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Abstract: This master thesis is an attempt to analyze and 

compare the work being done to digitize the 

phonograph record collections of The National 

Library of Sweden (KB) and the Record archive of 

the Swedish Radio. Through interviews, official 

documents and newspaper articles the methods of 

digitization and the reasoning behind these methods 

are explored in order to answer the questions of what 

the purpose and goals of the digitization efforts are, 

what similarities and differences can be found in the 

digitization methods of the two archives, how these 

differences can be explained and how the digital 

files function as a representation of the analog 

object. The two archives are found to have a 

common goal of providing access to their collections 

through digitization, but the Royal Library has a 

greater emphasis on digitization as a means of 

preservation of the cultural heritage. This largely 

mirrors the overall objectives of the organizations. 

At present, both archives only digitize on demand, 

and choose not to scan the record covers. However, 

KB has a long term goal to digitize the entire 

collection, with covers. Overall, the Royal Library 

adhere more closely to archival standards and have 

better trained personnel. Neither of the archives are 

found to be fully utilizing the possibilities of 

digitization as a new way to represent the original 

objects, but are rather primarily adding a sound file 

to existing catalogs. 
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1 Inledning 

I det digitala medielandskap som har uppstått under de senaste tio, femton åren 

kan det kännas som en självklarhet att all musik som någon skulle kunna önska 

sig finns direkt tillgänglig att lyssna på via telefon eller dator på tjänster som 

Spotify och Youtube. Det är lätt att glömma bort den situation som förelåg 

under större delen av 1900-talet då den enda chansen att få höra sin 

favoritmusik var att själv köpa ett fysiskt exemplar i form av en 

grammofonskiva eller kassett, eller att hoppas att den skulle spelas i radio eller 

på TV. 

För den som söker efter lite äldre och ovanligare musik är det dock än idag inte 

självklart att den finns tillgänglig i digitalt format – för att musiken skall kunna 

spridas digitalt krävs det att den antingen finns utgiven i digitalt format på 

exempelvis CD, eller så får man hoppas att någon väljer att digitalisera den. I 

bästa fall är denna någon ett skivbolag med tillgång till masterbanden, men i 

många fall finns bara själva grammofonskivan att tillgå, och det beror då på 

tillgänglighet, ekonomiska resurser och efterfrågan vilka inspelningar som blir 

digitaliserade, vilken kvalitet dessa har och hur de tillgängliggörs. 

I egenskap av en skivsamlare sedan tonåren som ofta försökt få tag på lite mer 

udda musik och gått bet via de officiella kanalerna så känns det extra intressant 

för mig att undersöka vad som görs för att bevara och tillgängliggöra denna i 

bibliotekskretsar ofta marginaliserade del av det svenska kulturarvet. Finns det 

någon plan för att genom digitalisering rädda de grammofonskivor som finns 

kvar i våra arkiv och bibliotek, vilka ofta har material som endast finns 

tillgängligt i analogt format? Vilka metoder använder man i så fall? Och hur 

fungerar dessa digitala kopior som ersättning för de ursprungliga skivorna? 

Det är nu länge sedan det var vanligt att låna eller lyssna på musik från analoga 

källor på svenska folkbibliotek, själv har jag inte stött på LP-skivor i ett vanligt 

bibliotek sedan början av 1990-talet, något som redan då kändes som lite av en 

anakronism. Även på radiostationer blir det alltmer ovanligt att hålla sig med 

en egen samling av fysiska bärare av musik. Det finns några kulturinstitutioner, 

däribland Svenskt Visarkiv som har kvar större samlingar, annars är det i stort 

sett bara Sveriges Radios grammofonarkiv och Kungliga bibliotekets 

audiovisuella samlingar som fortfarande finns kvar av de större skivarkiven. 

Dessa är å andra sidan några av de mest omfattande samlingarna i världen, 

även om Sveriges Radio i stort sett bara köper in digitala filer sedan några år 

tillbaka. Båda dessa institutioner bedriver dessutom digitalisering av sina 

analoga samlingar, vilket gör dem till de centrala aktörerna i den process som 

jag vill undersöka. 

Förutom att se på vad som görs, och hur, så var jag också intresserad av frågan 

om varför man har valt att digitalisera på det sättet man gör. Går det att se 

någon skillnad i arbetssättet beroende på vilket uppdrag och vilken målgrupp 

dessa institutioner har? 



 

2 

 

1.1  Problemformulering  

Tidigare forskning om digitalisering vid bibliotek och arkiv har till största 

delen handlat om textbaserade dokument, vilket är förståeligt eftersom det är 

den vanligaste typen av informationsbärare i dessa institutioner. Digitalisering 

av fonogram och audiovisuellt material tar betydligt mindre plats i den 

akademiska litteraturen trots att det är en typ av material som finns, eller har 

funnits, vid sidan av det textbaserade materialet i många bibliotek och arkiv 

sedan början av 1900-talet då tekniken för att spela in och upp ljud och bild 

började bli tillgänglig för allmänt bruk. 

Digitalisering av ljud och audiovisuellt material skiljer sig i väsentliga 

avseenden från digitalisering av rent textmaterial, bland annat genom att det till 

skillnad från en bok inte går att ta del av innehållet endast genom att betrakta 

själva informationsbäraren, utan det behövs teknisk utrustning som är anpassad 

till det aktuella formatet för att kunna spela upp det. Detta gör att den här typen 

av material blir extra känsligt för tidens tand eftersom de tekniska formaten 

avlöser varandra och uppspelningstekniken snabbt blir föråldrad och svår att 

reparera eller ersätta. Många typer av bärare för ljud och rörliga bilder har 

också visat sig degradera eller falla sönder, till den grad att de blivit helt 

ospelbara efter bara några decennier. Det har därför visat sig att det är 

angeläget och bråttom att börja digitalisera snarast för att överhuvudtaget 

kunna ta del av dessa typer av material i framtiden, och frågan om vilket 

material man väljer att digitalisera kan bli avgörande för vad som kommer att 

överleva.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att analysera och jämföra arbetet med digitalisering av 

grammofonskivor vid de två största skivarkiven i Sverige. 

De centrala forskningsfrågorna som jag vill ha svar på är: 

 Vilket syfte och mål har man med sitt digitaliseringsarbete? 

 Vilka metoder använder man i digitaliseringsprocessen, och vilka 

likheter och skillnader kan ses i metoder mellan arkiven? 

 Vad finns det för förklaringar till dessa val av metoder? Går det att se 

någon skillnad beroende på vilken typ av institution det är eller vilket 

uppdrag de har? 

 Vad säger valet av metoder om arkivens syn på grammofonskivan som 

kulturarvsobjekt? 

 Vilka konsekvenser får arkivens val av metoder för den digitala kopians  

informativa betydelse och funktion som ersättare för originalet?  
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1.3 Avgränsningar 

Jag har valt att begränsa min jämförande studie till två arkiv: KB:s 

audiovisuella samlingar och Sveriges Radios grammofonarkiv. Detta dels för 

att inte undersökningen skall bli alltför omfattande, men framför allt för att 

dessa två arkiv har en särställning som de absolut största och mest kompletta 

samlingarna av musik på grammofonskiva i Sverige. Jag har även valt att 

begränsa mig till just grammofonskivor som de fysiska ljudbärare vilka jag 

undersöker digitaliseringen av. Både Sveriges Radio och KB har även stora 

mängder ljudinspelningar på andra bärare, framför allt på olika typer av 

magnetband, men digitaliseringen av dessa medför helt andra överväganden 

både vad gäller teknik och metadata vilket formodligen skulle kunna fylla en 

egen uppsats. Med grammofonskivor menar jag här såväl de äldre så kallade 

stenkakorna som de lite nyare vinylskivorna, men inte fonografcylindrar (som 

redan finns antingen digitaliserade eller överförda till band vid båda arkiven) 

eller CD, som är ett digitalt format redan från början. Dock kommer många av 

dessa andra format att beröras i texten som jämförelse och kontext till 

digitaliseringen av grammofonskivor. 

1.4 Uppsatsens disposition 

Efter detta inledande kapitel kommer jag först att teckna en bakgrund till 

studien genom att kortfattat beskriva de två skivarkivens historia och 

nuvarande situation, göra en jämförelse mellan arkivens bestånd och redogöra 

för tidigare digitaliseringsinitiativ där de varit inblandade på något sätt. Sedan 

kommer en litteraturgenomgång där jag presenterar tidigare forskning som 

berör studiens kärnfrågor. Detta följs av ett teoriavsnitt där jag först tar upp 

digitalisering av kulturarvet och koncepten tillgängliggörande och bevarade, 

och sedan presenterar den teoretiska bakgrunden i form av Ivo Maroevics 

teorier om olika minnesinstitutioners syn på kulturarvsobjektet, och Lars 

Björks teori om den digitala representationen som ett boundary object vars 

informativa kapacitet avgörs dels av hur det representeras, och dels av 

användarens interaktion med det. Jag diskuterar även grammofonskivan som 

kulturellt objekt. I det sista avsnittet av teoridelen presenterar jag två metoder 

för att angripa digitaliseringsprocessen, massdigitalisering och kritisk 

digitalisering samt går igenom de olika stegen i digitaliseringsprocessen. I 

kapitel 5 tar jag upp de metoder som jag använt – en jämförande fallstudie som 

till största delen bygger på semistrukturerade intervjuer. Jag presenterar även 

mina informanter och diskuterar etiska överväganden. Kapitel 6 är sedan själva 

resultatdelen där jag beskriver digitaliseringsarbetet på de två arkiven uppdelat 

på de olika stegen i digitaliseringsprocessen. Detta följs av ett längre 

diskussions- och analyskapitel där jag återknyter till den teoretiska bakgrunden 

och applicerar den på mina resultat i syfte att få svar på forskningsfrågorna. 

Arbetet avslutas med en sammanfattning av hela uppsatsen. 
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2 Bakgrund 

2.1 KB:s audiovisuella samlingar 

Historia 

När det gäller musik så påbörjades Kungliga bibliotekets insamling av 

fonogram redan 1958. Den insamlingen byggde på frivilliga leveranser från 

grammofonbolagen och samlades in under det som då hette nationalfonoteket 

vid KB. 1979 bildades sedan Statens Ljud- och Bildarkiv (SLBA) och 

samlingarna överfördes till den nya myndigheten. Anledningen till att en ny 

myndighet skapades var att pliktlagen för audiovisuellt material trädde i kraft 

detta år, och KB var då inte utrustade för att klara av den typen av material. 

Pliktlagens införande innebar att i stort sett allt AV-material som gavs ut i 

Sverige från 1979 och framåt införlivades i samlingarna. Ljud- och bildarkivet 

lades sedan ner 2009 och samlingarna införlivades återigen med KB, under 

namnet Audiovisuella Samlingarna (Kungliga biblioteket & Svenska 

Filminstitutet, 2018). 

Uppdrag 

Det är regeringen som bestämmer vad Kungliga biblioteket skall ha för uppgift, 

och i KB:s förordning (SFS 2008:1421) står bland annat att KB: 

Ska främja den svenska forskningens kvalitet och en demokratisk samhällsutveckling 

genom att tillhandahålla källmaterial och en effektiv forskningsinfrastruktur.  

Och att: 

Myndigheten ska samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla fysiskt och digitalt 

material som behövs för att fullgöra myndighetens uppgifter. 

Förutom de allmänna uppgifter som anges i förordningen styrs verksamheten 

av ett antal lagar, där lagen om pliktexemplar (1993:1392) är den som framför 

allt styr verksamheten med grammofonskivor. Där står bland annat att för alla 

fonogram som framställts i mer än 50 exemplar, i Sverige eller utomlands, och 

som rör svenska förhållanden, skall ett exemplar lämnas till Kungliga 

biblioteket. Detta skall inkludera ”omslag, fodral, folder, broschyr och liknande 

mindre tillbehör som följer med varje exemplar när detta görs tillgängligt för 

allmänheten.” 

Regeringen har också möjlighet att ge Kungliga biblioteket mer specifika 

uppdrag, och att tilldela pengar som öronmärks för vissa syften, vilket 

meddelas i ett regleringsbrev som skickas ut varje år (Kungliga biblioteket, 

2019). På detta sätt kan regeringen bevilja pengar till specifika 

digitaliseringsuppdrag. En utredning från statskontoret (Statskontoret, 2012) 

konstaterade att KB hade blivit beroende av sådana tillfälliga bidrag för att 

finansiera digitaliseringsarbetet (detta gäller dock KB i stort, där audiovisuella 

medier bara är en avdelning).  
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Kort sagt kan det sägas att KB har ett uppdrag från regeringen att samla in, 

beskriva, bevara och tillhandhålla fysiskt och digitalt material, för att fullgöra 

sina uppgifter, varav en av de viktigaste är att förse forskare med källmaterial.  

Samlingarna 

Trots att vi inte hade någon pliktlag för musik förrän 1979 så bedömer dock 

alla de informanter jag talat med vid KB att även det äldre musikmaterialet är 

relativt komplett, och luckor täpps till hela tiden. När det gäller till exempel 

stenkakor så finns det ett antal entusiaster som har koll på vad som fattas i 

arkivet och tipsar om de hittar någon av dessa. De tar även i vissa fall emot 

donationer, från exempelvis skivsamlares dödsbon. I sådana fall tar man dock 

endast emot de skivor som saknas i samlingarna, eftersom man inte vill ha 

dubbletter, men en komplett förteckning görs av vilka skivor som ingått i den 

donerade samlingen (Intervju med KB3 och KB4). KB:s audiovisuella 

samlingar är inte tillgängliga för allmänheten så det material de har är i stort 

sett i toppskick och i många fall helt ospelat. Inte ens det digitaliserade 

materialet finns att tillgå för allmänheten, för att få tillgång till det måste man 

bli godkänd för ett forskarkonto vid KB, och även med ett forskarkonto så 

finns de digitala filerna endast tillgängliga för lyssning i KB:s lokaler. Det är 

dock fritt fram för allmänheten att söka i samlingarna via Svensk Mediedatabas 

på https://smdb.kb.se/.   

2.2 Sveriges Radios grammofonarkiv 

Historia 

1928 anställdes den första personen för att ta hand om den växande samlingen 

grammofonskivor vid radiotjänst och detta brukar räknas som starten för 

Grammofonarkivet vid Sveriges Radio (Göranson, 2013). Det är, namnet till 

trots, snarare ett bibliotek med fonogram än ett arkiv, där anställda vid public 

service har kunnat låna skivor till programverksamheten. Genom åren har det 

tillhört olika avdelningar på radion, men sedan 1996 är det överfört till ett 

bolag som heter Sveriges Radios Förvaltning AB, som ägs gemensamt av 

Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. SRF har även hand 

om andra gemensamma funktioner som telefonväxel och fastighetsförvaltning 

(SRF, u.å.). När grammofonarkivet var som störst, på 70- och 80-talet hade de 

runt 80 anställda, men sedan dess har personalstyrkan kraftigt bantats, främst 

på grund av den digitalisering som inleddes runt 2004 (Ralstrand, 2018). Den 

stora neddragningen skedde under 2013 när ungefär hälften av de som fanns 

kvar fick gå. Österberg (2004) skriver att det 2004 fanns 11 personer bara på 

katalogiseringsavdelningen vid grammofonarkivet, nu är man totalt 10 

personer på den avdelning som kallas musikförmedlarna som också har hand 

om musikbiblioteket - en samling böcker om musik och ett notarkiv. 

Uppdrag 

Verksamheten hos de public service-bolag som tillsammans äger Sveriges 

Radios förvaltning styrs av de sändningstillstånd som utfärdas av regeringen 

vart femte år, där det regleras hur verksamheten skall bedrivas. I det senaste 
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sändningstillståndet för Sveriges Radio som gäller fram till slutet av 2019 står 

det bland annat att verksamheten som helhet skall bedrivas utifrån ett 

jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, och att SR skall erbjuda ett mångsidigt 

kulturutbud. Det regleras emellertid inte i detalj hur detta public service-

uppdrag skall utföras, och grammofonarkivet nämns inte överhuvudtaget. I 

stället betonas att Sveriges Radios verksamhet skall präglas av integritet och 

vara självständigt från såväl staten som kommersiella intressen 

(Ku2013/2524/MFI). 

Det finns således inget statligt uppdrag som styr varken förvärv, beskrivning, 

bevarande eller tillgängliggörande av grammofonarkivets material så att det är 

upp till SRF och moderbolagen Sveriges Radio, Sveriges Television och 

Sveriges Utbildningsradio att avgöra hur verksamheten skall bedrivas, och 

dessa har valt att se grammofonarkivet främst som ett produktionsarkiv, som 

skall fungera som ett stöd för programverksamheten genom att förse 

programmakarna med musik och registrera rättighetsinnehavarna till den 

musik som spelas (Göransson, 2013). 

Eva-Lotta Löwstedt Lundell som var VD på SRF uttryckte uppdraget så här 

2013:  

Vi har ett uppdrag som handlar om att förse programmakarna med musik. Inte att skapa 

en allmängiltig musikskatt för den svenska befolkningen (Klasson, 2013b). 

Samlingarna 

Skivsamlingarna vid Sveriges Radio har byggts upp dels genom att skivbolag 

och andra aktörer skickade in skivor och dels genom egna inköp (Ralstrand, 

2018). Man försökte länge ta in i stort sett allt som gavs ut med svensk 

anknytning och det fanns även en ambition att köpa in musik från hela världen 

(Österberg, 2004). Samlingarna är uppdelade på två arkiv, ett med 

arkivexemplar och ett med varierande antal låneexemplar av samma skiva. 

Populära skivor kunde tas in i upp till 20 exemplar som sedan rensades ut när  

de inte spelades lika mycket längre (Intervju med SRF1). Efter 

neddragningarna 2013 slutade man dock att emot och köpa in fysiska exemplar 

av skivor och att tillhandahålla låneexemplar. Arkivet stängdes även för 

personal på public service och de fysiska skivorna ersattes av digitala filer som 

endast tas in på beställning. Idag har arkivet ungefär 1,5 miljoner fonogram av 

olika typer (Larsson, 2018). Av dessa är dock runt hälften alltså dubbletter.  

2.3 Bestånd hos KB och SRF 

Nedan följer en aktuell uppskattning av antalet unika skivor i de två arkiven 

som de ser ut nu. Siffrorna är för KB:s del framtagna ur databasen av 

informanten KB4 och för SRF berättade muntligt men senare bekräftade av 

SRF1. Som synes är Sveriges Radios arkiv avsevärt större just vad avser de här 

formaten, men då har de också haft ambitionen att ta in även utländskt material 

vilket naturligtvis påverkar siffrorna i högsta grad. Det går inte att säga vilket 

av arkiven som är mest komplett med avseende på den svenska 

skivutgivningen, men informanten KB4 gissar att KB har bättre täckning för 
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svensk musik när det gäller stenkakor, och att grammofonarkivet kan vara mer 

komplett i fråga om svensk vinyl eftersom de hade lättare att få in skivor från 

producenter som hoppades få dem spelade i radio. 

Format KB SRF 
Stenkakor (78 varv) ~55 000 ~90 000 

LP 29 007 ~144 000 

Singlar & EP (45 varv) 28 427 ~75 000 

10-tum 1 145 Ingen uppgift 

CD-skivor ~85 000 (inkl. ljudböcker) ~230 000 

Figur 1. Uppskattning av antalet unika skivor hos KB och SRF. Siffrorna för 

SRF inkluderar även utländsk musik. Skillnaden i det totala antalet skivor är 

dessutom betydligt större eftersom SRF ofta har flera exemplar av varje skiva.   

 

2.4 Tidigare digitaliseringsinitiativ 

2004 presenterades den statliga utredningen Bevara ljud och rörlig bild: 

Insamling, migrering – prioritering (SOU 2004:53). Det var en omfattande 

rapport om vilket audiovisuellt material som finns i svenska myndigheters och 

institutioners samlingar med särskilt fokus på dåvarande SLBA, och en 

uppskattning av hur angeläget det är att bevara respektive typ av mediebärare 

med avseende på fysisk degradering och tillgång till uppspelningsutrustning. 

Utredningen föreslog att det skulle startas ett migreringsprojekt för att inom tio 

år migrera det insamlade materialet. Migreringsprojektet skulle drivas i 

SLBA:s regi i samverkan med andra berörda parter. 

Detta fick till följd att regeringen tilldelade sammanlagt 20 miljoner kronor till 

SLBA under åren 2006-2007 för digitalisering av public service-material, 

vilket lade grunden till de system som KB än idag använder för digitalisering 

av ljud- och videoinspelningar (KB och SFI, 2018). Projektet skedde i 

samarbete med SVT och SR och har inneburit att allt public service-material 

från 1979 och framåt nu finns digitaliserat. Radions programarkiv 

digitaliserades mellan 2010 och 2013 (Klasson, 2013a). Under ungefär samma 

tid utfördes också migrering av CD-skivor vid både SRF och KB, en process 

som fortlöpande pågår vid KB. Kulturutskottet avslog 2009 en motion om att 

tillgängliggöra det äldre materialet på grammofonarkivet genom digitalisering, 

med motiveringen att det var upp till SR att överväga om och i vilken takt 

migreringsarbetet skulle ske (KrU3 2009/10). 

Digitaliseringen vid svenska kulturarvsinstitutioner har sedan 2011 samordnats 

av samarbetsorganet Digisam, där KB är en tongivande medlem, men där SRF 

inte ingår. 

Det har dock inte skett något initiativ för att digitalisera grammofonskivor i 

stor skala. En avgörande anledning till detta är förmodligen att det är en 

process som inte är lätt att automatisera, och som kräver kunnig personal. En 

ljudtekniker vid grammofonarkivet betraktade 2013 en fullständig 

digitalisering av grammofonskivorna som ogörligt med dåvarande teknik, 

eftersom det skulle ta 35-40 år med arbete dygnet runt (Göranson, 2013). På 
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motsvarande sätt har KB tagit fram en siffra på att det skulle ta runt 17 år att 

digitalisera enbart sina stenkakor, med 8 timmar om dagen, fem dagar i veckan 

på tio stationer (intervju med KB1). 

2.5 Liknande projekt 

Library of Congress i USA digitaliserade år 2010 ungefär 10 000 akustiska 

inspelningar och tillgängliggjorde dem på nätet i strömmande format via 

projektet the National Jukebox. Det var möjligt att genomföra genom ett avtal 

med Sony som äger rättigheterna till inspelningarna. Det står på projektets 

hemsida att fler inspelningar skall läggas till successivt, vilket dock inte verkar 

ha hänt, och spelaren använder den nu i stort sett avvecklade flash player vilket 

gör att det är svårt att spela upp på moderna plattformar. 

Det kanske mest ambitiösa projektet är the Great 78 Project som genomförts 

av the Internet Archive i samarbete med George Blood LP och the Archive of 

Contemporary Music. Där finns över 120 000 sidor från 78-varvsskivor 

digitaliserade och tillgängliga för både nedladdning och lyssnande på hemsidan 

https://great78.archive.org.  

2.6 Riktlinjer och standarder 

För att sätta digitaliseringsprocessen vid de två arkiven i perspektiv och ha en 

typ av måttstock att gå efter har jag valt att utgå ifrån olika rekommendationer 

och standarder. I första hand har jag utgått från de rekommendationer som 

publiceras av IASA, som är ett internationellt samarbetsorgan för ljudarkiv 

med koppling till UNESCO, motsvarande IFLA för bibliotek. Det finns flera 

anledningar till detta val: För det första är både Sveriges Radios 

Grammofonarkiv och Kungliga biblioteket medlemmar i organisationen, de har 

dessutom de mest detaljerade och välmotiverade rekommendationerna av de 

standarder jag undersökt, och de finns tillgängliga i en webbversion som 

uppdateras regelbundet vilket gör att de också är aktuella.    

Rekommendationerna presenteras främst i två dokument: TC-03: The 

safeguarding of the audiovisual heritage: Ethics, principles and preservation 

strategy (2017) och TC-04: Guidelines on the production and preservation of 

digital audio objects (2009). TC-03 är en mer allmänt hållen överblick av 

principer och strategier medan TC-04 går in i detalj på varje steg i processen. 

Jag kommer även till viss del använda mig av TC-05 (2014) om hantering av 

bärare. 

En annan omfattande och användbar guide till bevarande av ljud är ARSC 

guide to audio preservation, som beställts av the National Recording 

Preservation Board vid det amerikanska Library of Congress (Brylawski, 

Lerman, Pike & Smith, 2015). Guiden behandlar de flesta aspekter av 

bevarande av ljudinspelningar såsom hantering av de fysiska ljudbärarna, 

digitalisering, metadata, lagring och krisberedskap. 

http://arcmusic.org/
http://arcmusic.org/
http://arcmusic.org/
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3 Tidigare forskning 

När det gäller forskning om digitalisering av fonogram så är det tydligt att 

mycket av litteraturen tar sig formen av handböcker med råd och försök att 

etablera best practice i digitaliseringsprocessen. Jag har valt att inte göra någon 

översikt av den typen av texter här utöver de jag tagit upp ovan under 

”riktlinjer och standarder”, dels för att den typen av forskning endast delvis 

berör mina forskningsfrågor och dels för att de allra flesta ändå utgår från och 

refererar till de tidigare nämnda standarderna. I stället har jag valt att fokusera 

på forskning som i någon mån berör mina forskningsfrågor om skillnader 

mellan olika typer av arkiv i synen på grammofonskivor och digitalisering, 

samt hur de digitala representationerna som skapas fungerar som ersättare för 

originalet. Litteraturundersökningen har varit relativt omfattande med 

sökningar på olika kombinationer av ord som ”Sound archives”, ”phonograph 

records”, ” vinyl records”, ”digitization” och ”cultural heritage” i högskolans 

discovery-system såväl som i olika databaser som LISA och LISTA. Jag har 

även gått igenom referenslistor från artiklar som tangerar ämnet för att hitta 

relevant litteratur samt sökt direkt på Google efter olika bibliotek, 

radiostationer och arkiv för att se vad de själva skriver om sitt 

digitaliseringsarbete. 

Det har producerats ett antal fallstudier, rapporter och artiklar som behandlar 

digitalisering av grammofonskivor vid olika institutioner. Som exempel på 

några av de bättre dokumenterade sådana digitaliseringsprojekten som 

inkluderar grammofonskivor kan nämnas det belgiska nationalbibliotekets 

ljudarkiv (Lemmers, 2018), det franska nationalbibliotekets ljudarkiv 

(Cordereix, 2014, Theron 2008), det holländska arkivet för ljud och bild 

(Beelden voor de toekomst, 2015, Amirtha, 2015) och the Internet Archives 

”Great 78 project” (Great 78 project, u. å). Gemensamt för dessa texter är dock 

att de alla enbart behandlar ett enskilt projekt och inte eventuella skillnader 

mellan metoder och ideologier hos olika typer av institutioner. En av 

anledningarna till att så lite är skrivet i form av jämförelser av digitalisering 

mellan olika typer av skivarkiv kan tänkas vara att de flesta större 

digitaliseringsprojekt med grammofonskivor som genomförts har skett under 

jämförbara förhållanden vid statliga arkiv och bibliotek, och ytterst få vid 

radioarkiv.  Ibland har samlingarna som digitaliserats visserligen haft sitt 

ursprung i radio och TV-arkiv, som i det tidigare nämnda holländska fallet och 

exempelvis digitaliseringen av finska YLE:s arkiv av 78-varvsskivor, men i 

båda dessa fall åtminstone har digitaliseringen utförts av nationella arkiv för 

ljud och bild (Amirtha, 2015, Salosaari, 2015).  

3.1 Skillnader mellan radioarkiv och nationella 
bibliotek 

Den uppsats som har mest direkt koppling till mitt ämne är Österberg (2004), 

som gör en genomgång och jämförelse av katalogiseringssystemen vid 

grammofonarkivet och dåvarande Statens Ljud- och Bildarkiv. Han beskriver 

katalogiseringssystemen och undersöker hur de förhåller sig till standarden 

IASA:s cataloging rules. Sedan jämför han hur sex olika ljudinspelningar 
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katalogiseras vid de två arkiven och bedömer hur väl de lever upp till FRBR-

kraven för att hitta information. Hans slutsatser är att Grammofonarkivets 

system till en högre grad lever upp till dessa krav genom att deras 

katalogposter är mer detaljerade, men också att de två arkiven inte skulle kunna 

använda varandras system då användarnas behov är olika. Visserligen är 

uppsatsen relativt gammal och båda arkiven har modifierat sina standarder för 

metadata och användargränssnitt sedan dess men det är i grunden samma 

databaser med samma information som lever vidare genom migrering.  

Österbergs uppsats behandlar dock inte digitalisering, och mycket tyder alltså 

på att radio- och TV-arkiv till skillnad från nationella arkiv och bibliotek sällan 

själva initierar storskaliga digitaliseringsprojekt av sina samlingar med 

grammofonskivor. Med tanke på att sådana projekt ofta sträcker sig över flera 

år och kostar 10-tals miljoner kronor samtidigt som de inte har någon direkt 

kommersiell potential är detta kanske inte särskilt förvånande. Vid 

digitalisering på radio- och TV-stationer så prioriteras av naturliga skäl istället 

den egna produktionen som är unik, återanvändbar och dessutom  ofta på mer 

ömtåliga bärare som olika typer av magnetband, och det är detta som 

presenteras som stationens kulturarv.  

När digitalisering av radioarkiv tas upp i litteraturen är det också i stort sett 

enbart själva programarkiven som behandlas. Detta kan ses till exempel i 

Sarikakis et al. (2017) som undersöker bevarande och tillgänglighet hos radio- 

och TV-arkiv i fyra europeiska länder och endast fokuserar på sänt 

programmaterial, samt Bamberger & Brylawski (2010), som är en omfattande 

undersökning av innehåll och tillstånd i ljudarkiv i USA. De ägnar flertalet 

sidor åt radioinspelningar men nämner inte något om skivsamlingar som 

radiostationer haft. Visserligen är radiosändningar från 30- och 40-talen oftast 

inspelade på lackskivor, men dessa återfinns enligt författarna till största delen 

på bibliotek. I stället betonar de att det är privata samlare som oftast har de 

mest omfattande och fokuserade skivsamlingarna.  

Vi har alltså inte särskilt mycket referenslitteratur att tillgå när det gäller 

metoder och prioriteringar för digitalisering av grammofonskivor vid just 

radioarkiv, om inte själva frånvaron av litteratur skall ses som ett tecken på att 

det inte anses prioriterat. Av litteraturen om digitaliseringsprojekt vid bibliotek 

och statliga ljudarkiv går det dock att se vissa tendenser som kan peka på vad 

vi kan förvänta oss att se hos KB, med avseende på de första 

forskningsfrågorna om vilket syfte och mål som finns med digitaliseringen, och 

vilka metoder som används. 

3.2 Syfte och mål med digitaliseringsprojekt på 
bibliotek 

Lemmers (2018) skriver om det belgiska nationalbibliotekets arbete med att 

digitalisera och publicera sin samling med 15 000 78-varvsskivor, men 

behandlar även frågor om hur bibliotek i allmänhet förhåller sig till 

digitalisering av sådana samlingar. Han konstaterar att äldre musik i regel inte 

finns tillgänglig på internet via kommersiella plattformar och anser att det är 

bibliotekens ansvar att fylla upp dessa luckor. Lemmers ser också en 
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utveckling där tidigare digitaliseringsprojekt främst skapats i syfte att bevara, 

men där tillgänggörandet online har blivit det främsta målet och också det 

bästa sättet att få finansiering, vilket även enligt honom stämmer in på 

digitalisering av ljudinspelningar. Trots att offentliggörandet är första syftet för 

bibliotekets digitaliseringsarbete väljer de ändå att publicera obearbetade 

ljudfiler för att bevara den vetenskapliga trovärdigheten. 

Cordereix (2014) tecknar en historia över Franska Nationalbibliotekets (BnF) 

ljudarkiv och presenterar bibliotekets strategi för att öka dess användning. Han 

anser att ljudarkivet är en underutnyttjad forskningsresurs som ger en bild av 

samhället och återspeglar dess utveckling. Digitalisering är för dem en 

huvudfråga för att kunna öppna arkivet och erbjuda tillgång till samlingarna för 

en så bred allmänhet som möjligt. De har valt ut 135 000 78-varvsskivor och 

45 000 vinylskivor för digitalisering, vilka de publicerar mot avgift på 

plattformar som iTunes och erbjuder för lyssning gratis innanför BnF:s väggar. 

I dessa två biblioteks fall åtminstone är det alltså främst ett tillgängliggörande 

av ett åsidosatt kulturarv som är drivkraften för digitaliseringsprojekten. 

3.3 Konsekvenser av arkivens val av metoder för 
den digitala kopians funktion 

Bressan och Canazza (2014) tillhör de som fört fram tanken att metoderna som 

används vid ljuddigitalisering och presentationen av de digitala filerna är 

avgörande för hur de kan studeras i framtiden. De jämför med skriven text, där 

det finns en lång tradition att jämföra olika texter inom fältet filologi, och 

konstaterar att det nu är möjligt att arbeta på ett liknande sätt med 

ljudinspelningar, men att det då är nödvändigt att utgå ifrån digitala arkivfiler 

som möter strikta krav på accuracy, reliability och authenticity. 

Rothenberg (2000) skriver om begreppet autenticitet och hur det kan uppnås i 

den digitala bevarandeprocessen. En av de centrala punkterna i hans 

resonemang är att meningsfullt bevarande bygger på att det som bevaras är 

användbart och att målet är att framtida användare skall kunna ta del av och 

använda objekten på ett meningsfullt, det vill säga autentiskt sätt. Han 

konstaterar också att denna framtida användbarhet är beroende av vilka 

aspekter av objektet som bevaras: 

the meaningful preservation of any informational entity is ultimately defined in terms of 

which of its attributes can and must be preserved to ensure that it will fulfill its future 

use, whether originally intended, subsequently expected, or unanticipated  

Vid digitalt bevarande av fonogram står det klart att den aspekten som framför 

allt betonas i litteraturen för att förmedla en autentisk representation av 

objektet är ljudet, som föreslås bevaras i en form som så nära som möjligt 

representerar originalet. Detta innebär enligt de flesta författare att producera 

högupplösta arkivfiler genom uppspelning på högkvalitativ utrustning, och att 

inte vidare bearbeta filerna.  

Wallaszkovits (2018) konstaterar att kommersiella nyutgåvor av äldre 

ljudmaterial sällan indikerar vilken typ av bärare inspelningen är hämtad från 
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eller hur den digitaliserats och processats. Ofta har ljudsignalen drastiskt 

förändrats för att förbättra ljudkvaliteten vilket inte alltid har så stor betydelse 

för konsumenten men vilket omöjliggör tex en kritisk datorstödd ljudanalys 

inom fältet Music Information Retrieval (MIR). Detta är enligt Wallaszkovits 

även ett problem vid arkiv i den klassiska meningen, som ofta väljer att 

presentera sitt ljudmaterial i olika stadier av efterbearbetning utan vidare 

beskrivning av vilka steg som tagits i ljudbearbetningen. Vidare konstaterar 

hon att det inte finns allmänt accepterade standarder för hur ljudrestaurering 

bör ske, och att arkiv därför bör presentera sitt material i originalform för att 

behålla autenticiteten.  

De flesta författare, såväl som IASA:s tekniska kommitté, förespråkar att fånga 

ljudet genom traditionell mekanisk uppspelning med nål på skivan, men det 

finns undantag, som Storm (2018) som hävdar att ett både snabbare och mer 

autentiskt sätt att representera originalobjektet skulle vara genom att producera 

en arkivfil på optisk väg genom att ta en bild som fungerar som masterfil, från 

vilken ljudet extraheras genom olika typer av algoritmer. Han konstaterar dock 

att det skulle krävas en stor, multidisciplinär forskningsinsats för att nå ett läge 

där ljudkvaliteten skulle kunna vara jämförbar med vad som nu uppnås på 

traditionellt sätt. 

I fråga om att fånga andra aspekter av skivorna än ljudet så verkar det råda 

konsensus om att det är nödvändigt att i varje fall fånga skivetiketten och/eller 

omslaget i form av en bild för att digitala kopian inte skall förlora informativ 

betydelse. Som ett exempel kan nämnas Gronow (2016), som påpekar att 

etiketten på 78-varvsskivor ofta innehåller information som saknas i kataloger, 

och att detaljer som etikettdesign, försäljarmärkningar och typografi kan vara 

viktigt. 

Lai, Fujinaga och Leive (2005) föreslår att gå ett steg längre och använda 

mjukvara som utifrån scannade skivomslag kan separera bilden i beståndsdelar 

som fotografier, grafik och textsegment, som sedan kan vidare processas med 

exempelvis OCR-teknik och bildigenkänning för att generera metadata. Detta i 

syfte att generera ett komplett metadatasystem som kan användas för analys av 

inte bara ljudaspekter utan även analys av bild och text. 

Gronow (2014) som undersöker möjligheten att digitalisera samtliga 78-

varvsskivor, uppskattar att ungefär 90 procent av forskare i musikologi skulle 

nöja sig med tillgång till digital katalog och en lågupplöst lyssningskopia, och 

endast cirka 10 procent behöver högre upplösning eller tillgång till det fysiska 

objektet. Hans uppskattning bygger dock inte på någon vetenskaplig 

undersökning och mycket pekar på att modern forskning kan ha andra behov, 

främst inom fältet MIR, som nämnts tidigare. 

Fältet MIR innefattar enligt Downie (2003) att extrahera meningsfulla 

egenskaper från musik, att indexera musik efter sådana kriterier och att 

utveckla system för att söka och hämta musik. Enligt Schedl, Gomez och 

Urbano (2014) utgick tidigare MIR från symboliska representationer av musik 

men har alltmer kommit att utgå direkt från ljudfiler. Några typiska 

forskningsfält de nämner är att med datoranalys extrahera egenskaper som ton 
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(eng: timbre), melodi, rytm, struktur, att analysera likheter mellan olika 

musikstycken, och att automatiskt klassificera musikstycken. Att använda ett 

lossy komprimeringsformat som mp3 i dessa fall kan enligt författarna ha 

negativa effekter och ge felaktiga resultat för algoritmer som utgår från detaljer 

på låg nivå. För andra applikationer av MIR så är det i stället kvantitet som 

prioriteras. Allt mer forskning utgår numera från samlingar av musik i form av 

dataset, som det ”Million song dataset” som presenteras av Bertin-Mahieux, 

Ellis, Whitman och Lamere (2011). Bertin-Mahieux et al. nämner som några av 

fördelarna med stora dataset att algoritmer kan testas i stor skala, att vissa 

egenskaper hos musikstycken kan vara ovanliga och inte dyka upp i små set 

och att ett stort set kan vara relativt komplett. För denna typ av forskning är det 

viktigare med tillgången till musiken i filformat än detaljnivån. Det finns 

således inte en form av digitalt format eller presentation som passar alla 

forskare.  

Sammantaget visar alltså forskningsöversikten att det finns relativt mycket 

skrivet om enskilda projekt där digitalisering av grammofonskivor ingått, men 

att i stort sett alla dessa genomförts av större, ofta statliga, bibliotek och 

audiovisuella arkiv, vilket gör att det inte finns mycket underlag för att jämföra 

med radioarkiv eller public service-bolag. På bibliotek verkar den främsta 

motivationen vara att tillgängliggöra vad de upplever som ett 

underrepresenterat kulturarv. Forskningen om betydelsen av 

digitaliseringsmetoder tyder på att den digitala kopians autenticitet och 

användbarhet i allmänhet kan sägas vara beroende av antalet aspekter av 

objektet som fångas, av hur detaljerat och opåverkat objektet återges, och i 

vilken grad presentationen möjliggör olika typer av sökning och analys.  

4 Teori 

Digitalisering, när den utförs vid kulturarvsinstitutioner, brukar ofta, som vi 

sett i litteraturgenomgången, motiveras i termerna av tillgängliggörande och 

bevarande. De digitala formatet gör att informationen i och om den analoga 

förlagan lättare kan spridas och bli tillgänglig för en större publik som kanske 

annars hade inte haft tillgång till den, och det sker ett bevarande både i form av 

att det ursprungliga objektet lever vidare i digital skepnad, och genom att 

originalet bevaras genom minskad hantering och slitage. 

Digitalisering är dock inte en helt neutral process. Dahlström (2011) påpekar 

att för varje steg i den långa digitaliseringsprocessen finns en möjlighet att göra 

val, välja bort eller tolka, vilket gör att kulturarvinstitutioner alltmer tar rollen 

av redaktörer och utgivare som inte bara förmedlar materialet utan formar hela 

vår syn på kulturarvet. 

I mitt teorikapitel kommer jag att utgå från två författare, Ivo Maroevic och 

Lars Björk, för att illustrera först hur olika kulturarvsinstitutioner traditionellt 

förhåller sig till kulturarvsobjektet, och sedan hur de val som sker i 

digitaliseringsprocessen påverkar vilken funktion den digitala kopian kan ha. 

För att få en bild av vilken roll en grammofonskiva kan ha, och vilka aspekter 

som skulle kunna representeras, väljer jag att utgå från en undersökning av 
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Bartmanski och Woodward som skrivit om grammofonskivan som objekt. Jag 

kommer sedan att använda Mats Dahlströms  kontrasterande av 

massdigitalisering och kritisk digitalisering för att illustrera olika sätt att närma 

sig digitaliseringsprocessen. 

 

4.1 Kulturarv och minnesinstitutioner 

Maroevic (1998) definierar kulturarv som ”the value of the past that we 

distinguish in the present in order to be able to preserve it for the future”. Detta 

kulturarv kan vara materiellt eller icke materiellt, och det materiella kulturarvet 

kan vara antingen flyttbart eller icke flyttbart. Det flyttbara materiella 

kulturarvet är det som vanligtvis hålls i museum, arkiv och bibliotek, där han 

som museum även räknar alla typer av samlingar som inte hålls av en 

institution.  

Varje kulturarvsobjekt i sig har ett material, en form och en mening som 

uttrycks i tid, rum och samhälle, och det är dessa aspekter tillsammans som ger 

objektet autenticitet. I museum, arkiv och bibliotek sker en dokumentation av 

dessa egenskaper i varierande former, i syfte att beskriva objektet och ge oss en 

så tillförlitlig bild av objektet som möjligt. Denna dokumentation är viktig inte 

minst för att den kan komma att ersätta det ursprungliga objektet. Maroevic 

hävdar vidare att kulturarvsobjektets delar: material, form och mening 

(significance) värderas olika beroende på vilken typ av institution som 

behandlar det. De tre delarna har lika stor betydelse för att tolka och bedöma 

värdet av ett museiföremål, medan det för ett arkiv är viktigast med material 

och mening, men formen som uttrycker den meningen är mindre viktig. 

Bibliotek slutligen lägger visst värde i material och form, men det är meningen 

som är det centrala.    

 

                   Significance (S) 
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Figur 2. Grader av betydelse för apekter av kulturarvsobjekt i museum, arkiv 

och bibliotek. Efter Maroevic (1998). 

Objektsvärlden blir på detta sätt mer och mer abstrakt och mindre materiell när 

vi rör oss från museum till bibliotek, och det närmar sig mer och mer en 

beskrivning av verkligheten än konkreta, verkliga objekt. En extra 

abstraktionsnivå läggs till när objektet går in i den digitala domänen. Det 
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lämnar då den så kallade kontrollerade verkligheten och går in i den virtuella 

verkligheten.  

Maroevic berör också det kulturella objektets representation i en virtuell värld, 

och konstaterar bland annat att den enorma mängden information och data som 

blivit tillgänglig tack vare datornätverken har genererat svårigheter med att 

hantera och göra ett urval bland all okontrollerad information. Detta är ett 

problem i synnerhet för de strukturer och objekt som ligger närmast den 

konkreta verkligheten, eftersom de enligt honom innehåller mest strukturell 

information. 

 

4.2 Originalobjektet och den digitala kopian 

Lars Björk (2015) skriver i sin avhandling att de dokument och objekt som 

tidigare bara fanns i minnesinstitutioners fysiska samlingar nu börjar föras över 

till och distribueras i digitalt format, och att den ständiga närvaron av digital 

teknik i våra liv gör att vi accepterar dessa digitala representationer som 

ersättningar för det ursprungliga dokumentet, ibland utan att reflektera. Han 

konstaterar dock att den digitala kopian alltid utgör ett objekt i sig som skiljer 

sig från det ursprungliga både vad gäller tekniska parametrar och mer 

svårmätbara, konceptuella aspekter. Denna skillnad, hävdar Björk, påverkar i 

högsta grad vilken informativ kapacitet den digitala kopian har. 

Digitaliseringsprocessen är enligt Björk präglad av tre faktorer: 

 • Antaganden om den informativa kapaciteten hos dokument och 

 deras representationer. 

 • Teknologin som används för dess produktion. 

 • Intressen hos användaren som interagerar med det. 

 

Björk konstaterar att ett dokuments möjlighet att förmedla information, the 

informative capacity, inte utgår från fasta, inneboende värden utan är beroende 

av situationen. Han hävdar att överföringen av ett dokument från analogt till 

digitalt format resulterar i ett dokument som existerar i ett distribuerat tillstånd, 

där det kan redigeras och processas, och tar då formen av ett boundary object, 

ett koncept introducerat av Star och Griesemer (1989), där det kan ha olika 

informativ betydelse beroende på hur det presenteras i digitalt format - modes 

of representation, och på hur användaren interagerar med det – informative 

configuration. 

Eftersom Björks avhandling är baserad på textdokument är det främst tre 

modes of representation som behandlas, nämligen bildmässig återgivning, 

transkription och metadata, han konstaterar dock att den digitala processen har 

potential att presentera information i ett obegränsat antal former. Dessa modes 

of representation kan i varierande grad användas för att återge dokumentets 

egenskaper, vilka Björk delar in i dimensionerna form, sign och context, med 

en terminologi hämtad, något modifierad, från den franska forskargruppen rtp-

doc (Pédauque, 2003). 
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De materiella aspekterna av ett dokument, form, kan sägas vara den dimension 

som mest uppenbart går förlorad vid överföringen till ett digitalt format, enligt 

Björk. Det går att ta en bild av objektet, men den fysiska upplevelsen av vikt, 

beröring och lukt är svårare att återge. Det går dock att med digital teknik 

återge materiella aspekter av ett dokument som inte är direkt skönjbara med 

blotta ögat eller genom manuell hantering, som till exempel mikroskopiska 

detaljer på ytan av dokumentet. Även metadata kan användas för att återge till 

exempel dimensioner och typ av bindning när det gäller böcker, och 

transkription kan återge dokumentets arkitektur. 

På samma sätt argumenterar Björk att även dokumentets textinnehåll, sign,  

kan återges genom olika modes of representation, där den mest uppenbara är 

transkription, men även bilder och metadata kan användas för att återge olika 

aspekter som detaljer i handstil och typografisk struktur. 

Context, det vill säga information om dokumentet, kan synas i bildform i form 

av identitet (titel, utgivare etc.), proveniens (signaturer eller dylikt) eller 

historia (tecken på användning och slitage), och om sådan information är 

skriven går det självfallet också att återge via transkription, men det är framför 

allt genom metadata som i stort sett alla aspekter av dokumentets kontext kan 

återges. Metadata kan användas för att ge bibliografisk, strukturell, teknisk och 

administrativ information om såväl det ursprungliga objektet som dess digitala 

representation. 

Björk konstaterar att den i princip obegränsade möjligheten att återge olika 

typer av information om ett dokument väcker frågan om vilken information 

som kan tänkas vara relevant för det tänkta användandet. För slutanvändaren är 

kanske originaldokumentet utom räckhåll, och den digitala presentationen är 

det enda som finns att tillgå. Dennes möjlighet till att interagera med och 

utvinna information ur dokumentet är då beroende av den återgivning och 

inramning det getts i digitaliseringsprocessen. Användarens interaktion med 

det digitala dokumentet, the informative configuration, kan se ut på många 

olika sätt beroende på intresse: det kan till exempel utgå från en sökning efter 

bibliografisk information, ett bläddrande genom bildrepresentationer eller 

genom sökningar i den transkriberade textmassan. Användaren kan även ha 

utgångspunkter eller metoder som inte kunnat förutses i 

digitaliseringsprocessen. Ett visst mått av redundans i återgivningen av 

dokumentets egenskaper kan därför ha betydelse för den digitala resursens 

kapacitet som informationsbärare, enligt Björk. 

 

4.3 Grammofonskivan som kulturellt dokument 
och objekt 

Bartmanski och Woodward (2015) konstaterar att vinylskivan har överlevt 

flera teknologiskiften och faktiskt på senare tid gjort en comeback på så sätt att 

den när artikeln skrevs var den snabbast växande typen av musikförsäljning. 

Detta ökade intresse för vinyl bekräftas också av informanten KB3 som säger 

att vinyl nästan håller på att gå om CD bland formaten de får in som 
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pliktleveranser. Med ett framför allt sociologiskt perspektiv undersöker 

Bartmanski och Woodward vad som kan ligga bakom vinylskivans grepp om 

konsumenten och dess återkomst som kulturellt objekt. De konstaterar först att 

formatet inbjuder till en ritualiserad och engagerad lyssning, där lyssnaren till 

exempel måste vända på skivan i mitten av uppspelningen. Det finns också en 

fysisk aspekt, där man till exempel får tillgång till ett omslag i stort format som 

ofta kan betraktas som ett eget konstverk. Även den taktila upplevelsen och 

känslan av skivans tyngd är något som uppskattas av konsumenten. Till detta 

kommer en känsla av exklusivitet, både när det gäller äldre skivor som är svåra 

att få tag på och nyare pressningar som ofta görs i små upplagor, och en känsla 

av autenticitet i att få lyssna på musik i det format som större delen av rock- 

och pophistorien ursprungligen gavs ut på. Vinylskivan förkroppsligar och 

konkretiserar på så sätt en rad olika historiska och kulturella narrativ och 

sådana koncept som coolness, hipness och alternative, enligt författarna.   

 

4.4 Digitaliseringsprocessen 

Digitaliseringsprocessen kan se olika ut beroende på vem som utför den och i 

vilket syfte. För att ha en utgångspunkt för att beskriva arbetet med 

digitalisering av grammofonskivor vid KB och grammofonarkivet kommer jag 

att använda mig av Dahlström (2011), som beskriver två kontrasterande 

strategier för digitalisering. Han använder begreppet kritisk digitalisering för 

att presentera en motsats till det mer kända begreppet massdigitalisering.  

Massdigitalisering innebär att stora mängder dokument digitaliseras i 

industriell skala, och där så många steg som möjligt i processen är 

automatiserade vilket innebär att all behandling som kräver manuell hantering 

eller intellektuella aspekter såsom urval, tolkning, korrekturläsning och 

textkodning hoppas över. Massdigitalisering har sina fördelar, framförallt kan 

det användas för att snabbt tillgängliggöra stora mängder dokument och i 

många fall kan det vara tillgången mer än kvaliteten som är avgörande för en 

användare. Kritisk digitalisering å andra sidan kan innebära att noga välja det 

bästa exemplaret och preparera det varsamt för att få en bra avläsning, att förse 

det digitala dokumentet med omfattande metadata och uppmärkning, och att 

försöka fånga så många aspekter av dokumentet som möjligt. Dahlström 

konstaterar att det inte är en antingen – eller -situation utan att många projekt 

hamnar någonstans på en skala mellan de två ytterligheterna, samt att det ena 

inte utesluter det andra på så sätt att ett projekt både kan ha en stor volym och 

en hög kvalitetsstandard. 

Kungliga biblioteket kan sägas ha använt sig av båda metoderna – ett av de 

projekt som Dahlström specifikt nämner som exempel på kritisk digitalisering 

är KB:s digitalisering av handskriften Codex Gigas, men de har också 

genomfört storskalig massdigitalisering av till exempel dagstidningar som nu 

är uppe i cirka 20 miljoner sidor (Kungliga biblioteket, u.å.). Sveriges Radios  

digitalisering av sitt programarkiv skulle också kunna räknas som 

massdigitalisering.  



 

18 

 

5 Metod 

5.1 Jämförande fallstudie 

Jag har valt att utforma min undersökning som en comparative case study, 

vilket på svenska brukar kallas jämförande fallstudie. En case study innebär att 

ett eller flera enheter (grupper, personer eller organisationer) studeras på djupet 

och är särskilt lämplig för att få svar på frågorna ”hur?” och ”varför?” enligt 

Wildemuth och Choemprayong (2009). Den information som samlas in vid en 

fallstudie är ofta av både kvalitativ och kvantitativ art, och en rad olika 

datakällor såsom intervjuer, personliga observationer och interna och externa 

dokument kan användas (Bhattacherjee, 2012), vilka sedan kombineras för att 

ge en helhetsbild av det enskilda fallet. 

I en jämförande studie såsom denna används mer eller mindre identiska 

metoder för att jämföra två olika fall (Bryman, 2012). I det här fallet har jag 

valt att använda mig av semi-strukturerade intervjuer i första hand, men även 

analyser av officiella dokument och nyhetsartiklar, samt en podcast, vilka alla 

belyser de två fallen från olika håll. Jag har dock varit noga med att få svar på 

samma frågor i de två olika fallen för att kunna göra en rättvis jämförelse.  

Det finns framför allt två motiveringar till att göra en flerfallsstudie, enligt 

Wildemuth och Choemprayong: Literal replication och theoretical replication. 

I det första fallet väljer man två fall som är mycket lika varandra, och forskaren 

förväntar sig samma utfall från båda, medan man i det andra fallet väljer två 

fall som skiljer sig åt på teoretiskt intressanta sätt, och kan på så sätt antingen 

expandera den underliggande teorin eller förkasta den under vissa betingelser. I 

det här fallet kan vi förvänta oss lite av båda: Vi har två fall som är nästan 

identiska i vad de försöker åstadkomma rent praktiskt, nämligen att överföra 

information från analoga källor till digitala filer. Fallen skiljer sig dock på vissa 

väsentliga punkter, framför allt representerar de olika typer av institutioner – 

nationalbibliotek respektive public service-företag, vilka har olika uppdrag och 

målgrupper som förmodligen har inflytande på vilka metoder de använder och 

hur de ser på bevarandet av grammofonskivor som kulturobjekt.  

5.2 Undersökta aspekter 

För att analysera och jämföra de två fallen kommer jag utgå från själva 

digitaliseringsprocessen, och de olika stegen i denna. Jag har valt att dela upp 

undersökningen i fem huvuddelar: 

 Hantering och urval av ursprungskällorna. 

 Överföring från analogt till digitalt 

 Katalogisering och metadata 

 Tillgängliggörande samt  

 Långsiktigt digitalt bevarande 

Detta motsvarar också ungefär den indelning som Björk (2015) gör: Selection, 

information capture, processing, archiving, presentation. Exakt vilka steg som 
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finns i digitaliseringsprocessen och hur de skall benämnas varierar beroende på 

vilken standard som används. Lorna M. Hughes (2004) skriver att 

digitaliseringskedjan kan innehålla många steg, men hon ser tre kärnpunkter 

som måste hanteras av den som leder ett digitaliseringsprojekt: Att hantera och 

förbereda källmaterialet, teknologin för digitalisering och distribution samt 

strategier för långvarigt bevarande. Andra, som EU-projektet Minervas ”Good 

practice handbook” (Minerva, 2003), väljer att inkludera även projektplanering 

och ledning av digitaliseringsprojekt i processen. Jag har valt att i stort sett 

bortse från sådana aspekter som planering, budget, riskkalkyler och 

personalfrågor, eftersom jag främst är intresserad av de praktiska processerna, 

vilka principer som ligger bakom och vilka resultat man uppnått. 

5.3 Semi-strukturerade intervjuer 

Även om den här undersökningen delvis bygger på kvantitativ och mätbar data 

som antal skivor, tidsåtgång och tekniska data så är den inte i första hand en 

kvantitativ undersökning, eftersom det bara rör sig om två fall och det 

statistiska underlaget skulle inte vara allmänt generaliserbart till att gälla 

liknande fall. Nästan mer intressant än hur de undersökta organisationerna 

arbetar är varför man valt att göra på det sättet, vilket avspeglas i de valda 

forskningsfrågorna som visserligen ämnar till att undersöka vilka likheter 

skillnader som finns i digitaliseringsmetoder, men framför allt att analysera vad 

dessa skillnader kan bero på och vad de kan få för konsekvenser. Därför 

passade det bättre att använda semi-strukturerade intervjuer än strikta, 

strukturerade intervjuer eller enkäter. Semi-strukturerade intervjuer kan bättre 

ringa in vad intervjupersonerna ser som relevant och viktigt i och med att de 

tillåts gå in på sidospår (Bryman, 2012). 

En annan anledning att inte använda strukturerade intervjuer var att inte låsa 

sig för mycket vid förutbestämda frågor, och på det sättet missa oförutsedd 

information. Med denna metod fanns möjligheten att ställa följdfrågor om 

någon ny information presenterades som kunde vara relevant i sammanhanget. 

Jag har valt att först intervjua cheferna på de avdelningar som arbetar med 

digitalisering på respektive institution och sedan har jag även haft möjlighet att 

ställa frågor till ljudtekniker som sköter det rent praktiska 

digitaliseringsarbetet. I Kungliga bibliotekets fall har jag även haft ett samtal 

med personal som sköter katalogisering av materialet. Anledningen att jag talat 

med fler personer på KB än på Sveriges Radio beror främst på att det är en 

större avdelning och arbetet är uppdelat på fler personer. På Sveriges Radio så 

är avdelningschefen själv en av de som arbetar med både digitalisering och 

katalogisering medan detta sköts av olika personer på KB. 

De intervjuade personerna presenteras anonymt på detta sätt: 

KB1 = Chef för digitaliseringsavdelningen på KB 

KB2 = Funktionsansvarig teknisk drift KB 

KB3 & KB4 = Katalogisering mm på audiovisuella enheten KB 
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SRF1= Gruppledare grammofonarkivet 

SRF2 = Ljudtekniker grammofonarkivet 

Intervjuerna som gjordes med chefspersonerna KB1 och SRF1 utgick från 

samma mall, vilken redovisas i bilaga 1. Mallens funktion var främst att 

säkerställa att samma frågor ställdes till båda institutionerna, för att möjliggöra 

en jämförelse, men i båda fallen tilläts även intervjuobjekten att gå in på 

sidospår och i viss mån styra samtalets riktning. Detta gjordes dels för att fånga 

upp vad de själva valde att betona och dels för att inte missa någon oförutsedd 

och kanske betydelsefull aspekt av digitaliseringsarbetet som inte täcktes av 

den ursprungliga intervjumallen. Det innebar också att frågorna endast delvis 

ställdes i den ordning som de återfinns i intervjumallen. 

Den första intervjun som genomfördes var med KB1 och skedde i ett 

konferensrum på KB. Den tog ca 45 minuter och gav bra svar på de frågor som 

rörde digitaliseringsarbetet vid audivisuella enheten i stora drag och vilka mål 

och riktlinjer KB arbetar efter, men när det gällde mer specifika frågor om 

katalogisering och teknik så hänvisade informanten vidare till personal på 

respektive underavdelningar. 

De övriga intervjuerna vid KB skedde två veckor senare och utgjordes av ett 

längre samtal med KB3 och KB4 om principer vid mottagning, katalogisering 

och arkivering av fonogram samt databasens uppbyggnad. Vid intervjutillfället 

använde informanterna en dator för att direkt visa hur inmatning och sökning 

skedde i databasen. Detta samtal följdes av ett besök på plats i 

digitaliseringsstudion där KB2 visade den tekniska utrustningen och svarade på 

frågor om teknik och arbetsmetoder. Totalt tog de två intervjuerna ungefär två 

timmar. I dessa intervjuer fanns alltså möjlighet att få mer detaljerade svar på 

de mer praktiska frågorna från intervjumallen, men också att ställa spontana 

frågor utifrån vad som framkom under intervjun. 

Även intervjuerna med grammofonarkivets personal skedde på plats, först i 

arkivet bland hyllorna med LP-skivor och senare i digitaliseringsstudion, där 

SRF1 förutom att svara på frågor även visade den tekniska utrustningen för 

ljudfångst och datorsystemen som används för inmatning av metadata 

respektive sökning i databasen. Under sista halvtimmen anslöt informanten 

SRF2 för att svara på frågor av mer teknisk art. Totalt tog detta ungefär en och 

en halv timme. 

Totalt är alltså mängden intervjumaterial aningen mindre omfattande från 

grammofonarkivet, men kan å andra sidan sägas vara mer fokuserat på de 

frågor som studien behandlar eftersom de skedde efter intervjuerna vid KB, när 

ämnesområdets problematik började bli klarare och studiens fokus hade 

smalnat av.    

Jag utnyttjade även möjligheten att ställa kompletterande frågor via e-post till 

tre av sex intervjupersoner allteftersom de dök upp under uppsatsarbetet. I 

vissa fall var det för att bekräfta saker som framstod som oklart och i några fall 

för att komplettera när en intervjuperson tog upp någon aspekt som inte 
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nämndes i motsvarande intervju på det andra arkivet. Dessa följdfrågor 

redovisas i bilaga 2. 

Alla intervjuerna spelades in och transkriberades sedan under veckan som 

följde intervjun. Transkriberingsprocessen var oväntat tidskrävande men visade 

sig vara oumbärlig för att få en överblick av vad som sagts och snabbt hitta rätt 

i materialet. Det gjorde det också möjligt att vid jämförelsen och analysen 

klippa ut de avsnitt som behandlade samma frågor vid de två arkiven och 

jämföra sida vid sida. 

5.4 Övrigt empiriskt material 

Förutom intervjuerna kommer jag i resultatdelen i vissa fall att hänvisa till 

andra källor som belyser arkivens arbete ur vinklar som inte framkommer i 

intervjuerna. Det rör sig främst ett radioprogram (Göranson, 2013), en podcast 

(Ralstrand, 2018) och två nyhetsartiklar: Larsson (2018) och Löfdahl (2013),  

som behandlar olika aspekter av grammofonarkivets arbete. Alla dessa bygger 

på dock direkt på intervjuer med anställda på SRF, eller i programdirektören 

Löfdahls fall skriven av honom själv. Vad gäller KB så använder jag två av 

deras presentationer om arbetet med RDA (KB, 2016 resp. 2017). 

Övriga källor som tas upp i resultatdelen är främst referenser till standarder och 

rekommendationer, och i vissa fall utredningar och andra digitaliseringsprojekt. 

Dessa är emellertid inte att betrakta som empiri utan används snarare som en 

bakgrund, för att sätta digitaliseringsarbetet vid de två arkiven i sitt 

sammanhang. 

5.5 Etiska överväganden 

Den information som samlades in rörde i stort sett enbart arbetsprocesser och 

officiella riktlinjer så det fanns ingen så kallad personlig information att ta 

hänsyn till. Däremot så spelades intervjuerna in med informanternas muntliga 

medgivande för att underlätta informationsinsamling och korrekt återgivande 

av uttalanden, och inspelning av röst räknas som personuppgift enligt GDPR-

lagen, varför jag även såg till att få ett skriftligt medgivande för att lagra 

inspelningen under uppsatsskrivandet. En person gick inte att nå för underskrift 

dock, så i det fallet förlitade jag mig på anteckningar. Alla inspelningar och 

anteckningar lagrades enbart lokalt på uppsatsskrivarens dator i kodad form 

och raderades efter uppsatskursens slut. En informant uttryckte en önskan att få 

se vilken information från intervjun som tagits med och fick därför en 

möjlighet att höra och godkänna det innan uppsatsen lämnades in.   

6 Resultat 

Resultatet av studien presenteras i detta kapitel, uppdelat på de olika stegen i  

digitaliseringsprocessen. För varje delprocess redogörs först för vad detta steg 

innebär, och vilket tillvägagångssätt som rekommenderas av etablerade 

standarder, främst de som lagts fram av IASA, vilket sedan följs av ett stycke 

för varje arkiv där deras val av metoder i den aktuella delprocessen presenteras. 
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Anledningen till detta upplägg är att det skall vara lätt för läsaren att följa med 

och se skillnader och likheter mellan arkiven i varje delprocess. 

Den information som används för jämförelsen är framför allt hämtad från egna 

intervjuer med chefer och anställda vid arkiven, men bygger i vissa fall på 

observationer på plats och hänvisningar till andra källor, men det anges klart i 

så fall. 

6.1 Hantering och urval av ursprungskällorna 

6.1.1 Lagring och hantering för att säkerställa bevarande 

Ett framgångsrikt bevarande genom digitalisering är beroende av att det 

analoga materialet är i så gott skick som möjligt. Skicket påverkas både av 

vilken miljö materialet förvaras i och hur det handhas. Av miljöfaktorerna så är 

det främst vatten och temperatur som kan påverka och degradera det material 

som grammofonskivor är tillverkade av. Hög luftfuktighet kan bland annat 

orsaka svampangrepp eller att de olika lagren på acetatskivor sväller. Direkt 

kontakt med vatten är framför allt skadligt för de skivor som har en bas av 

gelatin eller papper. För vinyl och schellackskivor är däremot (avjoniserat) 

vatten en rekommenderad rengöringsmetod. Om hela skivan, med omslag, blir 

våt så är det viktigt att separera pappret från vinylen så fort som möjligt för att 

undvika svampangrepp. (TC-05). Höga temperaturer gör att material som vinyl 

mjuknar och kan orsaka deformering, och temperaturväxlingar är särskilt 

farligt för lackskivor eftersom bottenmaterialet och det ovanliggande 

lackmaterialet expanderar vid olika temperaturer vilket orsakar krackelering av 

ytan. IASA sätter de extrema gränserna för luftfuktigheten till lägst 25% relativ 

fuktighet (RH) och högst 60% RH och temperaturen mellan 8 och 35 grader, 

med rekommenderade medelvärden på 40-50% respektive rumstemperatur på 

runt 20 grader, men betonar att stabiliteten är viktigare än den exakta 

temperaturen för att bevara lackdiskarna. 

Vid den manuella hanteringen av grammofonskivor så är de olika bärarna 

känsliga på olika sätt beroende på material. Schellackskivor är hårda men 

mycket spröda och spricker lätt i bitar om de tappas. Vinylskivor är mjukare 

och riskerar inte att krackelera men kan lätt få repor som orsakar knäpp och 

hopp vid uppspelning om de inte hanteras försiktigt. De kan även få 

permanenta skador av att spelas med fel typ av nål eller felinställda nålar eller 

nåltryck. Därför rekommenderar IASA att alla mekaniska bärare hanteras av 

kompetent och speciellt utbildad personal.(TC-05). 

Sveriges Radios Grammofonarkiv har klimatkontrollerad förvaring av de 

känsligare bärarna, däribland 78-varvsskivorna, däremot förvaras vinylskivorna 

i rumstemperatur utan speciell klimatanläggning, berättar SRF1. Handhavandet 

har varierat beroende vilken på typ av exemplar det rör sig om. De tidigare 

låneexemplaren är ofta i ett väl använt eller till och med otjänligt skick. Markus 

Larsson på Aftonbladet besökte arkivet 2018 och hämtade fram fyra rariteter 

som han var intresserad av, och skriver: ”i Grammofonarkivet har ingen av 

dyrgriparna ens en innersleeve. Folk har slängt dem rakt ner i konvolutet och 

verkar ha använt skivorna till att hyvla ved. Omslagen är nedkladdade med 

anteckningar och tejp. Det är barbariskt.” (Larsson, 2018). Men inte heller 
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referensexemplaren är alltid i perfekt skick: Att de betecknades som 

referensexemplar innebär främst att de inte fick lämna arkivet, även dessa 

skivor användes för att spela i radio i till exempel ”Ring så spelar vi” som 

sändes direkt från arkivet, berättar SRF1. Det är också tydligt vid besöket på 

arkivet, i samband med intervjun för studien, att många av arkivexemplaren 

stått i solljus på så sätt att den röda färgmärkningen över ryggen numera 

snarare är blekt rosa, och när en arkivskiva från åttiotalet slumpmässigt plockas 

fram så har den två tydliga repor. SRF1 berättar även att vissa skivor torkat och 

blivit spröda. På bilderna nedan ses hur skivorna dels har en färgmärkning över 

ryggen för att visa vilken hylla de skall stå på, dels en beskrivning av skivan 

och de olika spåren, samt två olika etiketter på varandra på själva skivan med 

arkivnummer: 

  

Figur 3: Exempel på märkning av arkivexemplar. Bilderna visar en lapp med 

skivans spår på omslaget och två etiketter på skivan. Fotografier tagna 2019-

03-05. Utan användningsrestriktioner. 

En sådan märkning skulle förmodligen inte accepteras av en kräsen 

skivsamlare, men är fullt förståelig för ett arkiv som snabbt och säkert behöver 

hitta skivorna. 

Kungliga bibliotekets skivor står alla i klimatkontrollerad miljö, enligt KB3 

och KB4. Mer exakt så rör det sig om 30% relativ fuktighet och 18°C, enligt 

utredningen ”Bevara ljud- och rörlig bild” (SOU 2004:53a). Skivorna förvaras 

samlade i pappkartonger och tas egentligen aldrig fram, förutom om det krävs 

för exempelvis registrering eller digitalisering. Därför är i stort sett alla skivor, 

åtminstone när det gäller vinyl, ospelade och i mint condition enligt KB3. 

Undantaget är de skivor som man köpt in eller fått senare för att komplettera 

luckor i samlingen, i vilket fall man fått nöja sig med det skick som de befinner 

sig i. Dock gäller även här att skivorna av arkivtekniska skäl är märkta med 

arkivnumret, såväl på omslaget som på skivans etikett. Det händer ibland att 

skivbolag hör av sig till arkivet för att få tag på någon skiva för återutgivning 

just för att de ursprungliga masterbanden är borta och man behöver ett perfekt 

exemplar, berättar KB3. 
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6.1.2 Prioritering för digitalisering 

Brylawski et al. (2015) nämner fem huvudprinciper för prioritering av material 

för digitalisering av audiovisuella samlingar som de anser vara allmänt 

accepterade i litteraturen, nämligen: 

 Uniqueness – Unicitet. Om det är en inspelning som kanske bara finns i 

den aktuella samlingen. Oftast, men inte alltid, är kommersiellt utgivna 

inspelningar massproducerade och kan finnas tillgängliga i många 

andra samlingar. 

 Technical obsolescence – Om uppspelningsutrustningen börjar bli svår 

att få tag på och reparera. Detta har inte någon direkt koppling till 

teknikens ålder utan börjar bli aktuellt även för nyare format som 

Betamax, MiniDisc och DAT. 

 Cultural and historical value – Det kan vara svårt att bedöma det 

kulturella värdet hos en inspelning men guiden nämner till exempel 

betydande musikuppträdanden, historiska tal och dokumentation av 

historiska händelser som sådant som kan vara värt att bevara, men 

påpekar också att hänsyn bör tas till det aktuella arkivets syfte och 

användare. 

 Generation – Många inspelningar kan finnas i flera kopior och 

sekundära avspelningar och då bör det vara en prioritering att hitta en så 

ursprunglig version som möjligt eftersom ljudkvaliteten oftast 

degraderas vid varje kopiering, särskilt vid användande av analoga 

magnetband. Många inspelningar finns i identiska versioner på både 

kassett och LP, och då bör skivan prioriteras enligt ARSC, eftersom det 

är ett stabilare format. 

 Format degradation – Om inspelningen ligger på en typ av bärare som 

riskerar att fysiskt degraderas eller falla sönder bör den ha hög prioritet, 

om det inspelade materialet inte finns tillgängligt i stabilare format.  

Utredningen Bevara ljud och bild från 2004 kommer fram till en liknande 

prioriteringslista för vilket material som bör migreras vid dåvarande Arkivet 

för ljud- och bild, och nämner också att i stort sett samma sak gäller för 

Sveriges Radio och Sveriges Television, även om dessa ligger utanför 

utredningens fokus:    

Material som bedöms vara i fara att förstöras av sig självt får prioriteras högt. Hänsyn 

måste även tas till att vissa tekniska system som skall avläsa informationsbärare är på 

väg att försvinna ur marknaden. (SOU 2004:53a, s. 96). 

Vad avser innehåll så nämner utredaren två prioriteringar som bör gälla för 

hela hanteringen vid SLBA nämligen unicitet och svenskt ursprung. I fråga om 

kulturellt värde hänvisas till tidigare utredningar om pliktlagen som kommit 

fram till att urval och gallring på sådana principer inte är önskvärt, eftersom det 

är omöjligt att bedöma vad som kommer att vara av intresse för framtida 

forskare och att det finns ett värde i att bevara både högt och lågt för att ge en 

komplett bild av det svenska samhället. 

Förutom frågan om vad som bör prioriteras vid migrering av principskäl så 

tillkommer också frågan om vad som är praktiskt och ekonomiskt 
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genomförbart för den digitaliserande institutionen, vilket också påverkar vad 

som egentligen digitaliseras. Till exempel kan migreringen av vissa format som 

är stabila och enhetliga, som CD och VHS-kassetter, genomföras automatiskt 

med robotar vilket blir avsevärt billigare och snabbare per enhet jämfört med 

manuell hantering. 

Enligt nästan alla dessa kriterier hamnar inspelningar på grammofonskivor 

långt ner på prioriteringslistan: Brylawski et al. (2015) skriver att: ”Vinyl discs 

are the most stable physical sound recording format developed to date; they can 

last 100 years in a controlled environment”. Även shellackskivor beskrivs som 

”a relatively robust and stable format”. De är dessutom ofta massproducerade 

och mindre sannolika att innehålla unikt material, samtidigt som hanteringen är 

tidskrävande och svår att automatisera med gott resultat. Det finns dock ett 

undantag och det är lack/acetatskivor vilka nämns i alla guider och 

rekommendationer som ett prioriterat format, även i jämförelse med andra 

känsliga format. TC-03 skriver att för de flesta instabila audiovisuella format så 

bör det ändå göras en individuell bedömning av varje bärare av vilket skick den 

är i, med ett undantag för lackskivor vilka riskerar att spricka även om de för 

tillfället är spelbara, på grund av att det ovanliggande lacklagret krymper. 

Därför anser man att dessa bör ha högsta prioritet. Förutom instabiliteten så är 

det ofta prioriterat att rädda dessa inspelningar på grund av att innehållet är 

unikt. 

Digitalisering av vinylskivor och stenkakor vid Sveriges Radios 

Grammofonarkiv sker nu endast på begäran från programverksamheten vid 

Sveriges Radio, Sveriges Television och UR enligt SRF1. Det finns inte heller 

några planer på att genomföra något större digitaliseringsprojekt för att försöka 

bevara samlingen av grammofonskivor. Redan 2013 hade man dock tagit 

beslut att själva skivorna skulle sparas ”för att kunna användas i den 

utsträckning som vi kan behöva”, enligt programdirektören Björn Löfdahl 

(2013). Han påpekade då att ”det som handlar om det rent kulturhistoriska 

kommer självfallet tas om hand” men konstaterade samtidigt att ”Mycket, inte 

minst det som tillhör de senare åren, har naturligtvis inget speciellt värde.” 

Beslutet att spara skivorna ligger fortfarande kvar och gruppledaren vid 

grammofonarkivet såg en positiv framtid för arkivet i en intervju 2018 

(Ralstrand, 2018). 

Det SR har prioriterat för digitalisering är i första hand det unika materialet i 

form av radioprogram, samt alla CD-skivor. Man har också prioriterat material 

på grund av instabila bärare i och med att hälften av alla ca 1 800 

fonografcylindrar digitaliserats, den andra hälften fanns sedan tidigare 

överförda till rullband vilket man bedömt vara ”good enough” enligt SRF1. 

Dessutom har man digitaliserat all musik som endast fanns på rullband eller 

kassett och inte på vinylskiva. Det rörde sig i kassetternas fall om cirka 1800 

stycken varav de äldsta var, om inte helt förstörda så ”jädrigt brusiga” enligt 

SRF1. På frågan om man prioriterat lackskivor så svarar SRF1 att de 

digitaliserades tidigare, men då för att de innehöll radioprogram och ingick i 

det projektet. 
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Även vid Kungliga biblioteket har digitalisering av grammofonskivor hittills i 

stort sett enbart skett på begäran, och i det här fallet kommer beställningarna 

från KB:s forskarexpedition. I och med att musik i dagsläget är mer tillgängligt 

än någonsin rör det sig mest om lite ”udda vinyler” berättar KB1, men det finns 

också ett mindre antal forskare som är intresserade av de äldre formaten. 

Under de kommande åren så planerar man dock att börja vända sig mer till en 

publik utanför forskarsamhället, genom att börja digitalisera och publicera 

skivinspelningar som alla skall kunna ta del av via hemsidan. Detta leder till ett 

urval på en annan grund, nämligen inspelningar som inte omfattas av 

upphovsrätt. Anledningen att man valt att gå den vägen är främst att processen 

att utverka rättigheter är mycket mödosamt och tidskrävande så man har 

bedömt att det är bättre att börja i den änden i stället för att till exempel försöka 

ta fram ett representativt urval, vilket i sig är en svår bedömning att göra, enligt 

KB1. Som en utgångspunkt har avdelningen för Film, Musik och Spel tagit 

fram en lista på 100 skivor som är upphovsrättsligt fria och möjliga att 

publicera. Informanten bedömer att det är i den riktningen som 

digitaliseringsarbetet kommer att gå i den närmaste framtiden också. De första 

100 skivorna är som sagt endast en startpunkt, man har dock inte bestämt hur 

många sådana ”batchar” man kommer att göra per år. 

Det finns ändå hos KB ett mål att på sikt digitalisera alla ljudinspelningar, 

enligt KB1. Visserligen finns det ingen riktig tidsplan för när och hur det skulle 

kunna bli av, men informanten betonar att ”det är ju själva arkivfrågan liksom. 

Annars känns det ju inte meningsfullt det här, om vi inte tänker så”.  

På frågan om Kungliga biblioteket tagit hänsyn till ömtåliga eller udda format i 

prioriteringen för digitalisering så svarar KB1 ”Absolut!”, och nämner bland 

annat tvåtums magnetband, som behöver ”bakas” innan spelning, 

fonografrullar och MiniDisc som format de prioriterat och börjar bli klara med. 

Informanten påpekar också att CD-skivor från vissa tillverkare har visat sig 

vara mindre stabila. Dock har man inte riktigt kommit igång med de känsliga 

lack/acetatskivorna. En av anledningarna till detta var att man vid KB hade 

hoppats på att ny teknik med optisk läsning av skivorna skulle kunna användas 

på dessa, en teknik som inte hittills visat sig leva upp till förväntningarna. KB 

bedömer att de alternativ som finns för optisk läsning fortfarande är alltför 

dyra, långsamma och inte ger tillräckligt bra ljud. En bedömning som får stöd 

av IASA i TC-04 (2009): 

However, all of the techniques investigated so far present some limits (optical 

resolution, image processing, etc.), resulting in poor sound quality, if compared to using 

standard mechanical devices. A typical application for optical retrieval technology is for 

records in very bad condition, where mechanical replay devices would fail, or where the 

recordings are so fragile that the replay process would cause unacceptable damage. 

(TC-04: 5.2.4.14) 

I dagsläget avvaktar KB och hoppas att Library of Congress arbete med optisk 

läsning skall ge frukt. Även i det här fallet får KB även stöd av IASA:s 

tekniska kommitte: 

Some carriers may be so heavily deteriorated that even an attempt to replay them might 

place their content at risk. In such cases, a careful and informed evaluation needs to be 



 

27 

 

made between the likelihood of damage through replay immediately, or through 

delaying replay until a less risky replay technology becomes available. (TC-03:6) 

Det är också så KB arbetar med lackskivor: KB2 berättar att varje enskilt 

objekt bedöms efter skick, och om det börjat lossna bitar så avstår man, men 

om det bara är en liten spricka så gör man ett försök, men det beror också på 

vilket grundmaterial det är i skivan.  

6.1.3 Sekundär information 

Förutom att göra ett urval av vilka objekt som skall digitaliseras så behöver den 

digitaliserande institutionen ta ställning till vilka aspekter av objektet som skall 

bevaras genom digitalisering. Även om grammofonskivor är ett ljudbärande 

medium så finns det i stort sett alltid även sekundär information i form av 

omslag, sångtexter, etiketten på skivan och ibland även föremål som planscher 

eller pins, vilka alla skulle kunna räknas som en del av det aktuella verket 

beroende på hur man definierar detta. Dessa aspekter av objektet kan även ha 

ett kulturellt värde i sig, vilket bland annat tas upp i IASA:s manual TC-03: 

Physical carriers can often be considered as significant cultural objects in their own 

right, for example mass-produced sound discs, and the scholarly and cultural value of 

commercial disc sleeves and labels should be borne in mind. (TC-03:6) 

För massproducerade objekt, som de flesta grammofonskivor är, kan sådana 

aspekter ibland till och med vara intressantare i ett kulturellt eller 

forskningsperspektiv, till exempel i de fall där musiken finns tillgänglig i högre 

kvalitet i andra format men där den aktuella skivan har ett unikt omslag. 

Sveriges Radios Grammofonarkiv har valt att endast digitalisera ljudet från 

sina grammofonskivor. SRF1 medger att de förmodligen skulle kunna 

digitalisera omslag också då de borde ha samma rättigheter som ljudet, men det 

som arkivets användare framför allt frågar efter är texter. Informanten har 

därför undersökt vid flera tillfällen om det skulle vara genomförbart att scanna 

och lagra även texthäften och operalibretton digitalt, men det har visat sig vara 

omöjligt på grund av upphovsrättsliga skäl. 

Det skall också sägas att Grammofonarkivet på grund av tidsbrist ofta inte ens 

digitaliserar hela LP-skivor. Som ett exempel nämner SRF1 Finska radion, som  

har ett önskningsprogram på fredagar där de spelar relativt mycket som bara 

finns på vinyl och då vill de ofta ha musiken med kort varsel, ibland på samma 

eftermiddag, vilket innebär att personalen på Grammofonarkivet bara hinner 

med att digitalisera de enskilda spår som önskas. Om det är mer än två spår 

från samma LP-skiva som efterfrågas brukar de dock ta hela, och på singlar 

och stenkakor digitaliseras alltid båda sidorna.   

Även Kungliga biblioteket har valt att endast överföra ljudet till digital form 

från sina grammofonskivor, något som även gäller vid migreringen av CD-

skivor. Det är bara om de får en specialbeställning från någon forskare som de 

tar fram bilder på exempelvis etiketten eller omslaget på en skiva. KB1 berättar 

att de har diskuterat frågan om att även scanna omslag, och hävdar att det är 

särskilt intressant för svenska skivor för att Sverige var bland de första länder 

som hade bildomslag, men att de har ”prioriterat bort det helt enkelt”. Det är 
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framför allt en resursfråga, KB1 säger att de aldrig skulle ha varit ikapp med 

CD-migreringen om de även tagit med omslag. Dessutom så kan inte SMDB:s 

databas hantera bilder i dagsläget. Informanten är emellertid helt övertygad om 

att också omslagen kommer att scannas i framtiden, bara inte under de 

närmaste åren. 

6.2 Överföring från analogt till digitalt 

6.2.1 Optimering av signal från ursprungskällorna 

Det första och kanske viktigaste steget i den praktiska digitaliseringsprocessen 

är att se till att den analoga signalen från ursprungskällorna är optimal. IASA 

skriver i TC-04 att det finns två enkla, praktiska anledningar till detta, 

nämligen att ursprungskällorna kan försämras med tiden och att signalfångsten 

är en sådan tidskrävande process så att det är bäst att göra det rätt på första 

försöket. 

Vid uppspelning av grammofonskivor så finns det en mängd faktorer som kan 

påverka kvaliteten och autenticiteten på det uppspelade ljudet förutom skicket 

på den ursprungliga bäraren som togs upp i 7.1.1. IASA nämner i TC-04 

(2009) framför allt sex faktorer som är viktiga att beakta för att uppnå en 

optimal signal  

 Att välja den inspelning som håller högst kvalitet och är i bäst 

skick om det finns flera av samma att välja på. 

 Varsam rengöring av ursprungskällan. 

 Skivspelaren bör vara av högsta kvalitet och helst av en nyare 

modell för att bland annat minimera risken för missljud i form 

av svajig hastighet (wow/flutter) och brum från motor eller lager 

(rumble) 

 Nålen bör vara av rätt typ för skivan och korrekt inställd vad 

gäller vinkel och tryck. 

 Rätt hastighet. 

 Val av rätt ljudkurva (Equalization). 

För att kunna göra dessa bedömningar betonar IASA att det är bäst att använda 

utbildad och erfaren personal, framför allt när det gäller äldre inspelningar. Det 

tog lång tid för industrin att enas om standarder för storlek och form på nålar , 

och ljudkurva. Inte förrän introduktionen av LP-skivan runt 1948 började 

storleken och profilen på spåren, och därmed nålarna, standardiseras. 

Ljudkurvan fastställdes 1955 i och med RIAA-standarden. Innan dess var det i 

praktiken så att alla tillverkare hade sitt eget konkurrerande system och det kan 

ta lång tid att lära sig känna igen vilken typ av utrustning och inställningar som 

krävs för varje format. Även Brylawski et al. (2015) betonar vikten av tränad 

personal: 

Regardless of format, when reformatting for preservation, it is best to use a trained 

audio preservation engineer to ensure quality transfers and the safeguarding of the 

original recording. Preservation engineers are specially trained to understand recording 

equipment, correct handling, the recording history of each format, the creation of 
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audiovisual metadata and preservation files, and individual playback challenges 

(Brylawski et al., 2015, s. 71) 

Grammofonarkivet vid Sveriges Radio har en för ändamålet dedikerad 

digitaliseringsstudio i direkt anslutning till hyllorna med referensexemplar av 

LP-skivor. Där har de för närvarande tre skivspelare varav de främst använder 

två stycken av modellerna Technics SL 1000 respektive SL1000 MkII. Det är, 

som SRF1 uttrycker det ”gamla trotjänare” som är inköpta cirka 1980. När de 

kom så var det Technics mest påkostade flagskeppsmodeller speciellt 

framtagna för professionellt bruk, med absoluta toppresultat på samtliga 

mätpunkter. (Vinyl Engine, u.å.). Skivspelarna är monterade i stötdämpande 

chassis med inbyggd förförstärkare. Tidigare hade skivarkivet egna 

ljudtekniker som både utförde ljudfångst och bearbetning av det digitaliserade 

ljudet, men det togs ett beslut 2013 att de inte längre skulle ha egna 

ljudtekniker och att all ljudfångst skulle göras av SRF:s ordinarie personal.  

SRF1 berättar att de till en början hade tänkt att alla som arbetade på 

avdelningen skulle kunna arbeta med ljudöverföring åtminstone från LP-

skivor, och att de därför försökt göra det så enkelt som möjligt med en  

skivspelare färdiginställd för LP så att den som spelar upp bara skall behöva 

ställa in om det är en mono- eller stereoinspelning. Den andra skivspelaren kör 

de 78-varvsskivor på vilket kräver mer kunskap för att exempelvis hitta rätt 

nålar. För det äldsta och mest komplicerade materialet så har de möjligheten att 

ta hjälp från KB, något som hänt två gånger på fyra år enligt SRF1. De har 

också en rullbandspelare som de använder för 78-varvsskivor som finns 

sparade på band sedan tidigare. Om en skiva finns överförd till band så tar de 

bandet i första hand. 

Innan avspelning så försöker man ”putsa och tvätta dem[skivorna] så mycket 

som det går” berättar SRF1. För att få rätt ljudkurva så använder de den 

inbyggda RIAA-förstärkaren för nyare skivor och för de äldre så fångar de ett 

neutralt ljud och använder programvara för att ställa in den rätta kurvan i 

efterhand. För omvandling av den analoga signalen till digitalt format använder 

de ett system från det österrikiska företaget NOA som inkluderar både en 

analog/digital-omvandlare och programvara. Under hela avspelningen av 

skivan så är en person närvarande som kan höra om något går fel. SRF1 

uppskattar att det tar cirka en timme att digitalisera en LP, där cirka 40 minuter 

är avspelning och de återstående 20 är för- och efterarbete. 

Även Kungliga biblioteket använder skivspelare av äldre men robust modell. 

De har fler spelare, men den som användes under mitt besök var en EMT -938 

från mitten av sjuttiotalet. I likhet med de som används vid Sveriges Radios 

grammofonarkiv så är det en direktdriven spelare speciellt framtagen för 

professionellt bruk vid radiostationer. Den har även en upphängning som gör 

den mindre stötkänslig (EMT-Franz, u.å.). Personalen som arbetar med 

ljudfångst på digitaliseringsavdelningen är alla utbildade och erfarna 

ljudtekniker, men KB2 betonar att även med en gedigen ljudteknikerutbildning 

så måste man lära sig genom att spela vilka nålar som passar och hur man 

hanterar skadade skivor till exempel. En skiva tar ungefär 1,5 gånger speltiden 

att processa, uppskattar han. Den exakta tiden kan variera beroende på om den 

behöver tvättas, något som bedöms från fall till fall, och det kan även ta tid att 
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hitta en passande nål och ljudkurva för äldre skivor. För ljudkurvan har de ett 

separat försteg kopplad mellan skivspelaren och A/D-omvandlaren där det går 

att välja en passande kurva utifrån skivans tillverkare. Omvandlaren och 

programvaran som används vid KB är systemet SADiE från det brittiska 

företaget Prism Media Products. I princip är det alltid en tekniker närvarande 

under hela ljudfångsten, men även det beror på skivans skick och format, där 

till exempel LP-skivor inte kräver samma uppmärksamhet. KB2 förklarar att 

det finns olika steg att fånga upp problem om det skulle uppstå, även om det 

inte var någon närvarande om det hände. Det syns på vågformen om skivan 

hoppat och det finns program som kan analysera vissa givna problem. I sista 

hand brukar deras användare rapportera om det finns några grava brister. 

6.2.2 Val av digitalt filformat 

Vid val av digitalt filformat så är det framför allt tre aspekter som bör beaktas, 

enligt IASA, nämligen att välja ett format som följer internationella, öppna 

standarder, och att använda en samplingsfrekvens och ett bitdjup som är 

tillräckligt för att fånga alla aspekter av den ursprungliga inspelningen (TC-04, 

2009). 

Den filtyp som rekommenderas av IASA för bevarande av ljudinspelningar är 

Broadcast WAVE formatet. Det är en utveckling av Microsofts Wave-format 

som först specifierades av EBU 1997 och vilket nu har blivit en de facto 

standard inom radio och TV (EBU, 2011). 

Vad gäller upplösning på den digitala filen vid överföring av analoga 

inspelningar rekommenderar IASA en samplingsfrekvens på minst 48 kHz med 

24 bitars djup, men konstaterar också att en upplösning på 96 kHz/24 används 

av många minnesinstitutioner och kan vara fördelaktigt ur vissa aspekter. För 

migrering av inspelningar i digitalt format rekommenderas att ha minst samma 

upplösning som den ursprungliga inspelningen. Anledningen att de väljer att 

ligga så högt med rekommendationerna – CD har som jämförelse en 

upplösning på 44.1 kHz/16 bitar – är i första hand för att kunna fånga alla 

aspekter av inspelningen, även sådana som kanske inte är hörbara för det 

mänskliga örat, samt för att en högre upplösning ger större möjligheter att i 

framtiden ta bort missljud som inte är en avsiktlig del av den ursprungliga 

inspelningen när accesskopior görs. 

Sveriges Radios Grammofonarkiv sparar sina digitaliserade arkivfiler som 

Broadcast Wave. När frågan om upplösning kommer upp blir SRF1 osäker 

men en sparad fil visar sig ligga på 96kHz/24 bit, och digitaliseringsmjukvaran 

är vid närmare kontroll inställd på att sampla med en upplösning på 96 kHz/36 

bit. SRF1 motiverar inte närmare varför just de inställningarna valts, men det är 

tydligt att en sådan hög upplösning är mer än nog för vad som krävs från 

beställarna vid programverksamheten. När grammofonarkivet köper in digitala 

filer så är det i allmänhet CD-kvalitet och ibland får de till och med nöja sig 

med mp3 om det är det som finns att köpa. Förutom den högupplösta arkivfilen 

så skapas samtidigt en mp3-version, vilka båda är tillgängliga på disk för snabb 

åtkomst genom söksystemen på SR, UR och SVT. Sedan har användarna 

möjlighet att beställa det format som till slut skall levereras till deras 

produktionssystem. Det rör sig dock aldrig om HD-audio – SVT vill ha 48kHz 
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för att synkronisera med bildhastigheten och allt som skickas till Sveriges 

Radios produktionssystem Digas blir automatiskt kraftigt normaliserat genom 

en så kallad Wavebutler-funktion i NOA-systemet för att allt ljud skall ha 

samma nivå, vilket tar bort den eventuella dynamik som skulle kunna uppnås 

med en hög bitrate. Inte heller de få SACD skivor som köps in sparas med hög 

upplösning, där väljer man istället att ta ljudet från det lager med CD-ljud som 

också finns på skivan.  

Kungliga biblioteket sparar också sina digitaliserade filer som Broadcast 

Wave. De använder 48 kHz och 16 bitar för allt analogt material. Vid 

migrering av digitalt material använder de den upplösning som finns på den 

ursprungliga bäraren. När KB2 får frågan om de inte funderat på att gå högre i 

upplösning för det analoga materialet så vidtar en ganska lång diskussion om 

för- och nackdelar med högre upplösning, men sammanfattningsvis så har de 

bedömt att 48kHz/16 bitar är fullt tillräckligt för KB:s ändamål av tre 

anledningar, nämligen först att en höjning av bitrate till 24 skulle innebära tre 

gånger så mycket lagring, vilket blir stora mängder data om man betänker att 

de har oerhört mycket material på KB. För det andra så är grammofonskivor 

bara en typ av material de har på KB, där det mesta har en relativt smal 

bandbredd som exempelvis kvarttumsband inspelat på låg hastighet, vilket gör 

att det är svårt att motivera den extra dynamik som skulle kunna uppnås med 

högre upplösning. Slutligen så är deras målgrupp forskare som vill ta del av 

materialet och där efterfrågas inte högre upplösning.  

Den tredje punkten återspeglas i en sammanfattning av KB:s 

digitaliseringsarbete från Digisams arbetsgrupp för audiovisuella 

arkivsamlingar: 

KB har inriktat sig mot massdigitalisering som metod med målet att i första hand rädda 

den innehållsliga informationen inte att skapa förutsättningar för en bredare 

användning, exempelvis för offentlig visning eller som råmaterial för nyproduktion. Det 

är forskningens behov av åtkomst till innehållet som pliktlagstiftningen avser att säkra. 

(Digisam 2015, s.18). 

Det kan konstateras att KB:s val av upplösning vid digitalisering av 

grammofonskivor skiljer sig från jämförbara institutioner i andra länder där en 

upplösning på 96 kHz/24 bitar använts av såväl franska som belgiska 

nationalbiblioteken (Miatti, 2017, Lemmers, 2018), holländska institutet för 

ljud och bild (Beelden voor de toekomst, 2015) samt the Internet Archive 

(Great 78 project, u. å). Den fil som forskarna har tillgång till via SMDB är 

faktiskt i dagsläget endast en mp3-fil. KB har ett system som liknar det på 

grammofonarkivet där alla digitaliserade filer lagras dels som Broadcast Wave 

på databand, och dels som mp3 på disk för att snabbt kunna spelas upp från 

databasen. 

6.2.3 Efterbehandling och putsning av ljudet 

IASA skriver i TC-03 att all överföring från gamla till nya arkivformat bör 

sträva efter att skapa en kopia som är så nära originalet som möjligt, och att 

alla typer av ”förbättringar” i form av till exempel brusreducering bör 

undvikas. De anser att sådana förändringar går emot de grundläggande 
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principerna med bevarande eftersom de skriver om det historiska dokumentet 

efter subjektiva värderingar hos den operatör som utför förändringarna. 

Det ovanstående gäller dock endast arkivfilerna, som är menade för långsiktigt 

bevarande. I avsnittet för arkivprinciper rekommenderas i TC-03 även att 

separata så kallade ”access copies” eller ”distribution copies” bör göras när det 

är möjligt, och att dessa fritt kan modifieras efter användares behov och 

önskemål. 

Sveriges Radios Grammofonarkiv har ändrat sina arbetsmetoder på den här 

punkten sedan de blev av med sina ljudtekniker. SRF1 berättar: 

”vi hade ju ljudtekniker som, när man beställde en digitalisering förr i tiden, för tio år 

sedan så där, då fick man ju en sändningsfärdig grej, då var det liksom inga problem 

med den, och den var ju tvättad och så. Men vi har ju sparat en del av de där ljuden, det 

blir ju ändå lite det här..det ljudideal som är just då och vilka verktyg som finns, det 

lägger man ju lite på, så på det sättet så var ju argumenten de också att det var ju bättre 

att det ligger ett råmaterial här som vi kan bearbeta varje gång.” 

I dagsläget så är principen därför att inte efterbehandla ljudfilerna 

överhuvudtaget vid digitaliseringen, och i stället låta de beställande 

redaktionerna bearbeta materialet ifall de så önskar. SRF1 berättar att de i så 

fall brukar påpeka om det blivit knäpp och knaster på inspelningen, men 

tillägger också att det oftast inte behövs göras särskilt mycket och att till 

exempel P4 plus, digitalkanalen för äldre musik, är helt tillfredställda med det 

de får och ifall det är något litet problem tar musikredaktören bort det själv. En 

liten nackdel som SRF1 ser med den här arbetsfördelningen är dock att de 

bearbetade filerna i de fall de görs sparas lokalt i produktionssystemet hos de 

som beställer och inte blir sökbara eller tillgängliga för andra enheter. 

Det enda undantaget från principen att endast spara obearbetade filer som 

nämns är att när de digitaliserade fonografrullar så krävdes ganska omfattande 

bearbetning för att överhuvudtaget kunna lyssna på materialet. Rullarna hade 

även stora problem med varierande hastigheter. I detta fall valde man att spara 

ljudet både som det lät och som bearbetade filer. 

Vid Kungliga biblioteket håller man sig också till principen med obearbetade 

arkivfiler. KB1 berättar hur man tänker på KB: 

”I ett arkiv, och i hela museisektorn, så bearbetar vi ju inte. Det är ju det som är grejen, 

att det är ”As is”, och det är en jätteviktig princip. Sedan kan man diskutera om det är 

rätt eller fel. Och det är därför som jag menar, att om vi lägger upp till exempel 

upphovsrättsfri musik på data.kb.se så är det upp till var och en att göra sen de 

bearbetningar man vill. Men för oss är det, det är liksom det tänkandet som finns i 

museivärlden.” 

”Men redan på gamla tider var det ju så att, vi har ju väldigt bra nålar, vi sköter dem. Vi 

försöker göra uppspelningssituationen till den bästa möjliga, så det är så bra in som 

möjligt. Och vi har ju också skivor som aldrig har spelats, när de kommer in som plikt. 

Så det är inte samma sak som någon som köper från något antikvariat och har sin 

taskiga spelare hemma, så det är ju en fördel.” 

KB2 berättar hur det går till rent praktiskt: 
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 ”..vi gör en Wave som då blir en arkivfil. I möjligaste mån så påverkar vi den inte 

överhuvudtaget, alltså ingen brusreducering eller liknande. Det finns undantag för 

material på skivor bland annat, där det är så dåligt från början så att man måste rätta upp 

för att kunna återge, för att det är ju ändå innehållet som är det väsentliga, men då 

skriver vi ju det också på databasen att så har vi gjort.” 

6.3 Katalogisering och Metadata 

Metadata, som brukar beskrivas som ”data om data” är ett samlingsnamn för 

all den information som används för att beskriva ett objekt. När det kommer till 

digitalisering av grammofonskivor så finns det egentligen flera objekt vars 

metadata kan och lämpligen bör registreras, i form av det ursprungliga verket 

och dess manifestation i form av skivutgåvan, samt det fysiska exemplaret av 

skivan och det elektroniska exemplaret i form av den digitala filen. Denna 

metadataregistrering är till största delen skild från digitaliseringsarbetet i de 

undersökta fallen i och med att skivan oftast redan finns registrerad som en 

katalogpost i arkivens databaser, men eftersom katalogposterna fungerar som 

en utgångspunkt för att hitta och identifiera de digitaliserade filerna kommer 

lite om både katalogisering av skivorna och digitaliseringsrelaterad metadata 

att tas upp nedan. Arbetsmetoderna exemplifieras delvis genom att 

undersökningen utgår ifrån en LP-skiva som digitaliserats både vid KB och 

grammofonarkivet, nämligen ”Musik rätt och snett” av Barbro Hörberg från 

1970.  

6.3.1 Katalogiseringssystem 

Sveriges Radios Grammofonarkiv tilldelar varje skiva ett accessionsnummer, 

även kallat SR-nummer som sedan används både som unik identifierare i 

databasen och bas för placering av det fysiska exemplaret i arkivet. Numret 

består först av ett prefix för typen av bärare och sedan ett löpnummer. I vår 

exempelskivas fall blir numret 33-045.897-05, där 33 motsvarar en LP-skiva på 

33 varv. Olika exemplar av samma skiva har dessutom ett exemplarnummer.  

Systemet som används för inmatning av metadata kallas mediARC, och är en 

del av samma så kallade Archive Asset Management system från tillverkaren 

NOA som används vid digitaliseringen. Största delen av arkivinformationen är 

dock migrerad från grammofonarkivets tidigare system som kallades Gamba 

vilket togs i bruk 1989. 

Gambas katalogiseringssystem var baserat på SAB men utökat med hänsyn till 

krav från STIM, IFPI och SAMI för att ha koll på upphovsrättsägare när man 

rapporterade vilken musik som spelas i radion (Österberg, 2004). 

En katalogpost består dels av en huvudpost för hela skivan där förutom titel 

och huvudexekutör även anges skivmärke, märkeskod, märkeskommentar och 

märkesnummer, alla enligt IFPI:s standard, dels har varje spår en delpost som 

innehåller titel, upphovsmän till text och musik, exekutörer och deras 

instrument, spårets nummer och längd, samt SAB-kod och IFPI-information i 

form av rättighetsland, rättighetsår och landskod. Det finns dessutom fält för att 

ange om spåret är instrumentalt eller inte, och om det är svenskt. Det 

sistnämnda är en rest från en period när det fanns ett krav att spela mer svensk 

musik i radion, berättar SRF1. Sedan finns det även delposter för varje 
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exemplar där det anges när skivan införskaffades och om den är utlåningsbar, 

samt möjlighet till att skriva kommentarer, något som inte använts i det 

aktuella fallet åtminstone. 

I samband med neddragningarna 2014 så ansökte man och fick igenom ett 

förslag att minska mängden metadata enligt SRF1. Tidigare fanns det till 

exempel en tradition att skriva förhållandevis långa kommentarer om 

musikverk, något man inte håller på med längre. Informanten exemplifierar 

detta med ett urklipp från en äldre post:  

INSTRUMENTAL TRANSKRIPTION AV DEN 3-STÄMMIGA CHANSONEN AV 

ANTOINE BUSNOIS, MS SEGOVIA, ARCHIVO CAPITULAR DE LA 

CATEDRAL, S. S, CA 1500 - HÄR 2 LUTOR. 

Andra förenklingar som infördes var att sluta rapportera inspelningsland, 

utgivningsår, EAN-kod och att inte räkna upp alla enskilda medlemmar om 

huvudexekutören är en grupp. 

Kungliga biblioteket har ett snarlikt system med accessionsnummer i form av 

prefix och löpnummer. Här får vår exempelskiva numret C70-0142, där C 

motsvarar vinylskiva,12 tum och 70 står för året 1970. Även här används 

numret både som identifikation i databasen och för placering i arkivet. 

Katalogiseringen är ett eget system som från början utgick från 

Katalogiseringsregler för Svenska Bibliotek (KRS) som sedan kompletterats 

enligt IASA:s cataloging rules för att anpassa till audiovisuellt material 

(Österberg, 2004). I januari 2017 gick KB officiellt över till systemet RDA 

(KB, 2016), något som gick ganska smärtfritt enligt KB3 då systemet redan 

innan i stort sett arbetade efter liknande principer. 

En katalogpost består av en huvudpost med integrerade bärarposter, där 

huvudposten kan sägas beskriva verk/uttryck medan bärarposterna beskriver 

manifestation/exemplar (KB, 2017). 

Mycket av den information som finns med i katalogposten för exempelskivan 

är samma som i Grammofonarkivets, såsom titel, huvudupphovsman, 

skivbolag (dock utan de speciella IFPI-koder som används av 

grammofonarkivet), utgivningsland och utgivningsår, SAB-kod, upphovsmän 

till text och musik för varje spår samt medverkande musiker och deras 

instrument. KB anger även vem som är producent för skivan, Dewey-nummer 

och språk. Men det som framför allt skiljer är att det finns mer detaljerad 

information om vilken kategori av verk det rör sig om, där den faller under 

begreppen ljud-fonogram, monografi, fonogram och ljud-musik. Även 

bärarposten för LP:n är mer detaljerad i fråga om beskrivningen av den fysiska 

bärarens typ : ljud, skiva, mekanisk, analog, LP, 33 v/m, mikrospår, lateral 

skärning, 30 cm, Vinyl. Dessa detaljerade beskrivningar är dock till största 

delen automatiskt genererade när katalogisatören väljer formatet ”LP” (KB4). 

Värt att notera är också den information som finns på omslaget som inget av 

arkiven valt att ta med, nämligen vem som stått för layout och omslagsfoto 

samt tekniker. Inget av arkiven har heller valt att notera något om att det finns 



 

35 

 

en presentationstext och citerade recensioner. Inte heller det matrisnummer 

som finns på vinylen närmast etiketten finns nämnt, något som ofta används av 

skivsamlare för att skilja på olika pressningar av samma skiva (Matrix number, 

2019). Till detta kommer information om själva objektets fysiska egenskaper 

som eventuellt slitage eller skador, vilka också skulle kunna tänkas vara 

intressanta i vissa sammanhang. Det finns möjlighet i båda arkivens 

katalogsystem att lägga in sådan information i kommentarer, men inget av 

arkiven har några sådana uppgifter för exempelskivan, och åtminstone i KB:s 

fall är det något som främst använts på äldre bärare som fonografcylindrar. 

6.3.2 Digitaliseringsmetadata 

Till skillnad från de flesta digitala text- och bildformat så finns det betydligt 

mindre plats att lägga in metadata om digitaliseringsprocessen i själva filen hos 

Broadcast Wave-formatet som används av båda institutionerna (TC-04), vilket 

har fått den följden att båda arkiven valt att lagra sådan information i samma 

databas som katalogiseringsinformationen, i en delpost/bärarpost för den 

digitala ljudfilen. 

I grammofonarkivets system är den delpost som beskriver den digitala filen 

begränsad till automatiskt genererad metadata där det går att se filtyp och 

upplösning på filen, datum för skapande och namnet på 

digitaliseringsprogrammet. De tillför dock så kallad strukturell metadata till 

filen i och med att de vid digitaliseringstillfället markerar start och stopp för 

varje spår och kopplar det till respektive spårs delpost i databasen. Detta är i 

dagsläget en helt manuell process, men det finns stöd för att automatiskt 

markera spår i systemet, och det finns planer att implementera den funktionen i 

framtiden (intervju med SRF1). 

Kungliga biblioteket har en liknande kortfattad post kopplad till den digitala 

filen där man kan se filnamn, filtyp, upplösning, typ av kopia (arkiv eller 

lyssningsversion), skapandedatum och katalognummer på den fysiska bäraren. 

Det finns dock också en post med data för filen som inte är synlig för de som 

använder SMDB:s användargränssnitt, där det går att se vem som gjort 

digitaliseringen och vilken utrustning som använts, uttryckt i förkortad form 

som inte går att förstå för utomstående. I och med detta följer man i stort sett 

IASA:s rekommendationer för preservation metadata som det framställs i TC-

03 kapitel 14 där det bland annat betonas att utrustning för uppspelning och 

signalfångst och operatörer bör inkluderas. 

KB markerar dock inte start och stopp för enskilda spår, så att den som lyssnar 

får bara tillgång till en lång delfil för respektive sida på skivan. Det går inte ens 

att se längden på hela skivan i databasen utan att klicka på uppspelning av 

ljudfilerna. 

6.4 Tillgängliggörande 

En av de huvudanledningarna till att digitalisera, förutom bevarandetanken, är 

att göra materialet mer tillgängligt för institutionens målgrupper och samhället 

i stort. Detta är bland annat en av Digisams vägledande principer för 

digitalisering: 
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Publikt tillgängliggörande ska vara en del av varje digitaliseringsinsats 

Beskrivning: Det digitaliserade materialet ska tillgängliggöras så snart som möjligt och 

på ett sätt som möjliggör en så bred användning som möjligt. 

Motiv: Digitaliserad information har ett stort värde för samhället. Ett snabbt 

tillgängliggörande gör det möjligt för aktörer utanför institutionen att använda den inom 

andra områden, samtidigt som slitage på handlingar och föremål minskas och 

medborgarna ges ökad tillgång oberoende av fysisk plats. (Digisam, 2014, s. 5) 

6.4.1 Tillgänglighet via databasen 

Sveriges Radios Grammofonarkiv registrerar som tidigare nämnts 

information om de digitaliserade verken tillsammans med filerna i sitt 

digitaliseringssystem MediARC, men detta system är inte det som syns utåt. 

När någon på SVT eller Sveriges Radio vill söka i systemet så har de två egna 

snarlika söksystem som heter Arkivsök respektive SR-sök, där den senare är en 

vidareutveckling av Arkivsök, med den skillnaden att den också innehåller det 

talade SR-materialet. Inget av dessa system är tillgängligt för allmänheten 

utanför Public Service-sfären. 

 

Figur 4: SR-söks gränssnitt. Bilden visar resultatet av en sökning på skivan 

med nummer 12-195.319-06 med en huvudpost och delposter för enskilda spår. 

Skärmavbildning tagen 2019-03-06. 

Gränssnittet är relativt användarvänligt med möjlighet att både söka och sortera 

resultaten efter många olika fält och datatyper, till exempel går det att välja 

enbart digitala sökresultat. Värt att notera är den framträdande roll som den 

exakta längden på spåren har i både sökfält och resultat, en tydlig anpassning 

till radioproduktion där musik och tal måste pusslas inom bestämda tidsramar.    

SRF1 visar systemet under intervjun och berättar att vissa medarbetare har vid 

en första presentation reagerat med uttalanden som ”men det här ser ju inte ut 

som Spotify!”. Informanten har då fått betona att det är ett internt verktyg och 

att de inte har möjlighet att ha ett påkostat gränssnitt. På frågan om de är nöjda 

med systemet eller om de upplever att det finns begränsningar så nämner SRF1 
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framför allt att det är lite problematiskt att sökningen och beställningen sker i 

ett annat system än det de lägger in sakerna i, eftersom man ofta förlorar 

synkningen mellan systemen när det sker underhåll i ett av dem. 

De digitaliserade filerna syns direkt de läggs in i systemet. För den som vill 

söka och beställa en digital kopia av en lite äldre skiva som ännu inte blivit 

digitaliserad kan det dock vara lite mer problematiskt att hitta den eftersom 

många av de äldre skivorna fortfarande inte finns inlagda i databasen. Före 

cirka 1975, då man började med datorhantering så saknas cirka fyrtio procent i 

databasen uppskattar SRF1. Dessa registrerades ursprungligen i kortkataloger, 

vilka finns scannade med OCR-läsning vad gäller åren från ca 1952 och 

framåt, men tidigare skivor än så finns fortfarande bara på kort. 

Gränssnittet som används för SMDB vid Kungliga biblioteket ger ett lite äldre 

intryck. Till exempel är det tydligt att den är anpassad för skärmar med lägre 

upplösning eftersom den bara använder lite mer än halva bredden på en modern 

skärm. KB1 är fullt medveten om att den börjar bli till åren:  

”Den är ju lika gammal som Youtube [Youtube skapades 2005. Förf.anm]. Med den 

skillnaden att Youtube har haft väldigt mycket muskler för att utveckla den. Vi har inte 

tagit ett handtag på fem år, och den mediaspelaren som den använder har kommit 

liksom, det är end-of-life på den. Så att den måste uppgraderas åtminstone..men det är 

så det är med all digital teknik, och väldigt många statliga myndigheter lider av det. IT-

sektorn är en trång fråga nästan överallt.” 

 

Figur 5: SMDB:s gränssnitt. Bilden visar resultatet av en fritextsökning på 

Barbro Hörberg. Skärmavbildning tagen 2019-05-07. 
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De digitaliserade skivorna syns vid en sökning i databasen genom 

kommentaren ”Digitaliserat material finns”, det går dock inte att söka direkt 

efter enbart digitaliserat material. Det syns inte heller i det första sökresultatet 

om posten rör sig om en CD, LP eller stenkaka – då måste användaren gå in på 

den enskilda posten. Det går visserligen att förfina sökresultatet efter medietyp, 

men där faller både LP och CD (även ljudböcker på CD) under 

”fonogram/skivor” medan stenkakor och fonografrullar går under ”fonogram 

(äldre)”. Via den utökade sökningen kan man söka i fälten ”fritext”, ”titel”, 

”person” och ”grupp” samt ytterligare begränsa efter datumintervall, medietyp 

och/eller kanal. 

SMDB är tillgängligt för alla men de digitala filerna är enbart tillgängliga för 

personer med forskarkonto som dock måste befinna sig på KB eller låna som 

fjärrlån via vissa bibliotek. I det sistnämnda fallet förs materialet över till 

DVD-skiva som skickas till biblioteket, och sedan återlämnas till KB för 

destruering. En enkätundersökning som gjordes bland forskare 2012 visar att 

en majoritet skulle föredra att kunna komma åt materialet online, främst för att  

fjärrlånssystemet är tidsödande. En sådan utveckling förespråkas också av 

KB:s rapport ”Fler ska använda mer”(Ericson, 2018). 

Även på KB finns det vissa luckor i databasen som kan ställa till det för någon 

som vill hitta en äldre skiva och beställa en digitalisering. Här är problemet inte 

att de bara finns på kort utan att det inte finns en fullständig post. Framför allt 

gäller det vinylskivor som kom från det gamla nationalfonoteket, enligt KB4,  

där det visserligen finns poster på allt men där det ibland rör sig som så lite 

som skivnumret. KB3 hörde nyligen en siffra på att cirka 6 000 skivor och 

kassetter saknar titel i databasen. 78-varvarna räknas dock som klara i KB:s 

databas enligt KB4.  

6.4.2 Offentlig publicering 

Grammofonarkivet vid Sveriges Radio och deras söksystem är som sagt inte 

tillgängligt för personer utanför public service, så det går inte för 

privatpersoner att söka och lyssna på musik direkt från arkivet, däremot så blir 

de grammofonskivor som digitaliseras i praktiken ofta tillgängliga för hela 

Sverige genom att de sänds i program i radio eller TV, vilka ofta även 

publiceras på nätet. Den enda möjligheten för allmänheten att själv påverka 

vilka skivor de vill höra digitaliserade är egentligen indirekt genom till 

exempel önskeprogram i radio.  

Kungliga bibliotekets databas är som tidigare nämnts tillgänglig för alla, 

medan ljudfilerna endast är tillgängliga för forskare. De har också som sagt en 

långsiktig plan att börja tillgängliggöra upphovsrättsligt fri musik via sin 

hemsida. Det enda som finns i den vägen i dagsläget är dock runt 150 

fonografcylindrar med populärmusik och ett 50-tal cylindrar med etnografiska 

inspelningar från Kenya, i mp3-format. 

6.5 Långsiktigt digitalt bevarande 

Exakt hur de digitaliserade datafilerna lagras, migreras och hämtas är en så 

pass teknisk och komplicerad fråga att det inte finns möjlighet att redogöra för 
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den fullständigt i den här studien, det är också en fråga som inte ingår i någon 

av informanternas arbetsområde. Frågan ställdes dock om vilken typ av system 

filerna lagras på, och huruvida det fanns extra backup-kopior av de 

digitaliserade filerna, något som betonas av IASA i TC-03: 

It is essential to keep at least two digital preservation copies, ideally more, and to use 

further dedicated copies for access as appropriate. The preservation copies should be 

kept in different geographic locations whenever possible. (TC-03:12) 

På Sveriges Radios Grammofonarkiv långtidslagras alla filer på databand 

som hanteras av bandrobotar. Det finns två sådana bandrobotsystem, på två 

geografiskt skiljda platser. Dessutom finns allt material de producerar även på 

en stor diskyta för snabb åtkomst (SRF2). 

Även på Kungliga biblioteket används databand för långtidslagring, med ett 

bandrobotsystem på Garnisonen och ett annat i Humlegården. Både arkivfiler 

och lyssningsfiler lagras där, och lyssningsfilerna finns som tidigare nämnt 

även på disk för snabbare hämtning (KB2).  

7 Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer studiens resultat som presenterats i det empiriska 

materialet sammanfattas, analyseras och diskuteras med utgångspunkt från den 

teoretiska bakgrunden och litteraturstudien. 

Studiens syfte har varit att analysera och jämföra arbetet med digitalisering av 

grammofonskivor vid Sveriges Radios grammofonarkiv och Kungliga 

biblioteket. Genom intervjuer, tidningsartiklar, offentliga publikationer och 

tidigare forskning har jag försökt få en bild av vad som görs, vilka motivationer 

som ligger bakom, och hur de två arkiven skiljer sig åt. 

Studien utgick från fem forskningsfrågor:  

 Vilket syfte och mål har man med sitt digitaliseringsarbete? 

 Vilka metoder använder man i digitaliseringsprocessen, och vilka 

likheter och skillnader kan ses i metoder mellan arkiven? 

 Vad finns det för förklaringar till dessa val av metoder? Går det att se 

någon skillnad beroende på vilken typ av institution det är eller vilket 

uppdrag de har? 

 Vad säger valet av metoder om arkivens syn på grammofonskivan som 

kulturarvsobjekt? 

 Vilka konsekvenser får arkivens val av metoder för den digitala kopians  

informativa betydelse och funktion som ersättare för originalet?  
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Jag har valt att dela upp min analys och diskussion efter dessa 

forskningsfrågor, där jag ämnar att försöka besvara och diskutera dessa en i 

taget utefter vad som framkommit i undersökningen. På grund av 

forskningsfrågornas olika art kommer de analytiska delarna och återkopplingen 

till den teoretiska grunden främst att återfinnas i den senare delen av kapitlet. 

7.1 Syfte och mål med digitalisering 

Undersökningen visar att arkivens syfte med digitaliseringen har vissa likheter i  

och med att de båda strävar efter att göra sina samlingar mer tillgängliga för 

sina målgrupper. Dessa målgrupper är i SRF:s fall programverksamheten vid 

Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio, och i 

Kungliga bibliotekets fall främst forskare, men där finns också en strävan att nå 

ut till en bredare allmänhet. Till viss del syftar också båda arkiven till att med 

digitalisering bevara känsliga bärare, något som dock i praktiken innebär att 

andra bärare än grammofonskivor prioriterats, som fonografrullar och 

magnetband. 

Det finns emellertid hos Kungliga biblioteket också ett klart syfte att med 

digitalisering av grammofonskivor bevara ett kulturarv för framtiden, en 

strävan som inte alls kommer fram på samma sätt hos grammofonarkivet som 

främst ser sin samling som ett produktionsarkiv. Denna skillnad blir tydlig när 

vi ser på vilka långsiktiga mål arkiven har, där Kungliga biblioteket på sikt 

hoppas att kunna digitalisera allt sitt material, medan Grammofonarkivet 

visserligen inte har några planer på att stänga arkivet eller göra sig av med 

samlingarna, men inte heller har några planer på att starta en storskalig 

digitaliseringsprocess för att rädda informationen för framtiden. 

Kort sagt kan sägas att syftet med digitaliseringen av grammofonskivor vid de 

två arkiven i hög grad speglar de offentliga och interna uppdrag som styr 

verksamheten i stort, och arkivens roll i organisationen, där Kungliga 

biblioteket har ett uppdrag att samla in, bevara och tillgängliggöra i stort sett 

allting som ges ut i form av grammofonskivor med svensk anknytning och 

grammofonarkivet främst har till uppgift att förse programverksamheten vid 

public service med musik. Digitaliseringen kan vid båda arkiven sägas vara ett 

steg i processen att uppnå dessa mål. 

7.2 Digitaliseringsmetoder – skillnader och 
likheter 

Studien visar att det finns många likheter i arbetsmetoder vid de två arkiven 

men att det också finns vissa mer eller mindre betydande punkter där 

metoderna skiljer sig åt. I de följande styckena kommer jag att analysera dessa 

likheter och skillnader och diskutera hur dessa digitaliseringsmetoder kan 

kategoriseras. 

De ursprungliga bärarna är mer varsamt hanterade vid Kungliga biblioteket i 

och med att man förvarar alla skivor i klimatkontrollerad miljö och egentligen 

aldrig spelar dem, medan Grammofonarkivet har sina vinylskivor i vanlig 

rumstemperatur och har i många fall även spelat arkivexemplaren till exempel 
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när det sänts radio från arkivet. Grammofonarkivet har även fler etiketter och 

lappar klistrade på skivorna. 

I fråga om prioritering för digitalisering så arbetar båda arkiven i dagsläget i 

stort sett enbart efterfrågestyrt när det gäller grammofonskivor, men KB har 

planer att även börja digitalisera upphovsrättsfri musik i mindre skala. Det går 

inte direkt att jämföra hur man prioriterar att bevara de känsliga lackskivorna 

eftersom Grammofonarkivet inte har några sådana. 

I fråga om vilka aspekter av objektet som digitaliseras så har både SRF och KB 

valt att endast digitalisera ljudet och inte till exempel scanna eller ta fotografier 

för att bevara sekundär information från ljudbäraren. I KB:s fall har man 

prioriterat bort bilder av ekonomiska och tidsmässiga skäl men hoppas och tror 

att omslagen skall scannas i framtiden. Grammofonarkivets användare har 

främst varit intresserade av sångtexter, men de har inte varit möjliga att kopiera 

av upphovsrättsliga skäl, och mina informanter nämner inga planer på att börja 

scanna omslag.   

I överföringen från analogt till digitalt används, som jag bedömer det, 

likvärdig utrustning i form av äldre men högkvalitativa skivspelare och relativt 

ny och professionell mjukvara och hårdvara i form av AV-omvandlare, 

förförstärkare och medföljande program. Det som framför allt skiljer är att KB 

har mer professionell och erfaren personal i form av utbildade ljudtekniker, 

som förmodligen också kan nå ett bättre resultat genom att välja rätt utrustning 

i form av till exempel nålar, och genom att optimera hur utrustningen ställs in.  

Filformatet som används vid båda arkiven är Broadcast Wave, vilket också är 

det som rekommenderas av exempelvis IASA och ARSC. Grammofonarkivet 

har dock valt att gå avsevärt högre i filernas upplösning, där de sparar sina 

arkivfiler från digitaliserade grammofonskivor i 96kHz/24 bitar medan 

Kungliga biblioteket sparar allt sitt analoga material i 48kHz/16 bitar. Vilken 

roll detta spelar går att debattera, men klart är att det knappast gör någon 

skillnad för det hörbara resultatet eftersom de extra frekvenser och dynamik 

som fångas med den högre upplösningen ligger utanför det hörbara spektret, 

och de ursprungliga inspelningarna är också i de flesta fall gjorda med långt 

primitivare teknik som inte fångat sådana subtila skillnader. Det kan dock ha 

viss betydelse för möjligheterna att efterprocessa ljudet och för att fånga 

detaljer i form av artefakter från inspelningsprocessen som inte är direkt 

hörbara. 

Båda arkiven har valt att inte efterbehandla eller ”tvätta” ljudet som sparas som 

arkivfiler. I KB:s fall motiveras detta val främst som en etisk princip hos arkiv, 

att bevara originalet ”as is”. På grammofonarkivet betonar man snarare att det 

är bra att ha ett obearbetat grundmaterial för att det kan komma bättre metoder 

att tvätta ljudet i framtiden. Detta gäller alltså arkivfilerna, det material som 

sänds ut i radio är alltid dynamiskt komprimerat och om det finns några 

störande knäppar i den digitaliserade filen så kan det tas bort innan sändning av 

programmets tekniker. 
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Den metadata som används för att beskriva objekten skiljer sig främst genom 

att Grammofonarkivet har ett större fokus på rättighetsinnehavare och koder för 

dessa, för att kunna rapportera den musik som spelas i radio. Kungliga 

bibliotekets metadatarapportering bygger på internationella standarder medan 

SRF har ett eget system. Tidigare har grammofonarkivet ofta skrivit relativt 

långa beskrivande texter om verken, något de slutat med efter neddragningarna 

2013. Båda arkiven fokuserar i stort sett uteslutande på att katalogisera data om 

de inspelade verken på skivan och nämner ingenting om hur omslaget ser ut till 

exempel.  

De digitala filerna har relativt sparsmakad metadata vid båda arkiven i form av 

filtyp och upplösning och skapandedatum men Kungliga biblioteket sparar 

även information om vem som gjort digitaliseringen och med vilken utrustning. 

Grammofonarkivet förser också filerna med strukturell metadata i form av start 

och stopptid för spår till skillnad från KB. 

Databaserna med de digitala filerna tillgängliggörs på public service-bolagen 

via interna sökgränssnitt och på KB via ett allmänt tillgängligt webbgränssnitt. 

På KB är det dock bara möjligt att lyssna på filerna med ett forskarkonto, och 

då endast i KB:s lokaler. Sveriges Radio har ett lite nyare och mer flexibelt 

gränssnitt än KB, där det är lättare att söka i fler fält och att sortera resultaten 

på olika sätt. Båda arkiven har dock vissa luckor i databaserna vad gäller det 

äldre materialet – på SRF saknas ca 40% av materialet före 1975 och på KB är 

tusentals poster, främst från 60- och 70-talen, inte kompletta. Detta kan 

medföra att det blir svårare för användare att beställa musik för digitalisering. 

Grammofonarkivets digitaliseringar publiceras endast för allmänheten via de 

radio- och tv-program som de spelas i. I KB:s fall finns det planer på att i 

framtiden publicera upphovsrättsligt fri musik men än så länge finns inga 

digitaliserade grammofonskivor tillgänga för allmänheten. 

Om vi försöker att applicera Dahlströms kategorisering av 

digitaliseringsmetoder i form av massdigitalisering respektive kritisk 

digitalisering på de processer som används vid de två arkiven ser vi att båda 

hamnar någonstans mitt emellan. Båda arkiven arbetar småskaligt och manuellt 

på ett relativt tidskrävande sätt vilket knappast kan falla under begreppet 

massdigitalisering. De har också ett relativt stort fokus på kvalitet i 

ljudöverföringen, KB i högre grad än SRF. Samtidigt saknas den kritiska 

aspekten som kännetecknar kritisk digitalisering i och med att det inte görs 

något kritiskt urval, ingen tolkning och de färdiga filerna beskrivs inte särskilt 

detaljerat med metadata utöver den katalogiseringsinformation som redan finns 

för det fysiska objektet. Den metadata som finns är visserligen inte minimal, 

vilket skulle vara ett kännetecken för massdigitalisering, men inte heller 

uttömmande eftersom nästan alla aspekter om den fysiska bäraren och även 

ljudinspelningens struktur utelämnas.    

7.3 Förklaringar till metoder 

Vi har sett att digitaliseringsprocessen i stora drag är relativt lika vid Sveriges 

Radios grammofonarkiv och Kungliga biblioteket, men att det finns en del 
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skillnader både i metoder, prioriteringar och attityder vid de två arkiven. Jag 

kommer i de följande styckena att sammanfatta och diskutera vad som kan 

ligga bakom dessa val av metoder. 

Resurser i form av ekonomi, tid och bemanning 

Både likheterna och skillnaderna i arbetsmetoder kan till stor del förklaras 

utifrån vilka förutsättningar i form av ekonomi, tid och bemanning som arkiven 

har att utgå ifrån, snarare än ideologiska motiveringar. Sådana förutsättningar 

framstår för båda arkiven som avgörande för valet att i dagsläget endast 

digitalisera på beställning. En komplett digitalisering av alla grammofonskivor 

skulle av allt att döma innebära många fördelar för båda arkiven, men det är en 

process som skulle kosta 10-tals miljoner kronor och ta flera decennier att 

utföra med dagens teknik, vilket är resurser som inget av arkiven har till sitt 

förfogande. 

Ekonomiska förutsättningar kan också förklara en del av skillnaderna mellan 

arkiven, där grammofonarkivet har genomgått kraftiga besparingar medan 

KB:s audiovisuella avdelning befinner sig i en expansiv fas och hoppas kunna 

ta rollen av ett digitaliseringscentrum för hela kulturarvssektorn. Som exempel 

på sådana skillnader kan till exempel nämnas det faktum att grammofonarkivet 

när de digitaliserar ofta bara har tid att ta enstaka spår från skivor, att de har 

förenklat metadatarapporteringen och inte längre har utbildade ljudtekniker för 

att ta hand om ljudfångsten. KB har dock inte heller obegränsade resurser, 

vilket märks bland annat på att de inte har lagt pengar på att uppdatera sitt 

gränssnitt, och att de fortfarande har stora luckor i databasen. 

Dessa ekonomiska förutsättningar kan dock inte helt skiljas från 

organisationernas övergripande mål och prioriteringar då det kan argumenteras 

att de resurser som tilldelas digitaliseringsverksamheten i organisationen säger 

en del om hur central den anses vara, något som jag kommer att gå in på vidare 

i följande stycken. 

Uppdragets betydelse 

Vi har sett att skillnaderna mellan de två institutionernas syfte och mål med 

digitaliseringen kan sägas avspegla de officiella och interna uppdrag de har, där  

KB har ett uppdrag som handlar om såväl insamlande, bevarande, 

dokumentation som tillgängliggörande, medan Public Service-bolagen har som 

uppgift att producera radio- och tv-program och ser grammofonarkivet främst 

som en stödfunktion som kan leverera och tillgängliggöra musik för detta 

syfte. Digitaliseringen är på så sätt direkt knuten till organisationens 

övergripande mål på KB, medan den på Public Service har en mer perifer roll. 

Min bedömning är att dessa skillnader även återspeglas i de metoder som 

används i hela digitaliseringsprocessen, från hantering av ursprungskällorna till 

lagring av de digitaliserade kopiorna, vilket jag kommer att argumentera för i 

följande stycken.  

Det första sättet som arkivens olika uppdrag speglas i det praktiska arbetet är i 

hur de samlar in de skivor som är grunden för samlingen. KB:s audiovisuella 
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avdelning har sedan skapandet av Statens Ljud- och Bildarkiv 1979 byggts upp 

med målsättningen att samla in allt som getts ut i Sverige eller med svensk 

anknytning, vilket gör att de ägnar mycket tid till att kontakta skivbolag för att 

med stöd av pliktlagen få in precis allt som ges ut, oavsett sådana aspekter som 

efterfrågan, konstnärlig kvalitet eller relevans. Detta skulle också kunna ses 

som en typ av bevarande och dokumentation av den svenska skivutgivningen. 

Visserligen har grammofonarkivet också historiskt haft en ambition att täcka 

det mesta som getts ut i Sverige och dessutom i viss mån andra länder, men det 

har aldrig funnits ett statligt uppdrag att vare sig samla in, dokumentera eller 

bevara skivorna. Tidigare, innan grammofonarkivet började dra ned på 

verksamheten i början av 2000-talet så var skillnaderna därför inte så stora i 

fråga om vad som vad som togs in i fråga om svensk musik men sedan det 

började bli lättare att köpa in digitala filer så har det blivit allt tydligare att SRF 

inte ser det som sitt främsta uppdrag att hålla ett komplett arkiv utan snarare att 

förmedla musik, vilket ställts på sin spets efter 2013 då de slutat ta in fysiska 

exemplar överhuvudtaget och endast köper in digitala musikfiler om de 

efterfrågas av programverksamheten. Grammonarkivets större fokus på 

tillgängliggörande har dock historiskt sett märkts på att de brukade ta in så 

många exemplar som ansågs behövas för att täcka behovet av lån från 

programverksamheten, medan KB alltid bara tagit in ett exemplar, som inte 

funnits tillgängligt för utlån. 

Skillnaderna i uppdrag märks också på hur de fysiska skivorna hanteras, där 

KB:s skivor är mer varsamt lagrade och mer sparsamt hanterade, vilket tyder 

på ett större fokus på bevarande av ursprungskällorna. 

KB har också åtminstone en ambition och en långsiktig plan att dokumentera 

och bevara även omslagsbilder genom scanning, även om det inte sker i 

dagsläget. Två av informatörerna påpekar att omslagen ofta har ett kulturellt 

värde i sig, som ibland rentav kan vara intressantare än musiken.   

När det gäller ljudfångsten så har SRF tagit ett medvetet beslut att offra en viss 

kvalitet i syfte att spara pengar genom att inte ha utbildade ljudtekniker på 

grammofonarkivet, vilket kan ses som ett tecken på att digitaliseringen på 

Sveriges Radio inte är ett mål i sig utan snarare ett sätt att vid behov få tillgång 

till en digital kopia av brukskvalitet. KB har i jämförelse både mer utrustning 

och expertis för att klara av även ”svåra” format, vilket skulle kunna sägas 

avspegla uppdraget att bevara och dokumentera allt.  

Det är också tydligt att KB som en nationell kulturarvsinstitution i högre grad 

strävar efter att följa allmänna arkivprinciper och internationella standarder i 

digitaliseringsprocessen. Man strävar på KB efter att försöka få en digital kopia 

för lagring och presentation som i högsta möjliga grad representerar ljudet på 

skivan som den låter, medan grammofonarkivet ser sina arkivfiler mer som ett 

råmaterial som kan putsas och tvättas innan det presenteras. KB följer också 

internationella standarder för metadata och dokumenterar 

digitaliseringsprocessen med preservationsmetadata.  

Grammofonarkivets större betoning på tillgängliggörande märks bland annat 

på att det är något lättare att hitta inspelningarna i databasen genom att de 
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använder ett mer användarvänligt och flexibelt gränssnitt. Men även med de 

gränssnitt som användes 2004 var det lite lättare enligt Österberg (2004). 

Användaren har också möjlighet att spela upp enskilda spår i och med att de 

separeras i digitaliseringsprocessen. Dessutom sparas även arkivfilerna på disk 

och finns tillgängliga för nedladdning med en knapptryckning.  

Upphovsrättsliga skäl 

Upphovsrättslagstiftningen påverkar digitaliseringsarbetet på båda arkiven i 

högsta grad, främst när det gäller möjligheten att tillgängliggöra de 

digitaliserade filerna. Eftersom verk som omfattas av upphovsrätt inte kan 

spridas fritt så existerar de digitala filerna endast i slutna system på båda 

arkiven, där SRF:s system endast är tillgängligt för anställda vid public service 

och KB:s endast är tillgängligt för forskare som befinner sig i bibliotekets 

lokaler. Visserligen har de båda en stor mängd äldre material som inte längre 

omfattas av upphovsrätten, men det är en tidskrävande process att undersöka 

vilket material som är fritt att publicera. KB har därför inte kommit längre än 

att man tagit fram en lista på cirka hundra inspelningar som kan komma att 

digitaliseras och publiceras för allmänheten. För SRF:s del finns inga sådana 

planer, och regeringen avslog som tidigare nämnt en motion om att tillsätta 

pengar för att genomföra ett liknande projekt vid grammofonarkivet. 

Upphovsrätten påverkar också vilken metadata som rapporteras, där främst 

grammofonarkivet är noga med att registrera detaljer om upphovsrätt för att 

kunna rapportera den musik som spelas till STIM.  

 

7.4 Synen på grammofonskivan som 
kulturarvsobjekt 

Vad säger då dessa skillnader i metoder, prioriteringar och attityder till 

digitaliseringsprocessen om institutionernas förhållningssätt till 

grammofonskivan som kulturarvsobjekt? 

Synen på samlingarnas värde som kulturarvsobjekt 

För det första kan vi konstatera att grammofonskivor som typ av objekt inte 

självklart har statusen av kulturarvsobjekt som är värda att bevara, utan detta är 

snarare något som bedöms olika av olika personer och som varierar från objekt 

till objekt. För Kungliga bibliotekets samlingar är frågan lite enklare, eftersom 

de byggts upp just under premisserna att bevara och dokumentera den svenska 

skivutgivningen i sin helhet utan avseende på upplevd kvalitet eller andra 

värderingar. Följaktligen är redan bedömningen gjord att de objekt som samlats 

in även är värda att bevaras som en typ av kulturarvsobjekt, vilket också 

speglas i ambitionen att på sikt digitalisera hela samlingen. Grammofonarkivets 

samling som byggts upp under premisserna att leverera musik att spela i radio 

är mer svårbedömd, kanske främst för att en så stor del av samlingen utgörs av 

utländsk musik som visserligen kan vara svår att få tag på och ha ett kulturellt 

värde men som knappast kan räknas till det svenska kulturarvet. SRF:s ledning 
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uttrycker också en mer selektiv bedömning av samlingarna, där vissa objekt 

anses vara kulturhistoriskt värdefulla medan mycket inte har något speciellt 

värde, åtminstone enligt programdirektören Björn Löfdahl (2013). Dessutom är 

det tydligt att även om ledningen för SRF tillstår att det finns ett kulturellt 

värde i samlingen så upplever de inte att det är deras uppgift att bevara den, 

åtminstone inte genom digitalisering.  

Vilka aspekter hos objekten anses värda att bevaras? 

Förutom att arkiven skiljer sig åt i synen på vilka skivor som är värda att 

bevara så märks också en skillnad i vilka aspekter av objekten som man strävar 

efter att bevara och dokumentera.  

Enligt Maroevics teorier finns det tre aspekter av ett kulturarvsobjekt som 

betonas i olika grad beroende på vilken typ av institution som förvaltar 

objektet, nämligen material, form och mening. Det kan debatteras exakt hur 

dessa termer skulle kunna appliceras när vi talar om grammofonskivor, men 

med begreppet material är det tydligt att Maroevic talar om själva det fysiska 

objektet, som i ett museum kan visas upp och beröras. Det existerar i ett 

museum i en gränsvärld mellan kontrollerad och genuin verklighet, där det 

tagits ut ur sin ursprungliga kontext och tagit rollen av kulturarvsobjekt. I den 

här studiens kontext har jag därför valt att tolka material som det fysiska 

exemplaret av skivan och dess materiella egenskaper. 

Maroevic definition av mening när han talar om böcker verkar handla om 

själva texten, eftersom han säger att den bevaras trots att material och form går 

förlorade i nytryck och nya utgåvor. Som en analogi till detta har jag valt att 

tolka mening som själva ljudinspelningen. När det gäller form tar inte Maroevic 

upp några tydliga exempel, men jag har valt att tolka det som det format som 

ljudinspelningen ges ut i, alltså den aktuella skivutgåvan. Samma inspelning 

skulle kunna ges ut i en annan form, till exempel på CD, och en inspelning i 

samma form skulle kunna ha olika materiella egenskaper beroende på hur det 

enskilda objektet hanterats. 

I fråga om material kan vi konstatera att ingen av institutionerna valt att betona 

det fysiska objektet och dess materiella egenskaper i digitaliseringsprocessen. 

Ingendera har valt att dokumentera objektets utseende med bilder, så vi kan 

inte se hur användning i form av uppspelning, förvaring och 

arkiveringsprocesser har lämnat spår som vittnar om dess historia. KB har lite 

mer information om i alla fall vissa exemplar i och med att de alltid anger 

proveniens för skivor där det finns tillgängligt, och för vissa äldre inspelningar 

på stenkaka och fonografrullar finns det även en bedömning av skick med en 

siffra och ibland en kort kommentar. Även SRF har möjlighet att skriva en 

kommentar om varje exemplar, något som jag tyvärr inte kan säga i vilken 

utsträckning det används.  

Om vi accepterar att form representerar den aktuella skivutgåvan så är det ett 

koncept som i stort sett motsvarar den metadata som sparas om skivans 

manifestation. Här har vi sett att Kungliga biblioteket har en mer ingående 

beskrivning av vilken typ av skiva det rör sig om, med bland annat hastighet, 
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skärning och storlek, men det är information som genereras automatiskt när 

katalogisatören väljer format. Arkiven är relativt likvärdiga när det gäller att 

rapportera saker som sångtitlar och medverkande musiker. Förutom 

skivnummer så saknas dock nästan all information som är unik för den enskilda 

utgåvan som utseendet på omslag och omslagstexter i båda fallen. Kungliga 

biblioteket kommenterar dock att de har för avsikt att även avbilda 

skivomslagen i framtiden. 

Mening i formen av ljudinspelningen förmedlas med liknande metoder på båda 

institutionerna, med lite högre professionalitet på KB och lite högre upplösning 

på Grammofonarkivet. Det är dock tydligt att grammofonarkivet, i alla fall 

historiskt sett, lagt mer vikt vid att beskriva formerna för vad som hörs i 

spåren, i och med att de märker upp start och stopp för alla spår och också 

upplever det viktigt med vad som sägs i sångtexterna. De väljer också ibland 

att bearbeta ljudet för att ta bort missljud från skivan innan det sänds ut, vilket 

tyder på att de ibland prioriterar att det låter bra framför att bevara egenskaper 

hos den ursprungliga utgåvan eller exemplaret. 

Om vi applicerar Maroevics teori om olika kulturarvsinstitutioners inställning 

till sina objekt för att beskriva skillnaderna mellan institutionerna i 

digitaliseringsverksamheten kan vi konstatera att varken grammofonarkivet 

eller KB har en museal syn på sina samlingar på så sätt att de inte lägger någon 

större vikt vid att presentera det fysiska originalets egenskaper i digital form. 

KB kan sägas agera lite mer som ett arkiv i och med att det finns en ambition 

att även återge inspelningarnas format med digitaliserade skivomslag, medan 

grammofonarkivet i stort sett uteslutande fokuserar på innehållet, alltså själva 

ljudinspelningen, vilket är mer kännetecknande för ett bibliotek.  

En konsekvens av att materialiteten går förlorad är att nästan alla aspekter som 

av konsumenter upplevs som tilltalande med vinylformatet enligt Bartmanski 

och Woodward (2015) som den taktila känslan av skivan, det stora omslaget, 

ritualerna som omgärdar lyssningen och känslan av autenticitet, går förlorade i 

digitaliseringsprocessen. Det är dock svårt att säga hur dessa skulle kunna 

återges digitalt, då de till största delen är sammankopplade med objektets 

fysiska existens. 

7.5 Metodernas konsekvenser för den digitala 
kopians funktion  

Vad får då dessa metoder för konsekvens för slutanvändaren, och hur väl kan 

den digitala kopian som blir resultatet sägas representera det analoga 

originalet? Om vi går tillbaka till Björk (2015) så konstaterar han att denna 

relation mellan originaldokument och reproduktion i stor utsträckning 

bestämmer vilken informativ kapacitet den digitala kopian har, och det fokus 

som finns vid digitaliseringen avgör vilka aspekter av verket som betonas i den 

digitala representationen. 

Digitaliseringen av kulturarvet, konstaterar Björk, gör att den nuvarande 

uppdelningen mellan museum, arkiv och bibliotek utifrån typ av samlingar, 

håller på att destabiliseras. Samlingar ses som digitala resurser och fråntas sina 
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fysiska karaktärsdrag när de anpassas till ett webbgränssnitt. Detta fenomen har 

vi noterat gäller även i de aktuella fallen i diskussionen om material och form. 

I båda fallen har den i stort sett obetydliga betoningen på material och form fått 

den konsekvensen att det nästan inte går att se någon skillnad på vilken 

ljudinspelning som har sitt ursprung i en vinylskiva, CD-skiva eller till och 

med kassettband vid en sökning i databaserna. Det är främst genom 

katalognummer och om användaren går vidare till exemplarsposten som det 

blir tydligt.  

Även om det är svårt att säga vilka effekter digitaliseringen av kulturarvet 

kommer att få för samlingar noterar Björk att det konstaterats att de samlingar 

som inte finns tillgängliga i digitalt format, eller som inte erbjuder tillgång till 

kataloginformation via webben, riskerar att falla i glömska. Detta kan 

konstateras vara en risk hos både grammofonarkivet och Kungliga biblioteket, i 

det första fallet för att kataloginformationen för äldre skivor endast finns i 

analogt format, och i det andra fallet på grund av luckor i katalogiseringen. 

Om vi applicerar Björks teori att valen av modes of representation som 

används för att presentera det digitala objektet, i samband med användarens 

metoder, påverkar vilken informative capacity den digitala representationen har 

kan vi få en tydligare bild av hur de digitala objekt som produceras vid SRF 

och KB fungerar som ersättare för det fysiska objektet. Björk nämner tre olika 

sätt, eller modes som digitala textdokument vanligtvis presenteras på: bild 

(texten som graf), transkription (texten som individuella tecken) och metadata 

(information om ursprungsdokumentet och den digitala representationen).  

Situationen när det gäller fonogram och egentligen alla audiovisuella medier 

blir mer komplicerad eftersom de som objekt består av många fler aspekter. 

Själva förpackningen med omslag och innerpåse skulle kunna återges på 

samma sätt som andra pappersdokument med bild, metadata och transkription, 

vilket exempelvis förespråkas av Lai, et al. (2005), men det som egentligen är 

kärnan i verket, ljudinspelningen, har många aspekter i sig som också kan 

fångas med olika metoder. Även här kan metadata användas, och det digitala 

ljudet kan ses som en typ av bild även om det i praktiken är en serie av bilder 

som motsvarar den tidsaspekt som kännetecknar audiovisuella medier och inte 

har någon motsvarighet i ett textdokument. När det gäller transkription blir det 

svårare. Inspelningen utgörs av ett flöde av olika ljud som inte lätt låter sig 

fångas i form av symboler till skillnad från en text. En typ av transkription 

skulle kunna vara att återge sångtexter och tal på skivan i skrift, en annan att 

med musikalisk notation återge melodier och stämmor. Om någon skulle vilja 

göra en kritisk digitalisering av en ljudinspelning finns det i teorin inga gränser 

för hur detaljerad en sådan transkription skulle kunna bli. Ingen av dessa 

metoder kan dock i sig återge upplevelsen av att höra verket med alla nyanser 

och klanger. 

De modes of representation som används för att återge de analoga skivorna 

digitalt är i de aktuella fallen i stort sett enbart metadata och en digital 

ljudåtergivning. Den metadata som presenteras består huvudsakligen av 

bibliografisk och administrativ information av den typen som används för 

katalogisering, vilket också speglar digitaliseringsprocessen i dessa fall precis 
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som Björk beskriver. Den digitala ljudfilen har länkats till en katalogpost som 

är av samma typ eller rent av exakt samma som använts för att katalogisera den 

analoga skivan, med endast minimal extra metadata för att beskriva den 

digitala filen (och även digitaliseringsprocessen i KB:s fall, vilket dock inte är 

tillgängligt för användaren). Dessa val av modes of representation, tillsammans 

med de gränssnitt som används för att ta del av dem, påverkar i högsta grad 

vilken informativ kapacitet som de digitala objekten har för användaren, vilket 

jag tänker belysa nedan. 

 Användaren styrs in i traditionella sökmönster. 

Björk tar upp ett antal fall från sina intervjustudier som beskriver hur olika 

användare väljer att söka upp och använda de digitaliserade resurserna. Flera 

väljer att på traditionellt sätt söka i databasen efter bibliografisk data som titel 

eller författare. Den här typen av sökning har gott stöd i båda databaserna, med 

lite större möjligheter att söka och sortera på olika fält i Sveriges Radios 

system, men det är också i stort sett det enda sättet att komma åt och sortera de 

digitala resurserna. De användare som Björk har talat med har förutom 

metadata tillgång till bilder, OCR-scannade dokument och transkriptioner vilka 

alla kan användas som sökingångar, medan användarna vid SRF:s och KB:s 

användare får hålla till godo med den metadata som lagts in. Här hade fler 

modes of representation kunnat erbjuda många fler möjligheter att hitta 

intressanta objekt för användaren. Till exempel skulle bilder kunnat användas 

för att snabbt hitta en skiva som användaren minns till utseendet men inte 

kommer ihåg namnet på, en grafisk representation över ljudet hade kunnat ge 

en bild av inspelningens struktur - något som till exempel används på the 

Internet Archives ”great 78 project” , och sökningar i transkriptioner av 

sångtexter hade kunnat användas för att identifiera sånger om inte titeln finns 

tillgänglig, eller för att hitta sånger som innehåller vissa ord. Att transkribera 

texter från grammofonskivor är självfallet helt orealistiskt i de aktuella fallen 

när det inte ens finns resurser för att spara ljudet annat än i enstaka fall, men i 

teorin skulle det kunna ingå i en kritisk digitalisering av skivan.  

 Minskad möjlighet att verifiera autenticitet och tillförlitlighet 

Vad händer om en användare vill kontrollera om den metadata som erbjuds är 

korrekt? Två av Björks respondenter upplever till exempel att KB:s katalog 

Libris ofta har inkorrekt eller mindre detaljerad information. Då erbjuder en 

avbildning av objektet en möjlighet att med egna ögon verifiera att 

informationen är korrekt. Som Rothenberg (2010) skriver skulle den digitala 

kopians förmedlade autenticitet öka genom att fler aspekter av objektet 

återgetts. Om vi till exempel hade velat verifiera vilka som spelar vad på vår 

exempelskiva hade en bild kunnat visa att det faktiskt inte står vilka instrument 

som de medverkande spelar, och om vi lyssnar på skivan hör vi att Beppo 

Gräsman förutom trumpet även spelar cykelpump och Egil Johansen spelar 

vattenslang, något som inte nämns i metadata. Bilder skulle även kunna 

användas för att verifiera autenticiteten hos själva objektet. För vissa typer av 

grammofonskivor är det till exempel vanligt att illegala andrahandspressningar, 

så kallade bootlegs, ges ut, vilka ofta skiljer sig från originalen i till exempel 

typsnitt eller färg, något som skulle kunna upptäckas om de fanns scannade.  



 

50 

 

 Begränsad möjlighet att analysera och manipulera ljudfilerna 

Det digitala ljudformatet erbjuder en mängd möjligheter att processa och 

analysera ljudinspelningen som inte skulle ha varit möjligt eller åtminstone 

svårt att genomföra med ett analogt format. De objekt som produceras i 

digitaliseringsprocessen har möjlighet att användas för att upptäcka detaljer i 

originalinspelningen, på samma sätt som en högupplöst bild av ett 

textdokument kan zoomas in. De kan också manipuleras, klippas upp och sättas 

ihop i nya konfigurationer för att skapa nya objekt eller för att jämföra detaljer 

i olika filer. Den digitala representationen är på så sätt ett boundary object 

enligt Björk, där dess gränser och informativa betydelse ändras beroende på 

användarens intressen och användning. Några tänkbara sätt som det skulle 

kunna användas i de aktuella fallen är att ta bort eller förstärka vissa frekvenser 

för att till exempel göra talade partier tydligare, att ändra hastighet, att spela 

upp inspelningen baklänges, att ta bort brus och knaster, att transponera musik 

till en annan tonart, att sampla ett ljud eller att använda datorstödda 

analysmetoder för att exempelvis extrahera och analysera melodi, rytm eller 

dynamik från inspelningen. Det sistnämnda är i sig ett eget forskningsområde 

kallat music feature extraction, som beskrivs bland annat av Schedl et al. 

(2014). 

Dessa möjligheter går att utnyttja på SVT och SR, men det blir svårare i KB:s 

fall eftersom användaren på grund av upphovsrättslagstiftningen endast har 

tillgång till filerna på plats i KB:s lokaler, via ett rudimentärt 

uppspelningsgränssnitt som i stort sett bara kan användas för att starta och 

stoppa uppspelningen. Dessutom har KB:s användare bara tillgång till mp3 

filer medan personalen på public service kan ladda hem en högupplöst fil, 

vilket ger större möjligheter att efterbehandla ljudet. Paradoxalt nog har 

användaren betydligt större möjlighet att manipulera och analysera 

inspelningar om de beställs via det fjärrlånesystem som nu förmodligen 

kommer att läggas ner eftersom filerna då frigörs från KB:s system och kan 

spelas upp på andra sätt. Vi har emellertid sett att KB1 i intervjun öppnar för 

att de upphovsrättsfria inspelningar som kommer att läggas ut i framtiden kan 

komma att finnas tillgängliga för nedladdning och fritt användande. 

8 Slutsatser 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera och jämföra arbetet med 

digitalisering av grammofonskivor vid Sveriges Radios grammofonarkiv och 

Kungliga biblioteket. Motivationen bakom uppsatsen är framför allt att det inte 

finns mycket skrivet om digitalisering av denna typ av material, som riskerar 

att gå förlorat i och med att allt fler arkiv gör sig av med sina skivsamlingar, 

och att dessa två arkiv har en särställning som de två största arkiven för 

grammofonskivor i Sverige. 

I undersökningen utgår jag från fem forskningsfrågor som jag sedan försöker 

besvara: 

 Vilket syfte och mål har man med sitt digitaliseringsarbete? 
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 Vilka metoder använder man i digitaliseringsprocessen, och vilka 

likheter och skillnader kan ses i metoder mellan arkiven? 

 Vad finns det för förklaringar till dessa val av metoder? 

 Vad säger valet av metoder om arkivens syn på grammofonskivan som 

kulturarvsobjekt? 

 Vilka konsekvenser får arkivens val av metoder för den digitala kopians  

informativa betydelse och funktion som ersättare för originalet?  

För att besvara dessa frågor har jag genomfört en jämförande fallstudie där jag 

framför allt utgått ifrån intervjuer med chefer och anställda vid de två arkiven 

och observation på plats i de digitaliseringsstudior som används, men jag har 

även använt mig av andra typer av källmaterial som tidningsartiklar, offentliga 

publikationer och tidigare forskning för att försöka få en bild av vad som görs, 

vilka motivationer som ligger bakom, och hur de två arkiven skiljer sig åt. 

Som teoretisk bakgrund har jag framför allt använt mig av Ivo Maroevics 

teorier om kulturarvsinstitutioner och synen på kulturarvsobjektet, Lars Björks 

avhandling som behandlar den digitala reproduktionens informativa funktion 

och relation till originalet samt Mats Dahlströms kategorisering av olika 

digitaliseringsstrategier. 

Undersökningen visar att arkivens syfte och mål med digitaliseringen i båda 

fallen återspeglar de uppdrag de har på så sätt att de båda strävar efter att 

tillgängliggöra materialet för sina användargrupper som på SRF är 

programverksamheten vid public service och på KB främst forskare. KB har 

emellertid ytterligare ett uppdrag som är att bevara materialet för framtiden, 

vilket inte återfinns hos SRF, och denna skillnad påverkar i högsta grad även 

de metoder som används. 

Eftersom en fullständig digitalisering av samlingarna skulle vara ett oerhört 

resurskrävande projekt som förmodligen skulle ta tiotals år så digitaliserar båda 

arkiven idag endast på beställning. KB har dock till skillnad från 

grammofonarkivet ett långsiktigt mål att digitalisera hela samlingen. Det rör 

sig idag alltså inte om massdigitalisering, som Dahlström (2011) beskiver det, 

eftersom man arbetar småskaligt, tidskrävande och manuellt. Samtidigt kan det 

inte heller sägas röra sig om kritisk digitalisering då det inte görs något kritiskt 

urval eller någon tolkning av källorna. Metoderna som används är relativt lika 

vid de två arkiven, men skiljer sig åt främst genom att KB har bättre utbildad 

personal och tillgång till utrustning för att klara av även svårare format. KB 

arbetar också i högre grad efter generella arkivprinciper och internationella 

standarder för exempelvis metadata. Grammofonarkivet kan sägas ha större 

fokus på tillgänglighet med ett mer flexibelt gränssnitt och möjlighet att direkt 

ladda ner även de högupplösta filerna. Anmärkningsvärt är att varken KB eller 

grammofonarkivet har valt att digitalisera omslagen till skivorna. KB har dock 

som mål att genomföra detta i framtiden. 
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Valet av metoder kan främst sägas avspegla de uppdrag som arkiven har på så 

sätt att KB har ett större fokus på dokumentation och bevarade och 

grammofonarkivet främst fokuserar på tillgängliggörande, men påverkas även 

av ekonomiska resurser och upphovsrättslagstiftning.  

När det gäller synen på grammofonskivan som kulturarvsobjekt så gör KB 

generellt sett inte några urval på grund av exempelvis upplevd kvalitet eller 

kulturellt värde i fråga om vilka objekt som skall bevaras till skillnad från 

ledningen för SRF som tydligt deklarerat att mycket i deras samlingar inte har 

något speciellt värde. Det märks också en skillnad i vilka aspekter av objekten 

som prioriteras, där grammofonarkivet i stort sett enbart fokuserar på vad som 

hörs i spåren på skivorna medan KB har ett något större fokus på helheten. På 

detta sätt kan grammofonarkivet sägas arbeta mer som ett bibliotek och KB 

mer som ett arkiv, utifrån Maroevics definitioner. 

I studien görs även en analys utifrån Björks antagande att det digitaliserade 

objektet kan olika informativ betydelse beroende på hur det presenteras i 

digitalt format - modes of representation, och på hur användaren interagerar 

med det – informative configuration. De metoder som används i 

digitaliseringsprocessen vid de två arkiven kan sägas inte till fullo utnyttja de 

möjligheter som den digitala tekniken innebär, främst på grund av att objekten 

enbart representeras i form av en digital ljudåtergivning och metadata av den 

typ som återfinns i en traditionell katalogpost. Detta innebär bland annat att 

sökning i stort sett endast kan ske via nyckelord i databaserna, att det blir 

svårare för användaren att verifiera objektets autenticitet och tillförlitlighet i 

metadata, samt i KB:s fall att gränssnittet omöjliggör digital manipulation och 

analys av de digitala filerna. 

Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara intressant att se en undersökning av vad arkivens användare 

egentligen har för behov och önskemål när det gäller de digitaliserade filerna 

och deras presentation. Är de, som arkiven själva påstår, nöjda med 

upplösning, metadata och digitaliserade aspekter av objekten, och fungerar 

söksystemen tillfredställande för att hitta det man behöver? 

Frågan om långtidslagring behöver också utredas vidare. Av intervjuerna här 

framkom att båda arkiven har backupsystem, men följer de internationella 

standarder som OAIS? Och är de säkra om till exempel kopplingen mellan 

databaserna och filerna skulle haverera? 

Upphovsrättslagstiftningens roll är en viktig aspekt som tas upp i nästan all 

litteratur om digitalisering av fonogram, på så sätt att arkiv ofta avstår från att 

digitalisera eftersom de inte har någon möjlighet att sedan publicera de 

digitaliserade filerna. Här finns det många aspekter som skulle kunna 

undersökas, till exempel konsekvenserna av att stora delar av det musikaliska 

kulturarvet inte finns tillgängligt för varken forskare eller allmänheten, och hur 

bibliotek och arkiv arbetar med upphovsrättsliga frågor i samband med 

publicering. 
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I frågan om bevarande av det kulturarv som grammofonskivor utgör så finns 

det en typ av aktör som inte tas upp i den här studien, nämligen skivbolagen. 

Bamberger och Brylawski (2010) konstaterar att många skivbolag har 

genomfört bevarandeprojekt, men att det är oklart huruvida 

originalinspelningarna bevaras om det inte finns någon kommersiell potential 

för återutgivning eller digital distribution. Skivbolagens roll i bevarandet av 

grammofoninspelningar kan säkerligen utredas vidare. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

Hur ser samlingen med skivor ut? Ex: Fördelning på olika typer av media? hur 

många totalt? Dubbletter? 

Hur har man prioriterat vilka verk som skall digitaliseras? 

Sker digitalisering bara på efterfrågan eller av andra skäl, t ex mediets 

känslighet. Har det gjorts massdigitalisering? 

Har det varit några problem med upphovsrätten när det gäller att kopiera och 

spara musik på dator? 

Hur stor del av skivsamlingen är digitaliserad? 

Finns det planer att digitalisera hela samlingen? Tidsplan för detta? 

Utför ni digitalisering åt andra institutioner? 

Görs all digitalisering i egen regi eller hyrs det ut? 

Hur katalogiseras skivorna? Alltså vilken information tas med i 

katalogposterna? Följer det någon mall eller standard? Katalogiseras 

exempelvis bilagor eller skivomslag på något sätt? 

Skulle jag kunna få ett exempel på en katalogpost, genom till exempel en 

skärmdump så att jag kan se hur det ser ut när man tittar på en skiva i 

databasen? 

Tar man bilder på skivomslag/etiketter? 
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Hämtas katalogiseringsinformation endast från objektet eller även från andra 

källor? 

Vilken teknisk metod har man använt? Ex skivspelare, nålar, förstärkare, 

datorprogram. 

I vilken form sparas de digitala filerna? Filformat, bitrate etc? Motivering till 

detta val? 

Har ljudet efterbehandlats med avseende på t ex knaster, nivåer? På vilka sätt? 

Finns i så fall en oredigerad version sparad? 

Finns det backup på de digitaliserade filerna? 

 

Bilaga 2: kompletterande frågor via e-post 

Till informanten SRF1 

Stämmer dessa siffror på innehållet i arkivet? Och gäller det unika titlar eller 

är det totalt med alla exemplar?  

Du sade att ni 2014 lämnade in och delvis fick igenom ett förslag att minska 

mängden metadata som matades in. Kan du nämna några exempel på vad ni 

slutade ta med i och med detta? 

Ni sade att ni sparar i Wave format. Menar ni då traditionellt waveformat eller 

Broadcast Wave? 

Jag uppfattade inte riktigt vad ni kallade ert numreringssystem. Det låter som 

associationsnummer eller accesionsnummer? Är det samma som SR-nummer? 

När togs det nummersystemet i bruk? Omfattar det även de äldre stenkakorna 

som endast finns på katalogiserade på kort? Om inte, skapar ni ett nytt 

katalognummer när ni lägger in dem i MediArc? 

Till informanten KB2 

Du nämner någon hårdvara kopplat till programvaran, vilket jag antar är 

någon slags AV-konverter eller externt ljudkort. Har du någon mer information 

om den delen?  

Sker digitaliseringen av grammofonskivor i en miljö som är fri från yttre 

störningar som starka ljud, stötar eller elektriska fält? 

Görs all digitalisering av grammofonskivor av erfaren och kunnig personal? 

Jag tänker då i första hand på själva ljudfångsten. 

Är det någon närvarande under hela uppspelningen av skivan, som kan höra 

ifall något går snett? Om nålen skulle hoppa till exempel. 
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Hur skall jag titulera dig när jag hänvisar till dig i mitt arbete? Alltså vad är 

din officiella roll och titel? 

Till informanten KB3 

När vi sökte i databasen fick du fram en siffra på ungefär 60000 för vinyl-

fonogram. Är det möjligt att få den uppdelad på de logistiska formaten A, B 

och C för singlar, 10-tum och 12 tum? 

 

 

 

 


