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Abstrakt 
 

Gamla filmer är ju kulturhistoria i visuell form och som på något sätt måste bevaras, förvaras 

rätt för att kunna utnyttjas i framtiden som historieinformerande media och till forskning.   

Syftet med denna uppsats var att få en bättre uppfattning om i vilken utsträckning gamla 

filmer tillgängliggörs vid länsmuseer och institutioner i Sverige. 

Därmed också undersöka hur man hanterar, bevarar och eventuellt efterbearbetar dessa gamla 

offentliga och privata filmer och hur respektive presentationsstrategier ser ut.   

För att få ett svar på dessa frågor, utfördes en enkätundersökning där lämpliga enkätfrågor 

skickades till länsmuseichefer, bild samt filmansvariga på 26 olika museer och institutioner.  

Resultatet blev kortfattat att några få museer har ingen hantering överhuvudtaget av gamla 

filmer. En större andel har en mycket liten hantering och efterbearbetning. I många fall 

lämnar man efterbearbetningen till någon utomstående eller accepterar de DVD-kopior man 

får från Filmarkivet i Grängesberg. Detta är helt beroende av vilka ekonomiska resurser man 

har.  

Få gör ett komplett arbete med förvaring, digitalisering och efterbearbetning, från gamla 

filmer, till genomarbetad DVD.  

Museerna har sedan en hel del varianter, på hur de tillgängliggör sitt material.  

Upphovsrätten kan många gånger begränsa tillgängligheten på ett existerande filmmaterial. 
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1. Inledning 
 

1.1.  Bakgrund 
      

I Sverige finns det en stor mängd gamla filmer som är icke-fiktiva, det vill säga som inte är 

producerade för biografvisningar, utan är gjorda av privatpersoner eller av fotografer, på 

beställning av privata personer, företag eller institutioner.  

Då menar jag filmer av dokumentär typ och inte rena privata familjefilmer.    

Sedan slutet på 1800-talet har vi använt oss av den rörliga bilden för att dokumentera 

händelser, både speciella som vardagliga, i samhället. 

Alla dessa filmer som bara ligger gömda hos företag, kommuner, föreningar, i arkiv och 

kanske främst hos privatpersoner, är en viktig del av vårt kulturarv.
1
 Med dessa filmer kan vi 

idag se hur man levde och verkade förr och även se hur samhället har förändrats. 

Det är viktigt att inte låta dessa filmer gå förlorade så att även kommande generationer kan ta 

del av detta. 

Ett första steg är att verka för att filmerna lämnas in till ett museum, som sedan ser till att de 

kommer att förvaras rätt så att de inte förstörs och går förlorade. För att de sedan ska kunna 

utnyttjas måste de överföras till en användbar form.  

Arbetet med att bevara gamla filmer har påbörjats och i Grängesberg har inrättats ett filmarkiv 

som ska: ”i dialog med forskarsamhället och kulturlivet samt efter samråd med Kungliga 

biblioteket samla in, vårda bevara och tillgängliggöra icke-fiktiv/dokumentär film som 

upptagits på filmbas, men inte är avsedd för biografvisning".
2
  

Filmarkivet i Grängesberg startade sin verksamhet 2003, först med Svensk Filmindustri som 

huvudman, och sedan under Kungliga biblioteket.  

I Grängesbergsarkivet förvaras svensk film som aldrig visats på landets biografer och dess 

främsta uppgift är att samla in kulturhistoriskt intressanta filmer, att vårda, bevara, 

katalogisera och kopiera dessa samt att tillgängliggöra dem för allmänhet och forskning.  

Insamlandet av film föregicks av en landsomfattande inventering som inleddes 2002;  

först i Dalarna, Norrbotten, Skåne och Värmland, och året därpå i Jönköpings och 

Västmanlands län och ytterligare ett år senare Hallands och Jämtlands län.
3
 

                              
1
 Hildman, Tommy, Ett kulturhistoriskt arkiv för svenska folkets filmer filmarkivet i Grängesberg, 2010,s 8 

2
 Ibid., s. 8 

3
 Jönsson Mats & Snickars Pelle [red.], Skosmörja eller arkivdokument, s.27 
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Filmarkivet i Grängesberg gjorde 2005 en pilotstudie på sitt innehav. Det fanns då, efter de 

två första åren, nästan flera millioner meter film varav en del kom från företag, museer och 

institutioner, men de flesta var hemmafilmer. Det var ett oväntat resultat, som förmodligen 

berodde på arkivregissörens löfte under en intervju på TV, våren 2004, att förse givarna med 

DVD-kopior av donerade filmer. På kort tid blev arkivet översvämmat med filmer. 

Idag accepteras bara filmer som på något sätt är unika.  

Vad skulle man då göra med så mycket material?  

Eftersom det inte fanns några studier om svenska filmer före 2005, så blev dessa privata 

samlingar en del i en pilotstudie. Studien följdes upp av fyra artiklar om hemmafilmer som 

publicerades 2008, i en antologi av analyser av de olika filmformer som lagras i Filmarkivet i 

Grängesberg. Detta förde med sig att svenska filmforskare är överens om att studier av 

hemmafilmer ger viktiga bidrag till förståelsen av filmkultur i stort .
4
  

För att kunna katalogisera filmer är det viktigt att skriva ner en dokumentation om filmen. 

I samarbete med Dalarnas museum, Statens ljud- och bildarkiv (SLBA) och Filmarkivet i 

Grängesberg har Kungliga biblioteket tagit fram Riktlinjer för dokumentation av icke fiktiv 

film och video
 
.
5
 De grundläggande uppgifterna som ska skrivas i dokumentationen är: 

 

 Titel 

 Plats 

 Tid (produktionsår) 

 Innehåll (här beskrivs innehållet i en löpande text) 

 Ämne 

 Upphovsinnehavare (filmare/fotograf om man vet detta) 

 Medverkande (om man vet detta) 

 Medietyp 

 Format  

 Löpnummer 

 

1.2.  Förförståelse 
 

Eftersom jag gör mitt kandidatexamensarbete inom programmet ”Design av Digitala Medier”, 

tänker jag lägga fokus framförallt på designperspektivet av arbetet med att överföra dessa 

filmer till en användbar form, d.v.s. till ett digitalt format.  

Med designperspektiv menar jag även arbetet med musik och ljud. 

                              
4
 Dealing with Domestic Films: Methodological Strategies and Pitfalls in Studies of Home Movies from the 

Predigital Era, s. 33 [material från internet]    
5
 Riktlinjer för dokumentation av icke fiktiv film och video, s. 4, [material från internet]    
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Designskaparen börjar sina designval redan när bilderna redigeras, de omformas i enlighet 

med en målsättning att göra dem ”tydligare” t.ex. ljusare och/eller mera kontrastrika. 

Det är ett relativt enkelt arbete som kan göras automatiskt i överföringsprogram med hjälp av 

scanners”. Detta görs t.ex. vid Filmarkivet i Grängesberg.
6
 

Det som emellertid intresserar mig mer, är designarbete som kan göras med gamla filmer, för 

att göra dem mer tillgängliga och intressanta. 

1.3.  Undersökningens relevans 
 

Enligt Mats Jönsson och Cecilia Mörner i boken Självbilder - Filmer från Västmanland. 

Forskning vid Svenska Filminstitutet filmarkivet i Grängesberg är det viktig att inte bara 

vårda, bevara och katalogisera filmerna men framförallt göra dessa filmer tillgängliga för 

allmänheten och som källmaterial för forskningen.
7
  

Att tillgängliggöra filmerna för allmänheten blir för museer och föreningar ett mycket viktig 

verktyg i deras arbete med att väcka intresse för och levandegöra historien om svenska folkets 

liv.
8
  

I samma bok säger Jönsson och Mörner att redan år 2006, fanns det enbart i filmarkivet i 

Grängesberg, cirka två miljoner meter film och som ökar ständigt.
9
  

När en film lämnats till filmarkivet får museet en DVD kopia. Den går det visserligen att göra 

kopior på men för övrigt går det inte att göra något åt den. Den är redan en färdig produkt där 

ett visst designval redan har gjorts under scannings/digitaliseringsprocessen med automatiska 

funktioner för att ge filmerna bättre skärpa och bättre ljus. 

Med min undersökning vill jag få fram att det behövs ett mer aktivt tillrättaläggande 

designarbete med alla gamla filmer för att göra dem mer tillgängliga och intressanta för 

allmänheten.  

Detta innebär att filmmaterialet kan bearbetas till en produkt som kan användas i olika syften.  

Dessutom kan mina resultat leda till vidare forskning kring denna bearbetning samt 

efterföljande bevaring . 

För att nämna ett exempel på ett sådant arbete, så skänktes redan 1982 till Dalarnas museum 

över 500 filmer av den lokala filmaren Sven Nilsson.
10

 Först har några av dem visats i 

Dalarnas museum med en för dem avsedd projektor.  

                              
6
 Ibid., s. 9-10 

7
 Jönsson Mats & Mörner Cecilia, Självbilder – Filmer från Västmanland . Forskning vid Svenska Filminstitutet 

filmarkivet i Grängesberg 2006, s 7, KFS i Lund AB  
8
 Hildman, Tommy, 2010, s 8.. 

9
 Jönsson Mats & Mörner Cecilia 2006,, s. 7. 
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Men hade man fortsatt så skulle filmerna snart gå sönder då de är gamla och mycket delikata. 

År 2005 började Dalarnas museum i samarbete med ett lokalt företag och Film I Dalarna i ett 

EU-projekt CDI (Centrum för digital interpretation) överföra filmerna till digitalt format och 

gjorde DVD- produktionen Falukrönika I.
11

 Hela produktionen innehåller olika filmer gjorda 

under hela 1900-talet med scener från kända platser i Falun.
12

 

Sedan dess har Dalarnas museum fortsatt att göra DVD- produktioner också med andra gamla 

filmer. Till exempel så har de sammansatt en 40-tals, en 50-tals, en 60-tals, och sist en 70-tals 

film om Falun. Alltså delar av olika filmer, ibland även av olika fotografer, har sammansatts, 

kompilerats, till nya längre filmer även delvis med nytt ljud.  

Dessa filmer säljs sedan med stor framgång på museet, webben, i bokhandeln och vid olika 

kulturella evenemang. För att ytterligare kunna marknadsföra dessa filmer har ansvarig för 

Dalafilmprojektet på Dalarnas museum, ständig kontakt med lokala butiker som säljer 

filmerna.
13

  

Dessutom har Dalarnas museum gjort DVD- produktioner om andra städer och orter i länet 

som t.ex. Rättvik, Svärdsjö, Gagnef, Ludvika, osv.
14

  

Detta är ett bra sätt att sprida kunskap om Falun och Dalarnas historia, men även att 

marknadsföra världsarvet Falun.
15

  Dessa filmer har blivit enormt populära. 

 

Att kunna bevara och använda hela denna filmskatt som finns i våra lådor, skåp och kanske 

främst i museer, innebär naturligtvis en hel del arbete och resurser. Det arbete som Dalarnas 

museum lägger ner på att tillgängliggöra gamla filmer, är det hitintills mest avancerade och 

utvecklade arbete som genomförs bland Sveriges museer och det har för mig blivit en positiv 

utgångspunkt. 

Jag vill därför ta reda på vad som händer med gamla privata och offentliga filmer i andra 

länsmuseer och andra liknande institutioner runt om i Sverige. 

 

Mitt intresse kring denna fråga kommer i från att jag i en tidigare kurs på Högskolan Dalarna 

har skapat en DVD i samarbete med Dalarnas museum, som innehåller en kort 

dokumentärfilm som jämför utemiljöer längs Faluån från förr och nu.  

                                                                                           
10

 Mörner, Cecilia, Sven Nilsson revisited: Från nationell moderniseringsambition till lokalt kulturarv. 2007, s 3, 

NordMedia  . 
11

 Ibid., s. 9. 
12

 Dalafilm, [material från internet] .  
13

 Ibid    
14

 Ibid 
15

 Mörner, Cecilia, 2007 s 4. 
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Denna film innehåller ett antal filmer som min morfar och hans bror hade gjort från 1940- 

talet i svart-vitt och från 1960-talet i färg, samt mina egna jämförande filmer.   

Detta arbete var för mig mycket givande då jag fick använda mig av mina kunskaper från 

studier i ”Design av digitala medier”. Filmen som färdig produkt, gav också en helt annan 

dimension åt morfars gamla filmmaterial och kommer föhoppningsvis att visas på Dalarnas 

museum.  

Jag kunde applicera mina studier i design och kunde med hjälp av olika program, (se under 

bilagor ”Enkät” fråga 8 ) avsevärt förbättra de gamla filmerna och klippa ihop dessa med 

mina egna nytagningar och lägga på musik och ljud. 

 

Att göra gamla filmer tillgängliga för allmänheten blir ett ytterligare sätt att sprida kunskaper 

om historiska händelser. Med rätt designval kan man få en gammal film att ”agera” i olika 

riktningar. Min undersökning kan vara grunden till ett större användningsområde av dessa 

filmer inom museiverksamheten. 

1.4.  Syfte och frågeställning 
 

Mitt syfte med denna uppsats var att få en mer detaljerad uppfattning om vad som händer med 

det gamla filmmaterialet, hur det förvaras, om och hur det bearbetas, med vilka program, ända 

fram till en användbar Dvd eller dylikt, som kan visas eller säljas.  

Jag vill alltså generera relevant kunskap om grundläggande arkiveringsstrategier och 

arkiveringsscenarios kopplade till nya digitala arkiveringstekniker och 

presentationsmöjligheter i Sverige. 

  

Mer specifikt vill jag få fram dessa svar: 

 

 Vilka arkiveringsstrategier tillämpas? 

 Till vilken grad görs media tillgänglig
t?
 

 Till vilken grad designas/omformas filmmaterialet genom olika 

arkiveringsstrategier till ”presenterbar” form? 

 Till vilken grad tillåts människor göra designval under denna omformning? 
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1.5. Tidigare forskning  

Gamla filmer har en gång skapats med ett visst syfte. Det fanns en tanke i huvudet på den som 

filmade. Allt från en enkel ide om att bara dokumentera en händelse eller en miljö till en mera 

genomarbetad, designad film. Filmerna hade sitt budskap som fungerade på den tiden. 

Att idag föra över gamla filmer till DVD utan att göra annat än att ”piffa upp” dem lite rent 

tekniskt, räcker det? Är budskapet fortfarande så aktuellt, meningsfullt, att det intresserar 

dagens publik i den form som det presenterades då? Vad bör man tänka på innan man sätter 

igång med sitt gamla filmmaterial (förutom det rent tekniska)?  

Denna uppsats handlar om dessa faktorer, det vill säga förvaring, digitalisering och 

återanvändning av gamla filmer. Sådant förfarande innebär att originalmedia kan erhålla nya 

meningsdimensioner då gammal men digitaliserad (och kanske aktivt bearbetad) media möter 

en ny publik, med andra behov än den ursprungliga användaren/publiken. Som ett exempel på 

en akademisk diskurs kring en sådan transformering vill jag här nämna Tyrone Martinssons 

avhandling: Photographic Archaeology and Nils Strindberg’s Photographs from the Andrée 

Polar Expedition 1896-1897. När lämningarna efter den misslyckade Andrée-expeditionen 

mot Nordpolen 1897 hittades 1931, fann man 93 fotografier/ negativ, tagna av Nils Strindberg 

under den långa isvandring som följde på luftballongen Örnens haveri. Dessa negativ som 

under 34 år på isen och under senare förvaring i arkiv, inte hanterats på bästa sätt, har genom 

ny teknologi kunnat rengöras och bearbetats digitalt vilket har lett till att mycket mer 

information fanns att hämta ur dem, än vad som framkom under 30-talet.
16

 Också negativ som 

ansetts som totalt förstörda och oanvändbara gick att rädda och gav då ny information om 

expeditionen. 

Det gjordes två digitaliseringar, en version i gråskala samt en i RGB skala.
17

 Dessa gav ett 

resultat över alla förväntningar. Mer värdefull information kom fram och negativen fick ”nytt 

liv” när det gäller kvaliteten på kontrast och fokus som hade försvunnit i bilderna från 

trettitalet och av vilka en hel del blivit hårt handretuscherade. Men detta ”nya liv” innebar 

också att gamla ”sanningar” var tvungna att förkastas, vilket i sin tur bidrog till att berättelsen 

om Andrés luftfärd ändrades vilket fick direkta konsekvenser för hur denna berättelse 

mediterades i museisamlingen på Gränna museum och Polarcenter. 

                              
16

Martinsson Tyrone, Photographic Archaeology and Nils Strindberg’s Photographs from the Andrée Polar 

Expedition 1896-1897  ,2003, s,.50 
17

 Ibid., s. 53 
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I boken Det förflutna som film och vice versa: om medierande historiebruk skriver Pelle 

Snickars och Cecilia Trenter att förmedlandet av vad som har hänt i de förflutna med rörliga 

bilder, på film, på digitala medier eller TV, har blivit allt viktigare för de flesta människor för 

att lätt förstå och lära känna sin historia.
18

 Gamla journalfilmer visar och förmedlar historia på 

ett helt annat konkret sätt gentemot en händelse som berättas med ord.
19

  

Dessutom sätter den rörliga bilden en realistisk prägel på en historisk händelse och hjälper oss 

att utvidga vår uppfattning av det som har varit och förstå förändringar i vårt samhälle.
20

  

Så man kan fråga sig varför gamla filmer inte använts tidigare som historiska källor, eftersom 

film funnits i över 100 år och har ett stort historieförmedlande potential.
21

  

 I samma bok skriver Malin Wahlberg om begreppet” kompilation”. Att använda sig av ljud 

och bildsekvenser från olika källor (både från privata och offentliga källor) kallas för 

”kompilation” inom dokumentärfilmen.
22

  

Ett allt större intresse för vanliga familje/amatörfilmer, s.k. ”Home movies”, har börjat dyka 

upp i den akademiska litteraturen om dokumentärfilm.  

Dessa filmer har ofta en socialskildrande aspekt som utgör ett betydande historiskt 

källmaterial. Det är filmer som är inspelade med 8 mm, 9,5 mm 16 mm, super 8, eller nyare 

videokameror.
23

  

Men för att göra en snabb tillbakablick i tiden så är metoden att göra film av redan 

fotograferat och filmat material mycket känt inom filmhistorien.
24

  

Redan 1927 gjorde Esfir Shub filmen Romanovdynastins fall med klipp från tsarfamiljens 

privata filmer som kontrasterades med klipp ur aktualitetsfilmer från samma tid, 1914-1917. 

Eftersom hon gjorde filmen på uppdrag av Sovjetiska staten blev de förklarande 

mellantexterna ett klart politiskt budskap som förklarade varför den ryska tzarfamiljen måste 

elimineras.
25

 Redan då kunde man alltså utnyttja gamla privata dokumentärer till ett annat 

syfte än det ursprungliga, vilket är huvudsyftet med min uppsats. 

Ett annat exempel på en kompilationsfilm är Fritt fall (produktionsår 1996) av den ungerske 

konstnären och dokumentärfilmaren Peter Forgács.
26

  

                              
18

 Snickars Pelle & Trenter Cecilia, Det förflutna som film och vice versa : om medierande historiebruk, 2004, s 

8 
19

 Ibid., s. 8. 
20

 Ibid., s. 14. 
21

 Ibid, s. 14 
22

Ibid., s. 143 
23

 Ibid., s. 146 
24

 Ibid., s. 146 
25

 Ibid., s. 147 
26

 Fritt  fall, 1996[material från Internet] 
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Filmen bygger på amatörfilmer av den judiske, filmaren och musikern György Petö som 

gjorde 8mm filmer från 1938 till 1945.
27

 De handlar om György Petös och hans vänners 

vardagliga liv i staden Szaded.
28

  

Forgács har bearbetat scenerna med klipping, påläggnig av färg, ljus, förklarande text och 

ljudsättning med ljudeffekter och musik samt en berättande röst. Han har alltså förvandlat de 

stumma, svart-vita amatörfilmerna till en berättelse som hänger ihop i tid och rum från ett 

vanligt liv 1938, fram till förintelsen 1945.
29

 

Musiken har en viktig funktion i filmen, med att förstärka scenerna. Här har Forgács 

sammanarbetat med kompositören Tibor Szemzö.
30

 Han har också fått med det officiella 

historiska skeendet genom att lägga in arkivbilder och inspelade radiotal.  

Med att presentera ett tidigare okänt filmmaterial på detta sätt, har Forgács med filmmediets 

affektiva uttrycksmedel lyckats få oss att i filmen Fritt fall leva oss in i familjen Petös 

ödesmättade liv och att känna empati för dess historia.
31

 

På detta sätt kan man arbeta med alla gamla filmer. Därmed menar jag inte att det måste göras 

biograffilm av alla gamla filmer, men de kan sammansättas och bearbetas, utan större 

svårigheter, till längre filmer för att nå ett visst syfte t.ex. att skildra någon lokal historisk 

händelse eller utveckling o.s.v. 

 

 En annan intressant uppsats är The Digital Emergence of a New History: 

The Archiving of Colonial Japanese Documentaries on Taiwan  av  Yu-lin Lee,   

National Chung Hsing University, Taiwan. 

I denna uppsats undersöker författaren den senaste restaureringen till digital form av 

dokumentärfilmer som producerades under den japanska kolonialtiden.  

Han syftar till att finna relationen mellan den digitala arkiveringen och uppbyggandet av ett 

förnyat historiskt förflutet. Yu-lin Lee hävdar att de digitala versionerna inte bara är enkla 

kopior eller reproduktioner av de ursprungliga filmerna, utan arbetet med digitaliseringen 

fungerar som en ny teknik för minnet vilket skapar ett ”okroppsligt” utrymme, en ny gräns 

som han kallar för en "digital arkivyta " där arkiv möter det virtuella förflutna.  

                              
27

 Snickars & Trenter, 2004, s. 155 
28

 Ibid., s. 156 
29

 Ibid., s. 157 
30

 Ibid., s. 159 
31
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Alltså konkret blir dessa digitaliserade filmer tillgängliga för sina tittare genom DVD och 

Internet efter en process av komposition och redigering. Vi får en annan förståelse för det 

historiska förflutna istället för den som de dokumentära originalfilmerna gav. 

Yu-lin Lees uppsats syftar inte bara till att visa hur digital arkivering kan uttrycka eller skapa 

en ”ny” historia, utan undersöker också idén att detta bevarandeprojekt kan bli en verklig 

"etisk" händelse.
32

 

Enkelt sagt så är det en läkande process för både film och människor.  

Filmoriginalen räddas från förstörelse och människornas psykologiska sår orsakade av 

kolonialt förtryck, helas i och med att filmen visas i en mer sanningsenlig form istället för den 

gamla Japanska glorifierande kolonialversionen.
33

 

 

I sin utredning Bevara dokumentärfilmens kulturarv, på Kulturdepartementets uppdrag, 

skriver Bengt Nyström angående bevarandet samt tillgängliggörandet av icke-

fiktiv/dokumentär film för framtiden, att dessa filmer, kan vara av många olika slag. Men i 

stort sett alla skildrar verkligheten och är av stort kulturhistoriskt värde i framtiden.
34

   

1.6.  Nyckelbegrepp 

   Icke-fiktiv film  

 
Icke-fiktiv- dokumentär film bygger på dokumentation, fakta, ”realism” och miljöskildringar.  

(Fiktiva filmer är istället mestadels skildringar och iscensättningar med en uppdiktad story 

som ibland också kan ha sitt ursprung i verkligheten.)  

Sedan 1920-talet användes korta dokumentärfilmer inom olika organisationer som i 

folkbildningar och i skolor för undervisning gjorda av Svensk Filmindustris (SF) 

kortfilmsavdelning.
35

 Med detta började även andra organisationer som myndigheter, 

försvaret, industrier samt hembygdsrörelser beställa korta dokumentärfilmer. 

Redan då väcktes intresset att dokumentera gamla seder och bruk på väg att försvinna 

speciellt inom hantverk och lantbruk.
36

  

Med teknikutvecklingens framgång producerades allt mer turistfilmer, lantbruksfilmer, 

hembygds-, stads- och folklivsskildringar, samt industrireportage men även filmer som 
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användes med propagandasyfte. Nyström påpekar att alla dessa filmer som finns dels på 

35mm film men speciellt på 16mm film, är mycket viktiga samhällsdokument som berättar 

om det svenska samhället under 1900-talet.
37

 

 

Med nyare och lättare teknik som 8mm kameror, ökade dokumentärskildringen mer och mer, 

främst inom den privata sektorn. Videokamerorna gjorde det ändå lättare för privatfilmarna. 

Men det medförde snart problem, då videobandsmaterial åldras snabbt och är svårare att 

bevara än film.
38

 

Sedan, i förbigående, kan man kanske nämna dagens HD kameror.  

De finns ju t.o.m. i telefoner och har medfört att nästan alla människor, med tillgång till dessa, 

filmar och skickar sin film till någon per telefon. Eller så tar man ut minneskortet ur sin 

kamera, sätter det i sin dator och med hjälp av olika program så klipper man, regisserar och 

sprider filmen snabbt vart man vill i hela världen. Dessa fanns inte när Nyström gjorde sin 

utredning. De är heller inget som berör min frågeställning. Men HD kameror kan användas 

för att privat kunna filma av sina gamla filmer medan de projekteras på duk. Kvaliteten blir 

inte så bra men det blir acceptabelt och kostnaden blir betydligt lägre.      

 

Enligt Nyström finns det fortfarande en stor volym äldre dokumentärfilm som fortfarande inte 

är säkrad för framtiden.
39

  

Från och med 1920-talet finns det ett stort antal filmer på 16 mm och från 1930-talet kom film 

även på 8 mm. Mycket värdefulla filmer för att belysa det svenska samhället under 1900-talet 

och som behöver bevaras inför framtiden.
40

 

Detta gäller speciellt de, som från 1930-talet blev allt vanligare och som idag har ett stort 

etnologiskt och kulturhistoriskt värde. 

Celluloidfilm 

 

Om dessa privata- eller amatörfilmer förvaras på fel sätt finns det stora risker att de med tiden 

blir förstörda. Tekniskt sett är materialet i en filmrulle gjort av celluloidfilmbas eller 

acetatfilmbas vilket innebär att materialet bryts ner på grund av förändringar i dess kemiska 

struktur.  
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Felaktig förvaring och okunskap om detta gör att det sker snabbare. Filmen är dock ett 

material som lever och krymper med tiden. Detta innebär att äldre filmer inte kan köras på 

projektorer, om nu sådana överhuvudtaget finns längre.
41

 

Många äldre 35-mm filmer före 1957 är gjorda av cellulosanitrat.  

Detta material är självantändande från 35-40 grader och kan i värsta fall explodera samt ge 

ifrån sig giftiga nitrösa gaser.
42

 De kräver en speciell förvaring.   

Detta innebär att filmerna ska förvaras i ett kylt rum, med en temperatur under +6 grader och 

med 35 % relativ luftfuktighet.
43

 Det viktigaste är att filmen ligger mörkt och kallt, med en 

jämn temperatur.  

Gamla originalförpackningar av filmer innehåller järn som kan rosta. För att undvika detta är 

det lämpligt att förvara filmen i polyetenpåsar (fryspåsar) och i rostfria kartonger. 

På detta sätt har film på filmbas som bevaras under dessa optimala förhållanden en livslängd 

på flera hundra år. Det kan jämföras med VHS-kassett som har en betydligt kortare livslängd, 

i värsta fall bara 5- 15 år. 

Digitalisering 

 

Digitalisering, datorisering av objekt, är ett begrepp som innebär att material av skilda slag, i 

vårt fall filmrullen, konverteras till siffror för att kunna bearbetas i dator.
44

  

Olika värden och signaler som ljud, bild eller text omvandlas till de binära värdena ettor eller 

nollor, dessa kallas för bits, och lagras i den formen. Digitaliserat bildmaterial är lättare att 

tillgängliggöra och kan överföras till olika redigeringsprogram för att sedan kunna bearbetas 

till lämpligt filmformat.  

Att kunna bevara originalet intakt är också en orsak till digitalisering. Men innan filmen 

digitaliseras måste den rengöras och eventuellt lagas i gamla dåliga skarvar för bästa resultat. 

Har man väl digitaliserat en film så behöver inte originalet utstå mer hantering och kan 

bevaras och förvaras på bästa sätt. Förs sedan det digitaliserade materialet över på en 

hårddisk, så går det att bearbeta vidare med ett redigeringsprogram. 
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Redigeringsprogram 

Bilddesign 

 

Man kan se ett videoredigeringsprogram som ett verktyg som används för att ordna bilder 

(filmklipp) till en meningsfull sekvens med visuellt sammanhang och flöde.  

Med ett redigeringsprogram man kan stuva om, lägga till, och ta bort filmklipp hur man vill . 

Det kallas för icke-linjär redigering.
45

  

Dessutom kan man bearbeta filmklippen på olika sätt med t.ex. borttagning av ljusblinkar, 

ränder, streck, ludd, skakningar, suddiga kanter, format, färgpåläggning eller borttagning av 

färg, ändring av ljusförhållanden osv.  

I dagsläget finns det många olika videoredigeringsprogram ute på marknaden, från billigare 

till dyrare och mer professionella redigeringsprogram.   

Om man väljer ett mer professionellt redigeringsprogram har man flera funktioner och 

därmed större möjligheter att kunna skapa en bättre film. Några av dessa program är Adobe 

Premiere, Avid Media Composer och Final Cut. 

Sedan finns det från Grass Valley Edius, Sonys Vegas Pro, till mer ekonomiska 

redigeringsprogram som Pinnacle Studio. 

För att lära sig hur man använder dessa program finns det många bra tutorials på 

programvarans hemsida eller också på Youtube.  

 

Ljuddesign 

 

På samma sätt går det att lägga på eller förbättra ljudet. I videoredigeringsprogrammen finns 

ofta audiofunktioner. 

Om man vill behålla de eventuella ljud och/eller den ev. musik som redan finns så går det att 

ändra, förtydliga, ta bort missljud, brus o.s.v. ungefär som med bildmaterialet. Sedan går det 

dessutom att lägga till nytt ljud, tal, eller musik tillsammans med det som redan finns. I boken  

Ljudbild eller synvilla? - en bok om filmljud och ljuddesign ger  Klas Dykhoff  en definition 

av filmljud. Dessa ljud består av dialog, atmosfärljud, ljudeffekter och musik. Atmosfärsljud 

avser långa ljud såsom vindsus, trafikbuller, vågskvalp och fågelkvitter. Ljudeffekter syftar på 

korta ljud som smällar, dörrgnissel, förbipasserande fordon o.s.v.
46

. 
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Om man har ett nytt ljudmaterial och vill anpassa det till filmens tidsepok och göra det t.ex. 

lite ”gammaldags” behövs det ett mer avancerat ljuddesign-program. 

Samma resonemang kan göras här som med videoredigeringsprogrammen.  

Det går att använda allt från dyrare och mer professionella redigeringsprogram som WaveLab,  

Pro Tools, Adobe Audition, Sound Forge, till mer ekonomiska som Audacity och Cool edit 

pro osv. 

Det handlar om vilken kvalitetsnivå man vill uppnå med arbetet, vilken kompetens 

medarbetare har, samt kanske först och främst de ekonomiska resurser man har tillgång till.  

Authoring 

Authoring är en process för att lägga till grafik och interaktivt innehåll till en audiovisuell 

DVD. Detta kan innefatta en öppningslogotyp, huvudmenysida, index, eller scenval. 

Den kan också innehålla ljudalternativ såsom två-kanals stereo eller 5-kanaligt surroundljud, 

flera videoformat, och andra funktioner. Authoring används för audiovisuella DVD-skivor 

och inte för musikskivor.
47

 

Några av dessa program ute på marknaden är t.ex Adobe Encore, DVDit pro HD.  

Eftersom dessa program är ganska dyra och kräver en hel del teknik och kunskap föredrar 

man ofta att anlita ett externt företag. 

2. Metod och material 
 

Utifrån min frågeställning valde jag att använda mig av en konventionell kvantitativ metod 

(enkät) men i avsikt att också kunna samla in kvalitativ data i form av relevant beskrivande 

information.   

2.1 Utformning av enkäten 

 

Valet att använda mig av enkätundersökning är av praktiska skäl. Eftersom det handlar om 26 

olika museer och institutioner runt om i hela Sverige har jag valt att skicka en enkät via e 

post. Det var många frågor att ta upp per telefon. Istället kunde respondenten själv välja 
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lämplig tidpunkt för att besvara enkäten.  På så sätt blev det enklare både för respondenten 

och för mig. 

Vid min förfrågan om enkätundersökningen skrev jag: 

Svaren som ni delger mig i denna korta enkät kommer att hanteras helt konfidentiellt i 

enlighet med strikt vetenskaplig praxis. I uppsatsen kommer ingen informant kunna 

identifieras. Jag garanterar er anonymitet.
48

 

Detta enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom den humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningen (2002), Informationskravet.
49

 

  

Denna enkät behandlar många tekniska frågor kring arbetet med gamla filmer men tar även 

upp frågan om hur viktigt är det att använda dessa filmer som ett historiskt dokument och att 

göra den tillgänglig och ”användbar”.   

2.2. Insamling av empiri 

 

När det gäller urvalsgrupp till min empiri, vände jag mig till ansvariga inom bild och 

dokumentationssamlingar samt till länsmuseichefer.  

Enkäten skickades via e-post till alla Sveriges länsmuseer samt till Filmarkivet i Grängesberg 

och till Nordiska Museet i Stockholm.  

Som avgränsningar i min undersökning valde jag att fokusera på filmer av dokumentär typ 

som är av allmänt intresse för museet ur ett historiskt perspektiv.    

2.3. Metodkritik 
 
I och med att jag skickade min enkät med e-post tog det lång tid innan alla svar kom in, vilket 

fördröjde min uppsats rejält. Men eftersom jag var angelägen att få in alla svar fick jag 

acceptera det. Jag har utfört denna studie utifrån en viss förståelse kring designarbete och dess 

påverkan inom området digitala medier, så det finns en viss risk att jag själv har styrt 

informanternas svar och beskrivningar som rör detta ämne i och med att frågorna är 

formulerade på ett visst sätt. Frågan blir då om informanterna själva har varit medvetna om 

vissa designval, eller om de då har blivit varse om detta då de försökt svara på mina frågor.  

Däremot så måste här påpekas att de flesta frågorna i enkäten är formulerade på så vis att 

tolkningsmöjligheterna skall vara begränsade, jag har varit noga med att inte använda termer 
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som kan misstolkas, detta gäller då inte den sista frågan som är av mer reflexiv och kritisk 

karaktär. 

3.  Teori  
 

Denna uppsats handlar om förvaring, digitalisering och återanvändning av gamla filmer. 

Sådant förfarande innebär att originalmedia kan erhålla nya meningsdimensioner då gammal 

men digitaliserad (och kanske aktivt bearbetad) media möter en ny publik, med andra behov 

än den ursprungliga användaren/publiken.  

Ett sätt att belysa och konkretisera sådana meningstransformationer är att analysera dessa 

utifrån nutida semiotisk teori.   

Ett sådant semiotiskt teoretiskt ramverk om meningsskapande återfinns i Multimodal 

discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication av Kress Gunter och 

Theo Van Leeuwen. Författarna erbjuder här teoretisk förståelse kring hur man kan definiera 

meningsskapande element/utrycksmöjligheter inom en multimodal kontext. Det handlar om 

de fyra olika meningsskapande nivåerna i en produktionskedja som samverkar och bygger 

upp ett multimodalt kommunikativt objekt. Dessa nivåer beskrivs som diskurs, design, 

produktion och distribution.
50

 I denna uppsats är det relevant att belysa alla dessa nivåer, då 

efterbearbetning av en befintlig bild eller film kan förmedla en designintention som även 

påverkas av den specifika verktygsinteraktionen i ”produktionen” samt situationen som ramar 

in efterbearbetningen (”diskursen”) och själva distributionen och/eller förpackningen av det 

mediala objektet.  

Att skapa mening/betydelse åt någonting, är enligt gammal traditionell lingvistisk 

redovisning, något som görs en gång. Men dagens multimodala resurser, används för 

meningsskapande i varje tecken, på alla nivåer och på alla sätt.  

Med detta som utgångspunkt, skriver Gunter Kress och Theo Van Leeuwen om de fyra nivåer 

som samarbetar till och bygger upp en meningsfull, multimodal kommunikation (t.ex. en 

film) i den moderna multimediala världen.  

Den första nivån är diskurs. Diskurs är en socio-kulturellt uppbyggd kännedom av 

verkligheten. I diskursen ingår allt från vem som är engagerad i projektet till vad och varför 

man ska göra si eller så. Men det handlar även om att kunna ge förslag, göra utvärderingar, 
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tolkningar och legitimeringar.
51

 En diskurs ska leda fram till ett lämpligt alternativ till en 

produkt/film som ska vara meningsfull för användaren. Diskurs är jämförelsevis oberoende 

från genre, metod och en aning även från design.
52

 Diskurs görs med tal eller skrivs i en eller 

annan form och är en semiotisk produkt. 

I nästa nivå kommer designen av vad man har kommit fram till på diskursnivån.   

Enligt författarna står designen halvvägs mellan innehåll och uttryck.  

Detta innebär att design kan vara olika sätt att genomföra det som har kommit fram i en given 

kommunikationssituation.
53

 Med design går det att påverka mottagare att vilja ha en 

produkt/film genom att anpassa den till deras behov och därmed alltså göra den meningsfull 

för dem. Någon gång kan det vara lämpligare att lämna meningsskapandet åt sidan och istället 

anknyta till mottagares smak, behov av, fashion - eller ekonomiskt värde.
54

 

Design kan vara traditionell eller innovativ och banbrytande. När det gäller designarbete med 

gamla filmer går designstadiet och produktionen ihop.
55

 

Efter design-nivån kommer produktionen. Författarna definierar produktion som en 

överföring i materiell form av semiotisk produkt eller händelse, som resulterar i en form av 

prototyp. Denna form ska fortfarande "transkodas" till en annan form för 

distributionsändamål.
56

 

Produktion är alltid fysiskt arbete, mänskligt eller maskinellt, med att överföra den designade 

idén till produktion. Fysiskt arbete där man använder kroppens sensoriska sinnen, speciellt till 

medieproduktion.
57

 Det gäller att välja rätt material, rätt färg och rätt ljud osv. för att den 

diskuterade och designade produkten ska bli meningsfull för mottagaren.  

Snart kommer ett av många bilförsäljningsargument vara att en bildörr, när den stängs, ska 

låta på ett meningsfullt och behagligt sätt och inte helt mekaniskt och tråkigt.
58

 

Vad har det med produktion av gamla filmer att göra? Jo, när man t.ex. ska ljudlägga eller 

förbättra existerande ljud, gäller det att även där lägga på ljud som är meningsfulla, som ger 

den rätta känslan.  

Den sista nivån är distributionen. Med distribution menas den tekniska konverteringen av 

produktionsresultatet till reproducerat, inspelat material (t.ex. digitala inspelningar) och/eller 
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distributionssystem (t.ex. TV, webben, radio).
59

 Distributionsteknik handlar om att kunna 

bevara och överföra originalet (produktionsresultatet) i så perfekt skick som möjligt så att 

mottagaren upplever den som meningsfull. Det gäller också kunna utnyttja så många 

distributionskanaler som möjligt för att nå fram till mottagaren. 

Ju längre in i den digitala media-eran vi kommer, desto mer utökas integreringen mellan 

produktion och distribution.
60

  Speciellt blir denna integration relevant då konsumenter 

numera till allt högre grad distribuerar video som råmaterial på t.ex. YouTube. 

Varje nivå medför olika människor med olika kompetenser som till exempel experter på 

området inom diskurs, manusförfattare inom designen och så vidare. Dessa experter måste 

kunna ha en inblick i varje föregående och efterföljande nivå.
61

  

Allt detta gäller förstås framförallt i större produktioner, men går också att tillämpa när man 

ska digitalisera en gammal film eller klippa ihop flera korta gamla filmer till en längre film 

eller välja korta filmklipp ur många gamla filmer 

När det gäller min uppsats är det otvivelaktigt design-nivån som är viktigast, följt av 

produktionen.  

Förr när det existerade endast monomodalitet, hade kompetenta personer var och en sitt yrke 

och en enda arbetsuppgift som t.ex. i mass- medieproduktionen.  

Reportern rapporterade, fotografen fotograferade, textredigeraren redigerar text, 

bildredigeraren bild, typografen satte texten o.s.v. Varje arbete hade sina tydliga gränser.  

I detta sammanhang sågs inte design som nödvändig, för det fanns regler för hur allt skulle 

vara och designen underordnades dessa regler.
62

 

Idag är design i förgrunden och alla dessa yrken och regler under omvandling eller helt 

försvunna. Nya yrken uppstår. De arbeten som det förr behövdes en mängd olika 

yrkeskategorier för att åstadkomma, kan med dagens digitala teknologi utföras av en enda 

person. Denne kan utföra hela den multimodala produktionen själv.  

Tidningsexemplet från ovan har i dagens multimediala samhälle koncentrerats till reportern 

som tar sin digitala kamera, eller t.o.m. bara sin smartphone, åker iväg och filmar/fotar/spelar 

in sin intervju. Han måste alltså kunna komponera/designa bilder som en fotograf. Sedan för 

han över allt till sin dator och skriver artikeln med rubriker och text och bilder.  
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Sedan designas artikel och bilder in på en tidningssida så att den tillsammans med eventuella 

andra artiklar fångar läsarens intresse.  

En enklare del av designerns arbeten är att förbättra färg och ljus. Men det finns också redan 

programvaror som helt automatiskt kan göra en gammal film bättre färgmässigt och 

ljusmässigt under scanner processen. 

Design har fått en allt mer central roll i våra liv. Den finns överallt runt omkring oss, påverkar 

oss medvetet eller omedvetet i våra dagliga val. 

Vi lever i en ny era av design.
63

 Ännu kan den inte skapas enbart av datorer. Det behövs 

fortfarande människans erfarenhet, fantasi och skaparlust. Själva designprocessen omformas, 

utvecklas och får nya användningsområden i takt med den digitala utvecklingen.
64

.  

 

Denna designfokusering innebär i praktiken att gamla filmer ofta måste designas om för att 

passa ändamålet. 

Som redan nämnts under diskussionen ovan, gällande designnivån, måste designern veta 

vilket budskap filmen ska ha, till vem den riktar sig, vilket typ av språkbruk skall används för 

att nå fram till mottagaren, o.s.v. Hur man bör gå till väga för att nå fram till användaren 

redovisade Klaus Krippendorff  redan 1994, i rapporten Design : a discourse on meaning ; a 

work book.  

Krippendorff framhåller produktsemantik som den rätta grunden för designer.  

Han tar upp vilka kunskaper en designer måste skaffa sig för att skapa en meningsfull 

produkt/film för en viss typ av målgrupp/användare. En designer måste känna till användarnas 

”värld” språkligt, socialt, kulturellt för att lyckas med sitt uppdrag.
65

  

En produkts/films utformning kan ha väldigt annorlunda betydelser i olika kulturer, sociala 

grupper, eller hos individer och i varierande sammanhang.
66 Designen måste vara meningsfull 

för användarna/mottagarna och därmed vara anpassad efter deras behov i deras kontext, för att 

den ska överleva, det vill säga, kunna utformas rätt, produceras, distribueras, användas, 

underhållas, osv.
67

  

Verbala värderingar gör det möjligt att föreställa sig hur människor vill använda/använder 

sina produkter/filmer. Att lyssna på vad människor säger att filmer betyder för dem, vad 
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människor förväntar sig av filmer, vilka känslor filmer framkallar osv.  ger en viktig inblick i 

hur människor interagerar och hur de vill interagera med filmer.
68

   

Med att bygga upp ett gränssnitt som kopplar ihop användarens behov och det aktuella 

bildmaterialet i filmen får designern den rätta utgångspunkten för hur filmen skall designas 

om, för att bli meningsfull för de avsedda användarna.
69

 

4. Resultat och analys 
 

I detta kapitel kommer jag att presentera och analysera svaren jag fick från 22 länsmuseer 

samt från Filmarkivet i Grängesberg. 

4.1.  Insamling och bevaring av gamla filmer 
 

Första frågan jag ställde var: ”Har ni en verksamhet inom museet som samlar in och bevarar 

gamla filmer?” 

 

Denna fråga gav som resultat att 16 av 24 institutioner svarade ja. De som svarade ”nej” på 

frågan gav för det mesta en utförlig kommentar till svaret  

Även om det inte görs en aktiv insamling så har flera av dem på ett eller annat sätt fått in 

filmer, som i en del fall lämnats till Filmarkivet i Grängesberg (se under bilagor: 

Kommentarer, sid 39).  

De museer som deltagit i den stora filminventeringen har klart fått in mycket filmmaterial, 

som sedan skickats till Grängesberg. I en del fall, som i Jönköping har man skapat ett stort 

register, men att många filmer ligger ännu kvar hos respektive ägare/förening.  

Hallands Konstmuseum kommenterade sin verksamhet så här: Vi samlar inte aktivt in film 

men det kan komma in med annat material och blir då oftast liggande.  

I enstaka fall har vi låtit arbeta om det till visningsbart media. Vi gjorde en filminventering i 

Halland 2006-07. 

Det svaret gör att man frågar sig hur resultatet vart av den inventeringen. Fanns det så lite 

filmer att det inte var värt att göra en insamling eller samarbetar man kanske med Hallands 

Kulturhistoriska Museum, och de tar hand om filmerna? Detta eftersom Hallands 

Kulturhistoriska Museum gör en aktiv insamling, såsom även Blekinge museum, Länsmuseet 

Gävleborg, Bohusläns museum, Smålands museum, Murberget Länsmuseet Västernorrland, 
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Malmö museer, Jamtli Östersund, Västmanlands läns museum, Västarvet/Västergötlands 

museum, Östergötlands museum, Jönköpings läns museum, Västerbottens museum och 

Dalarnas museum.  

Det visar sig att alla museer har gamla filmer även om i väldigt olika kvantitet. 

Alla museer har, som Bengt Nyström påpekar (som jag har beskrivit i Tidigare forskning 

kapitlet), förstått vikten av att samla in gamla filmer eftersom de är av stort kulturhistoriskt 

värde för framtiden. 

4.2. Arkivering  
 

Följande fråga var: ” Förvaras dessa filmer i förpackningar i mörk och sval miljö?” 

 

Flera museer hade korta kommentarer till sina svar.( se under bilagor: Kommentarer, sid 39). 

Av frågans respons framgår det tydligt att vid alla museer som har gamla filmer, förutom ett 

par, har man förstått vikten av att förvara dem i en klimatanpassad, sval miljö så att de i 

möjligaste mån undgår att förstöras inom en överblickbar framtid. Allt enligt Bengt Nyströms 

utredning ”Bevara dokumentärfilmens kulturarv”, (som jag har beskrivit i Tidigare forskning 

kapitlet).  

Har man inte möjlighet att förvara dem skickas de till Filmarkivet i Grängesberg.  

Detta är ju ett mycket positivt resultat på denna enkätfråga. 

4.3. Digitalisering 

 

Följande fråga var grundläggande för min utredning.”Har dessa överförts/skall överföras till 

digitala format?” 

 

Resultatet på frågan var att 16 av 22 museer överför sina insamlade filmer till digitala format. 

( se under bilagor: Kommentarer, sid 39). 

Av kommentarerna till svaren framgår att det sker allt från kontinuerlig digitalisering av allt 

material, endast ett urval av materialet till ingen digitalisering alls. Några avser att så 

småningom börja med digitalisering. Många museer får sina filmer digitaliserade i och med 

att de får en DVD- kopia när de lämnas till Filmarkivet i Grängesberg (som jag har beskrivit 

tidigare under rubriken ”Undersökningens relevans” ). 

Det skulle ha varit intressant att ha fått fler kommentarer på denna fråga från de museer som 

svarat nej, varför man inte tänker digitalisera, fastän man har filmer.  

Det är bara Kalmar läns museum som förklarar att det inte finns resurser.  
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Det viktiga är dock att ha fått fram resultatet att digitalisering av gamla filmer är på gång, och 

på stor frammarsch hos en del museer. Att filmerna digitaliseras är ju den del i 

bevarandeprocessen som gör att filmerna kan ses av en större publik och för en längre tid. 

4.4.  Bearbetning av dessa filmer  
 
Följande fråga är den mest väsentliga i min uppsats, då den innefattar en del av begreppet 

design.  

Frågan var:  

”Bearbetas, ändras, förbättras filmernas tekniska kvalitet vid eller efter överföringen?  

(T.ex. borttagning av ljusblinkar, ränder, streck, ludd, skakningar, suddiga kanter, format, 

färgpåläggning eller borttagning av färg, ändring av ljusförhållanden, borttagning av missljud 

etc.). Om ni svarar Nej på denna fråga gå till sista frågan.” 

 

Resultatet blev att 9 av 22 gav ett positiv svar (se under bilagor: Kommentarer, sid 39). 

 

Det framgår från svaren som kom, att museer som bearbetar sina filmer själva eller låter andra 

företag göra det, förbättrar filmens kvalité framförallt bildmässigt efter behov . 

När filmerna lämnas till Grängesberg erhålls en DVD kopia som inte går att bearbeta vidare, 

men som dock är förbättrad i förhållande till originalet. Som framgår av Grängesbergs svar 

förbättras filmerna ljus och färgmässigt i samband med skanningen vilket ju innebär en viss 

mänsklig inblandning när det gäller val av rätt färgton och ljussättning. 

Att bearbeta, ändra, förbättra filmernas tekniska kvalitet innebär förändring av 

bildkompositioner och blir alltså ett designarbete. När det sedan gäller att veta exakt hur 

mycket som kan klippas bort (av t.ex. ljusblinkar, ränder, streck, ludd, skakningar, suddiga 

kanter), utan att förstöra filmens bildsekvens och budskap behövs både design och god 

teknikkunskap. Detta för att de gamla filmernas innehåll och budskap bevaras på bästa sätt för 

framtiden och ska kunna bidra till förståelsen för hur livet var förr.  

Detta har jag kommenterat ovan i samband med Pelle Snickars och Cecilia Trenters bok om 

att förmedla det som har hänt i de förflutna med rörliga bilder. 

 

En naturlig följdfråga var:  

” Utför ni detta arbete själva?” 

 

Denna fråga gav som resultat att bara 4 av 11 institutioner som deltog svarade ja. 
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Det var Dalarnas museum, Östergötlands museum, Murberget Länsmuseet Västernorrland 

samt Kungliga biblioteket/Filmarkivet i Grängesberg . 

Murberget Länsmuseet Västernorrland kommenterade sitt svar med: Enbart 16 mm film.  

Resterande museer anlitar eller samarbetar med externa företag. 

 

Lämnas filmerna till externa företag blir de naturligtvis expertmässigt bearbetade och tekniskt 

sett så perfekta som det bara går när det gäller ljussättning och färgförbättring. Därmed finns 

en viss designmässig, mänsklig påverkan. Våtscanningsteknik som någon använder sig av, 

minskar även repors inverkan på bilden, men har inget med design att göra.  
Från externa företag får man DVD kopior. Men det går också att få filmen på en hårddisk om 

man vill göra en egen redigering av filmen. 

Då går det att göra samma designarbete på filmen som görs vid de museer som gör hela 

arbetet själva.  

Det går att klippa bort ljusblinkar, ränder, streck, ludd, skakningar, suddiga kanter, förlänga 

och förkorta bildsekvenser, ändra ordningsföljd, ändra färger och ljus på hela eller delar av 

bilderna o.s.v. Kort sagt går det att designa om filmen till det budskap man vill få fram.  

Det gäller alltså att vara väl medveten om vilken publik filmen riktar sig till, vad publiken 

förväntar sig av filmen,(enl. Krippendorff, som jag har beskrivit i Teori  kapitlet).  

Så bör man kunna ge en bild av det historiska skeendet som passar nutidens behov (Yu-lin 

Lee).   

Om man först tänker igenom och diskuterar hur filmen ska ”se ut” som en första nivå, blir 

design-nivån lättare att genomföra(Kress Gunter och Theo Van Leeuwen). 

Vidare kan man också se en koppling till Malin Wahlbergs resonemang kring att använda sig 

av gamla filmklipp från olika källor (både från privata och offentliga källor) för att klippa 

ihop nya filmer, vilket kallas för ”kompilation” inom dokumentärfilmen.  

Det är, bland annat, just ett sådant arbete som Dalarnas museum utför. 

 

Uppföljande fråga var  

” I så fall, vilket/vilka?”. 

 

En hel del externa företag anlitas tydligen och valet av dessa verkar vara att de befinner sig i 

relativ närhet av respektive museer. 
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Nästa fråga var:  

”Vilka programvaror används till detta arbete:”  

  

Adobe Premiere används av tre museer. Ett annat museum använder främst Pinacle.  

Ett tredje museum använder utöver redigeringsprogrammet Avid Media Composer 

programvarorna Grass Valley Edius 6.5 pro samt Sony Vegas pro. 

Flera museer svarade att de inte vet vilka program som används . 

Till sist, kommentaren från Kalmar läns museum: Våra filmer ligger bara. 

 

De museer som själva redigerar sina filmer vet ju klart vilka program som används och det är 

en blandning av det mesta som finns på marknaden från enklare till mer avancerade program 

(se ovan under ”Nyckelord/Redigeringsprogram”).  

 

Följande fråga och kommande sju frågor behandlar bearbetning av ljud och musik i filmerna.  

Den första ljudfrågan var:  

” Om filmerna är så pass nya att de har ljud, görs något för att förbättra det?” 

 

Denna fråga gav som resultat att bara 3 av 9 museer/institutioner som deltog svarade ja. 

Ett museum gör bara justering av volym samt ett annat vet inte om företaget de anlitar gör 

något.  

 

De museer som redigerar själva verkar också förbättra ljudet. Att förbättra ljudet är en 

designuppgift eftersom man måste lyssna sig fram till ett bättre ljud när man redigerar det. 

Filmen blir bättre anpassad till publikens behov. 

 

Ljudfråga nr. två:  

” I så fall, med vilken programvara?”. 

 

Resultatet blev så här: ett museum gav som svar: Adobe Premiere Pro, ett annat: Sound 

Forge™ samt: Cool Edit Pro och ett tredje: Steinberg Wave Lab .  

 

Även när det gäller ljudförbättring används en blandning av olika programvaror (se ovan 

under ”Nyckelord/Redigeringsprogram”).  
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Att lägga på ljud och musik i efterhand (eftersynkning) på filmer är ett sätt att designanpassa 

filmerna till publiken, alltså ytterligare en designmetod man kan använda sig av när man ska 

skapa en film för en viss publik . Designarbetet ska vara meningskapande. Publiken ska känna 

det meningsfullt att se filmen, att filmen är skapad för den, som Krippendorff påpekar i sin 

seminarierapport.  

I designnivån, så är det enligt Gunter Kress och Theo Van Leeuwen, med design man 

bestämmer t.ex. till vem en berättelse/film riktar sig, vilket typ av språkbruk skall används för 

att nå fram till mottagaren, o.s.v. Alltså befinner sig också ljud och musikpåläggning på 

designnivån.  

 

Ljudfråga nr. tre: 

” Läggs ljud och musik på om det inte finns på originalfilmen?” 

 

Denna fråga gav som resultat att 5 av 9 museer/institutioner som deltog svarade ja. 

 

Ett museum kommenterade sitt svar med: Efter behov. 

Ett annat med: Ja, för filmer som säljs eller visas offentligt.    

Ett tredje museum skrev : Ibland. 

 

Detta är en relativt enkel men tidsödande procedur. Några gör det själva, andra får det gjort 

externt. Men att ljud och musik läggs på ljudlös originalfilm är ett tecken på att man vill göra 

filmen attraktivare för publiken, genom att anpassningsdesigna den. Här handlar det åter om 

meningsskapande design (Krippendorff). 

En mindre bra film bli avsevärt bättre med hjälp av musik och ljudeffekter. Men det gäller att 

se upp för bra filmer kan också försämras vid dålig ljudläggning.  

Precis som med valet av bilder, så måste man också ha ett syfte med att ta med musik och 

ljud. Musiken ska förstärka en redan bra berättelse. Men den ska inte ligga som en störande 

matta där det ena musikstycket matas på efter det andra. Man bör försöka låta bild och ljud 

flyta samman och motsvara varandra. Ljudet är mycket betydelsefullt i en film och har ett 

stort inflytande på vår uppfattning av stämning och bilder. Eftersom det här handlar om 

dokumentärfilm som skildrar verkligheten så måste ljudet kännas äkta och trovärdigt 

tillsammans med bilden. 
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Ljudfråga nr. fyra:  

” Med vilken programvara?” 

 

Det vart fem olika svar:  

Audacity, ett gratis ljudredigerings program.  

Oftast Pinacle. 

Sound Forge™ samt Cool Edit Pro. 

Adobe Premiere. 

Vet ej. 

Som tidigare svar, beträffande programvaror, är även detta en blandning av program med 

olika prisklasser och funktioner. 

 

Ljudfråga nr. fem:  

”Läggs en berättarröst på?” 

 

Den gav som resultat att 4 av 9 museer som deltog svarade ja. 

Någon kommenterade sitt svar med: Ja, för filmer som säljs eller visas offentligt, när det är 

befogat. 

 

Att lägga på en berättarröst är också att designanpassa filmen till publiken, att göra den mer 

lättillgänglig och mer begriplig. 

 

Ljudfråga nr sex:  
”Har ni, eller har ni tillgång till, någon slags ”ljudbank”?  

 (en mängd olika sorters ljud tillgängliga att använda).” 

 

Resultatet blev att 5 av 11 gav ett positiv svar. 

En kommentar var: Inte just för tillfället, men det är en idé vi har.  

 

Att ”samla på” ljud kan vara väldigt användningsbart när det gäller att t.ex. skapa en äkta 

gammaldags känsla i en film. Ett hästgnägg, vindsus, gammal motor osv. kan dessutom 

återanvändas hur många gånger som helst och ger realistisk atmosfär. Åter igen 

designanpassning för att göra filmen mer attraktiv för publiken. 
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Sista ljudfrågan:  

”I så fall används dessa?” 

Det framgår att bara tre museer använder sig av en ”ljudbank” för att kunna ljudlägga 

filmerna.  

Svaret från ett museum var: Inte ännu.  

 

Dalarnas museums gamla Saab-puttrande i 60:tals filmen är obetalbart! Man blir som publik 

rent euforisk. Det kan alltså vara oerhört publikfriande att ha tillgång till en ljudbank att 

hämta ljud ifrån, för att lyfta upp en stum film. Återigen meningsskapande design. 

(Krippendorff). 

När det gäller ljud och musikfrågorna finns det en direkt koppling till Forgács 

kompilationsfilm Fritt fall byggd på amatörfilmer filmaren och musikern György Petö gjorde 

från 1938 till 1945. Han har gjort ljudsättning med ljudeffekter och musik samt en berättande 

röst. Musiken har en viktig funktion i filmen med att förstärka scenerna. Han har också fått 

med autentisk tidsanda genom att lägga in gamla radiotal (se under tidigare forskning). 

 

De kommande två frågorna behandlar interaktiviteten mellan åskådaren och filmen. 

 

Första frågan var:  

”Läggs en meny på DVD filmerna så att man kan välja enskilda avsnitt utan att behöva se 

hela filmen?” 

Resultatet blev att 7 av 10 gav ett positiv svar.  

Ett museum kommenterade sitt svar med: Ja, Grängesberg gör detta. 

 

Följande fråga var: 

” Vilket program används i så fall?” 

Svaren vart: Pinnacle, Adobe Encore och DVDit pro HD. 

Svaret från ett museum var: Just den tjänsten köper vi oftast.  

Ett annat museum kommenterade sitt svar med: Authoring görs av ett mediaföretag.   

Två andra svar var: Vet ej. 

 

Att lägga på en meny till en DVD film skapar en interaktivitet mellan åskådaren och filmen 

vilket också är en viktig del av designanpassningen enligt Krippendorff.  Att fritt kunna välja 

avsnitt ger större frihet i filmtittandet. 
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Att i pedagogiskt syfte, ur en lång film, snabbt kunna välja det väsentliga för en lektion, kan 

vara avgörande för valet av film. 

  

Enkätens sista frågan var:  

”Lägger ni till text i filmerna?” 

 

Denna fråga gav som resultat att 5 av 9 museer/institutioner som deltog svarade ja. 

 

Några intressanta förklaringar kom fram. Ett museum skrev:  

Vi har gjort det tidigare, kommer inte att göra det fortsättningen p.g.a. kostnadsskäl.. 

 Förklaringen från ett annat museum var att: Ja, när det är berättigat för orienteringen. 

 

Den förklaringen tar upp det väsentliga när det gäller min fråga. 

Är det kostnadsmässigt möjligt så kan en orienteringsberättigad text göra filmen mer 

användaranpassad. Men det gäller att designa in texten i bilden så att den inte upplevs som 

störande, utan blir en positiv del i bildkompositionen. 

Text, i förklarande syfte, kan visserligen ge film bättre tillgänglighet för hörselskadade 

personer. Men den bör ändå inte ”ta över” intresset från själva filmen. 

4.5.  Att göra filmerna tillgängliga för allmänheten   
      

För att kunna få fram ett svar på hur museerna gör filmerna tillgängliga för allmänheten har 

jag ställt denna fråga: 

”Inom ”historiebevarandekontexten”, på vilket sätt tycker du att viktig medial historisk 

dokumentation (i denna kontext oftast i formen av fotografiska bilder) bör göras tillgänglig 

och ”användbar”?” 

 

Alla museer är ju klart medvetna om vikten av att filmer bör göras tillgängliga och ger 

utförliga förklaringar om hur de gör eller vad som borde göras, för att tillgängliggöra dessa 

filmer. 

Frågan får ju också sin relevans genom Bengt Nyströms utredning:  

Bevara dokumentärfilmens kulturarv, där han skriver att bevarandet samt tillgängliggörandet 

av icke-fiktiva filmer eller dokumentär film, är av stort kulturhistoriskt värde i framtiden då i 

stort sett alla skildrar verkligheten.  
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Västmanlands läns museum konstaterar: Att tillgängliggöra och använda historiska 

dokumentära filmer är egentligen något ganska nytt för oss. Stillbilder har vi hållit på med i 

ca 100 år, men film inte ens 10 år så med det har vi knappt hunnit kommit igång. Det är en 

verksamhet som vi gör, och kommer att göra, vad vi kan för att utveckla själva och i 

samarbete med andra. 

 

Museerna har en hel del tillvägagångssätt, eller idéer om hur de ska tillgängliggöra sitt 

material, och dessutom med varierande presentationsstrategier. Först och främst gäller det att 

digitalisera materialet för att sedan kunna utnyttja det till visningsmaterial. Sedan börjar man 

med att visa bilder/filmer på museet ofta i samband med utställningar. Så kommer 

uppläggning på databas för visning på webben samt försäljning av DVD. Några har använt 

flera ”gamla” filmer för att göra nya produkter d.v.s. använt hela eller delar av filmer och 

bearbetat dem på olika sätt.  

Utöver det som jag redan har beskrivit under rubriken ”Undersökningens relevans” söker 

Dalarnas museum ständigt nya lösningar för att tillgängliggöra sina filmer så därifrån tillägger 

man:  

Vi har hittat ett sätt att göra detta men försöker hela tiden hitta nya vinklingar att nå ut till 

allmänheten. Det senaste konceptet kallar vi ”Väntrums-TV”. 

 Ett försök har gjorts tillsammans med Falu Vårdcentral som slagit väl ut och nu håller på att 

utvecklas.  

Västmanlands läns museum ger ett exempel som också till viss del berör frågan om 

upphovsrätt:  

Som exempel så användes klipp ur en amatörfilmares samling i en teaterproduktion på 

Västmanlands Teater, där dottern till filmaren och hennes man bjöds in till premiären, något 

som de uppskattade väldigt mycket. 

Dessutom har de en ytterligare presentationsstrategi: 

 Vi kommer till exempel medverka på ”Norlingfestivalen” en nystartad arkivfilmfestival i 

Sala.  

Regionmuseet Kristianstad har ett filmmuseum som är en del av Regionmuseet och finns 

placerat i en gammal fin filmateljé (en av de första i Sverige).  

Därifrån påpekas också att: dokumentärhistorisk film bör även visas på tv och då film från 

hela landet och inte bara storstadsregionerna. 

Hallands Kulturhistoriska Museum har också ett bra påpekande:  



Sida 29 av 39 
 

Viktigt vid tillgängliggörande via webben är att också översättningar till engelska görs. 

Webbens material når hela världen… 

 

 Efter varje steg når man allt större och större publik. Ett ytterligare steg är att använda 

filmerna pedagogiskt, i undervisningssyfte. 

Det mest väsentliga, enligt mig, vore att barn i skolan får lära sig hur livet var förr och hur det 

såg ut då, genom verklighetsskildrande film.  

Samma resonemang gäller också fotografier, även om de inte riktigt på samma sätt kan 

skildra ett skeende som filmen. Det framkommer ju av svaren på frågan att flera museer 

arbetar med att tillgängliggöra lokal historia genom fotografier, tills de i en framtid kan få råd 

att arbeta med de filmer som de har, eller kommer att få tillgång till.  

Kalmar läns museum som inte aktivt samlar in filmer beskriver istället sitt arbete med 

stillbilder. Deras sätt att tillgängliggöra stillbilder är ju så bra och användbart så det kan ju 

även tillämpas på filmer så småningom när de eventuellt får bättre resurser. 

Man har fotodatabas, utställningar, samarbete med tidningar nu-och-då- utställningar och 

uppläggning på Historypin.  

Det påpekas också att det är viktigt att även: byggnadsantikvarierna skall kunna se hur ett hus 

såg ut 1925 eller så.  

Till sist: Vi kommer förmodligen att byta databas så att vi får bilderna i samma program som 

föremålen och då kommer vi att kunna relatera föremål till såväl platser som avbildade 

personer vilket verkar mycket spännande! 

 

Ett stort problem i sammanhanget är ju upphovsrätten. Vid Jamtli har man en interaktiv 

funktion på sin hemsida, där besökarna uppmanas att lämna kommentarer i fråga om 

identifiering av platser, händelser och personer som avbildas på de fotografier de publicerar, 

så att de kan komma fram till upphovsrättsinnehavaren. Och som många av de andra 

museerna konstaterar de att vad det gäller film så är det just de upphovsrättsliga frågorna som 

bromsar dem i arbetet med ett interaktivt tillgängliggörande. Det är väldigt få filmer i deras 

samling som de har rättigheter att visa offentligt. 

Västarvet/Västergötlands museums svar tar upp problemet med bristande resurser för att 

museet skall lyckas med att göra filmerna tillgängliga. 
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5. Diskussion och slutord  
 
Efter denna studie om länsmusernas hantering och bearbetning av gamla offentliga och 

privata filmer, har jag kommit fram till att det varierar allt ifrån ingenting till mycket utförligt, 

längs en ganska jämn skala.  

Få länsmuseer utför detta arbete så grundligt, som Dalarnas Museum gör . Orsakerna som jag 

har diskuterat under rubriken ” Bearbetning och analys”, varierar, men beror framförallt på 

brist på ekonomiska resurser, tid och kunniga medarbetare samt utrustning som behövs för att 

utföra detta arbete.   

Programvaror som för närvarande används är av olika slag allt från dyra avancerade till 

enklare gratisprogram.  

Det är alltjämt en fråga om vilket syfte filmerna ska ha, och således hur och hur mycket, de 

måste omformas för att skapa ett intresse hos pubbliken/mottagaren, vilket i slutändan 

framförallt handlar om ekonomi. 

 

Här ligger det nära till hands att föreslå att museerna utverkar ett bättre samarbete. Då skulle 

de museer som har inhandlat dyrbar utrustning, kunna förbättra sin ekonomi med att utföra 

dessa bildproduktionsarbeten åt andra museer. På så vis får de nya ekonomiska resurser till 

någon extra medarbetare just till dessa tjänster. Museet som köper tjänster får ju på så vis 

tillgång till ett filmmaterial som även kan användas till försäljning och inte bara som 

visningsmaterial. Filmer som är bearbetade och om-designade med ett meningskapande 

budskap får ett förnyat historiskt förflutet. De blir därmed mer underhållande och attraktivare 

samt kan nå fram till en större ”historietörstande” publik och bli en försäljningssuccé.   

Frågan är om en sådan strategi gagnar vår förståelse om tidigare bruk, seder och beteenden, 

eller kanske förvanskar den? Dokumentärfilmer berättar historier som tagits ur det verkliga 

livet, även om vi får se dem genom designerns ögon och vinkling. Historieforskare har ett helt 

annat behov. De vill förmodligen se dessa filmer i ett så oförvanskat skick som möjligt och 

kanske bara få bild och ljud förbättrade i enlighet med en målsättning att göra dem 

”tydligare”, lättare att se på, t.ex. ljusare och/eller mera kontrastrika. 

Etiskt sett kan man kanske fördöma filmer som blivit helt omdesignade som t.ex. Esfir Shubs 

film Romanovdynastins fall där hon utnyttjat och omvandlat tsarfamiljens privata filmer till 

ett klart politiskt budskap. Detta i kontrast till Yu-lin Lees uppsats som inte bara syftar till att 

visa hur digital arkivering kan uttrycka eller skapa en ”ny” historia, utan undersöker också 

idén om att detta bevarandeprojekt kan bli en verklig "etisk" händelse. En läkande process för 
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både film och människor. 

Det är en balansakt att samtidigt göra ”enkel” och kanske bortglömd kunskap attraktiv och 

användbar samtidigt som den skall bevaras i ett så oförvanskat och ”historienära” tillstånd 

som möjligt. Hur denna balansakt skall gå till är inte givet, men möjligtvis så kan alla tjäna på 

en samordning av digitala och analoga arkiveringsresurser och smarta strategier, inte minst 

framtida forskare och andra historieintresserade.  

6.  Framtida forskningsmöjligheter 

 
Det finns uppenbart ett ”berg” av gamla filmer. Hur kan dessa gamla filmer utnyttjas mer 

effektivt? 

Hur kan upphovsrättsproblematiken lösas?  

För att få fart på designperspektivet som kanske ur programvarukunnig personalsynpunkt, är 

det ekonomiskt sett mest kostsamma, behövs det kanske framförallt en studie som löser dessa 

ekonomiska aspekter för museerna.   
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8.  Bilagor 

 

8.1. Mailutskick  

  
 

Hej, 

Jag heter Andrea Gazzola och går sista terminen på högskolan Dalarna på programmet Design av 

Digitala Medier , inriktning Bildproduktion. Jag håller nu på med mitt examensarbete för 

kandidatexamen. Jag ska göra en vetenskaplig undersökning om hur länsmuseerna och även andra 

museer i Sverige hanterar gamla offentliga och privata filmer som kan vara av intresse för allmänheten 

att se på, och sedan skriva en uppsats om vad jag kommer fram till. Jag skickar en enkät till er , och 

vore väldigt tacksam att få ett svar. Naturligtvis kommer jag, om ni är intresserade av undersökningens 

resultat, att skicka er en kopia på min uppsats. 

Svaren som ni delger mig i denna korta enkät kommer att hanteras helt konfidentiellt i enlighet med 

strikt vetenskaplig praxis. I uppsatsen kommer ingen informant kunna identifieras. Jag garanterar er 

anonymitet. 

 

Bifogar enkäten och hoppas på er samarbetsvilja! 

 

Och mycket TACK på förhand. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Andrea Gazzola 

Hem  023 34222 

Mobil: 0767111749 

Nedre Humlebacken 24, 79144 Falun 

 

 

8.2 . Enkäten 

 

Så här kommer några frågor angående hanteringen av gamla offentliga och privata filmer som kan vara 

av intresse för allmänheten att se på.  

Nyligen har jag själv gjort ett examensarbete med hjälp av gamla filmer och egna nyinspelade. Då 

samarbetade jag med Dalarnas Museum, som sedan ska använda min film. 

Dalarnas Museum samlar, bevarar och överför gamla filmer till digital form, under namnet 

Dalafilmprojekt. Filmerna som framkommit ur detta projekt  klipps ihop till DVD filmer, ljudsätts med 

tidsenligt ljud och musik. En ”trevlig” berättarröst med dalmål, läggs också på.  

Till exempel så har de sammansatt en 40-tals, en 50-tals, en 60-tals, och sist en 70-tals film om Falun. 

Dessa filmer säljs sedan med stor framgång på museet, webben, i bokhandeln och vid olika kulturella 

evenemang. 

Med min undersökning vill jag veta hur andra länsmuseer hanterar gamla filmer.  

Vad händer med dem? Hur samlas de in? Hur förvaras de och hur bearbetas de, för att t.ex. kunna 

omvandlas till en tillgänglig ”inbjudande” Dvd  eller dylikt, som kan visas eller säljas? Det handlar ju 

om historia i audiovisuell form, som på något sätt måste sparas rätt, bearbetas och utnyttjas i både ett 

historiefrämjande och ett publikt syfte.   
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Skriv museets/institutionens namn: 

 

1. Har ni en verksamhet inom museet som samlar in och bevarar gamla filmer? 

2. Förvaras dessa filmer i förpackningar i mörk och sval miljö?Har dessa överförts/skall överföras till digitala 

format?Bearbetas, ändras, förbättras filmernas tekniska kvalitet vid eller efter överföringen?  

(T.ex. borttagning av ljusblinkar, ränder, streck, ludd, skakningar, suddiga kanter, format, färgpåläggning 

eller borttagning av färg, ändring av ljusförhållanden, borttagning av missljud etc.). Om ni svarar Nej på 

denna fråga gå till sista frågan. 

5. Utför ni detta arbete själva? 

6. Eller anlitar/samarbetar ni med något företag eller förening? 

7. I så fall, vilket/vilka? 

8. Vilka programvaror används till detta arbete: 

Används Adobe Premiere? 

Används Final Cut?  

Används Avid Media Composer? 

Används Adobe After Effect? 

Används ett annat program, och i så fall vilket? 

9. Om filmerna är så pass nya att de har ljud, görs något för att förbättra det?  

10. I så fall, med vilken programvara? 

11. Läggs ljud och musik på om det inte finns på originalfilmen? 

12. Med vilken programvara? 

13. Läggs en berättarröst på? ¨ 

14. Har ni, eller har ni tillgång till, någon slags ”ljudbank”? (en mängd olika sorters ljud tillgängliga att 

använda).¨ 

15.  I så fall används dessa?  

16. Läggs en meny på DVDfilmerna så att man kan välja enskilda avsnitt utan att behöva se hela filmen? 

17. Vilket program används i så fall? 

18. Lägger ni till text i filmerna?  

19. Sista frågan (snälla, svara så utförligt som ni kan): 

Inom ”historiebevarandekontexten”, på vilket sätt tycker du att viktig medial historisk dokumentation (i 

denna kontext oftast i formen av fotografiska bilder) bör göras tillgänglig och ”användbar”? 

TACK FÖR ER MEDVERKAN! 

Enkäten skall skickas tillbaka till mig på    h10andga@du.se 

 

8.3. Kommentarer  
 

Bifogar sammanfattning av enkät resultatet i ett excel dokument 
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