man bör
fråga sig varför biblioteken bevarar och för vem.

Som vi ser det är det tydligt att man hela tiden måste avväga mellan bevarande och
tillhandahållande och att det är svårt att åstadkomma en likvärdig kvalitet på de båda. I
denna intressekonflikt anser vi att tillhandahållandet ofta kommer lite i skymundan, något
vi tycker borde ifrågasättas. Varför ska dagstidningar bevaras om ingen ändå kommer att
kunna använda dem? Bevarar man för bevarandets skull? Vad är det som säger att dagens
användare har mindre rätt att ta del av materialet än en hypotetiskt mycket betydelsefull
framtida användare? Vad är det överhuvudtaget som säger att dagstidningarna kommer att
kunna användas?

I intervjun menar Mannerheim att ” … en tidning som är en sådär 40-50 år gammal, du NDQ
inte bläddra i den utan att det blir revor. Hur försiktig du än är”. Hur länge är det då rimligt
att bevara dagstidningar?

 Detta är inget som vi anser oss ha fått ett tillfredsställande svar på, förmodligen eftersom
det inte går att uttala sig om. Dels vet man inte rent praktiskt hur länge papperet kommer
hålla men också för att det är vanskligt att sätta något slutdatum för hur länge det ska
bevaras. Det vore samma sak som att säga att det efter detta datum inte längre är av värde.
Följden blir att man uttrycker sig i ganska vaga termer där ”för all framtid” är ett uttryck
som används som definition av tidsaspekten. Det är svårt att ha någon egentligen
uppfattning om vad detta innebär och i artikeln 0nO��PHQLQJ�RFK�PHGHO�Sn
IRUVNQLQJVELEOLRWHNHQ uppmärksammar DuRietz bl a uttryckets vaga betydelse och anser att
det behöver definieras. Han menar att det inte verkar finnas någon konkret uppfattning om
dels vad begrepp som ”’framtiden’, ’eftervärlden’, ’kommande släkten’” innefattar och dels
på vilket sätt som materialet kan komma att vara intressant i framtiden.185  Det här anser vi
vara ett stort problem inom bibliotekens kulturarvsbevarande uppgift då det knappast
gagnar en verksamhet att ha så otydliga riktlinjer.

Allt bevarande kostar pengar vare sig det handlar om ett bevarande av originaltryck eller
konvertering till ett nytt medium såsom mikrofilm eller digitalt format, och den
ekonomiska faktorn är ett grundläggande problemområde vilket vi har kunnat identifiera i
det empiriska materialet. Bevarandet av dagstidningar är kostsamt ur flera aspekter varav
förvaring redan berörts. Wising tar också upp att tidningshanteringen är resurskrävande
såtillvida att det krävs personal vid hanteringen vilket i sin tur genererar kostnader. För
KTB:s del var det från början tänkt att den publika verksamheten rörande dagstidningar
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skulle kunna bedrivas som självservice vilket visat sig omöjligt då användarna behöver
hjälp både med att ta fram mikrofilm samt att sköta läsapparaterna. Ekonomin är ett
problem även vad gäller digitalisering, där KB har knappa resurser. För KB:s del innebär
det att digitalisering till största delen sker i projektform, något som i sin tur leder till en
brist på långsiktighet och kontinuitet.

Vi anser att det är ett stort problem då detta förfarande inte främjar en utveckling mot
digitalisering som en strategi för ett långsiktigt bevarande. För att den ska göra det krävs
reguljära pengar något som även Olsson tar upp. Han har önskemål om att KB ska få
löpande anslag för digitalisering på samma sätt som de nu får till mikrofilmningen. I sin
bok 'RXEOH�)ROG uttrycker Baker farhågor om att digitalisering kommer att sluka alla
resurser som är avsedda för bevarande. Vi kan, utifrån vårt empiriska material, inte se att
det i dagsläget finns fog för en sådan oro i Sverige. Den enda av informanterna som ger
uttryck för att resurser från andra bevarandestrategier bör läggas på digitalisering är
Mannerheim. Som en tanke inför framtiden anser han att man eventuellt skulle kunna flytta
pengar från mikrofilmning till digitalisering av dagstidningar.

Något som man bör ha i åtanke då den ekonomiska aspekten diskuteras är att verkligheten
för samtliga bibliotek är att deras enda uppgift inte består i att bevara och tillhandahålla
dagstidningar. Biblioteken har även andra ansvarsområden och uppgifter som genererar
kostnader vilket som vi tidigare nämnt inneburit problem i LUB:s fall. Nedskärningar i
budgeten i kombination med ett ökat antal reservexemplar som ska bevaras har lett till att
tidningsverksamheten påverkats. Följden har blivit minskade öppettider, starkt begränsad
möjlighet till fjärrlån samt personalminskningar.186 Pengarna ska således fördelas över en
rad områden där det är svårt att skilja ut något som viktigare än de andra. Wising ger
uttryck för detta när hon berättar att man vid Göteborgs UB satsat på tidningar genom att
flytta dem från lagret på Hisingen till centrala KTB. Hon säger att ”det gäller att avväga,
det är många intressen som ska ha sitt av de knappa resurser som man har”.

Även bevarandeansvaret kan ses som ett problem i det fall då ett bibliotek blivit ålagt detta
men har knappa resurser vilket är fallet för LUB. Enligt Nilsson kostar bevarandet av
pliktexemplaren för Lunds del mellan sju och åtta miljoner per år men det statliga bidraget
uppgår enbart till ca en halv miljon. Den resterande summan bidrar universitetet med vilket
Nilsson ser som ett problem då universiteten finansieras av Utbildningsdepartementet, som
inte är intresserat av den kostnad det innebär att bevara och tillhandahålla pliktexemplaren.
I tidningen 'DJHQV�IRUVNQLQJ�berör journalisten Beata Arnborg denna problematik och det
framgår att det både i Lund och Uppsala finns önskemål om att kulturarvet borde
finansieras av staten, och då lämpligen av Kulturdepartementet, istället för att ligga under
respektive universitets ansvarsområde.187 Hela det här resonemanget tydliggör det faktum
att kulturarv är ett lågt prioriterat område inom politiken vilket även helt nyligen
konstaterats i den tidigare nämnda DigiCULT-rapporten.188
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Papper har sedan länge använts som ett sätt att förmedla text och bild och är därför så
intimt förknippat med detta att det kan vara svårt att skilja dem åt. I detta sammanhang ser
vi det emellertid som en bevarandestrategi eftersom papperet endast är ett sätt att fånga upp
text och bild, vilket även låter sig göras m h a andra textbärare, exempelvis mikrofilm.
Eftersom originaltrycket så självklart utgör den ursprungliga formen betraktas dess fördelar
oftast i förhållande till andra bevarandestrategier, något vi märker i intervjumaterialet då
informanterna inte nämner några egentliga fördelar med papper. En grundläggande nackdel
som informanterna ger uttryck för är dock tidningspapperets dåliga kvalitet och de
konsekvenser det får för bevarandet, bl a Mannerheim påtalar att tidningspapperet är det
sämsta papperet. Anledningen till detta är att man sedan mitten av 1800-talet använder trä
istället för lump vid papperstillverkningen, vilket försämrar kvaliteten betydligt. I och med
papperets snabba åldrande har olika tekniker tillämpats för att i mesta möjliga mån bevara
papperet men i Sverige har papperskonservering inte ansetts vara ett alternativ, eftersom det
är alltför resurs- och kostnadskrävande när det gäller dagstidningar. Olsson är av den
åsikten att det är omöjligt att rädda tidningar i original eftersom det rör sig om för stora
massor. Dock kan det faktum att tillhandahållandet är ytterst begränsat ses som ett sätt att
konservera papperet, vilket stämmer överens med hur både Mannerheim och Olsson
resonerar. Det förefaller också vara utifrån denna policy man arbetar på KB då
originaltrycken endast i ytterst få fall lånas ut. Nilsson nämner inte begränsningar i
tillhandahållandet som ett sätt att bevara papperet men vi tycker oss ändå kunna utläsa detta
utifrån det faktum att användarna mycket sällan får tillgång till originalen.

Bevarande på mikrofilm innebär att innehållet hos en textbärare konverteras till film. I vår
undersökning är den ursprungliga textbäraren papper som filmas i syfte att bevara papperet
samtidigt som innehållet fortfarande kan tillhandahållas, fast nu i form av film. Att
originaltrycken skyddas från slitage är naturligtvis en av fördelarna med mikrofilm vilket
exempelvis Nilsson betonar. En annan fördel som framkommer i intervjumaterialet är att
det i jämförelse med originaltryck är platsbesparande. Wising anser att mikrofilm är en
enkel och okomplicerad teknik jämfört med nya medier och tror att det är anledningen till
att det har stått sig under så många år. Vi tolkar det som att hon menar enkel och
okomplicerad när det gäller att bevara den och att man inte kommer behöva vara orolig för
att informationen inte går att läsa i ett längre tidsperspektiv. Detta har i sin tur att göra med
det som Willis i sin rapport nämner som mikrofilmens stora fördel, nämligen att det är ett
stabilt medium som länge använts bl a i syfte att bevara, vilket innebär att det finns
utarbetade standarder exempelvis vad det gäller kvalitet.189 Wising poängterar också att
mikrofilmen är fördelaktig såtillvida att den exakt återger originaltrycket och säger att ”Det
är precis rätt upp och ner, inget är borttaget”. Vi tolkar det som om att det är innehållet hon
menar när hon uttrycker sig på detta sätt och tycker att det är diskutabelt eftersom färg är en
del av innehållet i originaltrycket som inte återges på mikrofilm. Denna typ av
oreflekterade uttalanden är precis det som Tanselle uppmärksammar i diskussionen kring
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vad som egentligen bevaras och som vi har velat spegla i avsnitt 3.4. Han ställer sig kritisk
till de som inte reflekterar över vad en överföring av information från en textbärare till en
annan innebär och menar att det i längden leder till att originalformatet inte värderas såsom
det borde.190

Detta leder oss in på de nackdelar som förknippas med mikrofilm och där anser
Mannerheim att det faktum att mikrofilm inte är i färg samtidigt som det blir alltmer färg i
tidningarna är att betrakta som den största nackdelen. Det finns visserligen färgmikrofilm
men det är inget som används i någon större utsträckning i Sverige eftersom den har sämre
hållbarhet än den svartvita filmen. Dessutom blir det problem vid framställning av kopior
då färgåtergivningen inte är tillfredsställande. Just detta att varje kopiering av filmen
resulterar i en sämre kopia anger Mannerheim som ett generellt problem med mikrofilm.
Vid varje kopiering försämras upplösningen och dessutom blir kontrasten högre vilket kan
leda till att en del information går förlorad. Även Olsson påpekar att bildkvaliteten på
mikrofilm inte alltid är så bra och att mycket i tidningarna går förlorat. Mikrofilmning
innebär dessutom en stor ansträngning för originalmaterialet. Om tidningarna är bundna i
lägg måste de skäras sönder och även då så inte är fallet är enbart den ofrånkomliga
hanteringen vid mikrofilmning påfrestande.191

En fördel som framhålls är att mikrofilm är lätt att hantera i jämförelse med originaltryck
och Olsson menar att de flesta användare är nöjda med mikrofilm. Även Nilsson upplever
att användarna nöjer sig med mikrofilm och i de fall han fått klagomål ifrån användare rör
det sig om problem med att sätta in mikrofilmen i läsaren och att det är ansträngande för
ögonen att läsa ifrån filmen. Han menar dock att det är fysiskt ansträngande, om än på ett
annat sätt, att läsa stora otympliga tidningslägg.

Vi ifrågasätter huruvida denna inställning är baserad på lösa antaganden eller om det har
kunnat beläggas genom någon större användarundersökning. Den enda
användarundersökning vi har kommit i kontakt med är den studie som genomfördes vid
LUB 1998 och som vi tidigare tagit upp i avsnitt 1.2. I den framkom det att flera av
respondenterna upplevde det som svårare att använda mikrofilm än tryckta tidningar, dels
på grund av att det är tröttande för ögonen men även för att de upplevde det som svårare att
få ett sammanhang i texten då det inte är möjligt att bläddra på samma sätt som i ett
originaltryck.

Att digitalisera olika typer av material har på senare tid möjliggjorts som en följd av den
tekniska utvecklingen. I de flesta fall då digitalisering använts är syftet främst att underlätta
och förbättra ett tillhandahållande. Det är också tillhandahållandet som framhålls som
digitaliseringens största fördel, bl a Nilsson menar att det blir mycket lättare att söka i
materialet och att användaren därmed kan hitta fram till den efterfrågade sidan eller
datumet utan att behöva leta igenom hela filmen. Dessutom påpekar han att vissa detaljer
med teknikens hjälp kan bli bättre än vad som är fallet i originalet eftersom man kan
förstora och åstadkomma en bättre skärpa. Mannerheim ser en möjlighet att få en bättre
färgåtergivning och han lyfter också fram det som han anser vara den stora skillnaden
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mellan mikrofilmning och digitalisering nämligen att vid digitalisering kan man få en kopia
som innehållsligt inte bara ligger närmare originalet utan är en exakt återgivning. En annan
typ av fördel betonas av Nilsson som tycker att det är viktigt att bibliotek kan visa upp vad
de har i sina samlingar, vilket underlättas av att de finns bevarade digitalt. Detta leder oss in
på vad som tidigare togs upp i avsnitt 3.3.3, d v s vad en digitalisering innebär för
bibliotekens samlingar. Där menar Mannerheim att en digitalisering kan innebära en ökad
efterfrågan på originalet, i synnerhet om digitaliseringen är av dålig kvalitet, vilket då leder
till ökad användning och förslitning.192 Här kan vi se att en digitalisering kan få mer eller
mindre positiva konsekvenser för bibliotekens samlingar.

Den mest uppmärksammade nackdelen med ett digitalt bevarande ligger i samma fenomen
som överhuvudtaget har möjliggjort det, nämligen den tekniska utvecklingen. Eftersom den
går så snabbt föråldras tekniker och lagringsmedier mycket fort vilket kan göra det omöjligt
att komma åt informationen. Om en digitalisering överhuvudtaget ska kunna ses som en
bevarandestrategi är det nödvändigt att kunna återskapa informationen och detta finns det
olika tekniker för. Mannerheim anser emulering vara den mest lovande lösningen men tror
att det blir nödvändigt att även använda migrering till viss del eftersom vissa filer är svårare
att emulera. I de flesta studier vi tagit del av är inte emulering aktuellt som ett alternativ,
förmodligen för att det är tekniskt mer avancerat och kräver att de ursprungliga filerna är
skapade i ett format med ett visst mått av standardisering.

Ett annat problem som aktualiseras när det gäller digitalisering i och med dess möjlighet att
sprida åtkomsten till material på ett helt annat sätt än vad som låter sig göras m h a andra
bevarandestrategier är upphovsrätten. För att undkomma detta har man i projekt TIDEN
digitaliserat tidningar utkomna främst mellan 1640 och 1860. I Sverige är det tillåtet för
bibliotek att digitalisera dagstidningar utan tillstånd från upphovsmännen, men det
digitaliserade materialet får endast tillhandahållas i forskningssyfte.193 Olsson tror att om
man skulle börja digitalisera dagstidningar fortlöpande och dessutom göra de sökbara så
skulle det på ett helt annat sätt bli ekonomiskt intressant för tidningarna. Det skulle
innebära en konkurrenssituation eftersom Presstext och Mediaarkivet, som är tidningarnas
egna databaser, erbjuder samma tjänst. Eftersom de gör det mot betalning skulle det
innebära en förlorad intäkt. Nilsson föreslår att det potentiella problemet skulle kunna lösas
antingen genom att begränsa tillhandahållandet eller att fördröja det några månader.

Det råder delade meningar om huruvida digitalisering är en bevarandestrategi vilket också
tydligt speglas i intervjumaterialet. Detta beror på att det inte anses vara ett tillräckligt
stabilt medium för att garantera ett långsiktigt bevarande, en osäkerhet som Wising ger
uttryck för. Mannerheim däremot tycker att digitalisering är den bästa och enklaste
lösningen och ser det som en bevarandestrategi. Han menar att det är vanligt att det talas
om digitalisering som en bevarandestrategi men att det endast är det i de fall då
digitaliseringen är av så pass hög kvalitet att den klarar inte bara ett tillhandahållande utan
också ett bevarande. Mannerheim menar att man på KB nu klarar av att göra
digitaliseringar som är av så hög kvalitet att de kan ligga till underlag för ett bevarande. För
att uppnå denna goda kvalitet är det viktigt att bygga upp strategier för digitalisering där det
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långsiktiga bevarandet vägs in. Olsson tycker att digitalisering indirekt kan ses som en
bevarandestrategi eftersom det skyddar originalet i de fall då användaren nöjer sig med den
digitala versionen.

����)UnJHVWlOOQLQJ��

9DG�NDQ�L�GHW�HPSLULVND�PDWHULDOHW�XWOlVDV�NULQJ�KXU�HWW�IUDPWLGD�EHYDUDQGH�DY
GDJVWLGQLQJDU�NRPPHU�DWW�VH�XW�L�6YHULJH"

Det är inte lätt att uttala något om ett framtida bevarande av dagstidningar och därför är det
endast informanternas tankar och åsikter som vi kan stödja oss på här. Den gängse
uppfattningen bland dem är att det kommer ta ytterligare ca 15 år att slutföra den
retrospektiva mikrofilmningen. Wising tror att mikrofilm kommer att vara den rådande
bevarandestrategin även i framtiden och pekar på det faktum att läsarna hela tiden utvecklas
och moderniseras som ett tecken på att det finns en tro på mikrofilm som fortsatt
bevarandestrategi. Mannerheim tror däremot att det i framtiden kommer satsas enbart på ett
digitalt bevarande och han påtalar vikten av att bygga upp en långsiktig plan för detta
arbete. Han ser ett samarbete mellan bibliotek, arkiv och museer som något önskvärt och
ger exempel på vad ett sådant samarbete skulle kunna resultera i. Vid en sökning på
Strindberg skulle användaren få tillgång till allt material som är förknippat med Strindberg,
exempelvis fotografier, handskrifter, arkivmaterial, målningar och tryckta böcker.194

Mannerheim tror även på möjligheten att arbeta tillsammans med tidningarna och få en
digital leverans som sedan kan bevaras. Han påtalar dock att det kan bli vissa problem med
vilket format som ska användas då det är viktigt att det är autentiskt, d v s att det ligger nära
den fysiska tidningen och dessutom gärna sökbart. Det kan vara lite svårt att förena dessa
båda kvaliteter eftersom den digitala fil som tidningen existerar i före tryckning inte är
sökbar. Olsson anser att bevarandet av dagstidningar i framtiden bör ske på samma sätt som
idag, d v s genom fortsatt mikrofilmning och bevarande av originaltrycken. Detta motiverar
han med den osäkerhet som enligt honom råder kring det digitala bevarandet.

����6XPPHULQJ

I detta kapitel har vi utifrån undersökningens frågeställningar analyserat det empiriska
materialet. Gällande den första frågeställningen kan vi konstatera att de huvudsakliga
motiven för ett bevarande av dagstidningar är bevarandeansvaret, som åligger KB och
LUB, samt det faktum att dagstidningar är en del av ett kulturarv främst p g a att de utgör
ett värdefullt källmaterial.�Dessutom är dagstidningens egenskaper, exempelvis att den
registrerar händelser med en unik omedelbarhet, ett motiv för dess bevarande. De motiv
som hittills nämnts är förknippade med innehållet men även formen motiverar ett
bevarande. Vissa kvaliteter går förlorade vid en konvertering och det är därför viktigt att
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bevara dagstidningen i sin ursprungliga form d v s originaltryck. Den andra
frågeställningen besvaras genom att fastslå att förvaring och hantering utgör ett
övergripande problem som berör bevarande av dagstidningar. Ett annat problem är den
grundläggande motsättningen i bibliotekens ansvarsområde vad det gäller att både bevara
och tillhandahålla material. Det vaga uttrycket ”för all framtid” som definierar hur länge
dagstidningarna ska bevaras är ett övergripande problem för biblioteken i deras uppgift som
kulturarvsbevarare, då det innebär att riktlinjerna för verksamheten blir otydliga. Vidare är
ekonomin otvetydigt ett problem på en mängd olika områden bl a digitalisering. En brist på
ekonomiska resurser kan göra att bevarandeansvaret upplevs som ett problem vilket är
fallet för LUB. Undersökningens tredje frågeställning rör för- och nackdelar med olika
bevarandestrategier och tekniker. Eftersom originaltrycket så självklart utgör den
ursprungliga formen är det svårt att se fördelarna med det annat än i förhållande till andra
bevarandestrategier. Papperets största nackdel är att det i dagstidningarnas fall är av så
dålig kvalitet att det inte tål påfrestningar såsom åldrande och hantering. Mikrofilm är
positivt i den bemärkelsen att det är platsbesparande i jämförelse med originaltryck, det
bygger på en teknik som är stabil och därmed okomplicerad att bevara och dessutom
innebär en mikrofilmning att originaltrycken skyddas. Nackdelar med mikrofilm är att den
ej återger färg och att kvaliteten försämras vid varje kopiering. Det som i första hand är
positivt med digitalisering är att det innebär ett förbättrat tillhandahållande. Dessutom ger
det en förbättrad sökbarhet samtidigt som det blir lättare att distribuera materialet. En annan
fördel är att resultatet vid en digitalisering blir en exakt återgivning av originalet bl a vad
det gäller färgåtergivning. Den största nackdelen med digitalisering är att det digitala
mediet är för instabilt för att det ska kunna garantera ett långsiktigt bevarande. Ytterligare
en nackdel är att det kan bli problem med upphovsrätt. Den sista frågeställningen berör hur
ett framtida bevarande av dagstidningar kan komma att se ut i Sverige. Här kan vi
konstatera att tre av informanterna tror på mikrofilm som fortsatt bevarandestrategi
parallellt med ett bevarande av originaltrycken. Den fjärde informanten är av den åsikten att
det i framtiden enbart kommer att satsas på ett digitalt bevarande. Han förespråkar ett
samarbete med utgivarna som en möjlighet att få en digital leverans av tidningen som sedan
kan bevaras.

Sammanfattningsvis vill vi poängtera att en av bibliotekens främsta uppgifter är att
tillhandahålla material vilket inte är möjligt om det är i ett alltför dåligt skick. Att
uppmärksamma problematik som förknippas med ett bevarande är därför av värde, då det
ökar chanserna att tillhandahålla samlingarna. Vi anser att ökad kunskap om bevarande av
olika material och publikationstyper leder fram till ett bättre och mer långsiktigt bevarande
generellt. Då fokus vad det gäller diskussion och forskning i stor utsträckning ligger på
bevarande av monografier och digitalt material anser vi att det inom biblioteksvetenskapen
är motiverat att uppmärksamma bevarandet av publikationstypen dagstidningar.
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Syftet med denna undersökning har varit att identifiera och kritiskt diskutera problematiken
kring bevarande av dagstidningar i Sverige och i slutet av avsnitt 1.1 frågar vi oss också
vilka problem som förknippas med bevarande av dagstidningar och hur man har gått
tillväga i Sverige för att bevara desamma. Under genomförandet av denna undersökning
anser vi oss ha fått svar på detta vilket vi redogjort för i tidigare kapitel.

Vårt delsyfte har varit att föra en mer övergripande diskussion kring bevarande generellt,
där monografins särställning och de konsekvenser det medför för bevarandet av
dagstidningar synliggörs. Detta delsyfte grundar sig i att vi redan på ett tidigt stadium
konstaterade att bevarandet av dagstidningar uppmärksammas i liten utsträckning, främst i
Sverige men även internationellt. Vi ville ta reda på varför, om det var så att det rörde sig
om en bortglömd problematik eller om dagstidningar helt enkelt kommit i skuggan av andra
publikationstyper samt debatten om ett digitalt bevarande. Vi tycker inte att bevarandet av
dagstidningar kan sägas vara en bortglömd problematik men att det säkerligen kan upplevas
som det. Anledningen är att sedan beslut togs att mikrofilma dagstidningar i slutet på 70-
talet så har inte mycket hänt och den slutsats vi drar av det är att de ansvariga är nöjda med
den lösningen på problemet, åtminstone såtillvida att det inte finns något bättre alternativ.
Däremot kan vi säga att dagstidningar rent generellt kommer i andra hand i jämförelse med
andra publikationstyper och att det är monografin som är i fokus i diskussioner som rör
bevarande. Detta går att utläsa på flera ställen i vår undersökning, inte minst blir det tydligt
i de kulturarvspolitiska formuleringarna då det är litteratur och det litterära arvet som
poängteras. En annan tydlig indikation på monografins hegemoni är det rent praktiska
problem det inneburit för oss då den mesta litteratur vi använt oss av främst behandlar
problem förknippade med ett bevarande av böcker. Att den debatt som förs kring bevarande
till största delen rör digitalt material råder det ingen tvekan om och för att belägga detta
behöver man bara ytligt orientera sig i pågående forskning. Slutsatsen är att bevarandet av
dagstidningar riskerar att bli en bortglömd problematik då fokus ligger på bevarandet av
monografier samt digitalt material. Detta är något som verkligen belägger undersökningens
ämnesrelevans.

En metodologisk slutsats är att det råder en viss obalans i undersökningens empiri såtillvida
att den är av dels rent teoretisk, diskuterande karaktär och dels mer pragmatisk,
beskrivande. Detta sammantaget gör att det ibland blir problem att nå en syntes. Främst
gäller denna obalans förhållandet mellan litteraturstudien och intervjudelen och detta syns i
analysen då den första och andra frågeställningen främst lutar sig på litteraturstudien och
den tredje och fjärde på intervjuundersökningen.

En annan slutsats vi kommit till är att de olika strategierna och teknikerna som används för
att bevara dagstidningar inte motsäger varandra utan snarare fungerar kompletterande. Det
handlar inte om att finna den bästa strategin utav de som vi undersökt, det beror snarare på
sammanhanget och syftet vilken som är lämplig att använda. I och med digitaliseringens
inträde anser vissa att mikrofilm är en överspelad strategi vilket vi inte instämmer med.
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Vårt motiv till detta är att vi inte ser digitalisering, som den ser ut idag, som en
bevarandestrategi utan främst som ett sätt att tillhandahålla material. Problemet med att tre
bevarandestrategier tillämpas parallellt är hur resurserna ska fördelas. Är det rimligt att
lägga resurser dels på ett bevarande av dagstidningar i original, dels att mikrofilma dem och
bevara filmen och dels att digitalisera och därmed utarbeta tekniker för att långsiktigt
bevara det digitala innehållet?

För att eventuellt kunna utröna om någon av dessa strategier är bättre än de andra i ljuset av
ett långsiktigt bevarande krävs fortsatta studier. Exempelvis har det inte företagits särskilt
många vetenskapliga, i synnerhet kliniska, bevarandestudier och därför vet man helt enkelt
för lite om hur länge olika materialtyper håller under olika användartryck och
klimatologiska förändringar, vilket försämrar möjligheterna till ett långsiktigt bevarande.
Därför uppmanar vi avslutningsvis till fortsatt forskning kring samtliga bevarandestrategier
och inte enbart digitalisering.
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Syftet med denna undersökning har varit att identifiera och kritiskt diskutera problematiken
kring bevarande av dagstidningar i Sverige. Intresset för detta ämne väcktes då vi kom i
kontakt med Nicholson Bakers bok 'RXEOH�)ROG��/LEUDULHV�DQG�WKH�DVVDXOW�RQ�SDSHU där
han tar upp bevarande i allmänhet och bevarande av dagstidningar i synnerhet. Han
beskriver hur bibliotek, främst i USA, efter utförd mikrofilmning i stor utsträckning slängt
eller sålt originaltidningarna. Hans iakttagelser gjorde oss nyfikna på hur situationen ser ut i
Sverige. Undersökningen har utförts i form av en probleminventering vilken baserats på
intervjuer med fyra informanter i central position samt litteraturstudier. Ett delsyfte har
varit att föra en diskussion kring bevarande generellt, där monografins särställning och de
konsekvenser det medför för bevarandet av dagstidningar synliggjorts. Våra
frågeställningar har varit följande:

• Vilka motiv för ett bevarande av dagstidningar kan identifieras i det empiriska
materialet?

• Vilka övergripande problem, som berör bevarande av dagstidningar, kan identifieras i
det empiriska materialet?

• Vilka för- och nackdelar vad gäller olika bevarandestrategier och tekniker kan
identifieras i det empiriska materialet?

• Vad kan i det empiriska materialet utläsas kring hur ett framtida bevarande av
dagstidningar kommer att se ut i Sverige?

I en genomgång av tidigare studier framkom två saker, dels att tyngdpunkten i den aktuella
forskningen ligger på studier kring bevarandet av digitalt material, dels att bevarandet av
dagstidningar i liten utsträckning uppmärksammas. Detta stärker således undersökningens
ämnesrelevans.

Undersökningen är en deskriptiv studie som har skett med en kvalitativ ansats där
intervjuer kompletterats med litteraturstudier. I metodkapitlet motiveras detta val av metod
samt vårt urval av informanter. Dessa fyra hämtades ur biblioteksvärlden och två av dem är
verksamma vid KB, en vid LUB och en vid KTB. Intervjuerna genomfördes m h a en
intervjuguide som sammanställts utifrån frågeställningarna och materialet analyserades
sedan genom meningskoncentrering.

Därefter fördes en mer övergripande diskussion kring bevarande generellt. Begreppet
kulturarv definierades och motiv till dess bevarande utreddes närmare. Dessa knöts an till
det kulturarvspolitiska resonemanget och det framkom att de motiv som tidigare varit
gällande för ett bevarande av kulturarv inte längre stämmer överens med dagens definition
av begreppet och de värden som det tillmäts. Följden av detta blir att motiven kan verka
obestämda och motsägelsefulla. De institutioner i Sverige som har till uppgift att bevara
kulturarv presenterades kortfattat. Därefter beskrevs de bevarandestrategier som är de
rådande för dagstidningar i Sverige, d v s papper, mikrofilm och digitalisering. Slutligen
behandlades distinktionen mellan innehåll och form då den ligger till underlag för en
diskussion kring vad som egentligen bevaras vid en konvertering.
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Den mer generella bevarandediskussionen övergick sedan i en mer specifik diskussion
kring bevarande, knuten till publikationstypen dagstidningar i Sverige. Inledningsvis
beskrevs de specifika egenskaper dagstidningar besitter, vilka påverkar bevarandet och
skiljer dem från andra typer av publikationer. Editioner var här den egenskap som
behandlades utförligt. Vidare redogjordes för olika motiv som kan ligga till underlag för ett
bevarande där det vetenskapliga motivet, vilket bygger på att dagstidningar bör bevaras p g
a det rika källmaterial det utgör, är det dominerande. Därefter beskrevs kortfattat hur
bevarandet går till på tre bibliotek och en dagstidning. För att visa på vad som i Sverige
ligger till underlag för de tre bevarandestrategierna redogjordes för pliktleverans,
mikrofilmningsprogrammet och projekt TIDEN.

Efter att ha redovisat materialet från de fyra intervjuerna inleddes analys och diskussion,
där det empiriska materialet analyserades utifrån uppsatsens frågeställningar i syfte att
besvara dessa. Gällande den första frågeställningen konstaterade vi att de huvudsakliga
motiven för ett bevarande av dagstidningar är bevarandeansvaret som åligger KB och LUB
samt det faktum att dagstidningar är en del av ett kulturarv, främst p g a att de utgör ett
värdefullt källmaterial. Dessutom är dagstidningens egenskaper, exempelvis att den
registrerar händelser med en unik omedelbarhet, ett motiv för dess bevarande. De motiv
som hittills nämnts är förknippade med innehållet men även formen motiverar ett
bevarande. Vissa kvaliteter går förlorade vid en konvertering och det är därför viktigt att
bevara dagstidningen i sin ursprungliga form d v s originaltryck. Den andra
frågeställningen besvarades genom att fastslå att förvaring och hantering utgör ett
övergripande problem som berör bevarande av dagstidningar. Ett annat problem är den
grundläggande motsättningen i bibliotekens ansvarsområde vad det gäller att både bevara
och tillhandahålla material. Det vaga uttrycket ”för all framtid” som definierar hur länge
dagstidningarna ska bevaras är ett övergripande problem för biblioteken i deras uppgift som
kulturarvsbevarare, då det innebär att riktlinjerna för verksamheten blir otydliga. Vidare är
ekonomin otvetydigt ett problem på en mängd olika områden bl a digitalisering. En brist på
ekonomiska resurser kan göra att bevarandeansvaret upplevs som ett problem vilket är
fallet för LUB. Undersökningens tredje frågeställning rörde för- och nackdelar med olika
bevarandestrategier och tekniker. Papperets största nackdel är att det i dagstidningarnas fall
är av så dålig kvalitet att det inte tål påfrestningar såsom åldrande och hantering. Mikrofilm
är positivt i den bemärkelsen att det är platsbesparande i jämförelse med originaltryck, det
bygger på en teknik som är stabil och därmed okomplicerad att bevara och dessutom
innebär en mikrofilmning att originaltrycken skyddas. Nackdelar med mikrofilm är att den
ej återger färg och att kvaliteten försämras vid varje kopiering. Det som i första hand är
positivt med digitalisering är att det innebär ett förbättrat tillhandahållande. Dessutom ger
det en förbättrad sökbarhet samtidigt som det blir lättare att distribuera materialet.
Resultatet vid en digitalisering blir en exakt återgivning av originalet bl a vad det gäller
färgåtergivning. Den största nackdelen med digitalisering är att det digitala mediet är för
instabilt för att det ska kunna garantera ett långsiktigt bevarande. Ytterligare en nackdel är
att det kan bli problem med upphovsrätt. Den sista frågeställningen behandlade hur ett
framtida bevarande av dagstidningar kan komma att se ut i Sverige. Här konstaterades att
tre av informanterna tror på mikrofilm som fortsatt bevarandestrategi parallellt med ett
bevarande av originaltrycken. Den fjärde informanten är av den åsikten att det i framtiden
enbart kommer att satsas på ett digitalt bevarande. Han framhåller ett samarbete med
utgivarna som en möjlighet att få en digital leverans av tidningen som sedan kan bevaras.
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En slutsats vi kunde dra av vår undersökning var att bevarandet av dagstidningar riskerar att
bli en bortglömd problematik då fokus ligger på bevarandet av monografier samt digitalt
material. Vi kunde också se att de tre bevarandestrategier som används för dagstidningar
inte motsäger varandra utan snarare fungerar som kompletterande.
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%LODJD��,QWHUYMXJXLGH

'DJVWLGQLQJDU���HQ�GHO�DY�NXOWXUDUYHW"

Anser ni att dagstidningar är värdefulla att bevara? Varför? Varför inte?
Ska allt bevaras eller ska ett urval ske? Motivera.
Kan man och bör man bevara alla dagstidningar som utges? Varför? Varför inte?
Vad anser ni om metoden att slänga originaltryck efter mikrofilmning?

%HYDUDQGH�DY�GDJVWLGQLQJDU���SUREOHP"

Vad upplever ni som problematiskt med bevarande av dagstidningar? Rent generellt?
Praktiskt?
Anser ni att problemen förändrats - i så fall hur?
Anser ni att det är mer problematiskt att bevara dagstidningar än andra publikationer?
Varför?
Anser ni att allt som bevaras bör tillhandahållas? Slitage av originaltryck?

%HYDUDQGHDQVYDU

Vad anser ni att biblioteken har för roll i bevarandet av dagstidningar?
Vad anser ni om detta uppdrag?
Fungerar det?
Anser ni att det finns andra möjligheter?

%HYDUDQGHVWUDWHJLHU

Vilka för- och nackdelar anser ni finns med olika strategier och tekniker?
Papper
Mikrofilm
Digitalisering
Anser ni att digitalisering är en bevarandestrategi?

7DQNDU�NULQJ�IUDPWLGD�EHYDUDQGH�DY�GDJVWLGQLQJDU


