
för hundra år sedan var det få personer som ansåg att film var 
värdefull att bevara – än mindre att visa efter att populariteten falnat 
på repertoaren. Filmmediet var en kommersiell produkt i en växande 
upplevelseindustri med en snabb biograftillväxt som stadig marknads-
garant. Till en början var filmen lika lågkulturell som det så kallade 
biografeländet var spritt; värderingar, smakhierarkier och kulturella 
synsätt förändrades långsamt. Länge ansågs bara den dokumentärt, 
icke-fiktiva filmen ha något större kulturellt och samhälleligt värde, 
den var pedagogisk och didaktisk för samtidens barn och unga – lik-
som för kommande generationer. ”För framtida forskning blir det gi-
vetvis av allra största värde att kunna följa gångna tiders liv så fullstän-
digt som kinematografbilden möjliggör”, som filmtidskriften Biogra-
fen uttryckte det 1913.1 

På Svenska Filminstitutets och Kungliga bibliotekets gemensamma 
webbsajt filmarkivet.se är det just sådan dokumentär film som till-
gängliggjorts.2 Det ska visserligen tillstås att det inte är dokumentära 
genrer som sedermera gjorde filmen till en av 1900-talets mest centrala 
medieformer. Icke-fiktiv film har aldrig konkurrerat med vare sig den 
europeiska konstfilmen eller Hollywood, i synnerhet inte på den kom-
mersiella biografen. Idag är biosituationen förstås annorlunda. De sto-
ra dukarna blir allt färre i takt med att de små skärmarna blir fler. Fil-
men må ha haft sin glanstid under 1900-talet, men den är förstås långt 
ifrån död. Möjligen anar vi slutet på filmen, åtminstone om man ska 



tro Jan Holmbergs melankoliska meditation i hans bok med just den 
titeln.3 Men filmediet är samtidigt digitalt sedan mer än ett decennium 
– först produktionsmässigt, och på senare år också när det gäller vis-
ning och distribution. Utbyggnaden av digitala biografer sker för fullt; 
uppemot 300 biografer har idag digital utrustning (2K) vilket motsva-
rar ungefär en tredjedel av biografmarknaden.4 Regeringen har hävdat 
att digitalisering av biografer är en viktig insats för att kunna upprätt-
hålla ett rikt kulturliv i hela landet och anslagit 60 miljoner för ända-
målet. Det är en satsning som SFI administrerar och ansvarar för.

Det finns förstås en korrelation mellan digitaliseringen av biogra-
fen och digitaliseringen av filmens historia. Filmen har alltid nyttjat 
både sin hägrande teknologiska framtid och sitt rika narrativt förflut-
na. Gamla berättelser har under filmens hundra år ständigt framkallats 
i ny teknologisk skepnad, om så i ljud, färg, 3D, widescreen, video eller 
dvd. Den digitala filmen är dock på flera sätt annorlunda, inte minst 
eftersom den förefaller upplösa mediets traditionella gränser. På drift 
mellan olika visningsgränsnitt ser vi idag ny och äldre film på högst 
olika sätt. SFI uppskattar att svensken numera ser i genomsnitt 60 fil-
mer per år. Men bara två av dem är biografbesök. Alltmer film ses i an-
dra visningsfönster, framför allt digitalt – och i digital form betraktar 
filmen även oss som tittar. Den binära blicken har på senare år växlat 
riktning. Även Hollywood vill tänka som Google. Mer än hälften av 
intäkterna hos Netflix till exempel, den mest populära video-on-de-
mand-sajten i USA, kommer från algoritmbaserade rekommendatio-
ner hämtade ur den data som filmanvändare genererar. Mediet väljer 
ut sig för åskådaren. Enligt samma perceptuella (penga)logik registre-
rar olika former av eye-tracking, kopplade till interaktiva reklamskyltar, 
var någonstans i bildflödet konsumenten fäster blicken. Den inbyggda 
kamera som finns i de flesta laptops och smarta mobiler har samma po-
tential. Logiken gäller förstås även på filmarkivet.se där alla sätt att se 
bokstavligen registreras. 

Alla digitala produkter har idag karaktären av panoptiska medie-
former, och var just filmen som medium slutar är därför inte så enkelt 
att fastställa. Faktum är emellertid att så också var fallet för hundra år 
sedan. Under filmens första tio år särskiljdes den knappt från andra 
projektionsmedier; rörlig bild var fram till och med 1905 lika syno-
nymt med kinematografi som med laterna magica-bilder eller tittskåp. 



Först med etableringen av fasta biografer ändrade sig denna mediala 
förförståelse. Idag är det snarare det mobila seendet, rörelsen mellan 
olika skärmar och blick/klick-riktningar som data, konstitutiva för 
det samtida rör(l)iga bildlandskapet. 

Film var länge synonymt med bio, men är det alltså inte längre. Det 
har dock aldrig gällt den dokumentära filmen som snarare (efter åt-
minstone 1950) associerats med framför allt tv. Televisionen är för-
modligen det medium som spelat störst roll för filmhistoriens publika 
genomslag; public service har ju ställvis fungerat som ett slags folkligt 
cinematek. Idag är tv-utbudet dock högst diversifierat. Televisionen är 
nästan lika mycket webb, men i traditionell form håller den jämväl 
greppet om publiken. Även de medier som nyss betraktades som spjuts-
spetsteknologier, från dvd-spelare till hemmabiosystem, blir snabbt 
konkurrensutsatta – på senare tid av allt skarpare surfplattor och smar-
ta tv-digitalboxar. Tjänsten Netflix är till exempel väl integrerad med 
spelkonsoller som XBox, Wii och PlayStation. Somliga menar att film 
fortfarande är bäst på biograf, men webbens skiftande hård-och mjuk-
vara håller sakta men säkert på att underminera denna föreställning. 
De gäller ny som gammal film – och inte minst sättet att presentera 
den. Digital filmdistribution (legal och illegal) har resulterat i att dvd-
försäljningen som länge varit ett av filmbolagens viktigaste inkomst-
källor, snabbt sjunkit. Om filmbranschen håller fast vid lika traditio-
nella som hierarkiska visningsfönster finns det mycket som talar för att 
filmindustrin mycket väl kan gå samma öde till mötes som musikbran-
schen. Nättjänster i Sverige som SF Anytime, Headweb, Film2Home 
och Voddler levererar allt bättre filmupplevelser, men utbudet är skralt 
(både när det gäller ny och äldre film) eftersom branschen fortsatt tjä-
nar mer pengar på den traditionella filmkedjan. Biografnäringen och 
Svensk Filmindustri bestämmer alltjämt när visningsfönster öppnas 
och stängs (möjligen med SF Anytime som kommande undantag). 
Fortsatt lönsamma affärsmodeller överges inte i första taget, åtmins-
tone inte så länge det råder oklarhet i hur man egentligen ska lyckas ta 
lika mycket (eller helst mer) betalt för film online som på bio. Den digi-
tala devalvering som musikindustrin genomlidit kommer dock med all 
sannolikhet att drabba även filmindustrin – vare sig biografbranschen 
vill det eller inte. Det ligger i digitaliseringens natur. I det digitala eko-
systemet finns visserligen pengar; att tillväxten är god visar om inte 



annat världens högst värderade företag, Apple. Men webbutbudet (av 
exempelvis film) har fortsatt en marginell ekonomi, åtminstone jämfört 
med hårda och mjuka affärsmodeller för nätaccess. Mediehistoriskt har 
en (mer eller mindre) innehållsligt manipulativ kulturindustri (Holly-
wood) på senare år flankerats av såväl en (förment) neutral öppenhets-
industri (Google) som en sluten hårdvaruindustri (Apple). Pengaflöden 
läcker sedan ett decennium från den senare till de förra, och den stora 
frågan för innehållsproducerande mediebolag är hur webbekonomin ska 
tätas till.

Poängen är att denna samtida digitala utveckling förstås också 
”återverkar” medialt på arkivsektorn, för att använda ett av Walter 
Benjamins mest centrala mediebegrepp. Arkivet innehåller ju inte bara 
det förflutna; snarare får det alltid sin innebörd i relation till nuet och 
framtiden – och den kommer inte att vara analog. Benjamin hävdade 
faktiskt annu dazumal att medierna låg ”förborgade” i varandra; nära 
nog havande med nya egenskaper. I sin klassiska konstverksessä 
 menade han att reproduktionen av konstverk och filmkonst för en si-
sådär hundra år sedan hade börjat ”återverka på konsten i dess tradi-
tionella form”, detta eftersom ”den tekniska reproduktionen [då] nått 
en nivå där den inte bara började göra samtliga bevarade konstverk till 
sitt objekt och utsätta deras verkan för djupgående förändringar, utan 
också erövrade en egen ställning”.5 Att den modernistiska konsten 
uppstod som en reaktion på mediemoderniteten är ingen djärv giss-
ning. Men föreställningen om medial återverkan är mer produktiv än 
så. Reproduktion, kopiering, återverkan; alla medieformer bygger på 
varandra och många existerar parallellt. Med de influerar varandra 
också retroaktivt. Idéen om återverkan – som Jay Bolter och Richard 
Grusins begrepp ”remediering” är mer eller mindre kalkerat på – för-
utsätter därför att medieutvecklingen samtidigt alltid blickar bakåt. En 
ny digital situation lämnar inte bara nya filmlager – för att med ”lay-
ers” apostrofera en annan produktiv digital metafor och praktik för att 
beskriva det samtida medielandskapet – den förändrar också (för)-
förståelsen av det (film)material som tidigare bevarats, speciellt när 
äldre analoga filmer omkopieras digitalt till nya filmfiler. Man behöver 
inte vara tysk filosof eller allmänt deterministiskt lagd för att inse att 
ny teknik alltid påverkar arkiv och deras bestånd. Återverkan är dock 
(som fildelning) reciprok; den rör sig åt båda håll samtidigt, i synner-



het när ny lagrings-, distributions- och uppspelningsteknik konfigure-
rar om arkivets själva förutsättningar. Mikrofilmens revolution av bib-
liotekssektorn är kanske det mest illustrativa exemplet från 1900-talet. 
Mer eller mindre explicit resonerar därför den här artikeln om samti-
dens digitala utveckling och hur minnesinstitutioner och filmarkiv 
svarat upp mot den – för det bör de, och inte låtsas som om allt är busi-
ness as usual.

Äldre film förekommer idag flitigt på nya mediala plattformar. Samti-
digt baserar sig den videoklippets kultur som dominerar nätet på just 
äldre korta filmgenrer. Materialet på filmarkivet.se utgör i så motto åter 
en central samtida filmkategori – precis som för ett sekel sedan. På saj-
ten excellerar, om man så vill, en uppdaterad variant av stumfilmens 
biografprogram. En oändlig succession av (kort)film resulterar där åt-
minstone potentiellt i ett oändligt visuellt begär, om man nu skall följa 
den långa svansens liturgi. Dåtidens maskinist som skarvade ihop film-
programmet är ersatt av den samtida användaren som mer eller mindre 
associativt länkar och klickar sig genom materialet. Publiken satt tidi-
gare i biografen; dagens webbanvändare befinner sig i filmarkivet. I det 
webbaserade filmarkivet sitter dessutom all film ihop. Det är dock inte 
längre klippandet som skiljer tagningar åt – utan fastmer klickandet.

Före mitten av 1960 visades strängt taget ingen film separat. Även 
om cinematek i dag tror sig rekonstruera filmens historia gör det sällan 
de eftersom det är ytterst ovanligt att filmprogram visas i sin helhet. 
Filmens programmering är en viktig praktik som både skiljer och sam-
manlänkar filmen med andra medieformer – inte minst digitalt. De 
miljontals klipp ur äldre film som idag återfinns online, framför allt på 
YouTube, har i regel en ytterst oklar arkivproveniens, men de presen-
teras inte desto mindre ofta i ett konsekutivt flöde som faktiskt upple-
velsemässigt påminner mer om traditionella film- och tv-program än 
exempelvis den isolerade cinemateksvisningen. Om programmering 
idag handlar om att instruera en dator att utföra vissa uppgifter, hand-
lar programmering i ett mediehistoriskt perspektiv om att presentera 
mediematerial på ett genomtänkt sätt. Föreställningar och praktiker 



har givetvis skiftat genom mediehistorien; radions program hade sitt 
utseende, televisionen ett annat. Programmeringsfiguren är dock helt 
central för 1900-talets medielandskap och något som filmforskningen 
ännu inte uppmärksammat i någon större utsträckning. I samman-
hanget kan nämnas att dåvarande Statens ljud- och bildarkiv (numera 
KB) och den filmvetenskapliga institutionen vid Stockholms universi-
tet för några år sedan påbörjade ett gemensamt projekt (inom ramen 
för dåvarande Accessprogram) kring inskanning och digitalisering av 
omkring 8 000 tidiga biografblad från stumfilmstiden, ofta kallade 
stolpaffischer. Internationellt sätt är det ett unikt film- och reklamhis-
toriskt material som vittnar om såväl den nationella filmkulturens ut-
veckling som om biografernas faktiska utbud. Så här många äldre 
stolpaffischer har faktiskt inte bevarats i något annat land – och för-
hoppningen framöver är att filmarkivet.se just ska berikas med detta 
material liksom med den ”korrespondens i filmärenden” från Statens 
biografbyrå som med start 1911 digitaliserats i ett snarlikt projekt.



Vissa menar dock att ingen digitalisering kan mäta sig med att se 
film i original. Men om biografen eller klippbordet tidigare var de enda 
plaster där cineasten eller filmforskaren kunde se och studera film, 
 erbjuder webben numera oändliga (och oanade) möjligheter att lära 
känna filmarvet. Vissa organisationer som FIAF, den internationella 
federationen av filmarkiv, förefaller visserligen förskräckta av blotta 
tanken att visa film online – 150 anslutna filmarkiv presenterar idag en 
enda film på fiafnet.org (genom Vimeo). Annars kan exemplen natur-
ligtvis mångfaldigas. Det ideella Internet Archives svällande samling 
av företrädesvis amerikansk dokumentär film omfattar numera 652 
878 digitalt distribuerade titlar; European Film Gateway är en filmhis-
torisk portal med sexton medverkande arkiv där film kompletteras 
med kontextualiserande forskningsmaterial i form av till exempel in-
spelningsfotografier, dokument, ljusbilder och censurkort. Video Ac-
tive och EUscreen är två andra EU-projekt med syfte att tillgängliggö-
ra det europeiska kulturarvet inom filmens och televisionens räjonger. 
Just KB har under de senaste fem åren aktivt deltagit i dessa bägge pro-
jekt (i samarbete med SVT), och det senare projektet, EUscreen, kom-
mer när det är klart hösten 2012 att ge access till 35 000 audiovisuella 
dokument (’items’), vilka också är sökbara genom den gigantiska 
kulturarvsportalen Europeana. Ett annat lika bokstavligt som metafo-
riskt arkiv av film online hittar numera den kunnige nätsurfaren för-
stås också genom de ofantliga mängder av nedladdningsbara torrents i 
det lika organiska som oöverblickbara medie-ekologiska system av 
semi-legala BitTorrents med delvis öppna index och trackers. Vissa fil-
mer och filmarkiv når man enkelt via vanliga Google-sökningar, andra 
– som det lika omfattande som slutna filmarkivet Karagarga – måste 
man bli inbjuden till. 

Naturligtvis är YouTube ytterligare ett exempel på nätfloran av ki-
nematografiskt utbud – utan att för den delen åtnjuta någon större 
uppskattning i filmarkivariska kretsar. YouTube är förstås inget film-
arkiv i traditionell bemärkelse; det är en gigantisk semi-kommersiell 
databas. Sajten är dock kongenial med webbens utveckling och har, 
som bekant, på några få år satt en ny standard för åtkomst till film. Inte 
minst fungerar YouTube som mer eller mindre legal informationsnod 
– sajten är efter Google webbens näst största sökmotor – till allsköns 
rörlig bild, vilken ibland kan återfinnas i bättre kvalitet eller i hellängd 



någon annanstans på nätet (även om dessa bägge kriterier numera 
också gäller material på sajten själv). Fyra miljoner svenska besökare 
ser numera varje dag 25 miljoner videoklipp på YouTube; genomslags-
mässigt är sajten efter TV4 den största kommersiella kanalen för rörlig 
bild i landet.6

Att en del filmarkivarier (och en organisation som FIAF) nog skul-
le önska att YouTube försvann är ingen vild gissning. Likväl fungerar 
sajten sedan flera år som både konceptuell modell och praktik för hur 
film- och tv-historien återpresenteras. För användare online spelar in-
stitutionell härkomst och arkivproveniens allt mindre roll, åtminstone 
så länge som access garanteras och grundläggande information om fil-
men är angiven. Tillgång till materialet per se innebär ju att viss meta-
data kan deduceras från filmfilen själv, och på så vis kan arkivariska re-
surser frigöras. Online är förhållandet mellan metadata och material 
radikalt annorlunda än tidigare, och det, om något, är en avgörande 
skillnad mellan en öppet digitalt och ett slutet analogt arkiv. Visserli-
gen kan det vara nog så svårt att utan adekvat metadata eller taggning 
hitta filmmaterial online; det är ofta det stora problemet på YouTube. 
Men det är knappast någon nyhet; ett visst mått av obeständighet och 
förflyktigande ligger i det digitalas natur. Som Karl-Erik Tallmo påpe-
kade redan 1994 i en artikelserie om digitala lagringstekniker kan den 
digitala glömskan vara närmast absolut. En bok som blivit förlagd på 
ett bibliotek hittas alltid av någon, men ”en bortglömd elektronisk bok 
i ett otydbart tekniskt format snubblar man inte över.”7 På YouTube 
kan man dock snubbla över mängder av material ur filmens historia. 
Att den numera främst låter sig presenteras i ett nytt medialt samman-
hang, väsenskilt från biografen, är på flera sätt signifikativt. Men film-
arkivet.se är nu inte YouTube, och heller inget massdigitaliseringspro-
jekt. Med gängse terminologi är sajten snarare att betrakta som ett slags 
kritiskt digitalisering där urval och metadata är lika viktigt som volym. 
Sajten liknar på så vis litteraturbanken.se som KB arbetat med under 
ett antal år för att tillgängliggöra äldre, fri svensk skönlitteratur. 

”Eftervärlden drar helt enkelt på vefven och ser allt lifs levande för 
sig”, menade Stockholms-Tidningen redan 1897.8 Filmen sparade samti-
den för framtiden, och givetvis finns det en filmhistorisk poäng att de 
rörliga bilder som idag visas på filmarkivet.se är de som för ett sekel se-
dan ansågs värda att bevara. Utan sparad film finns förstås inget att visa, 



vare sig då eller nu. Men tanken att film överhuvud taget skulle bevaras 
hänger också samman med mediets egen instrumentella lagringspoten-
tial. Dokumentationens mediehistoria – från fotografi och film till 
 mikrofilm och digitalisering – utgör ett slags raster som arkiv- och bib-
lioteksväsendet med fördel kan betraktas genom. Att mängder av artik-
lar om tidig film handlar om mediets märkliga förmåga att dokumen-
tera en försvinnande samtid är därför inte förvånande. Boleslaus 
Matuszewski plaidoyer från 1898 – med uppmaningen att skapa en sam-
ling historisk kinematografi, création d’un dépôt de cinématographie histori-
que – sätter på flera sätt agendan för denna arkivdiskurs. I mer praktiskt 
hänseende är Albert Kahns, Archives de la Planète en samtida, om än 
långt mer omfattande medial dokumentationsinsats.9

Vänder man på frågan är det anmärkningsvärt hur masskulturen 
och moderniteten driver på samma (hotande) samhällsutveckling 
som de alltså samtidigt medieteknologiskt förmår lösa genom ett nytt 
slags kemiskt-mekaniskt lagrande. Åtminstone är det en återkommande 
förhoppning, starkt förknippad med den tidiga filmen. Nordiska museet 
påbörjar exempelvis under tiotalet en trevande filmverksamhet där 
rörlig bild snabbt blir ett komplement till institutionens kulturhisto-
riska fotoinsamlande. Mediemoderniteten är på samma gång under-
gång – och frälsning. Även digitala format är inskrivna i en liknande 
paradox; idag tänker vi oss att webben är ett lagringsmedium av rang, 
ibland apostroferad på samma sätt som filmen för hundra år sedan. 
Digitaliseringen av filmens arkiv erbjuder närmast utopiska möjlighe-
ter för användare, men dess bevarandepotential är mer omstridd. De 
samlingar av film som finns på webben är dock i regel inte konstruerade 
för att lagra film på traditionellt arkivmanér, utan för att tillgäng-
liggöra material. Digitalt långtidsbevarande är en svår nöt att knäcka, 
men med all sannolikhet utgör det distribuerade arkivet – som bevarar 
film med utgångspunkt i internets distribuerade nätverkspraktik – ett 
första steg att lösa denna lagringsproblematik. 

På filmarkivet.se tillgängliggörs bevarad film. Bevara och tillgänglig-
göra har under lång tid varit basfigurer för arkiv, bibliotek och muséer 
(ABM). Minnesinstitutioner är i regel rentav organiserade (och statligt 
finansierade) utifrån dessa grundkriterier. De utgör dessutom ett slags 
arkivfilosofiska och (ibland) tankemässiga motpoler inom ABM-
 sektorn. Å den ena sidan förfäktas åsikten att tillgänglighet alltid förut-



sätter bevarande, där det absolut främsta sättet att spara något i princip 
aldrig är visa det. Arkivens etiska förpliktelse blir i denna tappning till 
ett slags bevarande sub specie aeternitatis. Å den andra sidan menar som-
liga – inte sällan utifrån ett forskarperspektiv – att det är poänglöst att 
spara något som inte får användas. I samma ögonblick som ett kultur-
arv slutar att nyttjas är det inte längre ett arv värt att bevara. 

Mellan dessa ytterligheter bedriver minnesinstitutioner sin verk-
samhet. Under de senaste decenniet har digital teknik emellertid för-
skjutit arkivbalansen genom att radikalt förändra grundförutsättning-
arna för arkivsektorn. Den digitala tekniken har med kraft börjat åter-
verka på arkivens bestånd – något som varit en ganska långdragen pro-
cess. Även om Kungliga biblioteket släpat efter betydligt i den digitala 
utvecklingen, så var man exempelvis tidigt ute med att använda dato-
rer som hjälpmedel för att lagra och bearbeta textuella uppgifter som 
exempelvis kataloger, det som under 1960-talet kallades för ”automa-
tisk databehandling” (ADB). KB stod faktiskt 1970 som värd för en ut-
ställning om ”ADB i forskningsbibliotek”.

Idag har internet blivit ubikvitärt och webben den primära kom-
munikationskanalen, en utveckling som gjort att även filmarkiv måste 
vara presenta online. Filmarkivet.se är ett tydligt exempel på denna ar-
kivmediala utveckling. Arkivet som fysisk plats har inte ersatts, men 
väl kompletterats av arkivet som streamad tid. KB har exempelvis i sitt 
audiovisuella arkiv tre miljoner mediefiler som laddas fram ur bandro-



boten när användare så önskar. Framför (den stora eller lilla) skärmen 
befinner sig användaren numera ständigt i mediearkivet. Det är en be-
tydande förändring, som ännu inte riktigt återverkat på hur arkiven 
själva förstår, eller för den delen bedriver sin verksamhet. Tvärtom har 
digitala format i allmänhet och webben i synnerhet ofta utmålats som 
ett hot i arkivariska kretsar; bristen på materialitet och filmfilers kopier-
barhet står här i bjärt kontrast mot arkivens fysiska och reella objekt. 
Digitala filer är obeständiga, hävdas det, och nätmediet lika flyktigt 
som föränderligt.

Men här bör nog även den mest traditionella delen av filmarkivsek-
torn tänka om, och även tankemässigt uppgradera sig digitalt. För det 
första har all digital teknologi också sina materiella förutsättningar. Få 
av oss tittar på den egna hårddisken när den roterar, men den ser ut un-
gefär som en gammaldags skivspelare i miniatyr. Innanför det kassett-
liknande skalet består en hårddisk av ett läs- och skrivhuvud, samt en 
eller flera platta, cirkulära diskar med information i form av magnetis-
ka spår. Informationen lagras i koder bestående av serier av ettor och 
nollor – binära enheter, bits. Hårddiskar ”läser” alltså data genom att 
spåra i den roterande skivans lager av magnetiskt material; skivan 
spinner tusentals varv i minuten. På en Apple-dator kan man visser-
ligen ”visa” hårddisken som grafisk representation på skrivbordet, 
men en hårddisk verkar i det tysta.10 Karakteristiskt för digitala arkiv 
är dock, för det andra, en snarlik medial opacitet. Filmfilens .mpeg-
ikon på skärmen är till exempel bara den allra sista datarepresentatio-
nen av ett stycke kod. Under ikonen finns ytterligare kodlager som är 
beroende av multipla processer i datorn; mekaniska, magnetiska, pro-
grameringsmässiga. Arkivets lagring och lokalisering i en digital mil-
jön är alltså långt mer komplex än i en fysisk arkivkontext. Men utifrån 
ett slags skärmessentialistiskt perspektiv framstår bara ikonen som 
själva filmfilen, när ett digitalt objekt i själva verket är långt mer avan-
cerat än så. I digital form är det farligt att stirra sig blind (som i biogra-
fen) på arkivets representationer. 

Liksom filmen behöver en tekonologi för att kunna projiceras är en 
filmfil beroende av en komplex systemarkitektur för att kunna visas. 
Samtidigt kan i princip datorns alla funktioner reduceras till alfanu-
merisk kod. Tar man exempelvis ett vanligt digitalt fotografi i kompri-
merat .jpg-format kan extensionen enkelt ändras till .txt varpå bilden 



omvandlas till maskinkod. Utan att behöva förstå kodens mening kan 
den kopieras hit och dit, och återställer man sedan fil-suffixet till .jpg 
ser bilden ut därefter. Samma sak gäller en mp3-fil eller en .mov-fil, 
och i princip kan kod förändra all slags media. Omvänt är alla digitala 
medier uppbyggda av kod. Den konceptuella förståelsen av digitala 
filmarkiv bör därför ta sin utgångspunkt i det medialt specifika; film 
och kod är inte samma sak – filmen är platt och koden är djup, för att 
parafrasera N. Kathryn Hayles.11

En annan anledning varför filmarkivsektorn bör uppgradera sig är 
finansiell. För en mer eller mindre anemisk kulturarvssektor, som 
länge saknat politiskt-finansiella argument, är samtidens digitala revo-
lution att betrakta som en skänk från ovan. Att äska pengar för digita-
liseringsprojekt är inte alltid det enklaste, men det är betydligt lättare 
än att söka medel för traditionell arkivverksamhet. Den demokratiska 
och publikt folkbildande potential som öppnandet av arkiven i digital 
form inneburit må vara söndertjatad – men den är likväl högst reell. På 
sikt är nätet ABM-sektorns räddning – det gäller också ett filminstitut. 
Filmarkivet.se utgör här ett illustrativt exempel; sajten lanserades i fe-



bruari 2011 och har sedan dess haft nära en halv miljon unika besökare. 
Bland institutionella kulturarvssatsningar på webben är det spektaku-
lära användarsiffror. Filmarkivet.se är inte bara folkbildningsmässigt 
och publikt ett lyckat institutionellt projekt där kort-, dokumentär-, 
journal- och reklamfilm speglar ett svenskt århundrade i förvandling. 
Sajten är också kongenial med den samtida digitala utvecklingen; på 
webben konvergerar ju inte bara äldre medieformer utan också institu-
tioners arkiv. Online finns därför stora möjligheter att samverka och 
samarbeta.

För hundra år sedan 1912 var filmmediets potential lika uppenbar 
som internets kapacitet är idag. Men resultaten då, liksom kanske nu, 
var bokstavligen (tämligen) bleka. Det är under tiotalet som filmen 
gradvis byter skepnad från regionalt marknadsnöje och urban attrak-
tionskultur till kulturindustriell produkt och kulturellt accepterad 
konstart – och även nätet kommer förstås under nuvarande decennium 
att förändra sig som kommunikationsform. Likheterna mellan filmen 
och webben bör emellertid inte överdrivas. De är högst olika mediefor-
mer där den senare har ett visst övertag eftersom den digitalt kan si-
mulera mediehistoriens alla tidigare uppträdelseformer. Därför finns 
det flera mediehistoriska poänger av att betrakta det förra mediet ge-
nom det senare. Inte minst som en ny form av arkivpraktik där en nära 
nog sekelgammal tradition av bevarande på allvar utmanas av access 
och tillgänglighet som primär drivkraft. Ny teknik förändrar alltid vår 
förståelse av det förflutna. Om rörlig bild i film och på tv dominerade 
förra seklet, är webben idag den plats där filmhistorien håller på att 
anta en ny skepnad. Med nya medier följer en ny historieskrivning – 
vilken filmarkivet.se numera aktivt bidrar till.

Filmen ansågs länge vara ett slags fönster mot verkligheten. I biogra-
fen var det alltför lätt att bokstavligen se filmens sammanställda bilds-
ekvenser som en naturlig representation av verkligheten – och glömma 
bort mediet. Detsamma gäller för digitala gränssnitt; allt sedan ut-
vecklandet av dem kring 1980 är de medvetet transparent iscensatta och 
kodade. Att operativsystemet Microsoft Windows heter så är ingen 



tillfällighet. I alla webbläsare kan man lätt öppna ett nytt ”fönster”, 
och samtidigt har de en flik som enkelt visar källkoden – men den bryr 
sig de flesta av oss inte om. Men den finns där, dold. Precis som inter-
net är uppbygt av lager av kommunikationsprotokoll (ett av dem är 
webben), kan datorns GUI (graphical user interface), förstås som olika 
lager av alfanumerisk kod, som till exempel ASCII-kod för att repre-
sentera bokstäver och andra tecken.

Liksom film är all digital informationsteknologi just teknisk. Film-
tekniska kunskaper är visserligen inte alltid nödvändiga för att förstå 
film, men de skadar inte. På samma sätt förhåller det sig med digitala 
format. Å den ena sidan kan man, givet datateknikens fundamentala 
förändring av vår tillvaro, argumentera för att det är långt mer bety-
delsefullt att lära känna kod (än film), detta den digitala tidsålderns 
 latin. Programmerare och hackers framstår ju numera som den digitala 
domänens kejsare med närmast oinskränkt makt. Å den andra sidan kan 
situationen också beskrivas som betydligt mer klaustrofobisk, nämli-
gen att vi håller på att omslutas av datorkod – och där de flesta av oss 
egentligen är att betrakta som ett slags digitala analfabeter. Om det 
kan man nu tvista, men likväl råder i arkivariska sammanhang ett hie-
rarkiskt förhållande mellan medier. I arkiv och bibliotek har alla me-
dier inte lika värde; några är finare än andra. En snabb blick på var 
 resurserna läggs räcker för att inse att så är fallet; KB har exempelvis en 
hel enhet som ägnar sig åt handskrifter. Film har fortfarande mindre 
kulturell nimbus än gamla handskrifter och böcker, men det är en långt 
mer prestigefylld medieform än exempelvis radio, television eller vi-
deo. Lägg därtill föreställningen om film som konst, samt en filmarki-
varisk fetischering av celluloidremsan som unikt objekt – inte olikt ett 
konstverk, men samtidigt per definiton alltid tekniskt kopierbar – så in-
ser man lätt vilket nivelleringshot digitaliseringen innebär för film-
arkivet som institution. Därav exempelvis FIAFs digitala animositet; 
digitalisering innebär alltid ett mått av kulturell devalvering. Samlingen 
är arkivets hårdvaluta. Men som kod befinner sig film plötsligt på sam-
ma nivå som andra medieformer – och filmarkiv vill vare sig byta va-
luta eller riskera att felväxla sitt ihopsamlade kapital.

Ändå är det förstås så att digitala format och former idag driver 
medieutvecklingen. På filmarkivet.se återges exempelvis dokumentära 
upptagningar kodade genom två teknikmediala lager – film och webb 



– och precis som filmkameran utgör alla webbläsare ett slags kodad 
översättning och tolkning av data. Den metadata som inkluderats för 
de filmer som finns presenterade på filmarkivet.se anger alltid filmtek-
niska specifikationer som film- och ljudformat, färg etcetera. På sajten 
finns också en flik, ”om digitalisering”, där det framgår vilken filmskan-
ner som använts, om så en ”CTM Debrie Dixi filmskanner” eller om 
det handlar om en ”Bosch FDL90 filmskanner”. Mindre intresse ägnas 
de digitala format som skanningen resulterar i – och varför det är så 
kan man fundera över. All skanneröverföring inom projektet resulterar 
dock i KB:s digitala arkivformat för svensk film: MPEG-2, 720x576, 
CBR, 12 Mbit/s (bild), MPEG-1, layer II, 48 kHz, 320 kbit/s (ljud). 
Filmfilerna sparas även på Digital betacam för att underlätta eventuell 
efterbearbetning. Poängen är här inte att efterlysa mer av dylik teknisk 
metadata, utan snarare att lyfta fram det tekniska motsatsförhållandet 
mellan ”analogt” och ”digitalt”, vilka som två motpoler kodar den 
filmarkivariska verksamheten i olika kulturellt hierarkiska lager. 

Det gäller nu inte bara på filmarkivet.se utan även i andra arkiv- och 
bibliotekssammanhang. Kungliga biblioteket har exempelvis alltjämt 
ingen klar uppfattning varför man skannar äldre material trots en nyli-
gen antagen digitaliseringsstrategi; ofta är det av bevarandeskäl, mer 
sällan (för att inte säga aldrig) för att tillgängliggöra material. ”En grund-
läggande del i KB:s uppdrag är att bevara kulturarvet till eftervärlden. 
Bevarande är därför också ett av de viktigaste urvalskriterierna”, kan 
man exempelvis läsa online. ”Vi prioriterar därför digitalisering av ma-
terial på papper av dålig kvalitet, till exempel tidningar, tidskrifter, re-
klamtryck och audiovisuellt material där uppspelningsmediet håller på 
att förstöras.”12 Paradoxen här är naturligtvis att digitalt långtidsbeva-
rande ännu framstår som oklart; digital access däremot är uppenbar för 
var och en – inte minst för staten och de politiker som bestämmer om 
KB:s regleringsbrev. Att KB fått upprepad kritik för sin brist på digitala 
visioner och praktik kommer därför inte som någon överraskning.

På webben är all film kod. Den är läsbar data både för webbens märk-
språk, HTML och XML, och den digitalt födda eller inskannade film-
filen. Den består dels av ett mer eller mindre komprimerat behållarfor-
mat som mpeg, avi eller divx, dels av en kodek som kodar denna data-
ström och överför, lagrar och tolkar den för uppspelning. Liksom film är 
kod därför också en sorts medium, vilket sällan uppmärksammas i film- 



eller mediearkivariska kretsar. Källkod är dock mer eller mindre obe-
griplig för de flesta av oss. Visserligen kan programmerare läsa kod, men 
dess syfte är bokstavligen omänskligt; det är bara datamaskinen som be-
höver förstå kodens kommandon, logik och utförbarhet. Kod skiljer sig 
därför från andra medieformer eftersom den inte har någon egentligen 
mening – bara funktion. Kod, det vill säga ett dataprogram, har faktiskt 
bara en enda mening: det som utförs.

Denna alfanumeriska, tekniska dimension av digitala filmarkiv 
kommer ofta i skymundan eftersom få begriper sig på den – och det 
gäller även filmforskare. Man kan rentav, i likhet med Geert Lovink el-
ler ny forskningsmetodik utvecklad inom digital humaniora, ifrågasät-
ta om humanvetenskapliga perspektiv och traditionella ”läsningar” av 
material på exempelvis filmarkivet.se därför inte missar mer än de bi-
drar med (vilket också gäller den här boken.) Den visuella kulturens 
teori- och analyspalett passar nämligen illa för att förstå digitala ob-
jekt: ”these concepts are ill prepared for the fluid media objects of our 
real-time era [with their] interactive dynamics”, enligt Lovink. Han 
går rentav ett steg längre i sin kritik; även den kulturteoretiska kanon 
har föga kapacitet att förklara digitala kommunikationsformer. Den 
digitala kulturen är fundamentalt annorlunda, varför det, enligt Lovink, 
är helt meningslöst att applicera, säg, Derrida på Wikipedia.13 Ny teori 
behövs för att förstå en helt ny medial praktik.

Det är såtillvida inte bara filmarkivsektorn som släpat efter i förstå-
elsen av ’det digitala’. Om arkivkompetens idag betyder något helt an-
nat än för tjugo år sedan, gäller en snarlik förändring också den huma-
nistiske (film)forskaren – som inte heller hon nog riktigt insett vad 
forskning i exempelvis det digitala arkivet egentligen innebär. Kun-
skap är ju numera digital; den skrivs dock inte längre nödvändigtvis in 
i ett individuellt minne utan medieras genom olika datoriserade gräns-
snitt och lagras som elektromagnetiska spår i namnlösa serverhallar. 
Mjukvarubaserade verktyg används idag i nästan all kunskapsöverfö-
ring. Det är en förändring som i högsta grad inbegriper humaniora, 
trots – eller kanske på grund av – dess traditionella teknikfientlighet, 
och i så motto borde mer uppmärksamhet riktas mot forskningens för-
utsättningar och materialiteter än de kulturella objekt som ofta står i 
fokus. Alltsedan 1960-talet har datorer på ett övergripande plan om-
programmerats från att vara maskiner som processar data, till att bli 



kreativa verktyg för hur data gestaltas. Det är en betydande förändring 
som vi fortfarande inte insett magnituden av – och fortsatt inte riktigt 
begriper oss på.

I minnesinstitutionella sammanhang framförs ibland åsikten att in-
ternet inte är något arkiv. De digitala formatens skenbara flyktighet lik-
som omöjligheten att på lång sikt säkert bevara digitala medier ger vid 
handen att digitala filmarkiv är en teknisk liksom arkivfilosofisk anoma-
li. I princip är det dock omöjligt att radera en hårddisk – annat än att 
köra över den med en stridsvagn. Mjukvara är inte hur mjuk som helst 
– den lämnar som Matthew Kirschenbaum påpekat alltid spår efter sig.14 
Digitala format är alltså beständiga, och därtill använder alla betydande 
minnesinstitutioner idag webben som plattform för att tillgängliggöra 
sina samlingar. Likväl är det argument som (ännu) inte biter på det mest 
hårdnackade analoga arkivromantiker. Men kanske håller frågeställ-
ningen på att upplösas av sig själv. Den verkligt betydande förändringen 
handlar nämligen snarare om själva termen ”arkiv”, vilken under de se-
naste decenniet (likt begreppet ”publicering”) förskjutits så till den grad 
att den förlorat sin semantiska betydelse. Lev Manovich lanserade för 
tio år sedan termen ”databas” som medieteoretiskt koncept för att be-
skriva hur nätet som medium föreföll innesluta (eller lagra) andra medie-
former och deras innehåll i sig självt; det vill säga, databasmediet som ett 
slags arkiv.15 Det var länge ett användbart koncept. Inte minst som mo-
dell för att förstå hur exempelvis webb-tv som SVT Play alltid innefat-
tade hela sitt utbud. I digital form framstod tv-mediet helt enkelt som 
omöjlig att skilja från sitt eget mediarkiv.

Men termen databas hade då (och nu) egentligen en mycket vidare 
innebörd; det finns nämligen olika slags databaser (relationella, ob-
jektorienterade etcetera) och termen används sedan länge mer eller 
mindre synonymt som beteckning för information i en komplex data-
struktur på en hårddisk eller server. På ett snarlikt sätt förhåller det sig 
med begreppet arkiv. Wolfgang Ernst menade exempelvis för några år 
sedan att det redan då var hög tid att arkivera termen ”arkiv” eftersom 
den inte längre på ett meningsfullt sätt beskrev den digitala utveckling 
som minnessektorn befann och alltjämt befinner sig i.16 I det digitala 
arkivet är det till skillnad från exempelvis beståndskatalogen inte in-
formation om material (metadata) utan materialet självt som är cen-
tralt – vilket naturligtvis återverkar på vilken metadata som behöver 



matas in och katalogiseras. Sorteringsmekanismer är också radikalt 
annorlunda; kronologi eller ämnesord är inte längre nödvändiga arki-
veringskriterier. Digitalt kan material i princip sorteras hursomhelst. 
Med digitala teknik finns förstås också potentialen att koppla samman 
dokument på helt nya sätt över nätverk – samt förstås att nyttja använ-
dares interaktion för att berika materialet med kontextuella beskriv-
ningar. I korthet, baserar sig nätet som arkiv på en helt ny mnemonisk 
arkivlogik – dynamisk data, interaktion, nätverksanrop – än det stabi-
la kulturella dokumentet i det klassiskt textuella arkivet. Denna slags 
mediala instabilitet är dock inte ny; föreställningar om det samman-
länkade och subjektivt interaktiva arkivet har figurerat en längre tid. 
Arkivets flexibilitet, dess förmåga att potentiellt också lagra det sub-
jektiva mötet med dokumenten till fromma för senare användare var 
exempelvis en utgångspunkt för Vannevar Bush klassiska arkivmaskin, 
Memex, 1945. Och i den laddades faktiskt film fram – i mikroformat. 

På en mer datateknisk nivå är det digitala arkivet beroende av da-
torers minneskapacitet. All mjukvara är samtidigt instruktioner, infor-
mation och minne. I datorns arkiv/minne är funktion ledord, och en 
dator gör ingen större skillnad mellan instruktioner och data. Som 
Wendy Hui Kyong Chun påpekat behandlar ”datorns minne” snarare 
sådana storheter som likheter. Följden är, menar hon, att digitala me-
dier utgör ett slags evigt växande arkiv av data: ”an ever-increasing ar-
chive in which no pice of data is lost”.17 Ingenting förloras – och just 
därför har andra forskare som Viktor Mayer-Schönberger argumente-
rat för att vi digitalt bör radera mer: hans bok heter följaktligen helt 
sonika, Delete.18 Chun är dock noga med att påpeka att det digitala ar-
kivet är baserat på mjukvara och denna utlovar ett slags utopisk möj-
lighet att lagra det förflutna i skannad form samtidigt som dess bestän-
dighet är allt annat än klarlagd. Begrepp som ”storage” och ”memory” 
har också en annan betydelse i en dator än i en traditionell arkivkon-
text. Ständig uppgradering av hård- och mjukvara är här ett större pro-
blem än fil(m)formatens läsbarhet. Att digitala medier innebär nya ut-
maningar och möjligheter för ‘arkivet’ är det inget tu tal om, men si-
tuationen är januslik: ”digital media’s promise is also its threat.” En 
annan paradox gäller synen på mjukvara som minne, ”software as me-
mory”. Arbetsminnet på en dator driver dess program och processer; 
datorminnet är hela tiden satt i arbete – data läses konstant – och ge-



nom återkommande uppgraderingar lagras ständiga nya format. Äldre 
versioner försvinner i denna process. Olika lager av inskriptioner på 
hårddisken leder, enligt Chun, till att digitala mediers minne förutsät-
ter konstant radering: ”digital media’s memory operates by annihila-
ting memory”.19

Digitala arkiv är såtillvida radikalt annorlunda – och framför allt är 
de beroende av en komplex systemarkitektur av läsning, lagring och 
radering. Lokala och globala nätverk är här också fundamentala, främst 
beträffande access. Samtidigt existerar det fortfarande inte någon 
egentligen arkivarisk kultur på internet, även om KB (inom ramen för 
Kulturarw3) liksom Internet Archive i snart femton år försökt att lagra 
nätets mest populära kommunkationsprotokoll, webben. Framgången 
får väl beskrivas som beskedlig, inte minst med tanke på omöjligheten 
att lagra en ständigt uppdaterad webb, för närvarande präglad av de 
sociala mediernas oupphörliga interaktion. Det är väl kanske heller 
inte önskvärt att för framtida generationer spara alla Facebook-upp-
dateringar, även om Library of Congress faktiskt samarbetar med 
Twitter och redan lagrat miljarder av tweets. Internet Archives Way-
back Machine är dock en fantastik resurs, som visserligen reducerar 
webben till ett fruset nät med högst rudimentära navigationsmöjlighe-
ter. Bara genom att skriva in specifika URLer kan man med denna 
tidsmaskin ”surfa” tillbaka i webbhistorien – så även till filmarkivet.se 
som första gången sparats i en version från juni 2011.

Nätets uppgradering av tillgänglighet som fokus för arkivarisk 
verksamhet kan alltså förefalla kontradiktoriskt; arkiv bevarar ju pri-
märt material. Att den digitala utvecklingen möter visst motstånd är 
därför inte förvånande, det gäller både inom arkivsektorn själv – vilken 
av tradition är trög (och kanske också ska vara det) – liksom politiskt, 
ekonomiskt och inte minst juridiskt. Men ser man mediehistoriskt på 
etableringen av filmarkiv i Sverige (som i inledningen till den här bo-
ken) är frågan inte mindre kontroversiell och kulturellt trög. Moderna 
medier har på fler än ett sätt rört sig från underhållning i arkaden till 
kulturarv i arkiven – och ut igen i offentligheten genom nätets försorg. 
Kulturarvssektorn är som bekant sedan några år intensivt sysselsatt 
med att digitalisera sina samlingar och webben framstår här som det 
förflutnas slutstation, det gäller såväl gammal film som ännu äldre 
böcker. Av de 129 854 880 boktitlar som enligt Google finns i världens 



alla bibliotek har till dags dato uppemot tjugo miljoner skannats in i 
samarbete med en rad välrenommerade bibliotek. Dit hör dessvärre 
inte KB, men likafullt bedriver Google digitalisering som skalbar in-
dustriell process och utgör sedan tiotalet år ett slags konceptuell led-
stjärna för minnessektorns massdigitaliseringsprojekt. Den europeiska 
kultarvsportalen Europeana innehåller uppskattningsvis tjugo miljo-
ner digitala objekt – från inkunabler till tv-program – medan ameri-
kanska Library of Congress har kommit än längre. Kritik av Googles 
praktik är förvisso legio, såväl kvalitetsmässigt som juridiskt och kom-
mersiellt. Samtidigt använder bibliotek världen över företagets öppna 
API:er och fritt tillgängliga data; i princip alla de äldre svenska böcker 
som nås genom KB:s Librissystem har skannats av Google. Samma 
mönster gäller YouTube där flera internationella mediearkiv har en 
etablerad kanal.

Givet det faktum att kulturarvet omkodas till data i en rasande 
takt, finns en uppenbar tendens att nätet (på kortare eller längre sikt) 
de facto kommer att ersätta traditionella arkiv och bibliotek. I några fall 
har webben redan konceptuellt passerat den fysiska lokalen som pri-
mär arkivnod, i andra är det en tidsfråga innan så sker. Som globalt 
gränssnitt är nätet gemensamt för hela minnessektorn. Det innebär 
inte att materialets proveniens – avant l’archive, så att säga – minskar i 
betydelse, och inte heller att arkiv och bibliotek med nödvändighet bör 
dra ner kvalitetskriterier för metadata (även om flertalet institutioner 
som exempelvis KB nog borde göra det och istället lägga ökade resur-
ser på digitaliseringsåtgärder). Men med tanke på att det bara finns ett 
nät – och väldigt många kulturarvsinstitutioner – är en trolig konse-
kvens av denna utveckling att vi på sikt också kommer få färre fysiska 
arkivnoder. Online kan institutioner (som SFI och KB) naturligtvis 
samarbete – men de konkurrerar också. Just den dimensionen av digi-
taliseringen av kulturarvet var tema för en konferens i Berlin i novem-
ber 2011, ”Ins Netz gegangen – Neue Wege zum kulturellen Erbe”. 
Stefan Gradmann menade exempelvis i sitt föredrag att den semantis-
ka webben inte bara kommer att innebära att alla digitaliserade kultur-
arvsobjekt per definition kommer att knytas till den globala informa-
tionskontext som nätet innehåller. Denna utveckling kommer med all 
sannolikhet också betyda ett politiskt ifrågasättande av själva existensen 
av mängden kulturarvinstitutioner. Givet att informationen konverge-



rar online, och att det är av relativt ointresse för användare var såväl 
metadata som digitala objekt egentligen kommer ifrån, hur många så-
dana institutioner har samhället egentligen råd med? Med ett nät finns 
faktiskt inget behov av hundratals kulturarvsinstitutioner.20

Digitaliseringen av minnessektorn verkar såtillvida i många led. 
Framför allt håller dock digital tillgänglighet på att gradvis detronisera 
bevarande som minnessektorns arkivpolitiska kungstanke. Att tro att 
denna digitala utveckling inte medialt skulle återverka på det analoga 
filmarkivens verksamhet är såtillvida att gravt missbedöma det fram-
tida rörliga bildfältet. Filmarkiv behöver dock inte frukta framtiden 
utan har mycket att vinna på denna utveckling, inte minst finansiellt, 
forsknings- och utbildningspolitiskt. Inom den digitala agendan för 
Europa finns exempelvis stora pengar för systemutveckling; bara inom 
det så kallade Competiveness and Innovation framework Programme 
finns 127 miljoner euro anslagna. Från EU-håll lyfts också kultur-
arvsportalen Europeana fram i allt fler sammanhang. Syftet är ökat 
samarbete och koordinering där Europeana sedan länge fungerar som 
mottagare av aggregerat kulturarvsmaterial.

Webben har på ett (mer eller mindre) demokratiskt sätt öppnat 
upp skattefinansierade arkiv världen över till fromma för medborgare 
och global access. Visserligen är många plattformar semi-kommersiel-
la och annonsfinansierade, det gäller såväl Google Books som Flickr 
och YouTube. Om 1900-talets informations- och kulturindustri hand-
lade om kontroll och förpackning av innehåll, är stora delar av kultur-
produktionen idag gratis och det kommersiellas natur på nätet av allt-
mer socio-relationell art. Det är en helt ny tekno-kulturell logik som 
minnessektorn inte bör blunda för. Inom den finns givetvis problem 
– men också möjligheter. Googles samarbete med en mängd olika 
 nationalbibliotek är ett, Wikimedia och Flickr Commons ett annat. 
För svenskt vidkommande är Riksantivkvarieämbetets digitala sam-
arbeten med den senare ett av de piggaste exemplen hur en traditionell 
myndighet väsentligt kan uppgradera sin verksamhet (och bilden av 
denna) utan att det behöver kosta speciellt mycket. Den användarge-
nererade webben har ju visat att kulturella allmänningar paradoxalt 
nog kan byggas på ”kommersiella” plattformar, något minnessektorn 
kan dra nytta av (och redan gör). Google vill ha användare, och det vill 
Library of Congress också. Dessutom handlar det i en digital kontext 



om kopior av kulturarvet som tillgängliggörs. Skillnaden mellan de olika 
medieformerna håller förstås också på att suddas ut – det kan inte nog 
framhållas; därav också den prunkande mediala exempelfloran i denna 
artikel – mediekonvergens är inte bara ett begrepp utan också en högst 
påtaglig praktik. Det gäller inte minst för filmarkivsektorn vilken tra-
ditionellt (likt bibliotek) haft ett hantverksperspektiv på sin egen verk-
samhet, något som inte varit fallet med mer produktionsorienterade 
tv- eller radioarkiv. Som institutionell satsning är filmarkivet.se därför 
långt större än summan av sina delar.

Av de resurser som gått till digitaliseringen av kulturarvet har endast en 
beskedlig del använts för att presentera det. I den så kallade digitalise-
ringskedjan – vilket för övrigt är en metafor som kan ifrågasättas – ut-
gör gränssnittet mot användaren i regel den sista länken, varför den ofta 
nedprioriteras. ”En anmärkningsvärd svårighet när man vill öka och 
förbättra användningen av digitalt material är att det kan vara proble-
matiskt att göra materialet tillgängligt”, som Outi Hupaniittu påpekat 
i en aktuell finsk utredning om tillgång och behov av minnesorganisa-
tioners digitala material.21 Inte sällan är det immaterialrätten som stäl-
ler till problem. Den om något är ABM-sektorns digitala probersten, 
knappast en foucaultsk förståelse av arkivet som regulativ instans. Att 
alla arkiv är representationsformer är uppenbart för var och en som 
praktiskt arbetar i samlingarna (och det gör inte arkivteoretiker). 

Filmarkivet.se utgör här ett undantag; inte i bemärkelsen att det 
saknas juridiska hinder för att tillgängliggöra äldre film, men väl för att 
filmmaterialet där digitaliserats för att de facto presenteras för en vidare 
publik. Det finns också andra tecken på att digitalisering av arkiv idag 
handlar mer om tillgängliggörande än bevarande. Kulturarvssajten 
Europeana lanserade exempelvis för något år sedan en strategisk plan 
för åren 2011 till 2015. Tillgänglighet till kulturarvet samt möjligheten 
att återanvända texter, bilder, filmer och musik lyfts där fram som allra 
mest centralt – inte minst för nya kreativa näringar. ”Digitisation and 
online accessibility are essential ways to highlight cultural and scienti-
fic heritage, to inspire the creation of new content and to encourage 



new online services to emerge”, kan man bland annat läsa.22 Access till 
kulturen som data har fått högsta prioritet, och det gäller även i rap-
porten, The New Renaissance. Report of the ’Comité des sages’. ”Jag vill upp-
riktigt tacka ’De vises kommitté’ för de konstruktiva förslagen till hur 
vi kan inleda en ’digital renässans’ i Europa”, kommenterade den då 
ansvarige EU-kommissionären Neelie Kroes rapporten i en pressrelea-
se. ”Att lägga ut våra museers och biblioteks samlingar online skulle 
inte bara framhäva Europas rika historia och kultur utan även skapa 
nya möjligheter för utbildning, innovation och ekonomisk verksam-
het”. Som det framhålls i rapporten är tillgänglighet ledstjärna: ”if one 
word should encompass and summarise the vision of the Comité des 
Sages, it would be ’access’. When it comes to our common cultural heri-
tage, there is no bigger challenge, there is no more urgent question 
than to secure the access of current and future generations to this heri-
tage.”23 Även i Sverige anger regeringens nya digitala agenda, liksom 
Kulturdepartementets promemoria, ”Digit@lt kulturarv”, en ny in-
riktning. I den senare framhålls bland annat att ”tillgången till inter-
net … lett till en rad förändringar i hur människor tar del av, skapar 
och sprider kultur. För de offentliga minnesinstitutionerna – arkiven, 
biblioteken, museerna och de audiovisuella samlingarna – har möjlig-
heterna att förmedla, bevara och tillgängliggöra kulturarvet ökat. Den 
tekniska utvecklingen har fortsatt stor betydelse för hur institutioner-
na arbetar för att bevara och sprida sina samlingar och möta sin pu-
blik.”24 Noterbart är här hur det enskilda begreppet ”bevara” relativt 
ges mindre betydelse än trojkan, ”förmedla”, ”tillgängliggöra” och 
”sprida”. Accenten från politiskt håll har alltså förskjutits mot att digi-
taliseringens uppgift är den senare och inte den förra.

Det är hög tid att så är fallet. Att digitalisera kulturarvet och spara 
det på en server långt nere i Humlegårdens underjord i Stockholm (un-
der KB) gör förstås ingen användare (eller politiker) glad. Bristen på 
uppdaterade gränssnitt är när det gäller filmarvet också något av en pa-
radox givet filmens särställning att audiovisuellt iscensätta suggestiva 
intryck. Även om filmarkivet.se är en lyckad satsning, har det tagit 
långt tid även för SFI att prioritera denna typ av digital verksamhet. 
Avsaknaden av institutionell tillgänglighet är inte minst märkbar 
 eftersom minnesinstitutioner de senaste åren blivit utmanade av helt 
nya kulturarvsaktörer på webben – från Wikimedia och Flickr Com-



mons till YouTube och Google Books – vilka snabbt byggt nya gräns-
snitt. De har visserligen inte brytt sig om – eller haft finansiella muskler 
– att hantera en legalt minerad digital domän, men icke desto mindre 
har de skaffat sig lika stor popularitet som konceptuellt försprång jäm-
fört med den traditionella ABM-sektorn. Även politiker som bestäm-
mer över sektorns anslag har insett den här förändringen; beslutsfat-
tare surfar ju också på webben. Minnesinstitutioner var länge förvå-
nansvärt frånvarande, ja ibland närmast osynliga på nätet; i vissa län-
der har privatpersoner till och med personligen gjort mer för att digi-
talt tillgängliggöra bokarvet än landets nationalbibliotek – som i Sve-
rige. Följden har blivit att den digitala domänen i mångt och mycket 
överlåtits åt marknaden och semi-kommersiella lösningar, samt diver-
se användarorienterade initiativ som Wikimedia Commons.25

Det är alltså på tiden att minnesinstitutioner tar sitt ansvar och inte 
bara förlitar sig på traditionella former av fysisk tillgänglighet till mate-
rial. Från forskarhåll har framförts kritik över bristande digital tillgäng-
lighet till äldre material; det har exempelvis varit fallet med KB och insti-
tutionens avsaknad av presentationssgränssnitt. Att gömma sig bakom 
juridiken har ibland varit en institutionell strategi, lika läglig för ett tek-
niskt underutvecklat bibliotek som den i längden är orimlig. Andra kri-
tiksugna forskare har hävdat att exempelvis filmen också i en digital tid 
måste bevaras och vårdas på optimalt sätt. Ett av föregångsprojekten till 
filmarkivet.se var till exempel pionjärprojektet SF-Kino/Journal Digital 
på Statens ljud- och bildarkiv, vilket rönte både uppskattning och kritik 
för sättet som filmmediet massdigitaliserades. För att på kort tid och 
med begränsade resurser digitalisera 5 500 journal- och dokumentära 
filmer gjordes i början av 2000-talet en rad kompromisser; överföringen 
av filmerna gick snabbt, hastigheten på stumfilmer korrigerades inte all-
tid, olika filmer som av en eller annan anledning hamnat på samma film-
rulle separerades inte, etcetera. Dessutom kunde materialet av immaterial-
rättsliga skäl inte tillgängliggöras på webben. 

I en värld av obegränsade resurser hade dessa problem givetvis kor-
rigeras; men så är inte fallet inom ABM-sektorn. Föreställningen (hos 
framför allt forskare) att kvantitet och kvalitet kan upprätthållas på 
samma sätt i digital form håller helt enkelt inte streck. Med obegränsa-
de resurser kan ett filmarkiv naturligtvis digitalisera hela sitt bestånd i 
fullgod kvalité och med fullödig metadata. Men så ser inte minnesinsti-



tutionernas verklighet ut. Arkiv måste därför välja digital väg; är det 
små kvalitativa satsningar som ska utföras eller storskaliga massdigita-
liseringsprojekt? Storleken på samlingarna spelar naturligtvis roll, och 
på filmarkivet.se råder idag ett slags kvalitativ filmfilosofi. Det är ett val 
som gjorts, med följden att bara en tiondel filmer digitaliserats i jämfö-
relse med SF-Kino/Journal Digital – trots att tekniken numera förfi-
nats. Det finns goda skäl att framöver ifrågasätta detta kvalitativa fokus. 
En av digitaliseringens stora förtjänster är att den potentiellt har möj-
lighet att tämligen snabbt producera en kritisk massa av material – men 
då ofta på bekostnad av kvalitet. Stora arkiv-, biblioteks- och museiin-
stitutioner som exempelvis National Archives and Records, Library of 
Congress och Smithsonian i USA, har visserligen fortsatt bara digitali-
serat en bråkdel av sina bestånd, men kommande strategier och verk-
samhetsplaner visar med all tydlighet att kvantitet snarare än kvalitet är 
ledstjärna. Det är en läxa som Google lärt sektorn. Det massdigitalise-
rade öppna arkivet kan nämligen räkna med såväl politiska poäng, som 
ökade anslag – och, framför allt, användarnas gillande.26 

Av immaterialrättsliga skäl utgörs materialet på filmarkivet.se 
främst av dokumentära genrer. Anledningen är att de är enklare att 
klarera än fiktionsfilm. För att på allvar ta plats i de digitala domänen 
måste film- och mediearkiv som SFI och KB naturligtvis börja någon-
stans – och som stiftelse och myndighet måste organisationerna också 
följa lagen. På filmarkivet.se kan man läsa att sajten ”följer Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upp-
hovsrätt och vissa närliggande rättigheter” som implementerats i 
svensk lagstiftning. Den så kallade skyddstiden för filmverk eller au-
diovisuella verk är som bekant 70 år efter upphovsmannens död – eller 
50 år om en film inte anses ha så kallad verkshöjd. Det är ett juridiskt 
omtvistat begrepp som baserar sig på ett verks originalitet, individua-
litet eller självständighet; en Bergmanfilm har verkshöjd, en industri-
film har det (i regel) inte. Tolkar man immaterialrätten strängt är allt-
så merparten av filmerna på filmarkivet.se upphovsrättsligt skyddade; 
en mer liberal jurist skulle möjligen hävda att flertalet av de dokumen-
tära filmerna före 1963 är fria att använda för envar. De tillhör då vår 
allas gemensamma kulturella allmänning. 

Juridik är en hermeneutisk praktik. Att läsa och förstå lagen är säl-
lan svart eller vitt – i princip tolkas den alltid. Så borde även vara fallet 



på minnesinstitutioner, där tolkningspraxis borde handla om att i så 
stor utsträckning som möjligt ge största möjliga access till det gemen-
samma kulturarvet. Men så är inte fallet. I Sverige finns en märklig tra-
dition (i kontrast till exempelvis USA) där företrädare för minnessek-
torn (eller progressiva jurister) nästan aldrig vågar ta strid för dessa 
frågor. Här handlar det inte om kritik av upphovsrätten i sig, utan fast-
mer av de orimliga skyddstider som bokstavligen låser in vårt gemen-
samma kulturarv, inte minst i digital form. Under de senaste åren har 
en rad oberoende undersökningar visat att kulturella produkter som 
böcker, musik eller film har ett kommersiellt värde på marknaden un-
der en fem- till tioårsperiod. Med några ytterligt få undantag sjunker 
därefter efterfrågan drastiskt – men det tar Lagen ingen hänsyn till.27 
Genom lobbyarbete förlängs snarare skyddstider, senast för något år 
sedan beträffande musikrättigheter.28 Att samme person som leder re-
geringens pågående Upphovsrättsutredning samtidigt är ordförande 
för Svenska Föreningen för Upphovsrätt (min kursiv) är talande.

Även på filmarkivet.se tolkas immaterialrätten tämligen strängt: 
”Skyddstiden för filmverk eller audiovisuella verk ska löpa ut 70 år efter 
den tidpunkt då den sist avlidne av följande personer dör, oavsett om 
dessa personer anses som med upphovsmän eller inte: huvudregissö-
ren, filmmanusets författare, författaren till dialogen och kompositö-
ren till den musik som särskilt skapats för att användas i filmverket el-
ler det audiovisuella verket.” Med sådana föresatser klassas all film, 
även rena reklam- och uppdragsfilmer, som alster med verkshöjd. Sam-
tidigt har all dokumentär film inte klarerats: ”för vissa av filmerna har 
vi inte lyckas spåra upp om någon eller vem som äger dem, så om nå-
gon gör anspråk på rättigheter kontakta oss”. Det senare är en progres-
siv strategi där SFI och KB visserligen utsätter sig själva för en liten 
risk, men med de allmännas bästa för ögonen.29 

Samtidigt bryter filmarkivet.se här mot lagen. Den är nämligen all-
tid binär. Lagen kodar alltid händelser och verksamheter som anting-
en lagliga eller olagliga. En domstol kan aldrig låta bli att avgöra ett 
fall; rättens funktion är alltid att avgöra tvister, som Niklas Luhmann 
konstaterat.30 Lika lite som en kvinna kan vara lite gravid, kan institu-
tioner alltså bryta bara lite mot lagen. Det är värt att fundera över när 
strategier för att digitalt tillgängliggöra kultur- och filmarvet diskute-
ras. Min egen personliga erfarenhet – efter att ha arbetat med olika au-



diovisuella digitaliseringsprojekt i snart tio år – är att den juridiskt be-
gränsade mediehistorien är norm snarare än undantag. Lagen kontrol-
lerar Historien. Det är naturligtvis samhälleligt vanskligt, för att inte 
säga förkastligt. Beträffande digitala arkiv kan situationen emellanåt 
bli smått absurd när en institution närmast slår knut på sig själv för att 
följa regelverket. KB digitaliserar till exempel för närvarande tillsam-
mans med Riksarkivet en del av den svenska dagspressen, och diskus-
sioner förs nu huruvida 1852 är en rimlig gräns för pressmaterial som 
tillhör den kulturella allmänningen eller inte. 1852; det är 160 år sedan 
– utgående från det hypotetiska räkne-exemplet att en person lever i 
90 år (vilket för övrigt inte var fallet på 1800-talet). 

Skyddstider på 70 år efter upphovsmannen eller kvinnans död främ-
jar knappast kreativitet. Som bland annat Lawrence Lessig framhållit i 
den svenska riksdagen är det snarare fullständigt galet: ”insane” är fak-
tiskt det ord han använde.31 De hindrar effektivt att arkiv- och bibliotek 
har möjlighet att sprida och distribuera material till medborgarna vilka 
i regel bekostar verksamheten över skattsedeln. I så motto är det inte 
arkivens faktiska bestånd utan juridiska hinder som reglerar hur det 
förflutna tillåts att presenteras online. Att det, från både ett medborgar- 
och forskningsperspektiv, är problematiskt ter sig som självklart. På 
sikt kommer denna tvingande laglydighet att underminera den bety-
delse som offentligt finansierade (film)arkiv har. Såvida inte lagen mo-
difieras. Till exempel kan man fråga sig varför kulturarvsmaterial över-
huvud ska digitaliseras som sedan inte får tillgängliggöras av immateri-
alrättsliga skäl annat än på traditionella, analoga sätt (det vill säga i 
minnesinstitutioneras fysiska lokaler). Det är exempelvis fallet med 
KB:s audiovisuella medier – vilka uppgår till mer än tre miljoner filer. 
Tekniskt är de digitalt tillgängliga var någonstans man än befinner sig 
på denna jord, men av upphovsrättsliga skäl får de bara användas i KB:s 
 lokaler. Detta material ska nu enligt pliktexemeplarslagen de facto sam-
las in, värre är det med de digitala satsningar som gjorts där man på för-
hand vet att materialet inte kan tillgängliggöras över nätverk. Det har 
till exempel varit fallet med det samarbetet mellan KB och Stiftelsen 
Ingmar Bergman som för några år sedan resulterade i 50 000 manu-
skriptsidor – vilka inte ens finns tillgängliga digitalt på KB. ”För att 
skydda och bevara de unika ömtåliga handskrifterna har [dessa] manu-
skriptsidor digitaliserats”, kan man läsa på Bergmansstiftelsens hem-



sida. ”Det digitala arkivet med upphovsrättsskyddat material finns till-
gängligt för forskning på lässtationer i Svenska Filminstitutets biblio-
tek.”32 I just detta fall handlade det visserligen om mycket ömtåliga 
handskrifter som filmforskare knappt annars skulle haft tillgång till, 
men frågan är likväl huruvida det inte vore en rimlig princip för min-
nesinstitutioner att främst inrikta sina digitaliseringsinsatser på mate-
rial som tillhör den kulturella allmänningen. Så har skett internatio-
nellt; Bibliotheque Nationale och databasen Gallica är exempelvis ute-
slutande ägnad material som kan laddas upp på webben.

Om Lagen kontrollerar Historien och Arkivet – kommer dock Tek-
niken till undsättning. Det legala utbudet av film på exempelvis filmar-
kivet.se står därför i bjärt kontrast till det gigantiska samlingar av film 
som obeoroende av lagen kan hittas på nätet – om betraktaren bara vet 
var (och hur) denne skall leta. Som påtalats är det legala utbudet av ny 
och äldre film fortsatt skralt online, men torrents via The Pirate Bay 
(TPB) kan alla ladda ned om man inte fruktar IPRED alltför mycket.33 
TPB är kanske det mest uppenbara exemplet för den filmintresserade 
som söker, säg en populär Hollywoodfilm eller en Bergman. Och i den 
famösa piratbukten – som ingen idag intressant nog vet var den är lo-
kaliserad – finns förstås i princip alla Bergmanfilmer tillgängliga. Men 
nätet erbjuder inte bara en fristad åt uppburna auteurer eller Holly-
woodblockbusters; utrymmet är som bekant oändligt. Det lika prun-
kande som snåriga UbuWeb är ett exempel på ett film- och mediearkiv 
med avantgardistiska förtecken, som också Lars Gustaf Andersson, 
John Sundholm och Astrid Söderbergh Widding skriver om i sin arti-
keln i den här boken. ”UbuWeb functions as a distribution center for 
hard-to-find, out-of-print and obscure materials, transferred digitally 
to the web.” Det är dock inte fråga om någon piratverksamhet; mate-
rial som alltjämt har kommersiellt värde sorteras bort; ”The last thing 
we’d want to do is to take the meager amount of money out of the 
pockets of those releasing generally poorly-selling materials of the 
 avant-garde”. Men givetvis bryter man mot upphovsrättslagen. Dock 
konstarer sajten nyktert: ”Let’s face it, if we had to get permission 
from everyone on UbuWeb, there would be no UbuWeb.”34

Utan juridiskt tillstånd från rättighetsinnehavare kan med en sträng 
läsning av immaterialrätten mycket lite mediematerial från 1900-talet 
tillgängliggöras på webben. Både strategi och praktik på exempelvis 



UbuWeb – hämtad från en övergripande fildelningsdiskurs under devi-
sen ”sharing is caring” – är därför att inte fråga alls. Det gäller också på 
web 2.0-sajter som YouTube som inte ägnar sig åt förhandsgranskning 
av videomaterial som laddas upp (men väl algoritmbaserad igenkänning 
i efterhand av upphovsrättsligt skyddad material). Samma strategiska 
vägval gäller på många sätt också Google Book Search. Det mediehisto-
riskt kanske mest intressanta med detta gigantiska digitaliseringsprojek-
tet är just hur företaget ifrågasatt immaterialrätten, ja rentav ställt all 
upphovsrätt på huvudet. Google har inte frågat först om de får skanna 
böcker – vilket gjort bokbranschen röd av ilska – de har snarare produ-
cerat bildfiler i rasande takt, och nyttjat ett äldre rättsligt förhållningssätt 
där det är upp till rättighetsinnehavaren att aktivt säga ifrån om hon inte 
vill vara med. Om Bernkonventionen 1886 gjorde att alla kulturmakare 
per automatik tilldelades rätten till sina alster, har default-värdet på 
Google Book Search varit det motsatta. Det har också resulterat i ett 
förhållningssätt till information som bättre svarat upp mot den digitala 
domänens grundläggande logik – kopiering.

Googles bokskanningsprojekt har nu sedan något år avstannat; det 
juridiska maskineriet kan inte ens världens mest framgångsrika webb-
företag mala ner. En annan medieinstitution av lika betydande digni-
tet, BBC, har i sin tur räknat ut att det i genomsnitt tar dem sex tim-
mars juridiskt arbete att klarera en timme rörlig bild för användning på 
webben. Med tanke på arkivets omfattning skulle BBC med nuvarande 
lagstiftning därför behöva 685 år för att enbart gå igenom den juridiska 
delen i öppnandet av arkiven. Med den lagstiftning vi har får vi helt 
enkelt den mediearkivariska situation vi förtjänar. Samma sak gäller 
förstås också det mer samtida medieutbudet, där det alltjämt är omöj-
ligt att legalt se exempelvis ny film online. 

Återstår därför den illegala domänen av fildelning, där en uppsjö av 
reella och väl fungerande lösningar för digital arkivaccess etablerats. 
Det är här som framtidens filmarkiv återfinns. Bland fildelare är lagen 
verkningslös; där är snarare kod lag. Bara kod – utan några som helst 
juridiska hinder – sätter gränser för vad som är möjligt. Debatten om 
fildelning har nu stundtals varit vulgär; fildelare har utmålats som håg-
lösa tonårspojkar som inte har något bättre för sig än att ”stjäla” digi-
tala kopior – en semantisk och teknologisk självmotsägelse om något. 
I själva verket är fildelning som både koncept och praktik det allra mest 



centrala fenomenet för att begripa hur medielandskapet förändrats det 
senaste decenniet. Fildelning utgör på många sätt ett övergripande 
prisma för att förstå den digitala senmodernitetens informationsland-
skap. Det gäller inte minst arkivsektorn där nya delningssajter fram-
står som ett slags hypermoderna mediearkiv. The Pirate Bay utgör här 
förstås det emblematiska filarkivet, men för böcker är till exempel saj-
ten aaaaarg.org ett bokstavligt digitalt bibliotek med hundratusentals 
titlar. Aaaaarg.org utgör en form akademisk fildelning och ser sig själv 
som en konversationsplattform, ”at different times it performs as a 
school, or a reading group, or a journal.”35 Undervisar man exempelvis 
en kurs i medieteori behöver vare sig lärare eller studenter något bib-
liotek eller bokhandel; alla texter finns förhanden på aaaaarg.org i di-
gitala pdf-versioner som visserligen inte håller högsta kvalitet men all-
tid är fullt läsbara. 

Det finns otaliga mer eller mindre synliga sajter av detta slag på nätet, 
så kallade darknets. De är en form av privata, slutna eller semi-slutna 
nätverk för fildelning där användare endast kan ansluta sig efter att ha 
loggat in – och i regel är det bara möjligt genom speciella inbjudningar 
från redan invigda vilket i sig är en paradox eftersom informationen 
här sägs vara fri. Darknets använder sig oftast av någon form av kryp-
tering eller privata VPN-nätverk. Ett mycket omfattande darknet för 
film är Karagarga, med nästan 70 000 filmer tillgängliga online. Om-
kring 30 000 användare har tillgång till detta filmarkiv världen över, 
vilket uteslutande innefattar smalare filmgenrer – populär Holly-
woodfilm är i princip bannlyst. Det speciella med Karagarga är att det 
handlar om illegal fildelning i synnerligen kontrollerad digital miljö; 
förhållandet mellan reciprokör (uppladdning) och distributör (ned-
laddning) är exempelvis strikt reglerat. Att bli inbjuden är heller inte 
det enklaste, och väl i filmarkivet måste användare alltså ta ansvar för 
samlingen och även ladda upp material för att behålla en hög så kallade 
ratio. Blir den för låg har man inte längre tillåtelse att ladda ned film. 
På Karagarga finns det mesta av europeisk auteurfilm – en sökning på 
Ingmar Bergman ger exempelvis 711 träffar: alla hans filmer, böcker, 
intervjuer, tv-program etcetera finns där. Alla Mai Zetterlings filmer 
finns också, liksom Bo Widerbergs, för att nu ta några svenska exem-
pel. Beträffande tidig film återfinns hundratalet titlar med samlings-
dvd:er som framför allt filmarkiv givit ut: givetvis Edwin S. Porter, 



Georges Méliès och D. W. Griffith, men också smalare alster som Mit-
chell & Kenyon eller Saturn-Film från Filmarchiv Austria. Samtliga fil-
mer är försedda med enklare metadata (regissör, årtal, land) men ock-
så med länkar till andra sajter på nätet som imdb.com. Karagarga har 
också en vital gemenskap (community) och när dessa rader skrivs an-
vänds sajten av drygt 4 000 användare; den senaste kommentaren är ett 
tack till den person som just laddat upp Yevgeni Bauers, Schastye vech-
noy nochi aka från 1915. 

I november 2004 publicerade Dagens Nyheter en artikel under temat, 
”Den digitala filmen”. Artikeln handlade om projektet Journal Digital, 
som digitaliseringen av Svensk Filmindustris journalfilmsarkiv (SF-
Kino) då kommit att kallas. Redan artikelrubriken, ”SVT stoppar fri 
journalfilm på nätet” skvallrade om den polemiska tonen. Som tidigare 
påtalats i denna bok köptes det så kallade SF-Kino-arkivet av SR/SVT 
1964, vilka allt sedan dess hävdar närstående rättigheter till detta gamla 
filmmaterial. Som Per Vesterlund skriver i sin artikel föregicks köpet av 



ett intensivt utredande av materialets arkiv- och programvärde, utfört 
av dåvarande riksarkivarien och chefen för SFI. Varken Ingvar Anders-
son eller Harry Schein ägnade frågan om rättigheter någon större om-
fattning, och väl var det eftersom filmernas immaterialrättsliga status 
var (och är) allt annat än klar. Materialet omfattar bland annat bety-
dande samlingar film från Statens Järnvägar och Kooperativa förbundet 
vilka SVT naturligtvis inte har mer rättigheter till än något annat arkiv. 
I DN-artikeln menade följaktligen dåvarande chefen för Statens ljud- 
och bildarkiv, Sven Allerstrand: ”– Lägg ut allt gratis på nätet åt svens-
ka folket, det är vårt gemensamma historiska minne. Med den nya digi-
taltekniken går det att distribuera journalfilmerna vart som helst där 
det finns bredband och en dator”. SVT menade dock att de ämnade av-
vakta. ”Det finns skilda intressen för hur SVT:s arkivmaterialet ska bli 
tillgängligt. För vår del är frågan direkt kopplad till hur mycket av SVT:s 
övriga programarkiv som i framtiden kan komma att läggas ut på nätet 
och upphovsrättsliga problem i samband med detta”, menade dåvaran-
de arkivchefen på SVT, Eva-Lis Green.36

SVT är en väl fungerande institution; de gör utmärkt tv och har ord-
ning på sitt arkiv. Både KB och SFI har goda samarbeten med dem, ex-
empelvis när det gäller filmarkivet.se eller det tidigare nämnda projek-
tet EUscreen. Men arkivfokus hos SVT ligger enbart på tv-program el-
ler filmmaterial som bolaget äger rätten till; resterande film- och tv-ut-
bud är i arkivhänseende av marginellt intresse för dem. SVT är inte hel-
ler någon öppen kulturarvsinstitution; deras programarkiv är exempel-
vis inte fritt tillgängligt för medieforskare. SVT samarbetar gärna, men 
de vill naturligtvis behålla kontrollen över sitt arkivmaterial själva. Det 
driver potentiell trafik till deras sajt – vilket satsningen på ”Öppet ar-
kiv” exempelvis visat. Därtill ger de möjligheter att visa upp streamat 
material som senare i högupplöst form kan säljas till andra tv-kanaler 
och filmproducenter via SVT Sales. Det finns naturligtvis en betydande 
handel med äldre rörlig bild världen över; arkiv är hårdvaluta. 

Jämfört med minnessektorn institutioner är SVT också en långt 
mer kraftfull aktör; även ett nationalbibliotek står sig slätt i konkur-
rensen med dem. Föga förvånande beslöt därför regeringen (efter år av 
lobbyarbete) att i september 2011 tilldela SVT, SR och Utbildningsra-
dion 100 miljoner kronor ”för att göra arkiven tillgängliga”. Hos dessa 
institutioner, kunde man läsa i ett faktablad till budgetpropositionen 



för 2012, ”finns arkiv med ett rikt kulturarv bestående av radio- och 
tv-sändningar från flera decennier. Det är angeläget att arkiven görs 
tillgängliga för allmänheten och regeringen föreslår därför att pro-
gramföretagen får sammanlagt 100 miljoner kronor extra från rundra-
diokontot 2012. … Regeringen bedömer att den extra tilldelningen 
för att göra arkiven tillgängliga också ger SR och SVT förbättrade möj-
ligheter att fullgöra det uppdrag som bolagen har att fördjupa, utveck-
la och vidga sitt kulturutbud.”37

Den här artikeln har dels resonerat om hur nya digitala teknologier 
återverkar på arkivens bestånd och därigenom bidrar med en ny syn på 
det medialt förflutna, dels diskuterat och gjort ett slags prognos över de 
sätt som filmarkiv kan tänkas (eller möjligen borde) uppgradera sig 
framöver. Den socialt användardrivna webben med YouTube i spetsen 
utgör här en variant; en annan förebild – eller hot, beroende på per-
spektiv – är de piratarkiv som numera ger traditionella minnesinstitu-
tioner konkurrens. Men som denna avslutande koda med SVT visar ut-
gör också starka medieinstitutioner en arkivarisk rival. När public ser-
vice med hundra extra miljoner utvecklat lika snygga som välfungeran-
de applikationer för webbaccess till sina stora programarkiv – med pre-
miär satt till våren 2013 – vilken roll har då film- och mediearkiv som 
SFI och KB? De senare har av tradition haft som uppdrag att samla in, 
vårda och tillgängliggöra exempelvis filmarvet – men de har inga rättig-
heter att visa det. Dessa ligger givetvis hos de aktörer som producerar 
film- och tv-material, och numera kan de (likväl som någon annan) 
också tillgängliggöra det online. Att fokusera på att bevara film fram-
står, som den här artikeln visat, inte som ett klokt strategiskt framtids-
val; de politiska tongångarna (om de överhuvud taget intresserar sig för 
frågan) antyder en annan riktning. Återstår därför att försöka dyrka 
upp det juridiska lås som fjättrar film och annat mediematerial vid olika 
minnesinstitutioner. Glädjande nog finns ansatser i denna riktning, 
nämligen så kallade kollektiva avtalslicenser. Den pågående Upphovs-
rättsutredningen (SOU 2010:24) avser just att se över frågor om för-
enklade möjligheter att ingå avtal i kollektiva former ”beträffande an-
vändning av upphovsrättsligt skyddat material på arbetsplatser, radio- 
och TV-bolag och vid bibliotek och arkiv, så kallade avtalslicenser.”38 
En lagrådsremiss väntas till sommaren 2012. Men vem som ska betala 
för dessa licenser är dock alltjämt en öppen fråga.








