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BJÖRN EKSTRÖM1 

Publiceringsvariationer: en jämförelse 
mellan DigitaltMuseum och UbuWeb 

Abstract: In the digitalization continuum of art and artefacts, the questions 
how and through which mediations artistic material ought to be presented are 
vital ones. This debate is here discussed with two such initiatives, namely the 
pan-Nordic museum portal DigitaltMuseum and the avant-garde repository 
UbuWeb. The initiatives are explained in an information scientific context, 
followed by a discussion of the repositories’ knowledge organization and user 
perspectives. Technological as well as juridical issues are thereafter brought 
up in order to illuminate the presentational differences between 
DigitaltMuseum and UbuWeb respectively. The arts council-funded 
DigitaltMuseum is viewed as a publication tool for Norwegian and Swedish 
museums to bring out various artefacts into the public web-sphere. UbuWeb 
is in turn defined as a rhizomatic guerilla-initiative for ensuring the digital 
prolonging for avant-garde material. The two repositories are in different 
ways concluded as significant platforms for the web-based display of 
digitized artistic objects and concepts. 

Keywords: Digital repositories, Digital museums, Art, Publishing 

Inledning 
Många och varierande är arenorna för digitaliserad konst idag; mycket på 
grund av att själva digitaliseringsförfarandet i sig har förenklats och på sätt 
och vis får sägas ha demokratiserats. Med en scanner, en kamera och en 
dator går det att både kvickt och enkelt göra en elektronisk kopia av ett 
kulturellt objekt. Lägg sedan till en webbserver och en visualiserande 
plattform så är inte steget långt ifrån ett digitalt kulturarvsförvar. Detta 
möjliggör att kulturarvsorganisationer genom massdigitalisering elektroniskt 
kan tillgängliggöra stora delar av sina samlingar i ett bredare perspektiv. 

                                                
 
 
1 Björn Ekström studerar biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitets 
Masterprogram i ABM. E-post: bjorn.ekstrom.9317@student.uu.se 
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Samtidigt blir det allt enklare för individen att tillgängliggöra egna, och för 
den delen andras, verk i digitala plattformar.  

Trots dessa till synes fördelaktiga premisser släpar arkiv-, bibliotek- 
och museisektorn efter ”såväl praktiskt som konceptuellt, när det gäller att 
erbjuda sina användare och forskare material och tjänster på webben” i 
förhållande till kommersiella bildarkiv, konstaterar Anna Dahlgren & Pelle 
Snickars (2009, 11). Detta är i sig problematiskt. Men hur uppkommer 
publiceringen av det material som faktiskt erbjuds, och vilka incitament 
finns bakom dessa? Går det att hindra vidare eftersläpning? Vad har hänt 
sedan Dahlgren & Snickars 2009 skrev det ovannämnda? Jag söker i den här 
artikeln illustrera hur två ABM-relaterade publiceringsprojekt – 
DigitaltMuseum och UbuWeb – med sina respektive tillvägagångssätt 
tacklar tillgängliggörandet av digitaliserat kulturarvsmaterial. Genom att 
göra detta är det min förhoppning att jag kan diskutera olikartade vis att 
tillgängliggöra konst och kulturarvsmaterial öppet på webben. Särskilt 
intressant blir detta för ABM-fältet i en tid då frågor om öppen tillgång till 
såväl vetenskapligt material som konst och kulturarvsartefakter är mycket 
belysta och diskuterade.  

DigitaltMuseum kan förklaras som en digital portal innehållandes 
museiföremål ifrån ett fyrtiotal svenska museer. UbuWeb är ett webbförvar 
för digitaliserade avantgardekonstföremål och -medier. Till uppkomst är 
initiativen vitt skilda. DigitaltMuseum har utvecklats av det norska it-
företaget KulturIT i samarbete med det norska kulturrådet (DigitaltMuseum 
2016a) medan UbuWeb är oberoende och med en konceptuell mission 
grundad 1996 av poeten och konstnären Kenneth Goldsmith (Goldsmith 
2011). Med sådana disparata premisser kommer också skillnader i 
förhållandet till det material som tillgängliggörs, beskrivningen av desamma 
och det patos som ligger bakom initiativen. Detta har undersökts genom att 
diskutera frågor rörande webbplatsernas organisation, förhållande till hur 
materialet lagras samt syn på rådande upphovsrättslagstiftning. Nedan ges 
metodologiska och teoretiska översikter innan övergången till själva 
analysen görs. 

Metod 
I arbetet med den här artikeln har jag utgått ifrån sagda 
kunskapsorganisatoriska, lagringsmässiga och upphovsrättsrelaterade 
aspekter för att diskutera hur tillgängliggörandeprocesserna av konst och 
kulturarv görs i en webbkontext. Själva studien är en omarbetad version av 
ett tidigare PM som jag skrivit inom ramen för mina studier i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Uppsala universitet våren 2016. Uppgiften var 
inledningsvis att jämföra två digitaliseringsprojekt, där DigitaltMuseum 
listades som ett föreslaget sådant. Detta kontrasterades gentemot det på 
egenhand valda UbuWeb som på förhand ansågs ha en dikotomisk 
ståndpunkt i såväl digitaliserings- som tillgängliggörandeaspekter, vilket jag 
ville analysera vidare. 
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Studien har genomförts genom ett tolkande tillvägagångssätt där jag i 
tur och ordning analyserat hänseenden rörande digitaliseringsmetoder, 
tillgängliggörande och upphovsrättsliga utgångspunkter genom att 
kvalitativt studera de två webbplatserna, såväl beträffande layout och 
kunskapsorganisation som i viss mån själva det märkspråk som 
webbplatserna är uppbyggda av. Därmed har tankebanor beträffande 
användarvänlighet och metoder för nedladdning och visning av det material 
som erbjuds tagits i anspråk. Själva de teoretiska infallsvinklarna har valts 
då de på flertalet vis svarar mot syftet om att diskutera hur och på vilka 
skilda sätt de två webbplatserna tillgängliggör sina respektive material. 
Meningen är att erbjuda en bakgrund till såväl plattformarna i fråga som de 
upphovsrättsliga aspekter som i artikeln behandlas. 

Teoretiska infallsvinklar 

DIGITALISERINGSMETODER OCH TILLGÄNGLIGGÖRANDE 
Rent organisatoriskt föreligger olika perspektiv angående publicerandet av 
digitaliserat material på webben. Detta uppkommer i 
digitaliseringsförfarandet och kan sedermera sägas överföras på själva det 
kunskapsorganisatoriska förlopp som publiceringsmetoden innebär. Enligt 
Mats Dahlström (2009) går det att tala om massdigitalisering som en metod 
som publiceringsinitiativ för digitaliserat kulturarv kan anamma. Denna 
form av digitaliseringsmetod kännetecknas enligt Dahlström (2009, 4) av att 
systematiskt digitalisera hela intakta bestånd. Genom att ägna sig åt en 
massdigitaliseringsprocess går det att enkelt, snabbt och kostnadseffektivt 
tillgängliggöra en stor mängd museiföremål till en stor publik inom en 
relativt kort tidsram. Såväl tid som budgeterade likvida medel kan därmed 
effektiviseras för att ge upphov till andra former av tillgängliggörande, som 
att exempelvis anpassa webbplatsens formgivning för människor med 
synhandikapp. Som motstånd till nämnda massdigitaliseringsmetod finner vi 
det kritiska digitaliseringsförfarandet som Ulrika Kjellman (2009, 220) 
beskriver syftar till att behålla ”befintlig kunskap och information om 
artefakterna, som byggts upp lokalt inom […] kunskapsorganisatoriska 
system”. Dahlström (2009, 6) framhåller vidare att kritisk digitalisering 
kännetecknas av att ”göra ett medvetet och strategiskt urval ur en grupp 
tänkbara och mer eller mindre kompletta källdokument”. Detta kritiska 
perspektiv menar Dahlström (2009) svarar även det mot 
kulturarvsdigitalisering som utgår ifrån att skapa uppmärksamhet kring 
källdokument, även om det görs i mindre och mer koncentrerad skala. 

DATAKULTURER 
När det kommer till de tekniska lösningarna för att tillgängliggöra 
konstverken i plattformarna så är det värt att framhålla en kulturteoretisk 
bakgrund. Själva den tekniska infrastrukturen ur vilken 
informationsteknologi hämtas och används kan enligt Rasmus Fleischer 
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(2014) sedan början av 00-talet indelas i två huvudsakliga kulturella 
paradigm. Å ena sidan framhåller han begreppet lagringskultur, vilket han 
tillskriver Pelle Snickars (2010) och benämner som en digital 
insamlingskultur där hårddisken stod ”i centrum för det vardagliga bruket av 
informationsteknologi” (Fleischer 2014, 219). Å andra sidan talar han om en 
streamingkultur eller molnkultur, innebärandes att läsandet av 
informationsteknologiska resurser och data i allt högre grad görs ifrån 
webbservrar, det digitala molnet, istället för ifrån lokala hårddiskar. 
Fleischer exemplifierar sin tes genom att diskutera hur monomediala 
teknikprodukter så som mp3-spelaren och digitalkameran införlivats i 
smarta telefoner och surfplattor, vilket möjliggör konsumtion av samma 
medier men i abonnemangs- och streamingform. Detta får till följd, menar 
han vidare, att vi nu befinner oss i en informationsteknologisk kultur där 
bandbredd blir viktigare än lagringsutrymme (Fleischer 2014, 221f).  

SYN PÅ UPPHOVSRÄTT 
En datalagringsmässig åtskillnad ger också vissa övergripande skillnader 
när det kommer till upphovsrättsliga aspekter. Publicering av konstnärligt 
material i en webbkontext är ett snårigt fält oavsett hur separata initiativ 
väljer att förhålla sig gentemot rådande upphovsrättslagstiftning. Ett av de 
vanligaste alternativa förhållningssätten får sägas utgöra Creative Commons 
och dess fria licenser. Det nationella samordningssekretariatet för 
digitalisering, Digisam (2014, 30f), förklarar dessa licenser inbegripandes 
”verk eller bild där skaparen själv har valt att inte använda det 
upphovsrättsliga skyddet, även om upphovsrätt för ett sådant verk eller bild 
ändå gäller”. Men även andra mer aktivistiska syner finns när det kommer 
till upphovsrättsliga alternativ. Copyleft är ett initiativ som enligt Lawrence 
Liang (2004, 28) syftar till att reagera gentemot en sådan lagstiftning ”by 
creating a subcultural island of freely usable and distributable works within 
the larger sea of non-free media culture”. Genom att utgå ifrån tankebanor 
beträffande fri programvara syftar man här till att även inbegripa 
digitaliserat material fritt och som allmängods på webben. Denna mediala 
ambition bidrar till ett demokratiserande förfarande, vilket Kenneth Nyberg 
(2014, 24) framhåller. 

Efter denna teoretiska överblick övergår jag nu till att diskutera 
upphovsrätt och datakulturer rörande DigitaltMuseum och UbuWeb. 

Analys 

TILLGÄNGLIGGJORT DIGITALISERAT MATERIAL 
DigitaltMuseum gör nu museernas samlingar enkelt tillgängliga för alla 
intresserade, oberoende av tid och plats. Målet är att samlingarna lättare ska 
kunna användas för till exempel studier, undervisning och bildsökning 
(DigitaltMuseum 2016a). 
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UbuWeb embodies an unstable community, neither vertical nor horizontal but 
rather a Deleuzian nomadic model: a 4 dimensional space simultaneously 
expanding and contracting in every direction, growing "rhizomatically" with 
ever-increasing unpredictability and uncanniness (Goldsmith 2001). 
 

I citaten ovan finner vi en direkt åtskillnad i tonen beträffande hur 
DigitaltMuseum respektive UbuWeb ämnar framstå. Medan 
DigitaltMuseum beskriver sitt ämbete likt ett politiskt styrdokument så är 
UbuWeb av en mer manifesterande karaktär; i kritisk-teoretisk anda 
nämnandes filosofen Gilles Deleuze och dennes rhizombegrepp.2 Detta 
följer hur webbplatserna organisatoriskt framhåller sina digitaliserade verk 
och hur förhållandet till användaren därmed ter sig.  

DigitaltMuseum syftar till att låta de anknutna muséernas utställningar 
och böcker träda fram i en digital fåra då de enlig utsago ”sällan eller aldrig 
visats för en bredare publik” (DigitaltMuseum 2016a). Sålunda handlar det 
om ett rent tillgängliggörandeprojekt ifrån svenska och norska 
kulturinstitutioners sida. Webbplatsens bestånd är uppdelat efter 
ämnesindexerade kategorier så som de muséer vari objekten finns, vilka 
utställningar de har tillhört och av muséerna genererade mappkategorier. 
Dessutom finns också bläddrande- och sökmöjligheter samt mer konkreta 
ämnesord. De museer som står till förfogande med sitt material är många, 
varför också själva beståndens slag och sorter är av varierande karaktär. 
Bland de aktörer vars urval kan beskådas finns länsmuseer liksom 
Göteborgs naturhistoriska museum, Arkitektur- och designcentrum, 
Aeroseum och hembygdsföreningar (DigitaltMuseum 2016b). Detta innebär 
att såväl digitaliserade bilder på gräddkannor från Rörstrand porslinsfabrik 
som prinsburna vapenrockar finns till beskådande på webbplatsen 
tillsammans med tillhörande deskriptiva metadata. Genom att skapa ett 
konto på DigitaltMuseum får användaren tillgång till vidare möjligheter så 
som att favoritmarkera, spara, dela, ladda ner, kategorisera och genom 
folksonomier tagga museiobjekt. För varje objekt finnes information om 
vilket museum som förfogar över det, vem som fotograferat det och vilka 
andra objekt som kan vara relaterade till det. 

Webbportalen UbuWeb är av ett annat, mer guerillaartat, 
organisatoriskt slag. Som tidigare nämnt går det att betrakta webbplatsen 
som ett förvar för olika former av avantgardekonst. Joni R. Roberts & Carol 
A. Drost (2005, 482) beskriver UbuWeb som ”a formidable online 
collection of visual, audio, and written material that is freely available for 
noncommercial, educational use”. 
Till utformningen presenteras UbuWeb som en editionsbaserad webbplats 
där förstasidan presenterar nyheter liknande blogginlägg, nya tillägg till 
avantgardearkivet, av konstnärer och intellektuella presenterade topplistor 

                                                
 
 
2 Rhizom (jordstam) är ett filosofiskt begrepp som myntades av Gilles Deleuze och Félix Guattari i 
verket Mille Plateaux (1980). ”Ett rhizom börjar inte och slutar inte, det är alltid i mitten, mellan 
tingen, ett mellan-vara, ett intermezzo.” Se Deleuze, Gilles & Guattari, Félix. 2015. Tusen platåer. I 
övers. av Gunnar Holmbäck. Hägersten: Tankekraft förlag, 49. 
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samt ett index av beståndet kategoriserat efter ämnen, medier och genrer. 
Webbplatsen presenterar en sökfunktion men formgivningen är sparsmakad 
och det stora utbudet digitaliserat material kan tyckas vara svårnavigerat. 
Som exempel på kategorier utgörs Electronic Music Resources av böcker, 
artiklar och periodika i PDF-form rörande elektroakustisk musik och 
ljudkonst (UbuWeb 2016a). Film & Video-sektionen innehåller i sin tur 
intervjuer och spelfilmer ifrån avantgarderegissörer, -konstnärer och 
intellektuella så som Marina Abramoviç, Luis Buñuel, Kim Gordon och Pier 
Paolo Pasolini (Ubuweb 2016b). Filmsekvenserna är uppladdade till 
videodelningstjänsten Vimeo och inbäddade i UbuWebs html-kod. En 
kortare beskrivning av varje digitaliserat objekt finns men däremot finns 
ingen annan metadata än den rent deskriptiva sådana som återfinns i HTML-
koden. 

Trots de båda initiativens starka åtskillnader vad gäller mission och 
organisation så tycks det finnas en samfälld användarsyn i det att 
användaren nästan på förhand förväntas att veta vad denne är ute efter redan 
innan besöket. De stora mängder data som presenteras gör webbplatserna 
relativt svåröverblickade och krävande både tid och efterforskning. I 
UbuWebs fall är detta en medveten strategi; ”we liken it to a library which 
is ever-expanding in uncanny—and often uncategorizable—directions” 
(UbuWeb 2016c). När det kommer till DigitaltMuseum är det förmodligen 
en följd av det stora omfånget material. Navigeringsmässigt är emellertid 
DigitaltMuseum klart överträffande UbuWeb, även om det förmodligen har 
sin naturliga förklaring i att projektet är sjösatt av ett konstråd medan 
UbuWeb verkar oberoende med ett flertal volontärer som arkiverar, 
indexerar och tillgängliggör webbplatsen. 

ATT STRÖMMA ELLER ATT LAGRA KONSTVERK 
Som tidigare nämnt föreligger det enligt Snickars (2010) och Fleischer 
(2014) skillnader i övergången från en datamässig lagringskultur till en 
molnkultur. Det är i denna övergång som vi finner DigitaltMuseum och 
UbuWeb. Jag har redan varit inne på hur webbplatsernas material 
presenteras och ska nu utveckla detta. Tydligast ställningstagande tar 
UbuWeb, som förkunnar att de ”[n]ever meant to be a permanent archive, 
Ubu could vanish for any number of reasons: our ISP pulls the plug, our 
university support dries up, or we simply grow tired of it” (UbuWeb 2016c). 
Som en förlängning av det föregående uppmanar organisationen användarna 
till att ladda ner beståndet till lokala hårddiskar och tar direkt avstånd mot 
den så kallade molnkulturen: ”If you can’t download it, it doesn’t exist. 
Don’t trust the cloud” (UbuWeb 2015). Häri finner vi också ett slags 
politiskt ställningstagande i det att UbuWeb är medvetna om att deras 
göromål i sina rhizomatiska utformningar inte är direkt säkra eller hållbara, 
varken juridiskt eller organisatoriskt. Men detsamma ligger i linje med 
organisationens syfte; att i ett webbförvar presentera digitaliserad 
avantgardekonst där upphovsrätten är antingen fri, bortglömd eller obrydd. 
Jag ska diskutera den juridiska problematiken närmare i nästa avsnitt men 
det är tydligt att såväl organisation som syn på ovan nämnda lagrings- 
respektive molnkultur följer den juridiska gråzon i vilken UbuWeb befinner 
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sig. Visserligen finns möjligheten att strömma såväl de film- som ljudklipp 
som återfinns i webbplatsens bestånd men ställningstagandet för 
nedladdning visar att UbuWeb söker sig vara kvar i lagringskulturen. Att 
webbplatsen inte är anpassad till läsplattor eller smartphones tydliggör detta 
ännu mer. Detta eftersom dess HTML-kod får sägas motsvara en äldre 
standard som inte är anpassad efter nyare enheter vilka i större utsträckning 
motsvarar nämnda streamingkultur.  

DigitaltMuseum får sägas befinna sig någonstans mellan lagrings- och 
molnkulturen; även om webbplatsen drar mot det senare då det i första hand 
handlar om att i en webbportal visa upp det material som museerna har 
digitaliserat. Genom att klicka på bilderna kan dessa förstoras och den 
deskriptiva metadata som framförs kan läsas direkt på sidan. Inloggade 
användare kan skapa mappar och göra egna förvar för det material som 
dessa är intresserade av. Det finns också möjlighet att genom sociala medier 
dela material för sin vänkrets och sina följare. DigitaltMuseums uttalade 
syfte om att tillgängliggöra museiobjekt för den breda massan går sålunda 
hand i hand med den enligt Fleischer (2014) nuvarande dominerande 
informationstekniska kulturen där bandbredd är mer betydelsefullt än 
lagringsutrymme. Bilder och material kan visserligen också sparas ner lokalt 
till disk men DigitaltMuseum går lika bra att besöka för den som skulle 
använda en publik dator eller inte har stort hårddiskutrymme. 
DigitaltMuseum har alltså en mer molnkulturell ambition i att låta materialet 
finnas tillgängligt online under en längre tid. DigitaltMuseums inriktning på 
en molnkulturell, demokratiserande plattform medför sålunda en 
förlängning av syftet att i bredare format nå ut med objekten. 

MED ELLER MOT RÅDANDE UPPHOVSRÄTTSLAGSTIFTNING 
Hur förhåller sig då de två webbportalerna till den rådande 
upphovsrättslagstiftningen i tillgängliggörandet av digitaliserade 
kulturobjekt? Även här går det att urskilja kontraster. Medan UbuWeb är 
drivet av ett manifestliknande syfte rörande att guerillaartat tillgängliggöra 
vad som i avantgardekonstväg tillgängliggöras kan (och inte kan) så verkar 
DigitaltMuseum på statligt uppdrag av konstråd och syftar till att som 
tidigare nämnt framhålla sina förvärv i ett nytt medium. UbuWeb är 
oberoende och upphovsrättsligt motstridande. DigitaltMuseum är 
myndighetsstyrt och opererar sålunda direkt enligt de juridiskt gällande 
lagarna. Jag ska nedan beskriva synen på upphovsrätt hos de båda 
plattformarna närmare. 

DigitaltMuseum har sin juridiska bas i att objekten hämtats ifrån 
museer och arkiv, vilka använder databassystemet Primus. De separata 
institutionerna har därigenom var för sig ansvar för att såväl 
personuppgiftslagen som upphovsrättslagen följs. Själva rättigheterna för 
publicering av materialet utgår ifrån en statlig offentlig utredning, närmare 
bestämt SOU 2009:15, bilaga 5: ”Policy och rekommendationer för 
webbpublicering och fotografi” (DigitaltMuseum 2016a). Rättigheter för 
enstaka bilder utgår sedermera ifrån Creative Commons-licenser, såvida 
materialet inte är fritt tillgängligt i public domain. Denna syn delar 
uppenbarligen DigitaltMuseum genom införlivandet av sådana licenser för 
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det material som de företräder. De har dessutom en specifik del av 
webbplatsen dedikerad åt att förklara de olika licensformerna, hur de 
används och kan återses bland de olika kulturartefakterna (DigitaltMuseum 
2016c). Det är alltså ett open access-relaterat juridiskt förhållningssätt som 
DigitaltMuseum förordar i tillgängliggörandet av sitt kulturmaterial. 

Ett mer godtyckligt förhållande till upphovsrättslagen får då UbuWeb 
sägas ha. Mycket av det material som webbplatsen tillgängliggör är skyddat 
enligt upphovsrättslag och är därför egentligen inte juridiskt möjligt att 
sprida på det sätt som där sker. Detta är emellertid en medveten strategi från 
webbplatsens sida. Rent konkret kan detsamma framhållas i ett tal av 
Kenneth Goldsmith (2012) som transkriberats och publicerats på UbuWeb, 
vari han redogör för sin bild av det perfekta samhället, Utopia: ”a world 
with no copyright, no fair use, no micropayments, no royalties, no profits, 
no losses, no attribution, no licensing, no property”. Här är det alltså inte tal 
om några skyddstider om 70 år efter upphovsmannens död förrän ett verk 
förpassas från att vara skyddat till att vara fritt. UbuWeb förordar ett fritt 
internet, vari upphovsrättslagen inte har någon plats och heller inte existerar. 
Särskilt intressant blir detta eftersom webbplatsen tekniskt förvaltas av 
flertalet amerikanska universitet, däribland SUNY Buffalo, University of 
Pennsylvania och West Virginia University (Roberts & Drost 2005, 482). 
Detta betraktande av upphovsrätten lutar snarare mot ett copyleft-
förhållande i motståndet till rättigheter till verk, vare sig det handlar om 
reproducerande, adapterande, distribuerande, utförande eller framförande 
sådana. Det hela tydliggörs i praktiken genom det arkiv av konstnärligt 
material som UbuWeb tillgängliggör fritt för allmänheten. UbuWeb är 
sålunda en lika mycket tillgängliggörande och bevarandemässig som 
konstnärlig och politisk plattform. 

Sammanfattande diskussion 
Generellt går det att tala om att DigitaltMuseum i sitt strömlinjeformade 
framträdande har anammat ett masstillgängliggörande synsätt på de 
kulturarvsartefakter som också digitaliserats enligt samma principer. Vidare 
råder en övergripande kontroll över de museala objekt som återfinns och 
som kan komma att finna nya åskådare i ett digitalt format; material 
förvärvade med offentliga medel kan sålunda sägas återfå och få förnyat 
värde. Dessutom tillgås objekten tack vare anammandet av molnkulturen; 
användaren kan bruka en publik dator och den egna datorn behöver inte ha 
stort hårddiskutrymme. De tillgängliggjorda konstnärliga artefakterna når 
sålunda en stor mängd människor från offentligt, planerat och centraliserat 
håll. 

UbuWeb karaktäriseras i sin tur av vad som benämns som kritisk 
digitalisering, i synnerhet genom det ifrågasättande av upphovsrätten som 
uppkommer i det systematiska tillgängliggörandet och spridandet av 
skyddade verk. UbuWeb får också liksom Mats Dahlström (2009, 6) 
föreskriver sägas fokusera på ett kritiskt vis kring en enskild samling och 
”göra ett medvetet och strategiskt urval ur en grupp tänkbara och mer eller 
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mindre kompletta källdokument”. Däremot har materialet inte i större 
utsträckning försetts med någon vidare mängd metadata. Metoderna rörande 
kritisk digitalisering kan också återkopplas till UbuWebs omfamnande av 
lagringskulturen. Som tidigare nämnt uppmanar UbuWeb sina användare att 
inte lita på molnet. Detta eftersom användaren då tillhandahåller sitt 
material på webbservrar vars datahantering denne egentligen inte har någon 
kontroll över. Den datahantering användaren emellertid kan kontrollera är 
den lokala, som återfinns på dennes egna hårddiskar. Därigenom kan 
användaren också mörka eventuellt brytande mot upphovsrätten. Detta är i 
sig inte optimalt, men bidrar till en kortsiktig lösning som utnyttjar juridiska 
mellanlägen och trots allt bidrar till en effektiv portal för publiceringen av 
digitaliserat kulturarvsmaterial. 

UbuWeb svarar därmed emot sitt guerillaartade arkivmässiga syfte, 
även om det i sitt aktiva tillgängliggörande av skyddat material förhåller sig 
mellan juridiska stolar. DigitaltMuseum ger emellertid upphov till en 
samtida juridiskt korrekt, tekniskt avancerad, demokratiserande plattform 
för att föra ut nuvarande museiföremål i en digital portal. Kanske är det så 
att båda initiativen är nödvändiga i sina respektive fåror och motverkar den 
ABM-mässiga eftersläpning som Dahlgren & Snickars (2009) talar om. Jag 
vill ogärna hävda att DigitaltMuseum lyckas bättre än UbuWeb, eller vice 
versa. Vad jag däremot vill påpeka är att webbaserad förmedling och 
tillgängliggörande av konst och kulturarvsmaterial på intet vis görs 
monolitiskt. Detta varken i lagringsmässiga eller upphovsrättskritiserande 
aspekter. Webben är i sig en decentraliserad nätverksmässig företeelse och 
därmed följer även tillgängliggörandeinitiativ en sådan decentraliserad 
modell, vilket också återspeglas i det material som syftas till att 
tillgängliggöras. Ambitionen följer sålunda initiativen.  

Släpar då ABM-sektorn fortfarande efter kring tillgänglighet och 
erbjudande av kulturarvsliga artefakter? I viss mån, kanske, men mycket får 
sägas ha hänt sedan 2009. Rådande tekniska förutsättningar, efterfrågan och 
upphovsrättsliga mellanlägen bidrar dock till att konst och 
kulturarvsartefakter kan uppkomma för allmän beskådan – vare sig detta 
sker centraliserat ifrån ABM-håll eller decentraliserat genom rhizomatiskt 
organiserad företagsamhet. I huvudsak vill jag enligt analysdelen ovan 
framhålla hur den teknologiska övergången från lagrings- och molnkultur 
och olika perspektiv på alternativa upphovsrättsliga förordningar påverkar 
samtida tillgängliggörandeinitiativ av kulturarvsmaterial. Det är min mening 
att UbuWeb förhåller sig till en samtid där det kunskapsorganisatoriskt är 
möjligt att distribuera viss typ av upphovsrättsskyddat material, helt enkelt 
eftersom det inte finns något liknande initiativ ifrån ett mer auktoritärt håll. 
Sålunda är det upp till enskilda individer som tillsammans med universitet 
kritiskt digitaliserar och tillgängliggör specifika, väl valda kulturella objekt 
och medier enligt utomupphovsrättsliga modeller och plattformar. Även 
DigitaltMuseum förhåller sig till samtida förutsättningar för såväl 
digitalisering som tillgängliggörande, då från ett myndighetsperspektiv där 
stora mängder material genom en visualiserande plattform kan göras 
åtkomligt i den molnbaserade webbkultur som de senaste åren vuxit fram.  
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UbuWeb och DigitaltMuseum utgör två webbaserade plattformar för 
konst, kulturobjekt och -medier som i denna brytpunkt båda samfällt 
existerar trots ett på flera plan olikartat förhållningssätt gentemot teknologi, 
upphovsrätt och åtkomst. Möjligen är det så att övergången mot en 
molnkultur bara kommer fortsätta i och med att molnserverlösningar blir allt 
vanligare både för privatpersoner och organisationer. Detta skulle i sig 
strama åt möjligheten till nedladdning av tillgängliggjorda kulturella objekt. 
Samtidigt återfinns i lagringskulturen en internetaktivistisk fåra som i sin tur 
avspeglar sig på en äldre typ av kunskapsorganisation vari individen har 
större makt över utbudet, vilket i sig får sägas innefatta aspekter kring såväl 
integritet som kritiskt tillgängliggörande. Särskilt betydande blir denna syn i 
rådande diskussioner rörande internetintegritet och en kritisk syn på vad 
som benämns som ett plattformssamhälle, där ett fåtal aktörer förfogar över 
majoriteten av internets trafik och digitala kommunikationsmetoder. I denna 
artikel är det min förhoppning att jag lyckats belysa denna disparata 
kunskapsorganiserande företeelse som vi nu befinner oss i. 
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