
 
VITA FLÄCKAR I ARKIVEN 

Digital historia och digitala dokument i ideella 

organisationer 
 
 
 
 
 
 

Malin Nävelsö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete (30 högskolepoäng) i arkivvetenskap för masterexamen inom ABM-
mastersprogrammet vid Lunds universitet. 
Handledare: Lars Björk, Kungliga biblioteket 
År: 2016 
 
 
© Malin Nävelsö 



 

 2 

Title 
Blank spots in the archives: Digital history and digital documents in non-profit 
organizations. 
 
Abstract 
This master’s thesis is about digital history and digital documents, studying attitudes 
and practises concerning this in some non-profit organizations. The study centres on 
how creators of archives handle their digital presence and on what they think about 
their digital material as part of their future history.  
 
The study has two main theoretical starting points: one in document theory, centring 
on the digital age and one in history, concerning identities and the organization of the 
large people's movements in the late 19th and early 20th century. 
 
The empirical study is based on interviews. The interviews give a picture of some of 
the ideas the studied organizations have about their digital presence and about their 
digital history. A mapping of the organizations' digital presence connects the 
interviewed organizations ideas to what they are actually doing with their digital 
material. The organizations to interview was found with help from archivists at 
Skånes Arkivförbund, who handles archives mostly from non-profit organizations in 
the private archival sector.  
 
The organizations handle digital questions in different ways, but all could see 
problems concerning saving and archiving. All organizations realized that their 
material could have a value for future scientific research and some of them saw it as 
an important tool for developing their own organization. Many of the informants 
seem to experience a lack of structure and an uncertainty about what routines and 
practises they should apply. The theoretical framework from document theory 
showed some interesting concepts for handling this frustration and work out 
sustainable notions considering digital material in non-profit organizations.  
 
Keywords 
Digital archive, digital presence, documentation, document, digital history, archival 
creators, non-profit organizations. 
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Inledning och bakgrund 

Mer forskning behövs – hur många uppsatser har inte inletts eller avslutats med 
varianter på detta tema? Men saken med klichéer är den, att de ofta är sanna. Inom 
arkivvetenskap finns många fält där vetenskapen inte har trängt in särskilt djupt. 
Arkivvetenskap är ett ungt ämne i den nordiska vetenskapliga kontexten och under 
utbildningen på ABM-mastern (utbildningens tre spår är arkiv, bibliotek och museer) 
har jag insett att många texter snarare rör sig kring arkivkunskap och yrkesroll än 
kring fältspecifika forskningsfrågor (Saarenheimo 1997). Det finns således många fält 
att fylla med empiriska studier och teoretiska resonemang.  
 
Till detta kommer den stora omvälvning inom informationsområdet som brukar 
benämnas digitaliseringen. Den digitala tekniken har omformat verksamheterna inom 
ABM-området och fortsätter att göra det. Den påverkar dessutom samhällets 
grundläggande idéer när det kommer till information, kunskap och kommunikation. 
Det är fara värt att en annan kliché måste användas, nämligen 'paradigmskifte'. När 
stora omvälvningar i hur vi hanterar information sker är det lätt att tappa både historia 
och framtid ut sikte i fascinationen inför en spännande nutid. Risken för synfel är 
påtaglig: antingen betraktar vi det nya genom alltför gamla glas som ger en bild av att 
saker och ting i huvudsak kan fortsätta vara som de är. Eller så har vi alldeles för 
starka framtidsbrillor på näsan, som får oss att tro att framtiden är så radikalt 
annorlunda att vi inte kan använda våra erfarenheter och kunskaper för att begripa 
den. I den här uppsatsen skall jag försöka att undvika båda dessa fällor, genom att 
göra en empirisk studie rörande digitalt bevarande och historia inom den enskilda 
arkivsektorn. 
 
I alla diskussioner om digitalt material och digitaliseringen av samhället måste man 
göra en distinktion mellan digitaliserat material och det material som ofta kallas 'born 
digital' och som jag här benämner 'digitalt skapat'. Digitaliserat material har överförts 
från en analog form till en digital form, medan digitalt skapat är material som 
produceras och upprätthålls i digital form (Erway 2010, s. 1ff). Frågeställningarna 
skiljer sig åt om man väljer att diskutera digitaliserat eller digitalt skapat material, 
liksom de svar som de olika materialen kan ge på samma frågeställningar. Fokus i 
min uppsats ligger på det digitalt skapade materialet, som i de ideella 
organisationerna produceras, hanteras och eventuellt bevaras i digital form. Det kan 
vara värt att observera att även digitalt skapat material ofta vid någon punkt i sin 
livscykel existerar i analog form genom exempelvis utskrift på papper, inte minst när 
det handlar om arkivering och bevarande. 
 
I tider av stora omvälvningar är det lätt att börja utforma råd och framtidsidéer som 
inte är förankrade i empiri. Det finns all anledning att undersöka vad olika aktörer gör 
innan man börjar försöka tala om för dem vad de borde göra. Här finns en av 
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ingångarna till min studie – under utbildningstiden har vi ofta diskuterat vad 
arkivbildare inom olika sektorer borde göra och jag har då saknat studier som 
undersöker vad de faktiskt gör. Genom att starta i vad arkivbildarna rent praktiskt gör 
med sina olika handlingar ökar möjligheten att föra en diskussion som kan leda både 
vetenskap och praktisk verksamhet framåt. 
 
I mycket av den litteratur vi läst under de arkivvetenskapliga kurserna på ABM-
programmet finns tydliga inslag av tvärvetenskaplighet och teoribildning hämtas från 
såväl historia som från olika samhällsvetenskaper och informationsvetenskap. Inget 
fel med tvärvetenskaplighet alls, men om arkivsektorn skall kunna utvecklas och 
möta framtidens utmaningar, inte minst inom det digitala området, finns behov av en 
mer arkivinriktad teoribildning som tillämpar begrepp och teorier på empiriskt 
material från olika arkivverksamheter. Min studie är ett försök att i masteruppsatsens 
form göra något av en sådan tillämpning, även om den också har ett tvärvetenskapligt 
perspektiv med litteratur från främst arkivvetenskap, biblioteks- och 
informationsvetenskap och historia. 
 
Inom arkivsektorn finns en uppdelning mellan offentliga och enskilda arkivbildare 
och denna uppdelning återfinns också i de arkivvårdande institutionerna. Jag har valt 
att studera arkivbildare inom den enskilda sektorn, i form av ideella organisationer, av 
flera olika skäl. Det finns relativt liten kunskap om hur enskilda arkivbildare i Sverige 
hanterar sin digitala närvaro (en diskussion av begreppet digital närvaro sker i 
avsnittet Begreppsdefinitioner) och det material från denna som eventuellt skall 
arkiveras. Enskilda arkivbildare styrs av betydligt färre lagar och regler än offentliga 
arkiv inom exempelvis kommuner och landsting, vilket gör dem lättare att studera. 
Valet av metod har också spelat in, eftersom personer inom ideella organisationer ofta 
är villiga att ställa upp på intervjuer och bidra till forskningen. När jag gjorde min 
praktik på Skånes Arkivförbund under utbildningens tredje termin väcktes också min 
nyfikenhet på hur förbundets medlemmar ser på sin framtid i en allt mer digital värld, 
i förhållande till frågor som rör bevarande och historia. 
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Syfte och problembeskrivning 

Vi lever i en ständigt mera digital tid och det finns allt större anledning att fråga sig 
hur vi dokumenterar de delar av vår verklighet som är digitala, samt vilken historia vi 
kommer att lämna efter oss. Det behövs mer kunskap om hur personer, organisationer 
och företag ser på bevarande och dokumentation av sin digitala verksamhet, om inte 
stora delar av det som är vår nutidshistoria skall förbli okänd för framtiden. 
Bevarande och dokumentation är en förutsättning för framtida tillgängliggörande. 
  
Arkivvetenskapen och arkivsektorn behöver mer kunskap om hur arkivbildare inom 
både den offentliga och den enskilda sektorn i Sverige ser på och hanterar digital 
arkivering. Stora mängder information publiceras på olika sociala medier och detta 
material utgör en växande del av exempelvis ideella organisationers verksamhet och 
framtida historia. Arkivbildarna är alltså i allt högre grad också publicister, fast 
utanför det publicistiska system som reglerar mediernas publiceringar och bevarandet 
av dem. De ideella organisationerna verkar också utanför den offentliga sektorns 
reglerade krav på bevarande och framtida tillgängliggörande.1 Det är bara genom att 
studera deras faktiska praktik som man kan skapa en bild av de utmaningar som finns 
när det kommer till bevarande av material som skapas digitalt hos enskilda 
arkivbildare. I uppsatsens analysdel lägger jag bland annat fokus på de skevheter som 
ibland uppstår i övergången från analogt till digitalt tänkande inom organisationerna.  
 
För att kunna skapa hållbara strategier för framtida arkivering och tillgängliggörande 
är det viktigt att förstå hur olika arkivbildare ser på sin identitet, sitt material och sin 
plats i ett större historiskt sammanhang. En studie av några ideella organisationers 
praktik när det kommer till bevarande och arkivering kan ge ökad förståelse för dessa 
aspekter. Att studera vilket material arkivbildarna skapar digitalt och hur de ser på 
eventuell arkivering av detta kan ge inblick i hur de ser på sig själva, men det kan 
också visa var framtida möjligheter och utmaningar finns för de arkivvårdande 
institutionerna. 
 
Inom ramen för olika projekt på statlig och internationell nivå produceras i huvudsak 
normerande litteratur angående bevarande och dokumentation. För att skapa goda 
grunder för framtida sådan litteratur behövs studier som empiriskt undersöker hur 
verksamheter i dag hanterar sin digitala närvaro och ett eventuellt bevarande av 
denna.  
 
Den enskilda arkivsektorn, som jag har valt att undersöka, omfattas i huvudsak inte 
av de lagar och regler som styr arkivering i offentlig sektor. Arkivering sker på 
                                                
1http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Arkivlag-1990782_sfs-1990-782/ 
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frivillig grund och för arkivinstitutioner inom den enskilda sektorn blir det därför 
avgörande att kunna förstå och möta de enskilda arkivbildarnas önskemål och behov. 
Att bevarandet och dokumentationen inom den enskilda sektorn vilar på frivillig 
grund gör den också mer tillgänglig för undersökning. De ideella organisationerna 
inom Skånes Arkivförbund väljer själva om de vill bevara sitt material hos 
arkivförbundet eller på annat håll, eller om de inte vill bevara det alls. Frånvaron av 
formella krav gör att praktiken blir lättare att undersöka, eftersom de ideella 
organisationerna inte behöver oroa sig över att bryta mot lagar eller förordningar. 
  
Syftet med studien är att undersöka hur några ideella organisationer dokumenterar 
och/eller bevarar sin digitala närvaro, med fokus på sociala medier. Studien visar på 
några viktiga linjer och en modell för hur man kan undersöka ideella organisationers 
digitala närvaro samt deras syn på dokumentation och bevarande av denna. 
Utgångspunkten för studiens empiriska del är Skånes Arkivförbund, en arkivvårdande 
förening som med stöd från bland andra Region Skåne, arbetar för att bevara och 
tillgängliggöra ideella föreningars handlingar.2 
  
Jag hoppas kunna tillföra ny kunskap om hur några ideella organisationer faktiskt 
organiserar sin digitala närvaro och hur de tänker kring bevarandet av den. Jag har 
hittills inte hittat några svenska studier som direkt berör detta område. Jag upplever 
att det finns ett intresse inom enskilda sektorn för att utveckla såväl den digitala 
närvaron som bevarandet och dokumentationen av den. Detta intresse har gjort det 
möjligt att komma in i några organisationer med forskningsfrågor och få fram 
information om hur ideella organisationer hanterar sin digitala närvaro ur ett 
arkivperspektiv. För organisationerna handlar det digitala till stor del om 
tillgängliggörande här och nu, medan en arkivvetenskaplig studie som denna även tar 
sikte på möjligheterna att tillgängliggöra materialet i framtiden, för forskningen men 
också för organisationerna själva. 
 
De teoretiska perspektiv om dokumentation samt om skapande av historisk identitet 
som jag går igenom i kapitlen Forskningsläget samt Teoridiskussion ger studien en 
tolkningsram som gör det möjligt att förstå de ideella organisationernas val i ett större 
samhälleligt och teoretiskt sammanhang. Sådana perspektiv är nödvändiga för att föra 
diskussionen bort från de tekniska frågor som ofta kommer att dominera. För 
arkivbildare inom den enskilda sektorn riskerar frågor om tekniska möjligheter att bli 
de enda frågor som diskuteras, eftersom de många gånger saknar begrepp för att 
diskutera bevarande som praktik och i en samhällelig eller historisk kontext. I 
avsaknad av styrande regleringar finns heller inte samma motivation som inom de 
offentliga arkiven att finna hållbara rutiner och begrepp för hantering och bevarande 
av digitalt material. 
 
I dagens vetenskapliga diskussioner finns en uppsjö av begrepp som tävlar med 
dokumentbegreppet om att beskriva vad vi vet, vad vi kan bevara, vad vi kan visa och 
vad vi kan läsa. Det är lätt att gå vilse bland information, text, källa, fil och de andra 
begreppen. Vissa, som fil, har mer praktiska rötter och användning, medan andra, 
som text, har vridits mer än ett varv i den vetenskapliga diskussionen. För att inte 

                                                
2 http://www.skanearkiv.se/Omoss/tabid/501/Default.aspx 27/3 2016 
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alldeles förlora mig i en diskussion som skulle behöva uppta betydligt mycket mer 
utrymme än en mastersuppsats har jag valt begreppet dokument som min 
huvudingång för uppsatsens teoretiska resonemang. Eftersom begreppen dokument 
och information ofta används om samma fenomen och leder till olika slutsatser 
kommer jag i forskningsgenomgång och teoridiskussion att ställa dem mot varandra, 
medan begrepp som text och fil inte problematiseras eller diskuteras i just denna 
studie. 

Begreppsdefinitioner 

Digital närvaro 
Jag har valt begreppet ‘digital närvaro’ för att beskriva mitt undersökningsobjekt. En 
organisations digitala närvaro kan kortfattat förstås som det avtryck organisationen 
gör i form av digitala publiceringar och i digitalt kodat material av olika slag. Detta är 
min egen, praktiskt motiverade definition, för att jag skulle kunna ringa in vad det är 
jag egentligen vill undersöka hos de ideella organisationerna. I Teoridiskussion 
kommer jag att mera ingående diskutera perspektiv på hur en digital närvaro kan 
förstås utifrån olika perspektiv på information och dokument. 
 
Den digitala närvaro jag undersökt är den utåtriktade, alltså sådant som i någon 
mening publiceras, på exempelvis hemsidor och sociala medier av olika slag. Den 
utåtriktade digitala närvaron är det som medlemmar eller personer utanför en 
organisation kan ta del av. Exempel på inåtriktad digital närvaro är 
mailkonversationer och sms-kedjor. Dessa fungerar på ett annat sätt än det 
publicerade materialet och kräver delvis andra frågeställningar. Den utåtriktade 
digitala närvaron är den som är enklast att kartlägga, medan den inåtriktade endast 
kan kartläggas genom många intervjuer och genom att man också får tillgång till den 
undersökta verksamhetens interna system, något som i de flesta fall troligen inte låter 
sig göras. Att hålla sig till den utåtriktade digitala närvaron kan också motiveras som 
ett etiskt övervägande och jag återkommer till detta i kapitlet som behandlar etiska 
aspekter på min studie. 
 
Begreppet digital närvaro används i dag tämligen ofta inom främst medie- och 
kommunikationsbranschen för att beskriva den digitala delen av ett företags 
kommunikation, samt om enskilda personers digitala aktiviteter. Begreppet är knutet 
till fenomenet internet på så vis att det är publiceringar i olika kanaler på internet som 
avses, till skillnad från exempelvis privat digital lagring på hårddiskar eller andra 
medium. Begreppet är också knutet till utvecklingen av de sociala medierna och får 
därmed ständigt uppdaterade betydelser i takt med att användningen av dessa 
utvecklas och förändras. Detta är något personer som arbetar med digitala strategier 
måste förhålla sig till, men diskussionen har ännu inte blivit en dimension i 
kulturarvssektorns syn på bevarande av digitalt material. Jag anser dock att begreppet 
är användbart i en akademisk kontext som denna uppsats. De mest intressanta 
diskussionerna kring digital närvaro finns i stället ofta hos kommersiella aktörer som 
när Deeped Niclas Strandh, creative planner och digital strateg på United Power, inför 
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2016 diskuterar hur digital närvaro förändras i en tid där de digitala plattformarna blir 
allt fler och allt fler användare dessutom väljer bort allt mer.3  
 
Arkivinstitutionerna behöver förstå hur digital närvaro fungerar och förändras, 
eftersom arkivbildarnas behov av att dokumentera och bevara styrs av bland annat 
deras val kring den digitala närvaron. Ju mer som publiceras, ju mer finns att bevara 
eller dokumentera. För arkivinstitutionerna blir det nödvändigt att ha kunskap om 
vilka kanaler som finns och vilka som används, för att man skall kunna utveckla 
arkivformat och bevarandestrategier som utgår ifrån den verklighet arkivbildarna 
verkar i. Likaså kommer valet av kanaler att påverka vilka bevarandeformat som 
efterfrågas när arkivbildare vänder sig till en arkivinstitution med önskemål om 
bevarandestrategier eller arkivhantering. 
 
Samordningssekretariatet Digisam arbetar på statligt uppdrag mot hela 
kulturarvssektorn och har en styrgrupp med representanter från Riksarkivet, 
Riksantikvarieämbetet, Kungliga biblioteket och Centralmuseerna.4 Digisam gav 
2014 ut en rapport från en förstudie angående digitalt långtidsbevarande. Rapporten 
baserar sig på intervjuer gjorda vid sju kulturarvsinstitutioner inom arkiv-, bibliotek- 
och museisektorn och det blir uppenbart att det digitala långtidsbevarandet ses som ett 
problem hos dessa offentliga arkivbildare. “De flesta av intervjuade institutionerna 
(sic) anser att den datamängd kulturarvsinformation som lagras idag är hanterbar, 
men att det saknas system anpassade för långtidsbevarande.” (Digitalt bevarande vid 
kulturarvsinstitutioner: Nulägesanalys och framtida behov 2014, s. 5) De problem 
som de offentliga arkiven i Digisams studie ser finns givetvis också inom den 
enskilda arkivsektorn och rapporten har därför till viss del kunnat tjäna som 
utgångspunkt för de frågor jag har ställt till de ideella organisationerna i min studie 
om bland annat bevarande.  

Dokumentbegreppet 
Uppsatsens teoretiska ansats kommer från dokumentteori, med rötterna i den tidiga 
dokumentaliströrelsen med förgrundsgestalter som Paul Otlet och Suzanne Briet. 
Dokumentbegreppet behandlas mera ingående både i kapitlet Forskningsläget och i 
Teoridiskussion, men det kan redan här vara på sin plats att klargöra att begreppet 
kommer att användas som en utgångspunkt för analysen. Jag ämnar förhålla mig till 
dokumentbegreppet både i en teoretisk diskussion och i en tillämpning när den 
empiriska studiens resultat redovisas. Valet att använda begreppet 'dokument' snarare 
än begreppet 'information' som analytiskt grundbegrepp får betydelse för hela 
tolkningen av resultaten och därför kommer dessa två begrepp att diskuteras och 
delvis ställas emot varandra. 
 
Dokumentbegreppet utgör på så vis en del av uppsatsens teoretiska ramverk. I det 
inledande arbetet med studien planerade jag att i stället utgå från teser med begreppen 
'information' och 'system' som teoretiska baskategorier, men jag upptäckte snart att 
dessa begrepp fungerade dåligt som utgångspunkter för de resonemang jag ville föra. 
Vid insamlingen av det empiriska materialet stod det också snart klart att ett 

                                                
3 http://digitalpr.se/2016/01/10/adapt-or-dig-sociala-medier-2016/ 
4 http://www.digisam.se/index.php/om-oss 29 mars 2016 
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systemcentrerat tänkande ledde bort från de aspekter jag ville belysa. Diskussionen 
skulle då lätt ha kunnat hamna i mer teknisk inriktade resonemang om 
informationssystem och begreppen riskerade att skymma svaren på de frågor om 
bevarande och historiesyn som jag ville ställa till materialet. Genom att i stället utgå 
från dokumentbegreppet kunde jag förankra min analys i de icke-digitala dokument 
som organisationernas företrädare är väl bekanta med och göra jämförelser mellan 
hanteringen av dessa och hanteringen av de digitala dokumenten. 
 
I studien använder jag mig av begreppen ‘bevarande’ respektive ‘dokumentation' och 
'dokumentera' som ett sätt att belysa både frågan om att spara det material som 
produceras digitalt i föreningen och möjligheten att dokumentera det genom att 
exempelvis redovisa det i en årsberättelse. Genom att lyfta in ett dokumenterande 
perspektiv söker jag bredda bilden av vad digital arkivering kan vara och innebära 
och föra diskussionen bort just från de rent tekniska spörsmål som annars riskerar att 
bli det helt dominerande tankespåret hos intervjurespondenterna. Ett dokumenterande 
perspektiv lyfter fram möjligheten att i framtiden berätta organisationens historia och 
anknyter därmed till Skånes Arkivförbunds uppdrag och syn på föreningshistoria.5 
 
Med tanke på de diskussioner som följer i kapitlen Forskningsläget och 
Teoridiskussion vill jag göra klart att min användning av 'dokumentation' och 
'dokumentera' på detta vis har att göra med de undersökta organisationernas praktiska 
hantering av sitt material och inte direkt kommer att anknytas till de teoretiska 
resonemangen kring dokumentbegreppet. Det hade möjligen varit lämpligare att 
använda andra termer, som 'berättelse' eller 'berättande' om det som organisationerna 
gör när de redovisar sina digitala aktiviteter i exempelvis en årsberättelse, men 
eftersom intervjufrågorna utformats utifrån ovan redovisade begreppsdefinitioner får 
jag hålla fast vid dem, även om det kan riskera att skapa viss förvirring. 

Forskningsfrågor 
Studien är utformad kring nedanstående tre forskningsfrågor. I forskningsfrågorna 
ryms ingångar till det empiriska materialet men också till studiens teoretiska del och 
genomgången av forskningsläget. 
 
- Hur bevarar och/eller dokumenterar några  ideella organisationer sin digitala 
närvaro? 
- Vilka tankar om digital historia och historisk identitet finns inom de undersökta 
ideella organisationerna? 
- Hur ser de undersökta ideella organisationerna på sina digitala dokument, jämfört 
med de fysiska dokumenten?  

                                                
5 http://www.digisam.se/index.php/om-oss 29 mars 2016 
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Forskningsläget  

I detta kapitel behandlas litteratur och rapporter från olika forskningsfält, men också 
från rådgivande och arkivvårdande verksamheter inom den svenska arkivsektorn. 
Resonemang och teorier som kan vara av intresse för uppsatsen behandlas och några 
huvudperspektiv klargörs. En del av forskningsdiskussionen går över i en mer 
specifik teoridiskussion i följande kapitel. 

Normerande skrifter 
När det gäller forskning kring digitalisering och digital arkivering ligger tonvikten 
inom den svenska forskningen mera på frågor om hur, snarare än på frågor om vad 
och varför. De praktiska problemen i många verksamheter inom både offentlig och 
enskild sektor är påtagliga och ger upphov till verksamhetsnära forskningsfrågor. Det 
europeiska projektet DCH-RP, med Riksarkivet som svensk aktör, har levererat 
rapporten Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation (2014). Denna rapport 
innehåller en del om forskningsläget, men det är samtidigt en handbok för de 
verksamheter som rent praktiskt skall hantera digital arkivering och digital 
dokumentation (Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation 2014, s. 47ff). 
Den har normerande och rådgivande karaktär även om den vilar på vetenskapliga 
grunder. Jag lyfter upp den i forskningsgenomgången som ett exempel på de 
normerande skrifter som ges ut och används av arkivvårdande institutioner och inom 
olika verksamhetsanknutna och forskningsinriktade projekt. 
 
Ytterligare publikationer av intresse för uppsatsen har producerats inom ramen för 
Digisam, samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt 
tillgängliggörande av kulturarvet. Intressanta perspektiv finns bland annat i Digital 
informationshantering och infrastruktur för kulturarvet (2014) och Digitalisering av 
kulturarvet (2015). 
 
"The Digital Preservation Coalition" inom ramen för projektet DCH-RP har pekat ut 
sex problemområden för digitalt bevarande (Digital Cultural Heritage Roadmap for 
Preservation 2014, s. 33f). I denna sammanfattning finns en hel del om de tekniska 
förutsättningar som är viktiga i strategier för bevarande och dokumentation, oavsett 
vilka arkivbildare det handlar om, eftersom utmaningarna till stor del är gemensamma 
för allt digitalt skapat eller digitaliserat material. Jag tar upp denna sammanfattning 
som ett bra exempel på hur de grundläggande förutsättningarna kan klargöras inför 
vidare diskussioner.  
 
Sex problemområden för digitalt bevarande enligt "The Digital Preservation 
Coalition" inom DCH-RP: 
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Machine dependency. Digitalt material kräver särskild hårdvara och mjukvara för att 
det skall kunna tillgängliggöras.  
Technology obsolescence. De snabba tekniska förändringarna innebär att tidsspannet 
för nödvändiga åtgärder är mycket kortare för digitala databärare än för traditionella. 
Enligt DCH-RP finns här den största utmaningen för bevarande av och framtida 
tillgängliggörande av digitalt material. 
Fragility of the media. De digitala databärarna är instabila och skadas lätt om de inte 
lagras och hanteras på ett korrekt sätt.  
Loss of integrity. Eftersom det är lätt att ändra i digitalt material och eftersom vissa 
ändringar kan vara nödvändiga för att bevara materialet finns det en utmaning i att 
bevara materialets integritet, autencitet och historia. 
Doing nothing is not an option. Prioriteringar får snabbare och mer drastiska 
konsekvenser än när det handlar om bevarande av pappersburen data. En digital källa 
som inte väljs ut för aktivt bevarande på ett tidigt stadium blir med stor sannolikhet 
oåtkomlig i en nära framtid.  
Preservation prior to creation. Tekniska förutsättningar nödvändiggör en 
livscykelstrategi för bevarandet av digitala källor. Aktivt arbete för bevarande krävs 
redan innan de digitala informationssystemen väljs ut eller konstrueras. 
 
De sex områden som DCH-RP listar kan och bör problematiseras, eftersom de inte är 
entydiga problem, utan snarare beskriver vissa grundläggande förutsättningar för 
hantering av digitalt material. Jag återkommer till några av områdena längre fram i 
litteraturgenomgång och analys. Det är i synnerhet 'loss of integrity' som jag får 
anledning att diskutera mer i det följande avsnittet Dokumentbegreppet.  

Dokumentbegreppet 
Diskussionen kring dokumentbegreppet ryms i dag i huvudsak inom 
forskningsområdet biblioteks- och informationsvetenskap, men har sina rötter i tiden 
runt sekelskiftet 1800-1900, då grunderna lades till det som kom att kallas 
dokumentaliströrelsen. Dagens uppdelning i bibliotek, arkiv och museer inom 
kulturarvssektorn är naturligtvis inte självklar och given och för de tidiga 
dokumentalisterna var den i huvudsak ointressant. Institutionerna inom 
kulturarvssektorn har oftare varit multifunktionella än renodlade, vågar jag påstå. 
Avgränsningarna mellan bibliotek, arkiv och museer speglar vår egen tids syn på 
kulturarv och information, men säger egentligen inte något om tolkningen över längre 
tid av innehållet i de olika institutionerna. I What’s Old Is New Again: The 
Reconvergence of Libraries, Archives, and Museums in the Digital Age lyfter Lisa 
Given och Lianne McTavish fram hur den digitala utvecklingen snarast tycks gå mot 
ett återskapande av de äldre multifunktionella idealen inom ABM-sektorn (Given & 
McTavish 2010, s. 7ff). 
 
Försöken att definiera vad som är ett dokument och hur dokumentbegreppet kunde 
användas växte fram i en tid som liksom vår nutid präglades av en snabbt ökande 
informationsmängd och av tekniska landvinningar som öppnade för idéer om bättre 
sätt att hantera information och dokument på. Paul Otlet har blivit portalfiguren för 
drömmen om den helt organiserade informationen, där dokumenten samlats i ett 
system som alla människor skulle kunna förstå och få tillgång till (Otlet 1988, s. 
92ff). Otlet var också fredsaktivist och han verkade i slutet av 1800-talet och början 
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av 1900-talet. Hans syn på dokument och information präglades av en tilltro till att 
ökad kunskap skulle bidra till att få slut på konflikter och undvika krig. Otlet 
problematiserade inte dokumentbegreppet på samma vis som senare dokumentalister 
skulle göra, men var en pionjär för tankarna om samlad dokumenthantering där 
ordning och tillgängliggörande skulle bli möjlig genom ett systematiskt bruk av 
metadata (Lund 2009, s.402f). 
 
Suzanne Briet är en förgrundsgestalt inom dokumentteori och i en uppsats som 
använder dokumentteori har hon sin givna plats, eftersom senare teoribildning ofta på 
något vis förhåller sig till Briets resonemang kring dokumentets gränser och funktion. 
I den berömda texten Vad är dokumentation? (Qu'est-ce que la documentation? först 
publicerad 1951) söker Briet vidga dokumentbegreppet från att huvudsakligen handla 
om text på papper till att också omfatta exempelvis föremål. Briet argumenterar för 
att systematiken och kontexten är avgörande för om ett ting skall kunna klassas som 
ett dokument. Hennes mest berömda exempel från texten är antilopen, som inte är ett 
dokument när den springer fri på savannen, men som mycket väl kan vara ett 
dokument när den står i en djurpark och med metadata har inlemmats i djurparkens 
zoologiska systematik (Briet, Day, Martinet & Anghelescu 2006, s. 9ff). 
 
I Omrids af en dokumentationsvidenskab gör Nils Windfeld Lund en översikt av vad 
begreppet dokumentvetenskap kan innebära. Hans diskussion utgår från en norsk 
kontext och tar avstamp i hur nya lagar om pliktleverans till bibliotek ställde nya krav 
som inte helt kunde tillgodoses inom den dåvarande biblioteks- och 
informationsvetenskapen. Lund går igenom dokumentteorins utveckling från Otlets 
dagar, men fokuserar på de praktiska behov som han menar att den norska biblioteks- 
och informationsvetenskapen tidigare hade svårt att möta. Ur Lunds synvinkel blir 
dokumentbegreppet nödvändigt just för att kunna omfamna många olika slags 
dokument i form av text på papper, audiovisuella medier och så småningom också 
digitala dokument. Lund visar med olika exempel på mångfalden av dokument och 
deras betydelse i skilda kulturella kontexter inom ett samhälle (Lund 1999, s. 24ff). I 
en senare text lyfter Lund bland annat frågan om hur det digitala kan leda till att de 
uppdelningar mellan form, medium och innehåll som tidigare kunnat användas för att 
definiera dokumenten i och med digitaliseringen inte längre kan användas på samma 
vis, men pekar ändå mot hur tankeramarna kan uppdateras för att också fungera för 
digitala dokument (Lund 2009, s. 9-28f). 
 
Signaturen Roger T. Pédauque är inte en person, utan flera. Skrifterna som publiceras 
under detta namn är resultatet av ett kollaborativt forskningsarbete i en 
tvärvetenskaplig grupp inom ramen för Information and Communication Science and 
Technology (STIC) Department vid franska Centre National de la Recherche 
Scientifique.6 Gruppens arbetssätt är i vetenskapliga sammanhang udda, men pekar 
framåt mot nya sätt att organisera kunskap och samarbete. Den tvärvetenskapliga 
ansatsen ger redan från början ett brett perspektiv på några av nutidens mest 
utmanande frågeställningar kring information och dokumentation. Pédauque 
identifierar i sitt arbete tre noder för att diskutera dokumentet som begrepp i den 

                                                
6 http://www.cnrs.fr/cw/en/pres/compress/cnrsibm/stic.htm 
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digitala övergångstid som vi fortfarande befinner oss i. Dessa noder återkommer jag 
till i teoridiskussionen i nästa kapitel. 
 
Pédauque ägnar mycken möda åt att utforska dokumentets möjliga funktioner. I detta 
arbete går resonemangen ända ut till ett avskalat innehållsperspektiv (som exempelvis 
kan jämföras med Bates' resonemang nedan) och tillbaka igen till det klassiska 
dokumentalistperspektiv som tog sin början hos Otlet. Pédauque landar till slut ändå 
mer eller mindre i att perspektiv som inte betraktar dokument i både ett socialt och ett 
fysiskt sammanhang är fruktlösa. Kollektivet skriver: "...the content is only valid in 
its context. Couldn't it be said that the document is one of the contructions of this 
context, as it positions the information that it contains with respect to that contained 
in other documents and allows the reader to have an idea of the value of the content 
by the status of the document?" (Pédauque 2003, s. 16)  
 
Pédauque pekar också på två grundläggande krav som kan ställas för att något skall 
kunna kallas dokument: det måste syfta till en kommunikation bortom den privata 
mellan få människor och innehållet måste ha en legitimitet som gör att det  går att 
bevara och använda bortom sin omedelbara tillkomstsituation (Pédauque, s. 17f). 
Dessa krav utgår från dokumentets sociala och meningsskapande kontext och 
relaterar till Briets resonemang kring när ett ting eller ett budskap får status som 
dokument (Briet, Day, Martinet & Anghelescu 2006, s. 25). Definitionen avgörs inte 
av det tänkta dokumentets interna egenskaper utan av dess funktion i en social 
kontext. Enligt Pédauque är ett dokument inte något evigt, utan ett dokument kan 
upphöra att vara ett dokument och också bli ett dokument igen, under samma eller 
nya premisser. Kontexten eller systemet för information och kunskap blir avgörande. 
 
Om vi med Pédauques slutsats väljer att betrakta dokumentet som ett socialt kontrakt, 
en överenskommelse kring informationens konstruktion och användande som vi med 
gemensamma sociala koder kan förhålla oss till, faller mycket av motsättningen 
mellan analogt och digitalt. Pédauques betraktar denna motsättning som konstruerad 
och det finns inget som säger att teoribildningar inom området egentligen behöver 
upprätthålla den (Pédauque 2003, s. 18, s. 24). Här finns underlag för både rådgivning 
och aktivism, men min studie tar sikte på hur man kan förstå de val som arkivbildare 
gör kring sin dokumenthantering utifrån denna typ av dokumentteori. 
 
Jean-Michel Salaün, som också ingick i kollektivet Pédauques första sammansättning, 
argumenterar i artikeln Why the Document Is Important... and How It Is Becoming 
Transformed för ett perspektiv som i Briets efterföljd sätter dokumentet i centrum för 
den teoretiska diskussionen. Liksom Pédauque ser han en poäng med att söka 
ingångar till diskussionen via definitioner. Salaün lyfter det för arkivvetenskapen 
centrala perspektivet att dokumentet är ett bevis på eller ett spår av en händelse, 
tolkad genom ett läskontrakt: "A document is a trace used to interpret a past event 
through a reading contract." (Salaün 2014, s. 194) I denna definition identifierar 
Salaün en materiell och en intellektuell dimension samt ett socialt kontrakt som 
innefattar förutsättningarna för överföring i tid och rum. 
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Information på tusen vis 
Informationsbegreppet kan och har diskuterats i stort sett hur mycket som helst. I ett 
arbete med en empirisk undersökning av den typ som denna uppsats grundar sig på 
behövs definitioner och diskussioner som hjälper oss att i första hand förstå hur de 
ideella organisationerna ser på sin egen information. Eftersom det i intervjuerna 
framgår att informationshantering – i synnerhet när det gäller digital information – 
inte alltid är helt medveten är det viktigt att studera organisationernas tillämpning för 
att sedan utifrån olika teorier kunna dra slutsatser om hur organisationerna ser på den 
information de skapar. 
  
Michael K. Buckland delar in begreppet information i tre begreppsvarianter. 
‘Information-as-process’ betecknar själva informerandet, vad som förändras i en tänkt 
informationsstruktur. ‘Information-as-knowledge’ beskriver en avgränsad mängd 
information som förändrar kunskapen hos den som mottar och/eller förmedlar den. 
‘Information-as-thing’ slutligen är den mest uppenbart fysiska dimensionen, eftersom 
det är informationens objekt, vilket även kan innefatta det som i andra sammanhang 
skulle kallas informationsbärare, även om det inte ensamt handlar om exempelvis ett 
papper (Buckland 1991, s. 351f). 
  
I frågan om informationssystem blir Bucklands begrepp information-as-thing högst 
relevant. Den fysiska dimensionen blir också den omedelbart uppenbar när vi talar 
om bevarande. Teorierna glider över i metod och därefter i teknik. För de flesta 
människor är det också vanligt att använda begreppet ‘information’ även om det som 
sett ur ett strikt arkivvetenskapligt perspektiv snarare borde benämnas 
informationsbärare, alltså lagrings- och visningsmedier av olika slag. 
  
När de i denna studie undersökta ideella organisationerna tar ställning till bevarande 
eller dokumentation utgår de ofta ifrån den fysiska lagringsmediet eller databäraren i 
form av exempelvis hårddiskar eller serverutrymme. För att deras bevarandeprocess 
skall fungera krävs dock att perspektivet breddas från information-as-thing. 
Utgångspunkten bör snarare vara information-as-process, eftersom det ger en utökad 
möjlighet att hantera denna informationsprocess i alla dess steg. Bevarande kan ses 
som slutsteget i organisationens aktuella informationsprocess, men är samtidigt 
startpunkten i en möjlig framtida process där informationen skall återvinnas i 
forskning eller som underlag för nya beslut och verksamheter. 
 
I What is a document? utgår Buckland från ett mer dokumentcentrerat perspektiv. 
Han tar här avstamp i de klassiska dokumentalisternas definitioner och ställer på nytt 
samma frågor som de ställde, men nu i ljuset av den digitala utvecklingen. En viktig 
slutsats hos Buckland är att digitaliseringen förnyar behovet av att tolka dokumentet i 
en social kontext och som en funktion, inte endast som ett föremål (Buckland 1997, s. 
807f). Bucklands begrepp information-as-thing kan ses som ett försök att angripa 
dokumentbegreppet på ett nytt sätt och förankra det i den fysiska verklighet som är en 
faktor också i det digitala, samtidigt som kopplingarna till olika informationsteorier 
öppnar begreppet för förändring i en digital kontext.  
 
Marcia J Bates diskuterar vad hon benämner 'fundamental forms of information', 
delvis enligt samma linjer som Buckland men med en mindre dokumentanknuten 
ansats. Bates söker definiera informationen i sig, utifrån inneboende egenskaper som 
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oberoende av media eller manifestation ger olika kategorier av information. Bates 
strävar efter att finna fundamentala former, som ett slags minsta möjliga beståndsdel i 
informationsbegreppet (Bates 2006, s 1033). Den fysiska aspekten är inte särskilt 
närvarande, utom som i distinktionen mellan det Bates kallar naturlig information 
respektive kodad information. Det förra är mönster av mening som existerar i den 
fysiska världen, medan det andra är tolkningar av dessa informationsmönster (Bates 
2006, s. 1035ff). Bates perspektiv på de minsta möjliga enheterna för information kan 
anknytas till Lunds 'docemes' som jag återkommer till under Teoridiskussion. 
 
Med Bates definitioner blir ingången till digitalt material en annan än om man utgår 
ifrån de dokumentinriktade perspektiven. Det digitala materialet kan uppfattas som 
ren information och det finns utifrån Bates' perspektiv inte någon anledning att 
försöka låsa denna information i några fasta former, tvärtom (Bates 2006, s. 1040f). 
Bates' perspektiv ligger närmare systemvetenskap och har inte lika tydliga 
samhälleliga kopplingar som förankrar informationen i en social kontext. Hon 
försöker ge informationsbegreppet så rena definitioner som möjligt och finna de 
fundamentala former som innebär att information kan förstås i sig självt, oavsett 
socialt eller fysiskt sammanhang.  
 
Bates sökande efter definitioner och teorier som kan bestämma informationen i sig, 
skiljer henne från de mer dokumentorienterade författarna ovan, som Lund, Salaün 
och kollektivet Pédauque. Dessa två perspektiv ger olika ingångar till ett empiriskt 
material. Perspektiven är inte nödvändigtvis väsensskilda, utan det handlar mycket 
om på vilken nivå man väljer att studera ett fenomen. I teoridiskussionen utvecklas 
dokumentorienterad teoribildning, eftersom jag funnit detta perspektiv mest givande 
för min studie. Överlag är informationsbegreppet flitigt använt i såväl modern 
forskning som i politiska mål och samhälleliga diskussioner. Det betyder inte att det 
är väldefinierat, oproblematiskt eller enkelt att använda. Snarare tvärtom. Kollektivet 
Pédauque går så långt som att konstatera att 'information' är bristfälligt definierat och 
att en mer korrekt term kanske vore 'documentary units' (Pédauque 2003, s. 13). 
 
Mitt val att hellre gå in via dokumentbegreppet kan ses som ett försök att dels 
återknyta till något av arkivvetenskapens historiska rötter, dels peka framåt mot den 
nya materialitet som jag anser vara helt nödvändig för att göra den digitala 
utvecklingen greppbar. Synen på det digitala och materialitet går jag närmare in på i 
följande avsnitt. 

Synen på det digitala  
De forskare som håller fast vid och utvecklar dokumentbegreppet gör det i vissa fall i 
opposition mot en diskussion som ser digital information som något i grunden icke-
fysiskt. Enligt detta synsätt innebär digital kod att informationen inte längre är 
förankrad i något särskilt medium eller sammanhang och framför allt att dess 
betydelse är oberoende av fysiska plattformar. Ett sådant synsätt ger David 
Weinberger uttryck för i Everything is Miscellaneous (2007). Pelle Snickars har också 
fört resonemang utifrån ett perspektiv som ser digital information som funktionellt 
obunden av materiella begräsningar, exempelvis i Archival Transitions (2011). Det är 
viktigt att komma ihåg att det inom flera vetenskapliga discipliner under många år 
förts många och komplexa diskussioner i frågorna och att få forskare entydigt 
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företräder det ena eller det andra synsättet, men att det ändå kan finnas grundläggande 
skillnader i angreppsvinkeln. 
 
En förenklad tolkning av tanken om den obundna informationen dominerade länge i 
den allmänna samhällsdebatten. Denna debatt och dess möjliga politiska 
konsekvenser bidrog till mitt intresse för att behandla frågan i denna uppsats. Ur ett 
arkivperspektiv finns starka anledningar att problematisera synsättet, eftersom det 
enligt min mening skapar stora problem just i bevarandefasen samt i den systematik 
som nog de flesta anser vara nödvändig i informationssystem med inriktning på 
bevarande och tillgängliggörande. I detta avsnitt presenteras några ingångar till synen 
på det digitala materialet och materialitet i en digital värld. 
 
Lars Björk utgår i How reproductive is an reproduction? (2015) från digitaliserat 
material (till skillnad från min studie som i första hand behandlar digitalt skapat 
material) och strävar efter ett dokumentbegrepp som inte isolerar innehållet från 
formen och sammanhanget (Björk 2015, s. 172). Här finns beröringspunkter med 
Lunds komplementära perspektiv som jag återkommer till under Teoridiskussion. 
Björk förankrar dokumentbegreppet i den historiska utvecklingen av nya medier. En 
ny teknologi innebär alltid att inneboende spänningar i begrepp och praktiker 
aktualiseras och synliggörs. Samtidigt konstaterar Björk att det sällan blir några 
tydliga avbrott. Gamla medier lever parallellt med nya, ofta under lång tid så att 
förhållningssätt och begrepp utvecklas i detta spänningsfält (Björk 2015, s62f). 
 
Björk arbetar med ett dokumentbegrepp som skall göra det möjligt att förstå hur 
användare hanterar förhållandet mellan ett analogt original och en digital 
reproduktion. Han konstaterar att ett informationsbegrepp som betraktar digital 
information som icke-fysisk riskerar att leda till en teoribildning som ignorerar 
grundläggande strukturer och förutsättningar för hur människan kan interagera med 
och förstå digital information (Björk s. 172).  Björk visar också på att inte alla 
definitions- och gränsdragningsproblem är nya för digitala dokument. Dokumentets 
gränser, definition och egenskaper har diskuterats lika länge som begreppet funnits 
(Björk 2015, s. 52ff). Den digitala utvecklingen sätter ljus på nya delar av 
dokumentbegreppet. Stabilitet, representation och gränser är några av de aspekter som 
med den digitala utvecklingen ställer nya krav på diskussion och teorier. 
 
Eftersom Björks mål är att undersöka förändring när dokumentet överförs från analog 
till digital form diskuterar han ingående teorier om dokumentet som ett så kallat 
'boundary object' (Björk 2015, s. 100ff). Det finns inte utrymme att gå djupare in på 
den diskussionen i denna studie, men som generell tankeram i en tid som präglas av 
många gränspassager är den värdefull. Arkivbildare som skiftar över från analogt till 
digitalt material rör sig över mentala och fysiska gränser. Dokumenten som skiftar 
form förstås bättre utifrån ett dokumentbegrepp som placerar dem i en social och 
teknisk kontext än utifrån teorier som söker nagla fast deras natur med hjälp av 
specifika definitioner av deras inneboende karaktär. 
 
I Mechanisms: New Media and the Forensic Imagination (2008) utvecklar Matthew 
Kirschenbaum något som jag skulle vilja benämna en radikal materialitet för den 
digitala världen. Utgångspunkten är 'forensics', alltså de metoder som 
kriminaltekniker använder för att säkerställa bevis. Kirschenbaum för här perspektivet 
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tillbaka till en klassisk grund för dokumentalister – dokumentet som bevis för att 
något har hänt. Med Kirschenbaums metod handlar det om att på allvar borra sig ned i 
dessa spår och genom dem identifiera information och dokument (Kirschenbaum 
2008s. 251f). Även Jean-Francois Blanchette förordar den materiella förankringen 
och skriver: "Without a basic understanding of the material constraints under which 
computing systems operate, essential dynamics that animate the built environment of 
the virtual will remain invisible and unaccounted for." (Blanchette 2011, s. 1055) 
 
Kirschenbaum menar att det går att tolka digitala objekt som en process eller ett möte 
mellan en fysisk verklighet, symboler och kulturell kontext (Kirschenbaum 2008, s. 
7ff). Genom att betona 'mechanisms' och en oavvislig materialitet positionerar sig 
Kirschenbaum som motståndare till uppfattningar om den digitala informationen som 
icke-fysisk. Han betonar också att digitala dokument kan låsas och stabiliseras med 
olika metoder, liksom analoga dokument är mer eller mindre öppna för förändringar. I 
likhet med Björk menar Kirschenbaum att det finns anledning att undersöka digitala 
och analoga dokument utifrån ramar och metoder som gör det möjligt att se både 
likheter och skillnader och framför allt utveckla begreppen så att förståelsen för det 
digitala kan berikas av kunskaper om det analoga och vice versa. 
 
Dokument, materialitet och social kontext är centrala ingångar för min studie, 
eftersom de bidrar till att förstå hur de ideella organisationerna ser på, hanterar och 
vill bevara sitt digitala material. Den sociala kontexten får en vidare utveckling i nästa 
kapitel, som innehåller teoretiska anslag från ett historiskt perspektiv. 

Historiska perspektiv 
Min studie anknyter till forskning även inom historieämnet, i enlighet med mitt 
inledande konstaterade att arkivvetenskap ofta har inslag av tvärvetenskaplighet. Från 
historia hämtar min studie några perspektiv på identitet och aktörers syn på sig själva 
i historiska utvecklingsskeenden. I denna genomgång lyfter jag fram ingångar från 
folkrörelsehistoria och berör frågor om organisering och disciplinering, samt om vad 
det kan innebära att vara en del av en folkrörelse. 
 
Min syn på hur man förstår identitet genom historieskrivning präglas av den franska 
Annalesskolans syn på historia som en enhet av sociala, ekonomiska och mentala 
mönster (Burke, Gimdal, G & Gimdal, R 1996). Annalesskolans ideal är de 
omfattande studierna av hela tidsepoker eller stora samhällsfenomen, vilket inte är 
aktuellt för min studie. De historiker vars studier redovisas nedan har dock ett 
angreppssätt som är förankrat i detta sätt att se historia i breda sociala sammanhang. I 
Sverige uttrycks mycket av dessa sociala mönster i föreningsaktivitet, varför ideella 
organisationer blir särskilt intressanta att studera också som uttryck för människors 
samlade idéer om historia och bevarande i vår digitala tid och värld. 

Disciplinering genom organisering 
Det svenska föreningslivet spelar stor roll för människors sociala liv. Sverige har och 
har haft en hög grad av föreningsorganisering. Omkring 1920 organiserade 
nykterhetsrörelsen, frikyrkorna och arbetarrörelsen tillsammans ungefär en fjärdedel 
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av den vuxna befolkningen, även om det är svårt att göra exakt statistik, eftersom 
genomströmningen var hög och dubbelanslutning vanlig. Klart är i alla fall att stora 
delar av befolkningen kom i djupare kontakt med folkrörelserna, konstaterar 
historikern Ronny Ambjörnsson (Ambjörnsson 1998, s. 235). Denna bakgrund spelar 
stor roll för hur nutidens ideella organisationer förhåller sig till sin historiska identitet, 
antingen de uppfattar sig som en del av en folkrörelse eller inte. 
 
Folkrörelsehistoria är inte huvudfokus i min uppsats, men den forskning jag tar upp 
bidrar till ett tolkningsperspektiv som behövs för att förstå en del av de undersökta 
organisationernas syn på sin historia och sin dokumentation. Det ger också en 
bakgrund till hur organisationer kan förstås som sociala praktiker som både formar 
och formas av sina medlemmar. Intressanta aspekter på hur identiteter formas 
individuellt och i samspel finns till exempel hos Lars Dencik som diskuterar 
tillhörighetens betydelse för individens möjligheter att frigöra sig från påtvingade 
identiteter och i stället skapa sin egen (Dencik 1998, s. 42ff). Detta perspektiv betonar 
betydelsen av frivilliga sammanslutningar som ideella organisationer för den som vill 
förstå folkrörelser och identiteter. 
 
Historikern Björn Horgby diskuterar tämligen ingående begreppen primär och 
sekundär socialisation. Den primära socialisationen äger i första hand rum inom 
familjen och i livets privata sfär. Här grundläggs en människas värderingar. Dessa 
värderingar kan sedan få ytterligare uttryck och antingen förstärkas eller motverkas 
genom den sekundära socialisationen som sker i det utvidgade livet utanför hemmet, 
genom skola och arbete. Föreningslivet hör också hemma inom den sekundära 
socialisationen, något som blir tydligt i hur folkrörelserna genom verksamhet och 
kommunikation ger uttryck för normer och värderingar. Horgbys tes är att 
föreningslivet, som han undersökt huvudsakligen inom ramen för ett 
arbetarrörelseperspektiv, verkar förstärkande för de värderingar som också präglar 
primärsocialistationen inom familjen. I föreningslivet möts också olika tankar och 
värderingsvarianter, så att socialisationsprocessen sker i en ständig växelverkan 
(Horgby 1993, s. 107ff). 
 
I min studie har jag valt att betrakta de undersökta ideella organisationerna som 
sammanslutningar genom vilka idéer och normer som präglar vår tid kan komma till 
synes. Eftersom flera av de ideella organisationer jag undersökt menar sig ha en klar 
folkrörelseidentitet blir det givande att relatera deras syn på sin egen historia till 
Horgbys forskning kring socialisationsprocesser bland arbetare under 1800- och 
1900-talen, under den period då de flesta av de svenska folkrörelserna formades 
(Norborg 1988, s. 60ff). 

Att vara en folkrörelse 
Horgby utgår ifrån spänningen mellan arbetarkultur och borgerlig kultur i 1800- och 
1900-talens Sverige. Den framväxande arbetarkulturen utvecklades i opposition till 
men också i samspel med den borgerliga offentligheten (Horgby 1993, s. 414f). 
Arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorna formar tillsammans huvudspåret i 
det som brukar benämnas Sveriges folkrörelser och ur denna bakgrund kommer 
många av de största ideella organisationerna i dagens samhälle. Att de vilar på skilda 
ideologiska och värderingsmässiga grunder är uppenbart, men jag kommer inte att gå 
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närmare in på detta, då det saknar betydelse för min studie. Vad som förenar dem är 
mer intressant ur perspektivet hur dagens ideella organisationer ser på sig själva, 
eftersom det handlar om historieskrivning, socialisation och strategier för 
organisering.  
 
Horgbys tes om hur folkrörelserna orienterar sig dels i spänningsfältet mellan 
arbetarkultur och borgerlig kultur, dels mellan strategierna egensinne och skötsamhet, 
ger en bakgrund till dagens ideella engagemang som orienterar sig i nya 
spänningsfält, i en tid som liksom det tidiga 1900-talet präglas av kraftiga 
samhällsförändringar. I folkrörelsernas historia kan man konstatera att den 
skötsamma strategin med anpassning till borgerliga ideal, utbildning och organisering 
segrade – annars hade vi troligen inte talat om folkrörelser på det vis vi gör i dag; som 
en betydelsefull del av det svenska samhällets utveckling under 1900-talet. Det 
egensinniga, som då bland annat uttrycktes i form av ett provocerande socialt 
beteende och våld, kan sägas återkomma i de rörelser som i dag arbetar utanför de 
etablerade organisationerna. I föreliggande studie undersöker jag ideella 
organisationer som i hög grad präglas av Horgbys skötsamma ideal, varför jag inte 
kommer att gå närmare in på den motsättning mellan egensinne och skötsamhet som 
stundtals fortfarande är mycket påtaglig inom vissa av nutidens politiska rörelser. 
 
Folkrörelseperspektivet är givande för att förstå hur många svenska ideella 
organisationer ser på sig själva när det gäller dokumentation och bevarande. En 
organisation som uppfattar sig vara en del av en folkrörelse kommer troligen att 
tillmäta sin egen historia ett större värde och visa ett större intresse för att 
dokumentera sin verksamhet än en som inte uppfattar sig höra till en folkrörelse. Att 
säga sig tillhöra en folkrörelse är också att bekänna sig till en viss sorts värderingar 
om demokrati, egenmakt och organisering, även om dessa ideal uttrycks på olika vis 
inom olika rörelser. I folkrörelserna har människor ur de arbetande klasserna försökt 
ta makten över sin egen kunskap och arbeta tillsammans för att förändra samhället 
(Ambjörnsson, s. 240ff). Målsättningen att förändra samhället genom gemensamt 
arbete lever kvar i dagens folkrörelser och tankarna om egenmakt spelar stor roll för 
också de delar av föreningslivet som inte ser sig som en del av en folkrörelse. 
 
Det finns en särskild poäng med folkrörelsernas historiesyn när det gäller arkiv- och 
bevarandefrågor. Som ett led i strävan att ta makten över den egna kunskapen och 
historien var nämligen framför allt arbetarrörelsen tidigt ute med att grunda egna 
arkivinstitutioner. De ideella organisationer som har arkiv hos Skånes Arkivförbund 
och som jag har undersökt i denna studie har i några fall även arkiv hos 
arkivföreningar som bildats inom ramen för arbetarrörelsen, som exempelvis 
Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne som finns i Malmö7 och Arbetarrörelsens Arkiv i 
Landskrona.8 De tidiga folkrörelsernas medvetenhet om betydelsen av den egna 
historien har här fått former som nutida folkrörelser utnyttjar för att förstärka och 
utveckla denna medvetenhet. Här kan man anknyta till Terry Cooks teorier om 
arkivparadigm i västerländsk historia under 150 år  och där ett av stadierna är just det 
arkiv som är förankrat i en intressegemenskap och som kan fylla funktionen att 
bekräfta och stärka en aktivism eller en identitet (Cook 2013, s. 113ff). 
                                                
7 http://www.aarkiv.se 
8 http://www.aarkiv.se 
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För de tidiga folkrörelsernas medlemmar blev organiseringen ofta en stor och viktig 
del av livet. Framför allt inom arbetarrörelsen blev medlemmarna en del av en större 
samhällsförändring och organisationernas strategier och ideal präglade efterhand en 
allt större del av medlemmarnas vardag. De tidiga folkrörelserna formades av sina 
medlemmar, men rörelsen formade också medlemmarna. Idéerna om vad exempelvis 
en organiserad arbetare skulle vara och göra var tydliga (Horgby 1993, s. 361ff). 
Bildning och upplysning blev verktyg för att genom inre förändring åstadkomma yttre 
förändring. De upplysta folkrörelsemedlemmarna skulle kunna göra medvetna val och 
genom sitt föreningsengagemang påverka samhället i önskvärd riktning 
(Ambjörnsson, s. 247ff). Det individuella förbättringsprojektet rymdes inom och gav 
näring åt kollektivets mål.  
 
Dagens folkrörelser har på många vis ett annat perspektiv: de utgör en mindre del av 
sina medlemmars liv och de verkar på vad som kan benämnas som en 
opinionsmarknad, där många olika organisationer och rörelser verkar för att föra upp 
sina frågor på den politiska agendan och i den allmänna opinionen. Över tid har 
verksamheten förskjutits från politisk organisering och utbildning av de egna 
medlemmarna till opinionsbildning och information som i högre grad riktar sig utåt. 
Rapporten Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer från Folkbildningsrådet 
ger exempel på hur den del av folkrörelserna som är studieförbunden förändrats enligt 
dessa linjer (von Essen & Åberg 2009). Samtidigt finns naturligtvis rötterna kvar och 
folkrörelsearbete handlar om att organisera, folkbilda och agera (Ambjörnsson s. 
263f). Tolkningen av vad det är att vara en folkrörelse omformas dock i  mötet med 
nya förutsättningar och detta är bland annat något som kommer till synes i min studie 
när de intervjuade organisationerna tar ställning till den digitala utvecklingen. 
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Teoridiskussion 

Materialet från studiens intervjuer pekar på ett behov av begrepp som möjliggör 
hantering, planering och bevarande av digitalt skapat material. De ideella 
organisationerna i min studie saknar i viss utsträckning sådana begrepp, vilket gör 
frågorna svåra att diskutera. Det finns alltså en rent praktisk anledning till att jag vill 
använda och utforska dokumentbegreppet, men önskan grundar sig också i de ovan 
sammanfattade vetenskapliga diskussionerna inom området. Informationsbegreppet 
tenderar att leda till mycket abstrakta resonemang där digital information skiljs från 
analog sådan på ett mera utpräglat vis än om dokumentcentrerade teoribildningar 
används. För att bibehålla linjerna bakåt och möjliggöra en diskussion som också kan 
få praktiska tillämpningar skall jag i detta kapitel tränga lite djupare in i vad 
dokumentbegreppet kan ge min studie. 
 
Om gränserna för vad som klassificeras som ett dokument blir godtyckliga så är det 
egentligen inget nytt. Dokumentalister som först Paul Otlet och sedan Suzanne Briet 
brottades med gränsdragningsproblematik när 1800- och 1900-talens tekniska och 
begreppsmässiga utveckling gjorde idén om dokumentet som ett avgränsat stycke text 
på papper otillräcklig (Briet, Day, Martinet, & Anghelescu 2006, s. 10ff). Den 
digitala utvecklingen präglas av system och sammankoppling, vilket ställer nya krav 
på utveckling av dokumentbegreppet.  
 
Det finns en antal intellektuella fällor i jämförelser mellan nytt och gammalt som man 
får göra sitt bästa för att undvika. En av dem är frestelsen att vända på kikaren, så att 
allt det gamla ter sig mycket litet, jämfört med det nya, stora. I frågan om 
dokumentbegreppet kan detta yttra sig i en tendens att överskatta stabiliteten och 
möjligheten att göra tydliga definitioner för de fysiska dokumenten, så att dessa ter 
sig som enkla och väldefinierade jämfört med de komplexa och uppfattat gränslösa 
digitala dokumenten. Att ett digitalt dokument till exempel ter sig olika i olika 
webbrowsrar kan då uppfattas som ett stort definitionsproblem, medan att ett 
pappersdokument kan finnas i flera tryckvarianter eller med skilda referenssystem 
inte väcker lika stora bekymmer. Det är oundvikligt att stora förändringar, som 
digitaliseringen, leder till att nya fenomen måste granskas i nytt ljus, men det krävs då 
också en förmåga att se vilka saker som faktiskt inte förändrats så mycket och vilka 
tolkningsramar som fortfarande håller. 
 
Likhet och skillnad, original och kopia är begrepp som snabbt leder till den mer 
filosofiska avdelningen, men utan att gå för långt åt det hållet vill jag ändå lyfta några 
perspektiv, bland annat med utgångspunkt från Geoffrey Yeos artikel Nothing is the 
same as something else: significant properties and notions of identity and originality 
(2010). Yeo problematiserar idén om inneboende värden som gör att dokumenten kan 
kopieras och migreras utan att egentligen förändras. Samtidigt har både vetenskap och 
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praktiska verksamheter ett behov av att kunna betrakta dokument som på något 
meningsfullt vis stabila. Titeln på Yeos artikel visar den filosofiska utgångspunkten 
att två ting i vår fysiska värld aldrig är egentligen helt lika. Den utgångspunkten har 
ifrågasatts i de digitala diskussionerna av dem som hävdat att kodade dokument kan 
representeras identiskt lika hur många gånger som helst, tack vare att de själva bär 
med sig den metadata som bestämmer deras form och funktion (Weinberger 2007, s. 
112ff). Som en kritik mot detta förhållningssätt lyfter Nick Montfort begreppet 
'screen essentialism' – risken för att dokument som ser likadana ut också uppfattas 
vara likadana, utan att man tar hänsyn till deras grundläggande struktur och processer 
(Montfort 2004). Dessa olika infallsvinklar visar på att frågor om likhet och stabilitet 
till stor del avgörs av vilken abstraktionsnivå man vill lägga resonemanget på, men 
också av de sociala kontrakt som omger vår uppfattning om dokument. Dessa sociala 
överenskommelser återkommer jag till i följande stycken samt i slutanalysen.  
 
Kollektivet Pédauque använder sig i sina diskussioner av tre noder, utifrån vilka de 
analyserar dokumentbegreppet. De tre noderna drar sina rötter från flera 
vetenskapliga inriktningar, i enlighet med Pédauques uttalade tvärvetenskapliga 
ansats och gruppsammansättning. Diskussionen spänner över fält som 
arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, systemvetenskap och 
lingvistik. Den är vid och slingrande, men koncentreras ändå i noderna på ett sätt som 
gör att den kan användas som ett teoretiskt fundament. Pédauques tre noder uttrycks i 
artikeln Document: Form, Sign and Medium, As Reformulated for Electronic 
Documents på följande vis: dokumentet som form, som tecken och som medium. 
Nedan följer några linjer kring varje nod, som pekar framåt mot tillämpningen i 
uppsatsens analysdel. Genom hela texten använder sig Pédauque av ett antal 
"formler" som beskriver hur dokumenten kan förstås i olika kontexter. Jag redovisar 
inte dessa formelvarianter, eftersom det lätt blir svårförståeligt om man inte läser hela 
grundtexten, utan koncentrerar mig på huvuddragen för de tre noderna. 
 
Dokumentet som form (as form). Denna nod utgår från dokumentet som ett objekt 
eller som en manifestation med bestämningsbara gränser. Kring noden kan dras linjer 
som har att göra med dokumentets existens i en tidsram och med dess stabilitet eller 
brist på stabilitet. Utifrån denna nod kan man beskriva internet som ett enormt system 
av länkade dokument. I skiftet från analogt till digitalt måste dokumentets gränser 
ifrågasättas, men Pédauque menar att dokumentet som socialt kontrakt kräver att dess 
gränser och stabilitet på något vis upprätthålls. (Pédauque 2003, s. 8). I anslutning till 
denna nod lyfter Pédauque särskilt frågan om markeringskodspråket XML och 
skriver: "A possible, but not certain, evolution would be for documents 'written' this 
way to be added to centralized  or distributed databases, with all the files increasingly 
resembling enormous 'Lego' sets where building blocks of different sizes, shapes and 
uses would be arranged in a great variety of configurations. This would be crossing a 
last step." (Pédauque 2003, s. 8) En sådan total fragmentisering skulle göra 
dokumentteoretiska anslag svåra eller omöjliga. En möjlig utveckling är att hela 
databasen då betraktas som ett dokumentet, som sedan kan manifesteras i olika delar 
genom olika applikationer. 
 
Noden dokumentets form innehåller en intressant tidsmässig aspekt, eftersom här 
ryms diskussioner om hur dokumentet kan hanteras i olika stadier: när det blir till, när 
det läses och när det bevaras. Jag återknyter här till Digital Cultural Heritage 
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Roadmap for Preservations problemområde 'loss of integrity' (2014, s. 33f) eftersom 
det berör just problematiken kring om och hur dokumentets form kan upprätthållas. I 
praktisk tillämpning blir det till sist en fråga om de personer och institutioner som 
hanterar och bevarar dokument ser det som önskvärt att bevara en dokumentform och 
dess stabilitet genom tid och i olika manifestationer, alltså en fråga om ett socialt 
kontrakt snarare än en fråga om givna egenskaper hos dokumentet. Även Luciana 
Duranti anknyter till dessa nödvändiga sociala överenskommelser för det digitala 
arkivet genom att betona arkivens roll som garanter för vissa samhälleliga värden 
(Duranti 2003, s. 6ff). 
 
Dokumentet som tecken (as sign). Den här noden rör sig i den komplexa 
diskussionen kring information och kunskap i relation till dokument och 
dokumentation. Pédauque identifierar tre viktiga dimensioner i denna nod, samlade i 
vad de benämner en semantisk triangel: skapandet av dokumenten, tolkningen av dem 
samt de faktiska tecken av vilka de är uppbyggda (Pédauque 2003, s. 12). Analysen 
av denna nod rör sig i triangelns många möjliga samband och behöver inte förstås 
enbart som en strikt semantisk analys. Även i denna nod är det sociala kontraktet av 
central betydelse och digitaliseringen snarast understryker behovet av textuella 
sammanhang och överenskommelser som kan användas för att bestämma och 
uttrycka större eller mindre grad av tilltro till olika slags dokument. 
 
Dokumentet som medium (as medium). Den sociala dimensionen återkommer i den 
tredje noden, som berör dokumentets roll i kommunikation. Denna nod tar avstamp i 
arkivpraktik och i publicistik, liksom i det bredare sammanhang som är 
samhällsvetenskaper och humaniora. Pédauque lägger här dokument som en mycket 
övergripande kategori för mänsklig samverkan och skriver: "Documents are used to 
regulate human societies by ensuring communication and the durability of the norm 
and knowledge necessary for their survival or their continuity." (Pédauque 2003, s. 
18) Med ett sådant perspektiv blir de digitala dokumenten en vidareutveckling och en 
spegling av det mänskliga samhälle som åtminstone sedan den industriella 
revolutionen i ständigt allt högre utsträckning formerar sig med hjälp av dokument.  
 
Här finns kopplingar till arkivvetenskapens ständiga diskussioner kring distinktionen 
mellan dokumenthantering och arkivering – en distinktion som är betydligt mycket 
mer närvarande i anglosaxisk arkivtradition än i den svenska, där den starka 
förvaltningstraditionen gör att arkivperspektivet mer direkt finns med också i de 
offentliga verksamheter där mycket av den dagliga dokumenthanteringen sker 
(Norberg 2003, s. 90ff). I denna nod ryms också hur samhällsförändringar kan förstås 
och tolkas genom dokumenthanteringen samt hur dokument fungerar och kan förstås i 
olika ekonomier. 
 
Pédauques tredje nod positionerar sig mot de perspektiv som ser digital information 
som obunden och utan fysisk form och som söker efter andra tolkningsenheter än 
dokument. Sådana perspektiv finns till exempel hos Bates, redovisat i kapitlet 
Forskningsläget. Nils Windfeld Lund balanserar en dokumentbaserad teori med 
perspektiv på dokumentets delar som han kallas 'docemes'. Han presenterar i texten 
Document theory ett komplementärt dokumentperspektiv och inleder med att ställa 
frågan om dokumentbegreppet håller på att få en renässans. Han konstaterar att 
dokumentet som fenomen och dess begreppsliga tolkningar är nära förbundna med 
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utvecklingen av den moderna europeiska staten: "From the beginning of European 
modernity and the Enlightenment onward, a document is first and foremost a written 
object stating and proving transactions, agreements, and decisions made by citizens." 
(Lund 2009, s. 9-2) Lund knyter i texten an till Pédauques (av honom även benämnt 
RTP-DOC group) tre noder, vilket gör att jag kan applicera hans tes på mitt material 
som komplement till dessa. 
 
Lund föreslår att dokumentbegreppet kan tolkas från tre synvinklar: fysiskt, socialt 
och mentalt (physical, social, and mental). Synvinklarna skall inte förstås som att ett 
dokument är sammansatt av dessa tre egenskaper i varierande grad, utan just som 
synvinklar ur vilka det blir möjligt att simultant studera dokumentet och förstå 
interaktionen mellan de olika synvinklarna i dokumentets kontext (Lund 2009, s 9-
40). 
 
Lund lyfter i sina resonemang fram den gamla spänningen mellan det breda 
dokumentbegrepp som har sin portalfigur i Briet och det dokumentbegrepp som 
snarare försöker att ge dokumentet väl definierade ramar. Spänningen utvecklas 
genom att såväl arkivvetenskapen som biblioteks- och informationsvetenskapen 
behöver teorier både för den praktiska hanteringen av dokument och för att förstå 
dokumentets roll i en vidare samhällelig och kulturell kontext (Lund 2009, s. 9-40). 
Detta perspektiv är återkommande i stora delar av litteraturen om dokumentbegrepp 
och de vetenskapliga traditioner som sysselsätter sig med dokumentbegreppet tycks 
alla utvecklas genom en viss pendelrörelse mellan en snävare respektive bredare 
definition av begreppet samt genom olika förhållningssätt till den samhälleliga 
kontexten.  
 
I Lunds ramverk utvecklas synvinklarna i tre lager:  
Generellt: Här identifieras dokumentets genre och plats i en samhällelig och kulturell 
kontext. 
Specifikt: Här behandlas dokumentet i sig, som ett objekt med gränser. 
Detaljerat: Detta lager berör dokumentets delar och utforskar dem.  
 
Lund söker efter dokumentets minsta beståndsdelar och benämner dem 'docemes', 
något som anknyter till dokumentteorins historia och latinets 'documentum' som från 
början snarast har med lärande och instruktioner att göra (Lund 2009, s. 9-41). 
Genom detta grepp placerar Lund sina lager i en historisk utveckling som han 
diskuterat tidigare i texten. Lunds lager måste förstås mot bakgrunden av det breda 
dokumentbegrepp han utgår ifrån, där dokumentet betraktas ur många synvinklar. 
Enligt Lund berör dokumentvetenskapen både produktion och reproduktion, alltså 
skall den kunna användas för analys vid alla stadier i ett dokuments livscykel (Lund 
1999, s. 44). I min studie ligger tonvikten på hur existerande dokument hanteras och 
bevaras, eftersom utgångspunkten är ett arkivperspektiv. Lunds tre lager kan 
appliceras på hur de undersökta ideella organisationerna organiserar och ser på sina 
digitala dokument. 
 
Med hjälp av Pédauques tre noder och Lunds komplementära dokumentteori kommer 
jag i den avslutande analysen att försöka förstå något om hur de undersökta ideella 
organisationerna ser på sina dokument. Pédauques tre noder ger en ingång till 
skillnader och likheter mellan synen på fysiska dokument och synen på digitala 
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sådana. De kan också ge perspektiv på hur organisationerna förstår sin digitala 
närvaro i en social och samhällelig kontext. Lunds lager förankrar analysen i ett mer 
praktiskt sammanhang och kompletterar Pédauques mer teoretiska infallsvinkel. I 
analysen kommer jag också att använda de tidigare presenterade historiska 
perspektiven om bland annat folkrörelseidentitet. 
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Metoddiskussion 

Mina metodval grundar sig i att jag velat göra djupstudier av de valda 
undersökningsobjekten: ideella organisationer med anknytning till Skånes 
Arkivförbund. De genomförda intervjuerna och kartläggningarna syftar till att göra 
det möjligt att förstå de val som de undersökta verksamheterna gör när det gäller 
digital närvaro. Det är nödvändigt att få en bild av vad organisationerna gör och inte 
gör för att kunna ställa det mot mer teoretiska resonemang om hur det digitala 
materialet kan hanteras och förstås. 
 
Tyngdpunkten i min studie ligger på kvalitativa metoder, även om det finns ett inslag 
av kvantitativ analys i kartläggningen av de undersökta verksamheternas digitala 
närvaro. I kartläggningen visar jag vilka sociala medier som de olika organisationerna 
använder och kan bland annat se vilka som är mest populära. Datamängden är i denna 
del av studien inte stor, varför det kommer att röra sig om en mycket enkel analys 
som redovisas i kapitlet Digital kartläggning (Eggeby & Söderberg 1999, s. 51ff). 
 
Valet att i den planerade studien arbeta med intervjuer har sin grund i att den 
information jag vill ha fram i huvudsak inte finns tillgänglig i någon annan form. En 
kartläggning av en organisations digitala närvaro säger bara vilka digitala kanaler 
organisationen använder och vilket innehåll som presenteras där. Den säger inget om 
varför organisationen valt just dessa kanaler, hur ansvariga och medlemmar arbetar 
med kanalerna och ifall de interagerar med andra aktörer i sina valda fora. Det går 
heller inte att få någon bild över huvud taget av hur de ser på dokumentations- och 
bevarandeaspekten kring de digitala aktiviteterna. Utförlig information om de här 
sakerna finns sällan i organisationernas dokument. Eftersom jag har lång yrkesmässig 
erfarenhet som journalist av intervjuer, är det också en undersökningsmetod som jag 
känner mig hemma med, vilket har varit nog så viktigt för att kunna genomföra 
arbetet inom tidsramarna för denna masteruppsats. 
 
Studien omfattar sex intervjuer. Fem av dessa genomfördes med en respondent och en 
med fyra respondenter. Intervjuerna tog mellan 30 och 90 minuter att genomföra och 
det var ganska stora skillnader mellan dem, framför allt sett till informationsmängd. I 
intervjun med fyra respondenter var det svårt att behålla strukturen i frågorna och jag 
fick ibland avbryta någon respondent eller be dem repetera. I en vidare studie skulle 
jag välja att inte genomföra intervjuer med mer än en respondent, eftersom det blir så 
svårhanterligt, både i själva intervjusituationen och när materialet sedan skall 
bearbetas. 
 
Eftersom intervjuerna genomförts med en eller ett fåtal personer från varje 
organisation är det nödvändigt att vid tolkningen av svaren vara medveten om att 
vissa svar snarare kan spegla respondentens individuella åsikt än organisationens 
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samlade idé. För att göra svaren så representativa som möjligt har jag varit noga med 
att utforma intervjufrågorna så att svaren skall handla om organisationen. Jag har 
särskilt frågat efter om det finns några beslut tagna i styrelse eller på årsmöte, eller 
om det finns någon officiell digital strategi. Vid intervjutillfällena har jag följt upp de 
svar som förefaller att vara färgade av individuella åsikter med följdfrågor som riktar 
in sig på organisationen. Oavsett hur många företrädare man intervjuade för en 
organisation så skulle de vara omöjligt att få fram en absolut sann och helgjuten bild 
av vad organisationen anser, eftersom de är kollektiv av många individer. Det är 
nödvändigt att vara medveten om detta och inte göra misstaget att betrakta en ideell 
organisation som en tänkande, medveten egen varelse. 
 
Studien bygger på semistrukturerade intervjuer. Att ha en viss struktur i intervjuerna 
har varit nödvändigt, eftersom jag velat få fram data som åtminstone till viss del kan 
jämföras. Även om jag undersökt varje organisations digitala närvaro på dess egna 
premisser, så syftar studien ändå till att undersöka om det finns antydningar till 
mönster i hur ideella organisationer hanterar och bevarar sin digitala närvaro. 
Semistrukturerade intervjuer ger möjlighet att ha ett ramverk av frågor, samtidigt som 
det finns utrymme för följdfrågor utifrån vad som framkommer i intervjusituationen.  
 
I mitt metodval har jag övervägt för- och nackdelar med olika former av intervjuer. 
Jag är av den uppfattningen att mer kvalitativt inriktade intervjuer innebär så pass 
stora fördelar att det är värt den extra påverkan som man måste räkna med när 
intervjusituationen blir mer personlig, jämfört med standardiserade frågor som är lika 
för alla intervjurespondenter. Med kvalitativt inriktad vetenskapsmetod erkänns och 
beaktas denna möjliga påverkan i en medvetenhet om att absolut neutralitet är 
ouppnåelig och snarare får betraktas som ett av flera möjliga vetenskapsideal 
(Alvesson & Sköldberg 2008, s. 170ff).   
 
Eftersom min studie undersöker frågor som många organisationer bara precis börjat 
fundera på så har jag behövt ställa frågor som får de intervjuade att tänka också 
framåt. Skulle jag i stället gjort exempelvis en enkät skulle jag antagligen inte fått 
fram nästan någon användbar information, eftersom det rör sig om saker som många 
av respondenterna troligen inte tänkt så mycket på och som de också saknar begrepp 
för. Under arbetet med intervjuerna har detta blivit än tydligare, då nya tankar och 
idéer kommit upp under flera av intervjuerna. Några av respondenterna har också 
inför intervjuerna undersökt hur deras organisationer ser på digitala frågor och på så 
vis väckt ytterligare tankar hos flera inom verksamheten. Frågan om påverkan på 
undersökningsobjekten behandlats också i kapitlet Etiska aspekter på studien. 
 
Det material jag arbetat med är alltså intervjuer samt organisationernas digitalt 
publicerade material, samlat i en kartläggning (Se Bilaga 2). Intervjuerna har spelats 
in som digitala ljudfiler och sparats i två olika format, dels lokalt på min dator som 
iTunesfiler, dels som m4a-filer på min Google Drive. Ur det digitalt publicerade 
materialet har jag samlat illustrerande exempel från hemsidor och sociala medier. 
Detta material sparas som skärmdumpar i PDF- eller jpg-format, lokalt på min dator 
samt på min Google Drive. Intervjuerna samt den digitala kartläggningen har skett 
under en undersökningsperiod från februari till maj 2016. 
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Eftersom urvalet av undersökningsobjekt skett genom Skånes Arkivförbund har 
arkivförbundets medlemmar blivit den naturliga dataramen. För att få ingångar till 
undersökningsobjekten har jag tagit hjälp av personal på Skånes Arkivförbund. Detta 
är vad som inom etnografisk metod benämns att skaffa sig tillträde till fältet. 
 
Eftersom jag undersökt relativt få organisationer har jag inte gjort någon klassning av 
organisationstyp, storlek eller några liknande urvalsparametrar som skulle kunna vara 
intressanta om en större, jämförande studie genomfördes. I stället har jag valt 
organisationer som vid kontakter med Skånes Arkivförbund visat intresse för digital 
arkivering eller organisationer som personalen på Skånes Arkivförbund bedömt 
skulle kunna bidra med information. Urvalet gjorde jag för att få ingångar till 
personer och organisationer som faktiskt kunde förse mig med 
undersökningsmaterial. Organisationer som inte alls börjat intressera sig för digitala 
frågor har små förutsättningar att ge den information som den här typen av inledande 
studie behöver. 
 
Det insamlade materialet presenteras sammanställt organisation för organisation för 
att läsaren skall få en bild av vilka organisationerna är samt av vilka digitala 
aktiviteter de ägnar sig åt och hur deras digitala närvaro ser ut. Därefter följer ett 
avsnitt med några iakttagelser utifrån det samlade intervjumaterialet. Dessa 
iakttagelser bildar sedan tillsammans med teoridiskussionen och genomgången av 
forskningsläget grunden för den avslutande analysen. 
 
I upplägget av min studie har jag utgått från de resonemang om urval som Peter 
Svensson och Göran Ahrne för i kapitlet Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt 
(Ahrne & Svensson 2011, s. 23ff). Eftersom jag är mer intresserad av att beskriva hur 
och vad ett urval av organisationer gör med sin digitala närvaro än av att jämföra dem 
med varandra, så blir mitt urval av antal studieobjekt mindre. Med ett mer jämförande 
syfte hade jag troligen valt att undersöka fler, men då hade studien sannolikt fått 
utformas som en större kartläggning, kompletterad med kortare intervjuer eller 
enkäter. En sådan studie hade blivit alltför omfattande för att rymmas inom en 
masteruppsats, eftersom både intervjuer och enkäter är mycket tidskrävande 
studiemetoder. 
 
I upplägget av studien har jag även använt mig av så kallad crowdsourcing9 i mina 
egna digitala kanaler (de sociala nätverken Twitter och Facebook) för att få förslag på 
vilka digitala kanaler som en ideell organisation skulle kunna använda. Jag frågade 
helt enkelt vilka digitala forum och tjänster mina följare skulle kunna tänka sig att en 
verksamhet kan använda. I mina sociala nätverk finns många personer som arbetar 
med digital strategi, sociala medier och digital utveckling. Genom att på detta vis få 
förslag från personer som själva har stor digital närvaro och kunskap breddade jag 
mitt perspektiv och hittade fler kanaler att leta efter organisationerna i.  
 

                                                
9 Crowdscourcing innebär att man genom öppna frågeställningar samlar in information från en stor grupp 
människor, oftast via internet. Deltagandet är frivilligt och gruppens sammansättning kontrolleras inte, varför det i 
vetenskapliga sammanhang endast går att använda crowdscourcing för enklare frågor, till exempel för att skapa 
ingångar i en undersökning.  
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Under arbetet med kartläggningen har jag rensat bort de föreslagna kanaler som ingen 
av undersökningsobjekten använder. Det finns ingen anledning att i detta arbete 
redovisa dessa kanaler, eftersom fokus för studien ligger på bevarande och 
dokumentation och inte på de publiceringsbeslut som de olika organisationerna tar, 
även om dessa beslut kan få praktisk betydelse för arkiveringsfrågor. Endast om val 
av kanaler får direkt effekt på arkiveringsfrågor eller om någon organisation utgått 
från ett bevarandeperspektiv när de valt kanaler redovisas detta i studien. 
Anledningen är att en diskussion om publiceringsstrategier lätt kan leda bort från 
uppsatsens huvudfokus som ligger på bevarande och dokumentation ur ett 
arkivperspektiv. 
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Etiska aspekter på studien 

I denna studie har jag valt att undersöka organisationernas utåtriktade digitala 
närvaro, av skäl som redovisats i de inledande kapitlen. Det finns också ett etiskt 
övervägande i valet. Genom att undvika exempelvis mail riskerar jag inte att få 
hantera känsligt eller privat material. Det utåtriktade materialet är avsett för 
publicering och för organisationernas företrädare är det oftast oproblematiskt att 
diskutera hanteringen av det. Det är mera tveksamt om de undersökta 
organisationerna skulle vilja ge en masterstudent tillträde till mailsystem och 
datamappar på de egna datorerna. I många fall kan det också förekomma privata mail 
eller andra privata dokument bland det digitala, inåtriktade föreningsmaterialet. 
 
Intervjurespondenterna har vid intervjuerna informerats om syftet med intervjuerna 
och de har också erbjudits att ta del av det färdiga forskningsresultatet. För att göra 
det lite lättare att få utförliga svar av respondenterna om organisationernas arbete med 
bevarande och dokumentation av digital närvaro har jag anonymiserat dem i 
redovisningen av insamlat material. Eftersom mitt urval är så litet och jag namnger 
föreningarna går det inte att ge någon garanterad anonymitet. Respondenterna är 
medvetna om detta.  
 
I redovisningen använder jag genomgående pronomenet 'hen', dels för att ytterligare 
öka anonymiseringsgraden för respondenterna, dels eftersom kön och genus inte är en 
analyskategori i min studie och respondentens kön så som det kan utläsas ur 
pronomen eller namn därför inte har någon betydelse för hur det insamlade materialet 
analyseras. 
 
Jag bedömer att frågorna inte är känsliga eller riskerar att på något vis skada 
organisationerna eller respondenterna. Frågor som rör informationsförlust och 
omedveten gallring av bevaransvärt material skulle kunna vara känsliga för ett 
offentligt arkiv, men de arkivbildare jag undersökt verkar inom den enskilda sektorn 
och har därför när det gäller arkivering inte några krav på sig utöver de som finns i 
bokföringslagen samt för den typ av publicerat material som omfattas av krav på 
pliktleverans till Kungliga biblioteket.10 
 
Min förhoppning är att de undersökta organisationerna skall kunna dra nytta av 
studien, genom att var och en får en tydligare bild av vad deras organisation gör och 
inte gör när det kommer till digitalt bevarande och dokumentation. Syftet med studien 
är dock inte att tillhandahålla arbetsmaterial för organisationerna och upplägget på 

                                                
10 http://www.kb.se/plikt/ 
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frågor och insamling utgår från mina forskningsfrågor snarare än organisationernas 
behov. 
 
Oavsett vetenskaplig metod finns alltid risken att forskaren påverkar studieobjektet. 
Den risken är extra påtaglig när det gäller djupintervjuer som de som denna studie 
vilar på (Ahrne & Svensson 2011, s. 40f). Det är inte osannolikt att de genomförda 
intervjuerna leder till någon slags åtgärder eller nya tankemönster i de undersökta 
organisationerna. Bara det faktum att jag bett respondenterna att ta fram information 
om organisationens beslut i vissa frågor innebär att medvetenheten om dessa frågor 
ökat bland ett antal personer i varje organisation. Det här har jag varit mycket 
medveten om och vid tolkningen av intervjusvaren har jag fokuserat särskilt på om 
det finns skillnader mellan vad organisationerna i dag gör med sitt digitala material 
och vad de säger sig vilja göra med det, eftersom skillnader här kan visa på om 
undersökningen påverkat inställningen. 
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Empiriska resultat 

Fokus i studien ligger på de ideella organisationernas digitala närvaro så som den 
kommer till uttryck genom i första hand digitala publiceringar. Jag har, som tidigare 
redovisats, medvetet valt att bortse från mailkommunikation, som ofta är den största 
delen i den interna kommunikationen men som också kan vara extern 
kommunikation. Jag har heller inte kartlagt de gemensamma projektplattformar som 
vissa av föreningarna använder för exempelvis planering. De etiska och 
metodmässiga övervägandena kring dessa val redovisas under Etiska aspekter på 
studien samt under Metoddiskussion. Fokus i studien är organisationernas 
utåtriktade digitala liv så som det ser ut för medlemmar och för människor utanför 
själva föreningen. 
  
Att dra några slutsatser om hur ideella organisationer i allmänhet bevarar och/eller 
dokumenterar sin digitala närvaro låter sig inte göras utifrån en så pass begränsad 
studie som det här är frågan om. Inte heller går det att säga något generellt om hur 
Skånes Arkivförbunds medlemmar ser på bevarande och dokumentation av sin 
digitala närvaro. Studien syftar i stället till att peka på några möjliga ingångar till 
ideella organisationers syn på sin digitala verksamhet och på sin egen roll i den 
framtida historien. 
  
De undersökta organisationerna är valda för att representera några olika typer av 
organisationer, men också utifrån möjligheten att få fram information. Anna Ketola, 
arkivchef och Ingrid Andersson, arkivarie, på Skånes Arkivförbund har varit 
behjälpliga med att förslå lämpliga organisationer, bland annat utifrån vilka som 
uttryckt intresse för digitala frågor tidigare. 
  
De personer som intervjuats som företrädare för organisationerna har i huvudsak fått 
utse sig själva. Det är helt enkelt en person som organisationen känner kan bidra med 
information när det handlar om den digitala närvaron. I intervjuerna har jag varit 
särskilt noga med att ta reda på om och i så fall vilka beslut som finns från styrelse 
eller årsmöte när det gäller digitala frågor. Avsikten är att så tydligt som möjligt 
försöka identifiera föreningens linje i olika frågor och inte bara få ta del av en enskild 
persons tolkning. I ett fall har intervjun skett med flera personer från organisationen. 
  
Genomgången av intervjuresultatet inleds med en presentation av varje undersökt 
förening. I presentationen redovisas också kortfattat varje förening digitala närvaro. 
Informationen kommer från de genomförda intervjuerna samt från den kartläggning 
av deras digitala närvaro som jag genomfört och presentationerna innehåller därför 
referenser endast vid direkta påståenden om enskilda organisationer. För 
kartläggningen har jag använt en egenutvecklad matris, vilken redovisas i Bilaga 2.  
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Organisationerna och deras digitala närvaro 

IOGT-NTO:s Skånedistrikt11 
Nykterhetsrörelsen IOGT-NTO bedriver opinionsbildning och folkbildning och är 
motståndare till alla former av droger. Organisationen bedriver även socialt arbete 
och behandlingsverksamhet. Skånedistriktet fungerar som samordnare för de 
föreningar som ingår i distriktet och anordnar också viss verksamhet i egen regi. 
Distriktet har en person anställd. 
  
Navet för IOGT-NTO:s Skånedistrikts digitala närvaro är en hemsida som ligger på 
domänen iogt.se och driftas via riksorganisationen IOGT-NTO. Alla föreningar och 
distrikt inom organisationen har sina hemsidor på denna domän och med en 
gemensam formlösning, men distriktet ansvarar liksom övriga för sitt eget innehåll. 
Kopplat till hemsidan finns en nyhetsbrev och ett mailsystem för utskick. 
Skånedistriktet har en offentlig grupp på Facebook och använder även 
Facebookfunktioner för exempelvis evenemang. Riksorganisationen har en bred 
digital närvaro med innehåll på bland annat Youtube, Instagram och Twitter. Även 
vissa föreningar och distrikt inom IOGT-NTO använder dessa kanaler, men 
Skånedistriktet har inte några egna konton på dessa sociala medier. 
  
Ett speciellt inslag i IOGT-NTO:s Skånedistrikts digitala närvaro är att 
riksorganisationen i samband med olika kampanjer skapar nya hemsidor eller annan 
digital närvaro. Skånedistriktet deltar i dessa kampanjer, men har inte någon kontroll 
över vad som händer med innehåll efter avslutad kampanj. En del av dessa digitala 
kampanjkanaler finns kvar efter att kampanjerna avslutats, medan andra plockas bort 
eller försvinner, till exempel när avtal om domäner går ut. Det finns i dagsläget inget 
beslut om bevarande av digitalt material. Digitalt material som distriktet vill spara 
skrivs ut och lämnas in till Skånes Arkivförbund. 

Veberöds tennisklubb12 
Veberöds tennisklubb13 är en idrottsförening. En stor del av föreningens verksamhet 
riktar sig till barn och ungdomar. Föreningen har inte några anställda, utan drivs 
genom ideellt engagemang. Det finns i dag inga beslut som rör bevarande av digitalt 
material, efter vad respondenten kunnat finna. 
  
Veberöds tennisklubb har en hemsida som i huvudsak används som 
informationskanal. Klubben använder en digital bokningshemsida som även fjärrstyr 
lås och belysning i klubbens lokal. Föreningen har en Facebooksida som till exempel 
används för att uppmärksamma möten och arrangemang. 
  
Det är sannolikt att en allt större del av föreningsarbetet för Veberöds tennisklubb 
kommer att skötas digitalt. Respondenten menar att ett eventuellt bevarande av 
                                                
11 http://skane.iogt.se 
12 http://www.vtk.se 
13 Intervjurespondenten för Veberöds tennisklubb är yrkesverksam som arkivarie med ansvar för digitala frågor på 
ett offentligt arkiv, vilket innebär att hen har betydligt mycket mer insikt i digital bevarandeproblematik än övriga 
respondenter. 
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digitalt material kräver att man har struktur på vad som skall sparas och hur. 
Föreningen har nyligen bytt webbpubliceringssystem och då försvann en del 
information. En del rensades aktivt bort. Digitalt material som klubben vill spara 
skrivs ut och en del har lämnats in till Skånes Arkivförbund. 

ABF Skåne14 
ABF Skåne är samordnare på distriktsnivå för ett stort antal föreningar och 
verksamheter inom Arbetarnas Bildningsförbund ABF. ABF arbetar med folkbildning 
och politiskt engagemang i bred mening, har en tydlig folkrörelseidentitet och utgör 
en del av arbetarrörelsen i Sverige. På distriktsnivå finns flera anställda, både fast 
anställda och olika slags projektledare. 
  
ABF Skåne arbetar i ett digitalt system där intranät och verksamhetssystem är 
sammankopplade med en hemsida för publicering. Inom den digitala ramen finns en 
mängd undersystem och funktioner. Systemet har även kopplingar till sociala medier 
så att exempelvis publicering på Facebook sker via detta system. 
  
ABF Skåne följer ABF:s fastställda digitala strategi som även innehåller en policy för 
de anställdas närvaro i sociala medier. Strategin innehåller mål för olika områden och 
tydliggör ansvarsfördelningen. Det finns inte några mål om digitalt bevarande eller 
arkivering i strategin. I verksamhetsberättelser lyfter ABF Skåne fram även det som 
görs digitalt, så en del dokumenteras på detta vis. 
  
Det som skall bevaras skrivs annars i allmänhet ut och lämnas fysiskt till något av de 
tre arkiv som ABF Skåne samarbetar med. Det mesta materialet lämnas till 
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona. ABF har varit med och grundat 
arbetarrörelsearkiv i Skåne, så det känns självklart att vända sig dit, menar 
respondenten. ABF Skåne har diskuterat att samla sin fysiska arkivering på ett ställe. 
Digitalt material sparas ibland i särskilda mappar på servern hos ABF Skåne, men det 
finns inga särskilda beslut om hur detta skall ske, utan det är upp till de olika 
anställda. 

Skånes Hembygdsförbund15 
Skånes Hembygdsförbund är en paraplyorganisation för hembygdsföreningar och 
lokalhistoriskt inriktade föreningar i Skåne. Hembygdsförbundet arbetar bland annat 
med samverkan och utbildning och driver också egna projekt inom 
hembygdsområdet. Skånes Hembygdsförbund har flera anställda, med olika 
sysselsättningsgrad. 
  
Skånes Hembygdsförbund håller på att ta fram en digital strategi, på uppdrag från 
Region Skåne. Förbundets viktigaste digitala plattform är dess hemsida, som är en del 
av Sveriges Hembygdsförbunds hemsida. Här finns information om 
hembygdsförbundets verksamhet, samt om dess medlemsföreningar och om olika 

                                                
14 http://www.abf.se/skane 
15 http://www.hembygd.se/skane 
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verksamheter. Sidan har många underavdelningar och det finns också en sektion med 
inloggning för medlemmar. 
  
När det gäller sociala medier är Facebook Skånes Hembygdsförbunds viktigaste 
kanal. På Facebook postar förbundet regelbundet både bilder och text. Skånes 
Hembygdsförbund använder också appen Tidsmaskinen, i vilken man kan lägga in 
guidade rundor med gps-punkter, bilder, text och ljud. Appen används i nuläget 
främst till rundor för hembygdsförbundets fastigheter Biskopskällan och Ballingstorp. 
Appen används på licens och är alltså inte utvecklad specifikt för 
hembygdsförbundet, utan de är i detta fall innehållsproducenter. 
  
Det material som Skånes Hembygdsförbund producerar i smartphoneappen 
Tidsmaskinen skiljer sig från det som publiceras i olika kanaler på internet. Materialet 
är förankrat i geografiska punkter och därför finns särskilda problem med att bevara 
det i den form det publiceras, eftersom informationen i hög grad är beroende av det 
system där den har skapats (Kirschenbaum 2008, s. 7ff). 
  
Skånes Hembygdsförbund har sin fysiska arkivering hos Skånes Arkivförbund som 
de delar lokaler med. Det finns ännu inte några beslut om digitalt bevarande, men de 
digitala aktiviteterna redovisas alltid i årsberättelsen. 

Classic Mustang Club Sweden, region Syd16 
Classic Mustang Club Sweden har flera regioner över hela landet. Region Syd är 
medlem hos Skånes Arkivförbund och är den organisationsdel jag undersökt. Classic 
Mustang Club Sweden är en intresseorganisation för personer som är intresserade av 
bilmodellen Ford Mustang. Region Syd ordnar olika typer av evenemang och 
informationsutbyte. Classic Mustang Club Sweden bedriver även opinionsbildning 
och samordnar exempelvis försäkringar för sina medlemmar. 
  
Digitalt nav för Classic Mustang Club Sweden Region Syd är en hemsida som är 
gemensam för hela riksorganisationen. Hemsidan har många funktioner, exempelvis 
kalender och bildgalleri. En databas i form av medlemsmatrikeln kan användas bland 
annat för riktade mailutskick. Under 2015 bytte Classic Mustang Club Sweden 
webbplattform och då försvann i stort sett all historik, berättar respondenten. Region 
Syd har också en Facebooksida och ett Instagramkonto, men dessa kanaler används 
sparsamt. Tidigare har Region Syd använt Picasaweb för att publicera foton från 
verksamheten, men då denna tjänst nu läggs ned och bilderna ligger på ett privat 
konto är det osäkert vad som kommer att hända med dem. 
  
Classic Mustang Club Sweden har IT/webb som en stående punkt på sina årsmöten 
och det diskuteras också återkommande i styrelse och arbetsgrupper. I årsberättelsen 
finns det med som en fast punkt, men det finns inga särskilda beslut om bevarande 
eller arkivering, utan det blir upp till ansvariga i de olika regionerna. 

                                                
16 http://www.mustangclubsweden.org/regioner/syd/nyheter/ 
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Equmeniakyrkan Skåne17 
Equmeniakyrkan18 är en ganska ny organisation. Kyrkosamfundet bildades 2011 av 
frikyrkosamfunden Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska 
Missionskyrkan. Ungdomsorganisationen Equmenia bildades 2007 som ett samarbete 
mellan de då självständiga frikyrkorna. Samfundet är organiserat i regioner, men 
huvuddelen av verksamheten sker i församlingarna samt i Equmenia. 
 
Equmeniakyrkan bytte i början av 2016 webblösning för sin hemsida. Det uttalade 
målet var en mer utåtriktad hemsida. Alla församlingar och regioner samt 
ungdomsorganisationen Equmenia har sin egen avdelning på hemsidan. I Region Syd 
jobbar alla anställda aktivt med digitalt innehåll. Det finns inga beslut angående 
digital arkivering på regionnivå. På riksnivå har Equmeniakyrkan 
kommunikationsansvariga och det finns också ett arkiv med material från de tidigare 
frikyrkosamfundens verksamhet. 
 
De flesta församlingar och regioner inom Equmeniakyrkan har också en 
Facebooksida, så Facebook är utan tvekan den viktigaste sociala kanalen. 
Equmeniakyrkan i Skåne deltar i det ekumeniska samarbetet på Twitterkontot 
@unprastmalmo som är mycket aktivt. Regionledaren i Skåne bloggar sedan många 
år tillbaka. Internt sköts en ökande del av kommunikationen digitalt, via mail, sms 
och distansmöten. Många församlingar använder onlinebaserade digitala 
bokningssystem. 
 
Equmeniakyrkan i Skåne lämnar material för fysisk arkivering hos Skånes 
Arkivförbund. Region Syd är ingen egen arkivbildare, utan det är församlingarna och 
Equmenia som fungerar som juridiska enheter och därmed arkivbildare. De anställda i 
regionen och i Equmenia använder Dropbox för personlig arkivering, men det finns 
ingen beslutad struktur för denna typ av webbaserad arkivering. 

Några iakttagelser från intervjuerna 

Folkrörelseidentitet och historia 
De undersökta ideella organisationerna ser sig i hög utsträckning som en del av en 
större folkrörelsehistoria, att döma av de svar som studiens intervjuer givit. De 
värdesätter sin egen historia och räknar med att det skall finnas intresse för den i 
framtiden. Inom bland annat ABF Skåne märks ett ökande intresse för den egna 
historien och för att koppla denna till nutidens och framtidens utmaningar.19 
 
I intervjuerna har respondenterna reflekterat över sin syn på vad det innebär att vara 
en folkrörelse. Även intresse- eller aktivitetsföreningar som Veberöds tennisklubb 
eller Classic Mustang Club Sweden kan se sig som en del av en folkrörelse, men det 

                                                
17 http://equmeniakyrkan.se 
18 För Equmeniakyrkan och ungdomsorganisationen Equmenia deltog i intervjun fyra respondenter, varav en från 
Equmenia. 
19 Intervju ABF Skåne 24/2 2016 
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ligger närmare tillhands för IOGT-NTO, ABF och Skånes Hembygdsförbund att 
definiera sig så. Även Equmeniakyrkan har en stark historisk folkrörelseidentitet. 
 
Organisationerna tänker också på åtminstone vissa delar av sin digitala närvaro som 
en del av historien. Det förefaller som om det i första hand är det publicerade 
materialet i form av exempelvis hemsidor och Facebookposter som ses som 
bevaransvärt, medan däremot digital kommunikation mellan föreningsaktiva i form 
av mail eller chatkonversationer inte ses som lika nödvändigt att spara eller 
dokumentera. Detta illustreras till exempel av Equmeniakyrkans respondenter som 
berättar att de inte för protokoll vid många av sina möten, som ofta sker i digital 
form.20 Här syns en intressant skillnad mot synen på fysiskt material, eftersom många 
föreningsarkiv hos Skånes Arkivförbund till stor del består av protokoll och annat 
som kan betraktas som interna handlingar. Det är uppenbart att det digitala skiftet 
påverkar synen på dokumentet, något jag återkommer till under Analys och 
diskussion. 
 
Skillnaderna kan förstås som ett kulturskifte, eftersom föreningar i dag publicerar 
betydligt mycket mer material än de gjorde förr, just eftersom digital publicering är så 
mycket enklare och billigare. I intervjuerna har det ofta blivit uppenbart att 
föreningarna tänker mycket på sin utåtriktade verksamhet. Equmeniakyrkans 
respondenter menar att det är bra att den nya hemsidan är mer utåtriktad21 och IOGT-
NTO anser att det ligger i deras uppdrag att ständigt nå ut med kampanjer och 
budskap.22 I äldre folkrörelsehistoria kan man i stället se ett fokus på den inre 
verksamheten och på att försöka förändra vanor och attityder hos de egna 
medlemmarna (Horgby 1993, s. 67f). Målet då var snarare att bygga mycket stora 
rörelser, medan dagens föreningar räknar med att vara en aktör bland många som 
försöker påverka den allmänna opinionen. Perspektivskiftet kan ses som en del av en 
större omorientering i synen på vad det innebär att vara en folkrörelse.  
 
Att vara en del av en folkrörelse är för många av organisationerna också att vara en 
del av ett mycket större organisatoriskt sammanhang. De som ingår i 
riksorganisationer, som exempelvis ABF Skåne23 och IOGT-NTO:s Skånedistrikt24, 
måste anpassa sin digitala närvaro till de plattformar och former som 
riksorganisationen fattat beslut om. Även Equmeniakyrkan betonar att regionnivån 
inte är någon juridisk enhet hos dem, utan att övergripande beslut, som exempelvis 
den nya hemsida som lanserats i år, fattas på riksnivå. 25 

Informationshantering och informationsförlust 
Samtliga intervjuade är medvetna om att det i deras förening sker 
informationsförluster i den digitala materialet. De ser i olika omfattning detta som ett 
problem. Synen på den digitala informationens värde präglas troligen dels av vilken 
typ av organisation det handlar om, dels av respondentens egen syn på historia och 
                                                
20 Intervju Equmeniakyrkan 11/3 2016 
21 Intervju Equmeniakyrkan 11/3 2016 
22 Intervju IOGT-NTO, 10/2 2016 
23 Intervju ABF Skåne 24/2 2016 
24 Intervju IOGT-NTO 19/2 2016 
25 Intervju Equmeniakyrkan 11/3 2016 
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bevarande. Det som i första hand går förlorat är material på hemsidor, som ofta rensas 
vid byte av webblösning. Poster på sociala medier är förmodligen också i många fall i 
praktiken förlorade, men det är svårt att säga eftersom ingen av de undersökta 
organisationerna har försökt återvinna och långtidsbevara sådant material. Bilder är 
förmodligen det material som löper minst risk på kort sikt att försvinna, eftersom de 
ofta finns sparade på mer än en databärare. 
  
IOGT-NTO:s intervjurespondent uttrycker oro över vad som händer med den digitala 
historien. Hen berättar att riksorganisationen förmodligen kommer med 
rekommendationer för digitalt bevarande, men att det fram tills nu har berott mycket 
på vilka personer som finns på olika poster. Hen personligen har sparat en del, 
framför allt genom att skriva ut material. Respondenten upplever att mycket material 
går förlorat vid byte av webblösningar, när kampanjer avslutas och när grupper och 
sidor på exempelvis Facebook inte längre är så aktiva.26 
  
Respondenten från ABF Skåne berättar att det på det gemensamma serversystemet 
finns en arkivmapp och att hen brukar försöka föra över material till denna med 
jämna mellanrum. Respondenten konstaterar att digitalt material har gått förlorat, 
eftersom det funnits en entusiasm inför de nya digitala möjligheterna som gjort att 
bevarande inte alltid funnits med i tankarna.27  
 
Både hos Classic Mustang Club Sweden och hos Veberöds tennisklubb har det skett 
medveten gallring i samband med byte av webblösningar. Organisationerna har velat 
rensa bort gammal information och har inte ansett att det finns något där som borde 
bevaras.28 Equmeniakyrkan har nyligen bytt webbplattform och konstaterar att en del 
information troligen gått förlorad, men att den kan finnas sparad på annat håll i 
riksorganisationen.29 Även hos Skånes Hembygdsförbund har byte av webbplattform 
fört med sig en trolig informationsförlust, men respondenten anger liksom 
Equmeniakyrkans respondenter att information från äldre webblösningar kan finnas 
sparad på annat håll i riksorganisationen.30 
 
Att döma av intervjuerna finns det anledning för arkivinstitutioner som Skånes 
Arkivförbund att fundera närmare på risken för informationsförlust hos arkivbildarna. 
Det är framför allt osäkerheten kring vad som är bevaransvärt av det digitala 
materialet som gör att saker inte sparas, liksom de onekligen påtagliga tekniska 
problemen kring digitalt bevarande. Medan Digisam, bland annat i rapporten Digitalt 
bevarande vid kulturarvsinstitutioner (2014),  presenterat en del riktlinjer kring de 
tekniska bevarandeaspekterna som kan vara till nytta även för enskilda arkivbildare, 
så saknar denna sektor tydliga riktlinjer just för urval och struktur. Respondenten från 
Veberöds tennisklubb pekar på detta som ett tydligt problem.31 

                                                
26 Intervju IOGT-NTO 10/2 2016 
27 Intervju ABF Skåne 24/2 2016 
28 Intervju Classic Mustang Club Sweden 25/2, Veberöds tennisklubb 15/2 2016 
29 Intervju Equmeniakyrkan 11/3 2016 
30 Intervju Skånes Hembygdsförbund 25/2 2016 
31 Intervju Veberöds tennisklubb 15/2 2016 



 

 41 

Behov av vägledning 
Det är uppenbart att föreningarna betraktar digitalt material på ett annat sätt än det 
fysiska. I det fysiska materialet finns relativt tydliga gränser mellan olika typer av 
dokument och arkivinstitutionerna ger ofta också riktlinjer för hur olika typer av 
dokument skall hanteras och bevaras.32 I den digitala miljön ligger fokus på system 
och funktioner och det är svårare att urskilja vad som skall bevaras. Troligen hade 
arkivbildarna haft glädje av bättre riktlinjer för digitalt bevarande och sådana 
riktlinjer skulle behöva förhålla sig till dokumentbegreppet utifrån de digitala 
förutsättningarna, så som dessa diskuteras under Forskningsläge och 
Teoridiskussion. Jag återkommer till detta behov i den avslutande diskussionen. 
 
Bland andra respondenten från IOGT-NTO uttrycker en stark önskan om att Skånes 
Arkivförbund skall presentera tydliga riktlinjer för digitalt bevarande, både vad gäller 
utformning, urval och struktur.33 Respondenterna från Equmeniakyrkan och från ABF 
Skåne efterfrågar i första hand tekniska lösningar som skulle göra det enklare att föra 
över material till arkivet för digitalt bevarande.34 
 
Det är inte en överdrift att påstå att det råder viss oreda när det gäller digital 
arkivering inom enskild sektor, både vad gäller urval, teknik och struktur. Inom 
offentlig sektor drivs arbetet av bland andra Digisam, Kungliga biblioteket och 
Riksarkivet och de riktlinjer som då arbetas fram kommer så småningom säkert också 
att kunna användas av enskilda arkivbildare. Under tiden saknas dock de strukturer 
och det tänkesätt som säkerställer att bevarande av digitalt material alls sker på ett 
något så när hållbart vis. Respondenterna i studien är i varierande grad medvetna om 
problematiken och efterfrågar olika slags lösningar, men ingen av dem tycker att de i 
dag har tillfredsställande metoder. Enklare teknik som möjliggör direkt digital 
överföring till arkivering efterfrågas som nämnts av Equmeniakyrkan och ABF 
Skåne, medan IOGT-NTO och Veberöds tennisklubb i första hand efterfrågar 
strukturer och rutiner för hanteringen av det digitala materialet både i själva 
verksamheten och inför arkivering. 
 
Minst intresse för riktlinjer för dokumentation och bevarande finns hos Classic 
Mustang Club Sweden, som också är den av de studerade föreningarna som har minst 
material sparat eller arkiverat även i fysisk form.35 Störst intresse finns hos IOGT-
NTO och Veberöds tennisklubb, vilket troligen till viss del beror på att den ena 
respondenten är mycket intresserad av samlingar och arkiv och den andra är en 
yrkesverksam arkivarie. De undersökningsobjekt som är delar av större organisationer 
väntar i många fall också på att beslut och riktlinjer skall komma från högre nivåer i 
den egna organisationen, men det finns förstås inte några garantier för att så kommer 
att ske. Exempelvis har ABF Skåne tillsammans med resten av organisationen antagit 
en digital strategi som inte innehåller några anvisningar för bevarande eller 
arkivering.36 

                                                
32 Se exempelvis http://www.skanearkiv.se/Tjänster/tabid/504/Default.aspx 
33 Intervju IOGT-NTO 10/2 2016 
34 Intervju Equmeniakyrkan 11/3, ABF Skåne 24/2 2016 
35 Intervju Classic Mustang Club Sweden 25/2 2016 
36 Intervju ABF Skåne 24/2 2016 
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Digital kartläggning 
Underlaget till kartläggningen av de undersökta organisationernas digitala närvaro 
finns redovisad i sammanställd form i matrisen i Bilaga 2 samt i de former som 
redovisats under Metoddiskussion.  
 
När det gäller kartläggningen av de undersökta organisationernas digitala närvaro 
hade jag möjligen önskat finna något mer systematiskt sätt att identifiera vilka 
digitala kanaler jag skulle leta efter organisationerna i, eftersom det onekligen är lätt 
att missa saker som man inte ens vet att man borde leta efter. Skulle jag ha gjort en 
större studie hade jag fått lägga mer tid på att se om det gick att hitta någon lämplig 
kartläggningsmetod i den kommersiella sektorn eller inom någon vetenskaplig 
disciplin med inriktning på digital publicering. Sammantaget räckte det urval jag 
gjorde till, eftersom studien inte syftar till en allomfattande kartläggning av varje 
organisations digitala närvaro. För de resonemang jag velat föra har underlaget alltså 
ändå varit tillräckligt.  
 
Gränsdragningen mellan vad som är externt och internt digitalt material har i vissa 
fall varit svår att göra. Ett exempel på det är hemsidor med medlemsforum, 
nyhetsbrev eller medlemssidor som nås via inloggning hos exempelvis Classic 
Mustang Club Sweden och Skånes Hembygdsförbund. Jag har nöjt mig med att 
notera förekomsten av sådana halvoffentliga funktioner i kartläggningen. Helt interna 
funktioner som samarbetsplattformar på Google Drive finns inte med, eftersom jag 
inte över huvud taget kunnat se dem vid kartläggningen utan fått kännedom om deras 
existens genom intervjuerna. Digitala kanaler som inte alls går att hitta genom 
kartläggningen har jag således klassificerat som interna.  
 
Att den digitala entusiasmen varit stor på senare år blir uppenbart när man kartlägger 
några ideella organisationers digitala närvaro genom att söka upp deras digitala 
kanaler. Många använder ganska många kanaler och har konton på flera olika typer 
av tjänster, som sociala nätverk och bildtjänster, men det finns också en hel del 
inaktiva kanaler och konton med låg aktivitet eller där aktiviteten avstannat för några 
år sedan. I några fall finns det konton som inte har något innehåll alls. 
 
Värt att notera är att det sociala nätverket Facebook framstår som en stor favorit bland 
de undersökta organisationerna. Samtliga har någon form av närvaro där och många 
organisationer har flera sidor, grupper eller evenemang. Detta kan väntas få stor 
betydelse för organisationernas möjlighet att kontrollera och bevara sitt material på 
lång sikt. Det går inte alltid att hitta material som publicerats på Facebook och 
företaget gör inga åtaganden när det gäller att bevara och/eller tillgängliggöra 
material som postats på plattformen.  
 
Eftersom Facebook använder avancerade algoritmer för att bestämma innehållet i 
olika personers flöden har de undersökta organisationerna liten kontroll över vilka 
målgrupper de når. Detta gäller också många av de andra sociala nätverken och 
kanalerna i min kartläggning. Några av organisationerna betonar i intervjuerna 
betydelsen av att ha en egen hemsida, eftersom man då har mera kontroll över 
publiceringen. 
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Vid kartläggningen har jag besökt de olika organisationernas hemsidor minst tre 
gånger vid olika tillfällen. Jag har noterat att hemsidorna ofta är ganska statiska och 
inriktade på information. Interaktion sker på andra plattformar, framför allt Facebook. 
Under intervjuerna nämnde flera respondenter att det var ett mål för organisationen 
att ha informativa och relativt statiska hemsidor, där besökare lätt skulle kunna hitta 
kontaktinformation och aktuella uppgifter. 
 
Aktivitetsnivån skiljer sig mycket åt mellan de undersökta organisationerna. Medan 
ABF Skåne har många kanaler varav de flesta uppdateras tämligen regelbundet, har 
Veberöds tennisklubb bara en hemsida och en Facebooksida. Det är uppenbart att 
organisationernas inriktning påverkar val av kanaler och uppdateringsfrekvens, men 
också att storlek och enskilda personers insatser har stor betydelse för hur mycket 
digitalt material som publiceras. Under undersökningsperioden har ingen av de 
undersökta organisationerna bytt webbplattform eller startat någon ny kanal som syns 
i kartläggningen. Däremot har Equmeniakyrkan, Veberöds tennisklubb och Classic 
Mustang Club Sweden bytt webblösningar under året innan, något som påverkat 
deras val när det gäller bevarande och som finns redovisat under intervjuresultaten. 
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Analys och diskussion 

Synen på det digitala 
Utifrån studiens intervjuer och kartläggning kan man konstatera att många frågor 
kring digital närvaro fortfarande uppfattas som nya och svårbesvarade. De undersökta 
organisationerna befinner sig på lite olika ställen på en digital inlärningskurva, men 
inte hos någon finns det en utvecklad syn på vad digitala dokument är eller skulle 
kunna vara. Det digitala materialet betraktas genomgående som något ganska flytande 
och gränslöst och det är ofta först när det blir frågan om att bevara det som 
organisationerna gör någon form av "dokumentaliserande", alltså avgränsar och 
bestämmer enheter i informationen. Respondenterna använder i vissa fall uttryck som 
'molnet' och 'nätet' vilket kan visa på en osäkerhet inför var det digitalt skapade 
materialet faktiskt finns. 
 
Att det upplevda gränslösa tillstånd i det digitala materialet uppfattas som ett problem 
är tydligt. Flera respondenter uttrycker frustration över att de inte vet vad de skall 
spara eller hur olika delar av den digitala informationen kan hanteras och 
återanvändas. För en del verkar diskussionen fortfarande utgå från ett IT-perspektiv, 
där fokus på de tekniska systemen och funktionerna gör det svårt att avgränsa och 
hantera digitala dokument på ett sätt som föreningsaktiva känner igen och förstår. 
Detta fokus gör även bevarandeaspekten otydlig.  
 
När det digitalt skapade materialet uppfattas som efemärt och flyktigt försvårar det 
konceptualiseringar kring bevarande. Alla föreningsskolade människor begriper att de 
skall spara ett protokoll, men i intervjuerna framkommer att det för organisationerna 
saknas greppbara former i det digitala. Det finns behov av en teoretisk grund som kan 
ge arkivbildare verktyg för att hantera sin digitala information på ett mera strukturerat 
vis. Med Kirschenbaums språk kan det uttryckas som ett behov av att återerövra 
materialiteten, men inte bara som en medvetenhet om de fysiska databärarna, utan 
som en grundförutsättning för hur digitalt material skapas och bevaras (Kirschenbaum 
2012).  
 
Det finns en viss motsättning mellan hur organisationerna ser på bevarande av och 
hur de ser på publicering av digitalt material.  När respondenterna pratar om 
bevarande finns en uppenbar fysisk dimension, medan däremot publiceringen flyter 
fritt omkring i systemen, molnet eller internet. För många är tanken på digitalt 
bevarande fortfarande mycket ny och så fort det handlar om bevarande eller 
arkivering så växlar man över till ett analogt tänkande. En hel del av frustrationen i 
intervjuerna handlar om att denna växling blir besvärlig, eftersom det är svårt för 
organisationerna att ur de digitala systemen plocka ut dokumentformer som de är 
välbekanta med. Samtidigt anser några att det hos arkivvårdande institutioner som 
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Skånes Arkivförbund inte finns någon beredskap för digitalt bevarande, även om det 
är få av de undersökta organisationerna som hittills direkt funderat på sådant 
bevarande. Behovet hos respondenterna av att kunna koppla de nya formerna för 
dokumenthantering till de gamla som de har kunskap om kan anknytas till Björks 
resonemang om hur olika medieteknologier existerar parallellt och kräver former som 
kan förankra diskussionerna i flera utvecklingsspår samtidigt (Björk 2015). 
 
Hos de ideella organisationer jag undersökt framkommer ofta en syn på information 
som medvetet producerad. Information är alltså en samling av text, bilder eller annat 
som syftar till att överföra kunskap. Perspektivet liknar Bucklands information-as-
knowledge (Buckland 1991) men innebär att organisationerna ofta missar en stor del 
av sitt digitala material när de planerar för dokumenterande eller bevarande, eftersom 
dessa dokument eller denna information ses som bieffekter av en verksamhet och inte 
en information som egentligen är information. Detta tankesätt förekommer inte bara 
för digitalt material, utan är ganska vanligt även vad gäller det analoga materialet. Att 
svenska ideella organisationer sparar protokoll, kassaböcker och minnesanteckningar 
handlar inte bara om hur de ser på information och dokument, utan minst lika mycket 
om tradition och om de önskemål som arkivvårdande institutioner förmedlar. Det 
digitala materialet är inte på samma självklara vis förankrat i en sådan tradition. 

De nödvändiga dokumenten 
Denna uppsats syftar inte till rådgivande verksamhet. Jag ger inga råd om hur de 
undersökta organisationerna borde hantera sitt digitala närvaro eller försöker 
bestämma hur de skall betrakta sina dokument. I detta avsnitt utgår jag i stället från 
dokumentteori och låter den möta det empiriska materialet, för att bättre kunna förstå 
något om de val som organisationerna gör. Avsnittets rubrik speglar min uppfattning 
att dokumentbegreppet behövs för att kunna lyfta intressanta aspekter ur empiri och 
teori i denna uppsats. 
 
I ett praktiskt inriktat arbete kunde det finnas anledning att argumentera för att 
informationsbegreppet bör stå tillbaka till förmån för dokumentbegreppet, som på ett 
mera begripligt vis skapar hanterbara enheter och där skillnaderna mellan fysiskt och 
digitalt lättare kan överbryggas. Dokument blir greppbart på ett annat sätt än 
information, eftersom dokumenten manifesteras som enheter som kan hanteras och 
bevaras på olika vis. Det konstrueras inte en motsättning mellan det fysiska och det 
digitala, utan diskussionen kan föras i ett djupare tidsmässigt perspektiv där 
erfarenheterna från den fysiska dokumenthanteringen kan bidra till förståelse och ny 
begreppsbildning i den digitala informationshanteringen (Pédauque 2003).  
 
I detta avsnitt anknyter jag kollektivet Pédauques tre noder från kapitlet 
Teoridiskussion till några av resultaten från min empiriska studier. Pédauque 
diskuterar dokumentet som form, som tecken och som medium (Pédauque 2012).  
 
Dokumentet som form (as form). Här lyfter Pédauque bland annat frågan om 
dokumentet som ett socialt kontrakt och sätter in det i ett tidssammanhang. De ideella 
organisationernas kamp med att greppa sin digitala dokumentation genom stadierna 
skapande>hantering>tillgängliggörande>bevarande>eventuell arkivering  
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kan förstås genom denna nod. För arkivbildare som de undersökta ideella 
organisationerna är det angeläget att dokumentet som socialt kontrakt kan 
upprätthållas. Formen kan vara avgörande för möjligheterna att alls koppla det digitalt 
skapade materialet till motsvarande material i analog form, något som jag menar är 
nödvändigt för att arkivbildarna skall få begrepp och verktyg för att hantera och 
bevara sitt digitala material. 
 
Formnoden handlar också om att sätta in dokumentet i en tidsram. De undersökta 
organisationerna har olika tidsperspektiv. För verksamhetsinriktade föreningar som 
Veberöds tennisklubb och Classic Mustang Club Sweden är det viktigaste att det 
digitala materialet fyller ett informativt syfte i nutid, medan föreningar med tydligare 
förankring i folkrörelsetanke eller med historiskt syfte är mer medvetna om 
möjligheterna till framtida historieskrivning utifrån vad som bevaras. Det sociala 
kontraktet återkommer i att ett dokument för att kunna vara användbart för en 
organisation som de undersökta måste kunna upprätthållas i alla stadier av sin 
livscykel, även om det inte nödvändigtvis måste manifestera sig exakt likadant hela 
tiden. I dag kan man påstå att de undersökta organisationernas digitala dokument inte 
ingår i en hållbar livscykel, eftersom det är först när det digitalt skapade materialet 
skall bevaras som en del av organisationerna gör försök att samla ihop det i en 
dokumentform.  
 
Spänningarna i synen på dokumentet som form tydliggörs i skiftet analogt-digitalt. Å 
ena sidan söker de undersökta organisationerna ibland forma det digitala i enlighet 
med former som de känner igen från det analoga. Å andra sidan uppfattar de ibland 
det digitala materialet som så väsensskilt från det analoga att de gamla formerna 
uppfattas som oanvändbara. Dokumentet som objekt uppfattas av de undersökta 
organisationerna som lättare att definiera i den analoga materialet än i det digitala. 
Här kan man anknyta till Björks vinkel på hur olika dokumentslag existerar parallellt 
i en teknisk utveckling och hur det tar tid att finna dokumentformer som uppfattas 
som stabila nog för att vara användbara (Björk 2015). Kirschenbaum berör hur 
skillnaden mellan analogt och digitalt när det gäller stabilitet egentligen inte behöver 
vara avgörande för möjligheten att tala om digitala dokument. Också digitala 
dokument kan enligt Kirschenbaum stabiliseras tillräckligt mycket för att uppfylla det 
sociala kontraktet kring dem (Kirschenbaum 2012). 
 
Dokumentet som tecken (as sign). I den här noden placerar Pédauque en semantisk 
triangel bestående av skapandet av dokumenten, tolkningen av dem samt de faktiska 
tecken av vilka de är uppbyggda. Den går att anknyta till de undersökta 
organisationernas behov av att kunna bestämma vilka dokument som är tillförlitliga. 
Det är framför allt skapandet av dokumenten som blir intressant att studera utifrån 
denna nod. Organisationerna har inte alltid uppfattningen att det är dokument de 
skapar (se analysen ovan av den första noden) utan de lägger in digitalt material i 
egna system eller på ett socialt nätverk. Här syns en linje som pekar mot att innehållet 
frigörs från formen. Om organisationerna vill öka kontrollen över sitt publicerade 
material är det här en ingång värd att diskutera. Vilka tecken skriver man i vilka 
dokument och framför allt – hos vem? Noteringen från kartläggningen att Facebook 
spelar en så stor roll för många organisationers digitala publicering öppnar här för 
frågor om vem som äger dokumenten och om var de befinner sig. 
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Dokumentet som medium (as medium). Den sociala dimensionen återkommer i 
Pédauques tredje nod, som berör dokumentets roll i kommunikation. Här låter jag 
noden knyta an till hur de ideella organisationerna ser på sitt digitala material som 
utåtriktad kommunikation. Studien behandlar publicerat material och här finns en 
intressant skillnad mellan analogt och digitalt. Tidigare har en stor del av det som 
föreningar väljer att arkivera varit internt material i form av protokoll och 
kassaböcker till exempel. I dag publicerar föreningar mycket mer och då 
huvudsakligen i digital form. I stället för punktvis kommunikation om exempelvis 
evenemang har föreningarna löpande utåtriktad kommunikation i flera digitala 
kanaler. Kommunikationsaspekten är stark och närvarande och organisationerna 
tänker mycket på hur de uppfattas av utomstående och av sina medlemmar. Genom 
att med Pédauques metod sätta noden i en samhällelig kontext kan vi i 
organisationernas praktik se ett kommunikationssamhälle spegla sig. Det blir vidare 
uppenbart att de digitala dokumenten kommer att spela en annan roll än de analoga. 
Inte för att de till form och funktion är så annorlunda, utan för att de spelar en 
förändrad roll i organisationens interaktion med omvärlden. 
 
I teoridiskussionen tog jag också upp Lunds komplementära och mer praktiskt 
förankrade dokumentbegrepp som med fördel kan användas för att fylla upp 
Pédauques mer teoretiska ansats. Lund utgår från tre synvinklar ur vilka såväl digitala 
som analoga dokumentet kan betraktas: fysiskt, socialt och mentalt. Ur dessa drar han 
sedan tre lager som har beröringspunkter med Pédauques tre noder. 
 
I Lunds första lager, benämnt generellt, kan organisationernas behov av att placera 
sitt digitala material i en kulturell kontext tolkas. Organisationerna har problem att 
bestämma om och vilken sorts dokument deras digitala material skulle kunna vara. 
Det skulle kunna bero på att det är så pass tidigt i den digitala utvecklingen att det 
saknas sociala överenskommelser om hur ett digitalt dokument skapas och placeras i 
en samhällelig och kulturell kontext. 
 
Lunds andra lager, benämnt specifikt, pekar på organisationernas behov av att kunna 
avgränsa sina digitala dokument. Här blir bevarandeaspekten tydlig, för det är framför 
allt när bevarandefrågor diskuteras som respondenterna i min studie ger uttryck för 
behov av att avgränsa digitala dokument som hanterbara objekt. Min iakttagelse är att 
problemen egentligen börjar långt tidigare, eftersom det behövs en sammanhållen syn 
på vad det digitala materialet är om det skall kunna skapas, hanteras, publiceras och 
bevaras så att dess värde och integritet bibehålls genom hela processen. 
 
I tredje lagret, benämnt detaljerat, berör Lund dokumentets inre liv. Med begreppet 
'docemes' söker han dokumentets minsta möjliga beståndsdelar. Lagret speglas i 
organisationernas systemtänkande, där det som ur andra angreppsvinklar kan tolkas 
som dokument av något slag i stället blir delar i system där dessa delar hela tiden kan 
få en ny betydelse och sättas i nya sammanhang. Det är inte Lunds målsättning, 
eftersom han utgår från dokumentet som en helhet och betonar samspelet mellan de 
tre lagren. För organisationerna handlar det snarast om att man i vissa fall fastnat i ett 
detaljperspektiv när det gäller det digitala materialet och att delarna då uppfattas som 
meningslösa fragment i stället för som just delar av större enheter.  
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Risken för denna närsynthet och detaljfokus i studiet av digitala frågor får mig att 
vilja betona behovet av att använda flerlagersmodeller av just det slag som Pédauque 
och Lund presenterar. De digitala dokumenten måste förstås på flera nivåer samtidigt 
och begreppen kan då utvecklas när allt mer kunskap tillförs från empiriska eller 
teoretiska studier av deras funktioner i olika samhälleliga och kulturella sammanhang. 
 
En slutsats jag dragit är att det finns två problem  som kan uppstå i en tid som präglas 
av övergången fysiskt-digitalt, när arkivbildare som de undersökta organisationerna 
försöker hantera sitt digitala material: 
 
Det första problemet är att dokumentbegreppet och dess i allmän uppfattning mest 
pappersbaserade definition är så starka att man tvingar in det digitala i gamla former. 
Detta sker till exempel när ideella organisationer skriver ut webbsidor eller delar av 
kommunikation på sociala medier för att bevara detta. Det som bevaras blir en ganska 
svag avbild av det som egentligen skapats digitalt och eftersom det sker utan en 
etablerad metod kopplas inte de utskrivna digitala dokumenten in i ett sammanhang 
som gör dem begripliga och tillgängliga i framtiden. Uttryckt som teori kan man säga 
att det är en dokumentteori med för starkt fokus på definition och som gör 
begreppsutveckling svår. 
 
Det andra problemet är på många sätt det rakt motsatta mot ovanstående och innebär 
att det digitala uppfattas som så väsensfrämmande att de gamla tankeramarna och 
analoga formerna avskrivs som helt otillräckliga. Gränsdragningsproblematik kan då 
leda till handlingsförlamning inför det digitala materialet, i synnerhet när det gäller 
bevarande. Detta är uppenbart i flera organisationers oförmåga att definiera sitt 
digitala material och hantera det i ett kulturellt och socialt sammanhang. Uttryckt som 
teori kan man säga att det är ett problem kopplat till synen på det digitala som icke-
fysiskt och ständigt föränderligt. 
 
Den digitala möjligheten att återskapa dokument i läsbara former kan emellertid ge en 
ny sorts stabilitet (Björk 2015). Med internets utveckling kommer allt mer 
standardiserade protokoll och dokumentformat, vilket innebär att ett dokument kan 
manifesteras på en mängd olika plattformar, samtidigt eller skilt åt i tiden. Om den 
manifesterade likheten är tillräcklig eller inte blir till sist en fråga om 
överenskommelser. Montforts varning för 'screen essentialism' är värd att beakta, men 
det finns också möjlighet att bejaka stabilitet genom att det digitala dokumentet ses 
som ett socialt kontrakt. Den möjligheten kan dock kringskäras av en kommersiell 
utveckling med fler och mer begränsande format, som kräver viss programvara för att 
kunna läsas. Denna utveckling kan försvåra att gemensamma dokumentformer 
etableras genom stora överenskommelser. Trenderna är på intet vis entydiga och de 
här faktorerna kan förklara en hel del av den förvirring och handlingsförlamning som 
finns, både hos enskilda och offentliga arkivbildare.  

Folk i rörelse 
De senaste åren har för många organisationer präglats av en snabb och ofta ganska 
spretig utveckling när det gäller digitalt skapat material. Allt mer blir digitalt, men det 
analoga finns kvar och olika former måste hanteras parallellt. Den digitala världen 
uppfattas ofta som ny och framtidsinriktad, men inom några av de undersökta 
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organisationerna finns en stark medvetenhet om hur det framväxande digitala 
engagemanget kan och behöver kopplas till de tidigare formerna för deltagande. ABF 
Skåne är den av de undersökta organisationerna som tydligast lyfter detta perspektiv. 
Folkbildning och politiskt engagemang skall stå i centrum för allt som görs digitalt, 
menar respondenten. Även Equmeniakyrkan betonar vikten av att kanalisera den nya 
tidens engagemang i enlighet med de principer som är bärande för organisationen. 
 
Folkrörelseidentiteten spelar en stor roll för hur de undersökta ideella 
organisationerna ser på sin historia (Horgby 1993) och på den del av den som är eller 
kommer att bli digital. Ju starkare folkrörelseidentitet en organisation kan sägas ha, ju 
starkare är dess intresse av att knyta in de digitala trådarna i sin historiska berättelse. 
Verksamhetsinriktade föreningar som Classic Mustang Club Sweden och Veberöds 
tennisklubb ger inte uttryck för samma relation till sin digitala historia som de tydligt 
folkrörelseförankrade organisationerna gör. 
 
Att vara en del av en folkrörelse påverkar också de rent praktiska valen för den 
digitala närvaron. En del av respondenterna pekar på att beslut rörande digitala 
kanaler, publicering och bevarande fattas på andra nivåer i organisationen. 
Organisationskulturen spelar också en viktig roll för vilka beslut som fattas om 
bevarande. Folkrörelseorganisationer med lång historisk tradition kommer mer 
sannolikt att avsätta tid och resurser till att bevara också sin digitala historia än 
organisationer som inte har denna typ av tradition. Folkrörelseorganisationerna 
värderar sin historia och har ofta varit med om att skapa arkiv, museer eller andra 
historiebevarande och historieberättande institutioner. Detta kan kopplas till tankarna 
om egenmakt. Genom att skaffa sig makt över den egna historien har man velat stärka 
den egna identiteten och visa medlemmarna att organisationen spelar en viktig roll i 
samhället och i historien (Horgby 1993).  
 
ABF Skåne är ett bra exempel på en organisation som tydligt kopplar sin nutid till sin 
historia och till att man till exempel varit med om att grunda arbetarrörelsearkiv i 
Skåne. Också hos Skånes Hembygdsförbund är historien helt avgörande för den egna 
identiteten som organisation. Hela verksamheten handlar på många vis om historia 
och identitet och det märks på hur organisationen tänker kring sin digitala närvaro. 
Den starkt historieförankrade identiteten tycks skapa en större medvetenhet också om 
det digitala materialets betydelse för framtida historieskrivning (Dencik 1998).  
 
Svårigheterna att definiera det digitala materialet som diskuteras i analysdelen De 
nödvändiga dokumenten påverkar synen på den digitala historien som en självklar 
fortsättning på den tidigare organisationshistorien. Här blir det tydligt att 
organisationerna verkar i en kulturell kontext där begrepp och värderingar fortfarande 
är förankrade i en analog verklighet. I intervjuerna blir det uppenbart att 
respondenterna ofta inte tänkt på den digitala närvaron som en möjlig framtida 
historia. Det finns anledning att tro att de arkivvårdande institutionerna kommer att 
behöva arbeta mer aktivt och riktat mot potentiella arkivbildare i den enskilda sektorn 
för att hjälpa dem etablera begrepp, metoder och former som gör det möjligt för dem 
att bevara sin digitala historia (Cook 2013). Många av arkivbildarna strävar efter att 
lämna efter sig berättelser och dokument som för organisationens värderingar och 
historia vidare, men de har svårt att sätta in det digitala materialet i den kontexten. 
Möjligen kommer former att gradvis mogna fram i takt med att digitaliseringen av 
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samhället går vidare och nya tekniska möjligheter för bevarande skapas, men under 
tiden finns risk att stora delar av exempelvis folkrörelsernas nutidshistoria går 
förlorade. De informationsförluster som respondenterna i många fall kan visa på kan 
tillsammans skapa rätt stora, vita fläckar i framtidens enskilda arkiv. 
 
När de undersökta ideella organisationerna redogör för sin digitala närvaro blir det 
uppenbart att detta är en växande del av de olika verksamheterna. Vissa aktiviteter, 
som möten, bokningar och evenemangsinformation, har hos många blivit helt 
digitala. I de sociala kanalerna presenterar organisationerna löpande sin verksamhet 
och sina värderingar. Om allt detta inte syns i organisationens historieskrivning kan 
bilden av verksamheten bli ganska skev. Risken finns ironiskt nog att en tid som 
producerar stora mängder digitalt material och där organisationerna kommunicerar 
allt mer både externt och internt, för framtiden kommer att framstå som en tid då 
många organisationer blev mindre aktiva. Om det digitala materialet inte bevaras eller 
bevaras till mycket liten del blir detta effekten. Digitala möten som inte protokollförs 
syns inte. Facebookgrupper och forumdiskussioner som inte sparas bidrar inte till att 
visa upp hur aktiv en förening är. Arkivvårdande institutioner som Skånes 
Arkivförbund, som har som mål att bevara och för framtiden tillgängliggöra de 
ideella organisationernas historia, behöver vara medvetna om denna möjliga effekt. 
 
Den kollektiva identiteten i ideella organisationer får effekter på hur de hanterar sitt 
material och sin historia. Att många av de undersökta organisationerna förlitar sig på 
att beslut högre upp i organisationsstrukturen skall lösa vissa problem med den 
digitala närvaron blev uppenbart i flera intervjuer. Det finns en tilltro till att fler i 
organisationen är medvetna om den digitala historiens värde och att man jobbar aktivt 
med att säkra nutidens historia för framtiden. Huruvida det finns fog för den tilltron 
faller utom ramen för denna uppsats, men tilltron i sig är intressant, eftersom den 
anknyter till hur viktig själva organisationen blev för de tidiga folkrörelserna. De som 
slog in på den skötsamma vägen, med disciplinering, föreningsbildande och 
folkbildning, grundlade en kultur där tilltro och kollektiva handlingar blev viktiga 
faktorer (Ambjörnsson 2001). Individerna i den tidiga folkrörelsen såg vinsterna med 
att underordna sig ett kollektiv och på motsvarande vis ser dagens föreningsaktiva det 
som självklart att organisationen gemensamt skall hitta vägar för att lösa de problem 
som kan finnas med att hantera och bevara den digitala närvaron. 

Diskussion av metodval 
Metoden att kombinera intervjuer, kartläggning och litteraturstudier har fungerat väl. 
Även efter genomförd studie kan jag konstatera att informationen som kom fram i 
intervjuerna inte hade gått att få fram på något annat vis. Det blev dock uppenbart att 
intervjuerna behövde kompletteras med en kartläggning av organisationernas digitala 
närvaro, eftersom alla respondenter inte hade full kunskap om sina organisationers 
alla digitala kanaler och aktiviteter. Uppföljande intervjuer hade kunnat ge fördjupad 
information om speciella frågeställningar, om mera tid hade funnits. 
 
Ett uppenbart bekymmer vid digital kartläggning och även vid intervjuer som berör 
digitalt publicerat material är tidsaspekten. Organisationernas digitala närvaro 
förändras hela tiden och det sker oftast genom många små, distribuerade beslut på 
olika nivåer i organisationen. Även om det finns årsmötes- eller styrelsebeslut och 
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digitala strategier så kommer den digitala närvaron hela tiden att påverkas av alla de 
val som de som hanterar den gör, plus de tekniska och samhälleliga förutsättningarna 
som också förändras hela tiden. Sammantaget gör detta att man måste vara medveten 
om att en sådan här studie är ett snabbt nedslag i tiden. Om några år kommer de i 
studien undersökta organisationernas digitala närvaro att se annorlunda ut. Det vore 
mycket intressant att göra jämförande studier av samma organisationer om några år 
och se om och hur deras tänkande och strategier förändrats, men det får bli en fråga 
för eventuell framtida forskning på området. 
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Avslutning 

Om jag i inledningen av arbetet med uppsatsen oroade mig för framtida vita fläckar i 
arkiven så har inte oron för dem blivit mindre efter genomfört arbete, men den har 
blivit mindre överväldigande. I den stora frågan om digital historia blir de enskilda 
arkivbildare som jag undersökt en liten pusselbit, men en av många viktiga sådana. 
Medicinen mot framtidens befarade glömska är mer kunskap i vår egen tid. De 
arkivvårdande institutionerna, inom både enskild och offentlig sektor, behöver 
konkret kunskap om hur arkivbildare hanterar sin digitala närvaro och om hur de ser 
på ett eventuellt bevarande av den. Min förhoppning är att de metoder och teorier jag 
använt i uppsatsen skulle kunna tjäna som exempel på hur man kan göra sådana 
kartläggningar och tolka dem. 
 
I denna studie har jag haft dokumentbegreppet som huvudfokus i teoribildningen. För 
vidare forskning kan man ställa många fler frågor utifrån detta begrepp: Är 
dokumentet arkivets minsta beståndsdel? Bör arkivinstitutioner aktiv arbeta för att 
upprätthålla dokumentet som ett socialt kontrakt och i så fall hur? Det finns anledning 
att vidare diskutera om dokumentteori kan ge de ramar som arkivvetenskapen 
behöver för att möta en allt mera digital värld eller om andra teorier och begrepp 
fungerar bättre. Det är lätt att underskatta gammal kunskap i mötet med det digitala 
som uppfattas som mycket nytt, men uppsatsens forskningsgenomgång visar att det 
finns många användbara begrepp och att en intressant diskussion sker inom flera olika 
discipliner. 
 
Även för det praktiska arbetet i arkivsektorn finns det frågor som kan vidareutvecklas 
utifrån de resonemang jag fört i uppsatsen. Jag har fått med mig ett intryck av att 
arkivinstitutionerna behöver visa lite större mod. Många av de organisationer jag 
intervjuat önskar tydligare riktlinjer för arkivbildningen och att arkivinstitutionerna 
skall arbeta aktivt också med den digitala arkiveringen. För att kunna göra det 
behöver de gå vidare med bland annat dessa frågor: Vilka problem är mest akuta när 
det handlar om digitalt bevarande? Vilken typ av lösningar efterfrågar arkivbildarna? 
Vilka begrepp och rutiner skapar störst hållbarhet? Den enskilda arkivsektorn kan 
också fråga sig vilka erfarenheter från den offentliga sektorn som kan utgöra underlag 
för lösningar för enskilda arkiv. 
 
Att bilden av dagens ideella organisationer i framtiden kommer att te sig skev är en 
påtaglig risk. Om digitalt skapat material till stor del går förlorat kommer 
organisationernas historia att te sig mycket magrare än vad den borde göra. Detta kan 
få konsekvenser både för framtida forskning och för organisationernas möjlighet att 
skriva sin egen historia och utveckla sin självbild. Här finns en viktig uppgift för 
arkivinstitutioner som Skånes Arkivförbund: att genom aktivt och processinriktat 
arbete skapa de rutiner, begrepp och lösningar som kan hjälpa organisationerna att 
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vårda och berätta sin historia. För att anknyta till The Digital Preservation Coalitions 
(inom ramen för projektet DCH-RP) sex identifierade problemområden för digitalt 
bevarande: "Doing nothing is not an option." Visst finns risken att en digital 
arkiveringsmodell visar sig inte vara hållbar, men om inga försök görs blir den 
digitala glömskan garanterad.  
 
Ju fler som testar olika modeller för digitalt bevarande, ju större chans att hitta 
hållbara lösningar. Arkivinstitutionerna inom den enskilda sektorn borde ha goda 
möjligheter att i samverkan med sina arkivbildare testa lösningar i liten skala. Om 
dessa lösningar skall kunna utformas utifrån arkivbildarnas behov bör de vila på 
kartläggningar liknande den jag gjort i denna studie. Att den enskilda sektorn inte har 
samma lagkrav på sig som den offentliga kan här vara en fördel, eftersom det kan 
innebära att det blir lättare att pröva olika modeller. Samtidigt kan och bör den 
enskilda sektorn dra lärdom av det arbete som görs inom de offentliga 
arkivinstitutionerna. 
 
I arbetet med uppsatsen har jag stundtals tänkt med sympati på 1800-talets 
folklivsforskare. I rädsla för att förlora en folklig kultur gjorde många av dem stora 
insatser för att dokumentera och bevara uttryck för människors verksamhet och 
föreställningar. Kanske behöver vi göra liknande insatser i dag? Då var det 
urbanisering och industrialisering som ledde till snabba samhällsförändringar, nu är 
det globalisering och digitalisering. Behovet av att dokumentera och bevara historien 
för både nutida och framtida behov är lika stort nu som då. 
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ABF Skåne. 24 februari 2016. En respondent. 
 
Classic Mustang Club Sweden, Region Syd. 25 februari 2016. En respondent. 
 
Equmeniakyrkan och Equmenia. 11 mars 2016. Fyra respondenter, varav en från 
Equmenia. 
 
IOGT-NTO Skånedistriktet. 10 februari 2016. En respondent. 
 
Skånes Hembygdsförbund. 25 februari. En respondent.  
 
Veberöds tennisklubb. 15 februari. En respondent. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjumall 
 
Kanaler 
1. Vilka digitala kanaler använder ni? 
2. Vad gör ni i era digitala kanaler? Beskriv. 
3. Hur ofta publicerar ni saker i era digitala kanaler? 
4. Vem sköter de digitala kanalerna hos er? 
5. Har ni några styrelse- eller årsmötesbeslut angående digitala kanaler? 
 
Dokumentation/bevarande 
6. Sparar ni det som publiceras digitalt? Hur? 
7. Har ni lämnat digitalt material till arkivering? Var? Hur gick det till? 
8. Dokumenterar ni era digitala publiceringar i exempelvis årsberättelser? 
9. Skriver ni ut digitalt material? Vad och varför? 
 
Historiesyn 
10. Är det viktigt för er att bevara er historia? Varför/varför inte? 
11. Vad sparar ni?  
12. Vad slänger ni? 
13. Hur ser ni på det digitala som en del av er historia? 
14. Ser ni er som en del av en folkrörelse? 
15. Ser ni er som en del av en större historia?  
16. Tror ni att folk i framtiden kommer intressera sig för er historia? 
 
Arkivering 
17. Vad lämnar ni i dag till Skånes Arkivförbund? 
18. Vad vill ni lämna i framtiden? 
19. Vad skulle ni vilja att Skånes Arkivförbund gjorde när det gäller digital 
arkivering? 
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 Bilaga 2: Kartläggningsmatris 
 
Organi
sation 
 
Digital 
kanal 

Skånes 
hembygds
-förbund 

ABF 
Skåne 

IOGT-
NTO 
Skåne 

Classic 
Mustang 
Club 
Sweden 
Reg. Syd 

Equmenia- 
kyrkan 

Veberöds 
tennis- 
klubb 

Egen 
publ. 

Hemsida 
+nyhets-
brev 

Hemsida 
+nyhets-
brev  
m.m. 

Hemsida 
+nyhets-
brev 
Kampanj-
sajter 

Hemsida 
+nyhets-
brev 
+forum 
 

Hemsida 
+boknings
-sajter 
Blogg 
(privat på 
Blogspot) 

Hemsida 
+boknings-
sajt 
Samverk-
sajt 

Sociala 
nätverk 

Facebook Face-
book 
Twitter 

Face-
book 
Twitter  
(centralt) 

Facebook 
Twitter 
(centralt) 

Facebook 
(centralt & 
församl.) 
Twitter 
(centralt, 
vissa 
församl, 
samverk-
konto) 

Facebook 

Bild- 
tjänster 

- Insta-
gram 
Flickr 
(avdeln.) 

Insta-
gram 
(centralt, 
vissa 
distrikt) 
Flickr 

Instagram 
(centralt) 
Picasaweb 
(nedlagd  
tjänst) 

Instagram 
(centralt, 
vissa 
församl) 
Flickr 
(centralt) 

- 

Video-
tjänster 

- Youtube-
kanal 
Bam-
buser 
Play på 
hemsida 
Vimeo 

Youtube 
(centralt) 
Vimeo 

- Youtube 
(centralt, 
vissa 
församl.) 
Vimeo 

- 

Yrkes-
nätverk 

- Linkedin 
(centralt) 

Linkedin 
(centralt) 

- Linkedin 
(centralt) 

- 

Smart-
phone- 
appar 

Tids-
maskinen 

 Tidningen 
Accent 

- Kyrko-
konferens 
2014 

- 
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