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Strategies for digital preservation – a study in management of binary 
code 
 
 
Abstract 
The purpose of this master thesis is a study in strategies for digital preservation over 
time, from the standpoint of different institutions. The institutions we are 
investigating are Kulturen Museum in Lund, Skånes Regionarkiv and Malmö 
Stadsarkiv. We have studied the institutions from two perspectives: digital 
preservation and cultural heritage. The study has been carried out through qualitative 
interviews with personnel involved in the management of digital preservation at the 
institutions, and how they have solved problems with digital preservation. For the 
study we have chosen abduction as an epistemological standpoint in order to, not 
confirm given theories, but to develop hypothesis derived from the institutions work 
in managing digital documents. The result has been a series of hypothesis that have 
some general relevance to different archives and museum institutions, especially 
small and medium sized institutions where the need for solutions of digital 
preservation and where resources to solve these problems are not always prioritized.  
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1. Inledning 

Det talas om att vi lever i ett informationssamhälle, men förståelsen av vad detta 
egentligen innebär är långt ifrån enhetlig. För arkivvetenskapen, såväl som för andra 
vetenskaper, borde det ses som naturligt att analysera hur och vad detta 
paradigmskifte från industrisamhälle till postindustriellt samhälle eller alternativt ett 
informationssamhälle (där tjänstesektorn har utökats i förhållande till industrin och 
jordbruket, och därmed gjort behovet av informationskontroll större) innebär och har 
inneburit. Klart är att paradigmskiftet har ställt såväl institutioner som användare för 
nya utmaningar, både kunskapsmässiga och teknologiska. Ett led i att tackla dessa 
utmaningar är den nu aktuella övergången från det drygt hundraåriga allmänna 
arkivschemat till processbaserad arkivredovisning. Detta har inneburit nya krav på 
dem som är verksamma inom arkiv, när det gäller en större förståelse för 
organisationens struktur och innehåll. 
 
I och med industrisamhället uppstod ett behov av att kunna hantera ökad mängd 
information som det teknologiska språnget innebar. Den amerikanske forskaren 
James Beniger kallar detta för ”kontrollrevolution”. Han visar i boken The Control 
Revolution – Technological and Economic Origins of the Information Society att i 
takt med industrins utveckling under 1800- och 1900- talet så utvecklades olika 
standarder allt ifrån måttenheter inom industrin till klädstorlekar. Från och med 
konsumtionssamhällets början fick även organisering och klassificering av olika 
produkter en allt större betydelse. Detta innebar således att byråkratin, framförallt den 
statliga, behövde utvecklas och effektiviseras bl.a. för att befolkningen ökade och 
produktionsprocessen delades in i flera underprocesser. En viktig innovation som 
underlättade kontrollen över all den information som producerades var datorn, vilken 
på allvar utvecklades under 20- och 30- talet i Europa och USA och fick än mer ökad 
lagringskapacitet i och med utvecklandet av mikrochipet på 50- talet. (Beninger 1986) 
Kort sagt: när ny teknik blir en del av ett samhälle uppstår ett behov och oftast en 
resurs (som motsvarar behovet) för att lagra information, men att den nya tekniken 
genererar än mer information som i sin tur kräver ny teknik för att kunna lagras och 
hanteras.  
 
Vår undersökning kan sammanfattas som en studie i strategier för digitalt bevarande 
med utgångspunkt ur olika verksamheter. Syftet med vår undersökning och vårt 
arbete är att studera verksamheternas arbete kring och hur de har löst de olika 
problem som har uppstått med det digitala bevarandet. Undersökningen ska sedan 
resultera i ett antal hypoteser och utvecklingsmöjligheter för verksamheterna. I vår 
undersökning kommer vi att utföra djupintervjuer med personal från olika 
verksamheter och studera och analysera deras styr och måldokument. 
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2. Kulturpolitisk bakgrund 

2.1 Arkivens funktion 
Ett av de största problemen, framför allt inom den offentliga arkivverksamheten, är 
vad och hur vi ska lämna över vår tids digitalt lagrade information till de 
nästkommande generationerna. Vi ger här en översiktlig beskrivning över hur 
arkivens, och i viss mån museernas, kulturarvsbevarande roll har utvecklats över tid, 
till den roll som de har idag. Detta för att vi lättare ska kunna se hur de institutioner 
som vi har undersökt kan gå vidare i sitt arbete med digitalt bevarande och även vad 
de bör undvika. 
 
Arkiv har i alla tider haft en nära förbindelse med statsmakten. I Sverige spelade 
arkivet en viktig roll i att knyta landets ekonomiska resurser och förvaltning allt 
närmare kung och statsmakt från början av 1600- talet och framåt. Riksarkivet blev 
1878 ett självständigt ämbetsverk och i början av 1900- talet lades grunden till den 
arkivstruktur som vi ser idag, med de sju landsarkiven och stadsarkiven i Malmö och 
Stockholm samt införandet av det allmänna arkivschemat. Genom olika 
kommunreformer (1863, 1952 och 1971) och ändringar i arkivlagen samt den nu 
pågående övergången till processorienterad arkivredovisning, har arkivstrukturen och 
dess förhållande till sin omvärld förändrats, från att ha inriktat sig på 
forskningssamhället och stat och myndighet till att mer och mer fokusera på andra 
användargrupper så som släktforskare. Men dess uppdrag och funktioner står dock 
oförändrade, nämligen att tillgodose: 1. Rätten att ta del av allmänna handlingar enligt 
2 kap. i tryckfrihetsförordningen, 2. Behovet av information för rättsskipningen och 
förvaltningen och 3. Forskningens behov. Samt att, enligt Riksarkivets 
regleringsbrev: 1. Arbeta för god arkivhantering, 2. Bevara och vårda, 3. 
Tillhandahålla och tillgängliggöra information och 4. Kunskapsutbyggnad. 
(Gränström 2008) 

2.2 Arkivens position och utveckling i Sverige sedan 70-talet 
I kölvattnet av den ekonomiska krisen i början av 1990- talet och att man från 
kulturdepartementet och kulturrådets sida såg sig tvungna att bryta med 1970 och 80- 
talets kulturpolitik, så ändrades den kulturpolitiska kartan i Sverige. Sven Nilsson, 
docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, menar i boken ”Kulturens nya 
vägar” att i och med att den massiva utbyggnaden av den offentliga sektorn under 
1970 och 80- talet, som kulturlivet var en del av, avstannade, så sökte man nu 
utveckling och förnyelse och gick ifrån den tidens fördelningspolitik inom kulturen. 
Kulturpolitikens ”samhällsreformatiska patos” upphörde och man gick även ifrån 
1970- talets försök att etablera en samlad strategi för kulturpolitiken. Således, hävdar 
Nilsson, var och är inte längre den djupgående och gemensamma dynamiken ett 
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faktum. (Nilsson 2003) Längre fram i undersökningen (kapitel 10) kommer vi visa på 
att detta inte riktigt stämmer.  
 
Det Nilsson pekar på, är att man alltmer har anlagt en instrumentell syn på kulturen 
och kulturpolitiken, främst på regional nivå. (Nilsson 2003) Detta har sin förklaring i 
att institutionerna i allt större utsträckning är tvingade att legitimera och rättfärdiga 
sin existens och sina verksamheter, eftersom man från och med den ekonomiska 
nedgången anpassar verksamheten efter sin budget.    
 
Tittar man på arkivverksamheten specifikt, så ser man att den inte alltid följer den 
övriga kulturpolitiken. Arkiven var, fram till 1960- talet, främst inriktade på att 
tillgodose forskningen och statsförvaltningens behov. På 1970- talet, när själva 
arkivbildningen stod i fokus, blev arkiven istället inriktade på kontorsrationalisering 
och att rådgivning, tillsyn och service mot arkivbildarna fick alltmer utrymme. Under 
1980- talet, när släktforskningen fick ett väldigt uppsving, gick synen på arkiv från att 
vara en ekonomisk belastning till att vara en resurs för kultur och forskning. 
Kulturarvsvård och tillgängliggörande blev nu synonymt, inte bara för arkiv, utan 
även för bibliotek och museer. (Aronsson & Hillström 2005)  
 
Nu, under senare delen av 1990- talet och 2000- talets första decennium, har 
arkivsektorn i allt större utsträckning insett och försökt tackla de problem som 
uppstår inom hantering av digitala dokument. Som framkommit under 
undersökningen så har problemen, i någon nämnvärd utsträckning inte legat på det 
teknologiska planet, utan snarare ligger på det kulturpolitiska, strategiska och 
strukturella planet. Exempelvis bristen på samarbete och kommunikation mellan 
framförallt systemvetare och arkivarier som grundar sig i att:  
 

Teoribildningen kring IT har både i Sverige och utomlands vuxit fram inom 
ingenjörsvetenskapen helt fristående från den humanistiskt förankrade 
arkivvetenskapen. Även begreppet arkiv har en annan innebörd inom 
systemvetenskapen än inom arkivvetenskapen. (Burell 1995) 

 
Samt även en avsaknad av djupare förståelse kring denna problematik från politiskt 
håll.  
 
Ett viktigt led i detta är införandet av den processorienterade arkivredovisningen, som 
ska anknyta till arkivbildarens verksamhet istället för ett på förhand givet schema. 
Arkivredovisningen ska nämligen underlätta för medborgarna så att de enklare kan få 
tillgång till myndigheternas allmänna handlingar. Målet är nu att man inte ska 
anpassa arkivinstitutionernas sökbehov, utan allmänhetens. (Smedberg 2002 & 
Ljungberg & Larsson 2001) 
 
Ställföreträdande riksarkivarie Leif Gidlöf menar i Kulturarvens dynamik från 2005 
”… gäller det att göra genomtänkta prioriteringar av digitaliseringsinsatserna men 
också att finna de tekniska formerna och resurserna för ett långsiktigt digitalt 
bevarande.”. (Gidlöf 2005) Detta kräver självfallet sin personal. En stor skillnad 
mellan 1960- talets nästintill pappersbaserade arkiv och dagens arkiv, är att den 
senare kräver betydligt fler specialistkompetenser inom områden så som modern 
dokumenthantering, IT-arkivering, arkivorienterad juridik, arkivpedagogik, 
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utvecklande av kontakt med allmänhet, ärendehantering och internationellt samarbete. 
(Gidlöf 2005) 
 
Samarbetet mellan arkiv, bibliotek och museer (ABM) används och lyfts fram alltmer 
inom kulturpolitiska utredningar och propositioner och att utvecklingen av mjukvara 
och hårdvara under de senaste decennierna allt mer används som en tillgång för att 
göra arkivets handlingar mer tillgängliga för användarna. De elektroniska 
handlingarna ses inte längre som ett problem när det gäller bevaring. Detta borde ju 
även i praktiken innebära att vissa av problemen ovan har kunnat kringgås eller lösas. 
Men som bekant är politisk vilja och beslut en sak, praktiska lösningar en annan. 
(Gidlöf 2005) 

2.3 Digitalisering och samarbetsprojekt 
Enligt krigsarkivarie Karin Åström Iko så finns det bara ett område där samarbetet 
mellan A, B och M haft framgång, digitalisering. (Åström Iko 2003) Som nämndes 
tidigare, behövde de offentliga arkiven alltmer, från 90- talet och framåt, rättfärdiga 
sin existens gentemot sina huvudmän (kommun, landsting och stat). På så sätt fick 
tillgängliggörandet av arkivets handlingar och synliggörandet av dessa större 
betydelse. Digitaliseringen av arkivhandlingar har varit avgörande för just 
tillgängliggörandet. Åström Iko ringar in i sin artikel, I allmänhetens tjänst, de 
viktigaste syftena med att digitalisera arkivmaterial:  
 
1.) Att göra arkivmaterialet mer använt. Genom att digitalisera ett urval av 
arkivmaterialet skapas förutsättningar för ett ökat intresse för arkivhandlingar. 
2.) Att göra arkivmaterialet mer användarvänligt genom bl. a. förbättrade 
sökmöjligheter. 
3.) Att göra arkivmaterialet tillgängligt för potentiella brukare var de än befinner sig 
geografiskt. 
4.) Att digitalisera arkivmaterial av bevarande- och säkerhetsskäl, d.v.s. förhindra 
förslitning av originaldokument och framställa säkerhetskopior. (Åström Iko 2003) 
 
Rent praktiskt har digitaliseringen och dess syften skapat en rad olika projekt, såväl 
nationellt som internationellt. Förutom de projekt som vi beskriver i kapitel 8 så finns 
det ett par exempel på nationella, kontinuerliga projekt så som NAD, SVAR, ARKIS, 
ARKION (som numera ingår i SVAR) och DAF. (Åström Iko 2003) Mycket av 
skannings- och registreringsarbetet görs av personer som deltar i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller projektanställningar, genom olika 
punktinsatser, där en eller ett par arkivarier ansvarar för upplägget av dessa. På grund 
av att de just är punktinsatser så går arbetet med att föra över handlingarna 
elektroniskt relativt långsamt.  
 
Tittar man på hur arkivsamarbetet mellan Sverige och andra länder, när det gäller 
digital bevaring, så är de flesta projekt inomnordiska, så som Nordisk Databas och 
TEAM-project. Den senare initierades i och med att arkiven runt om i världen allt 
mer blev datoriserade under 1980- talet så påbörjades ett samarbete mellan de 
arkivarier som hade ansvar för EDP (Electronic Data Processing) och de elektroniska 
arkiven, i främst Europa och USA. Ur detta samarbete startades projektet 1991 för att 
undersöka hur arkiven skulle hantera den ständigt växande mängden av digitalt 
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material. Varje nordiskt land hade ansvar för en del av projektet, där exempelvis 
Sverige hade ansvar för att utarbeta riktlinjer för vilka medium som skulle användas 
för långtidslagring. Projektet resulterade i rapporten ”To preserve and provide Access 
to Electronic Records”, som kom ut 1996. Det förra projektet som startade det året, 
skulle utarbeta riktlinjer för hur en Nordisk databas, vilken skulle fungera som ett 
sökhjälpmedel för alla institutioner där man ska kunna få information från alla 
offentliga arkiv, ungefär som svenska NAD. (Norberg 2003) Arbetet pågår 
fortfarande.         
 
1994 öppnades en fond som finansierar ett utbytesprogram mellan riksarkiven i de 
nordiska länderna, där arkivarier fick möjlighet att arbeta i ett annat nordiskt lands 
riksarkiv under en kortare tidsperiod. Programmets syfte var att öka rörligheten 
mellan arkiven i de nordiska länderna. Liknande utbyten sker även inom länderna. De 
få som har deltagit i programmet, ansåg att de fick nya värdefulla kunskaper att 
tillföra det egna arkivet. (Norberg 2003) För att arkivens handlingar ska kunna 
bevaras enligt tusenårsperspektivet, det vill säga målet att informationen ska kunna 
återfinnas tusen år efter dess skapande, och för att handlingarna ska kunna återsökas 
över tusen år krävs denna typ av samarbetsprojekt för att standarder och tekniska 
lösningar ska kunna vara kompatibla. På grund av att digitalt material är beroende av 
databärare, vilka i sin tur är känsliga för yttre faktorer så som regelbundet användande 
och aktuell teknologi. (Burell 1995)   
 
Exempel på internationella samarbetsprojekt är bland andra UNESCO: s Memory of 
the world som startade 1992 för att: ”bevara världens befolkningars dokumenterade 
kulturarv”(http://portal.unesco.org 2010-03-23) Sedan Sveriges medlemskap i EU så 
har projekt inom unionen fått större inflytande inom samarbete med digitalt kulturarv. 
Ett exempel är Europeana som bildades 2005, vars mål är att göra det europeiska 
kulturarvet så tillgängligt som möjligt för EU: s medborgare (Europeana 2010). 
Många länders kulturinstitutioner och förvaltningar använder sig allt mer av Open 
Archival Information System – modellen (OAIS) som grund för att utarbeta sina egna 
lösningar för digitalt bevarande och tillgängliggörande.  

2.4 Arkivens strategiska val 
Som vi tog upp tidigare i kapitlet så måste man inom arkivvärlden, liksom inom alla 
andra verksamheter, göra prioriteringar och överväganden på vilka områden man ska 
lägga mer resurser på än andra. När det gäller just arkiv är den stora 
prioriteringsfrågan: Vilken strategi ska arkivet satsa på; tillhandahålla eller 
tillgängliggöra? Själva den information som handlingen innehåller förändras inte, 
men beroende på hur arkivarien/arkivet väljer att presentera handlingen, så påverkas 
användaren i hur han eller hon kommer att använda handlingen, i olika utsträckning. 
Väljer arkivet att fokusera på att tillhandahålla, där man då väljer att arbeta med stora 
register och begränsar metadata till ett minimum, så kallas det råvaurförmedling. 
Detta används ofta när arkivet arbetar med att inte bara digitalisera sökingångarna av 
större mängder handlingsslag, utan även digitalisering själva handlingen. Strategin är 
användbar när arkivet vill säkra långtidslagringen av materialet och vill förhålla sig 
mer passivt till sina användare. (Aronsson & Hillström 2005; Åström Iko 2003)  
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Om arkivet väljer att fokusera på att göra sitt material mer tillgängligt för sina 
användare så brukar sökingångarna till materialet breddas och man anpassar 
söksystemen efter materialet. En sådan strategi är mer användbar ifall arkivet vill ha 
en mer arkivpedagogisk profil, locka till sig flera kategorier av användare och visa för 
användarna vilken potential som handlingarna kan ha för forskningen (Ibid.). 
Naturligtvis är detta en förenklad bild av arkivens verksamhet, handlingen är ju i 
princip lika lättillgänglig för användaren i båda fallen och att arkiven använder sig av 
båda strategierna, men i olika utsträckning. Klart är att de båda strategierna innebär 
olika grader av intrång på själva materialet och att man respekterar handlingens 
neutralitet olika. Frågan arkiven här bör ställa sig är: Hur aktiva ska vi vara i vårt 
urval, bearbetning och tillrättaläggande av materialet?  
 
Eftersom båda strategierna innebär kostnader för arkiven så tvingas de ställa sig 
frågan: Vad kan vi satsa på och vad kan vi skjuta på framtiden, utan att inskränka på 
våra grundläggande funktioner? Gidlöf presenterar en rad olika prioriteringsområden 
som gäller för arkiv, när det gäller tillhandahållande kontra tillgängliggörande: 
 
1. ) Vilka incitament ska arkivet arbeta utifrån: 
Forskning  
Kulturella 
Kommersiella 
Utifrån resurser 
 
2. ) Hur ska arkivet förhålla sig till sina målgrupper: 
Satsa på register och andra sökhjälpmedel eller på själva informationen 
Masskanning eller utveckla pedagogiska hjälpmedel 
Vetenskapliga eller populärvetenskapliga utgivningar 
Avgiftsfritt eller ta ut en avgift 
 
3. ) Struktur och produktion: 
Arbeta internt 
Långtgående samarbeten med andra institutioner 
Anlita externa producenter av exempelvis e-lösningar 
Planera verksamheten efter projekt 
Planera verksamheten efter kontinuitet och fasta resurser 
 
4. ) Tekniska lösningar: 
Tryckta publikationer 
Mikrofilm och mikrokort 
CD- och DVD-skivor 
Internet (Gidlöf 2005) 
 
När det gäller just tekniska lösningar kan arkiven tillämpa ett par metoder för att 
informationen inte ska gå förlorad och då målet är att kunna bevara dokumentet i över 
tusen år: Museimetoden, emulering och migrering. Den första innebär att datorer, 
operativsystem, system och formatet som informationen lagras i, bevaras. Problemet 
med metoden är dels, att efterhand så blir den tekniska supporten mer och mer 
bristfällig i och med att personal som är insatta i äldre system blir färre och färre och 
dels så kommer hårdvaran förr eller senare att gå i sönder och då producenterna av 
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olika komponenter byter ut sina produkter kontinuerligt, blir dessa näst intill omöjliga 
att få tag på. (Toller 2009) 
 
Den andra metoden innebär att arkivet införskaffar ny programvara som kan läsa av 
de gamla systemen för att kunna komma åt dess information. Problemet är att det 
både kostar pengar och att programmen flyttas över till nya datorer. Den sista 
metoden är den som används mest frekvent på arkiven, vilken även rekommenderas 
av Statens arkiv. Här kopierar man helt sonika över informationen till ett nytt format 
som arkivet beräknar ska användas över längre tidsperiod. (Toller 2009) De tre 
metoderna uppfyller naturligtvis inte de krav som tusenårsperspektivet ställer 
eftersom de alla, mer eller mindre, leder till informationsbortfall, men de är i nuläget, 
de mest tillförlitliga metoder som finns i dagsläget.    
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att studera olika verksamheters hantering av digitalt 
material och utifrån detta utveckla alternativa lösningar och formulera hypoteser som 
är gemensamma för de verksamheter vi valt att undersöka när det gäller digitalt 
långtidsbevarande. Dessa hypoteser och lösningar bör även kunna vara till hjälp för 
andra verksamheter som inte har kommit så långt i sitt arbete med digitalt 
långtidsbevarande.  
 
Under vår utbildning vid ABM-programmet har det uppmärksammats att trots den 
digitala utvecklingen så är avsaknaden av strategier för digitalt bevarande bland 
kulturarvsinstitutioner, så som arkiv, frekvent. För att belysa detta problem valde vi 
att genomföra en verksamhetsstudie där vi studerade olika verksamheters arbete kring 
och hur de har löst de olika problem som har uppstått med det digitala bevarandet. Ur 
det empiriska material som insamlas har vi eventuellt, där möjlighet fanns, att arbeta 
fram alternativa lösningar och modeller. 
 
Våra frågeställningar är:  

1. Hur fungerar verksamheternas strategier för digitalt bevarande i praktiken, i 
förhållande till deras styrdokument? 

2. Vilka likheter och skillnader finns det mellan verksamheterna i deras arbete 
med digitala handlingar? 

3. Kan man av svaren på dessa frågor utröna alternativa lösningar eller 
hypoteser, och i så fall, hur kommer dessa rent teoretiskt att kunna se ut? 

 
Frågeställningarna karaktär indikerar att en kvantitativ metod inte skulle vara 
optimalt. Därför har det fallit sig naturligt att välja en kvalitativ metod. Detta främst 
på grund av undersökningens natur; att vi studerar och undersöker hur institutionernas 
insamlande, bevarande och tillgängliggörande av digitala dokument ser ut i nuläget 
och framtida lösningar. Vårt mål har varit att utarbeta ett eller flera hypoteser för hur 
deras arbete kan förbättras, baserat på de slutsatser vi kommer fram till med 
undersökningen som underlag. Detta innebär att vi gör djupstudier av ett fåtal 
verksamheter för att de alternativa lösningarna skall vara förankrade i dessa.  
 
I undersökningen så kommer benämningen institution att användas i ett generellt 
perspektiv och benämning för de institutioner som deltar i undersökningen kommer 
att benämnas som verksamheter.  
 
Vi ämnar koncentrera undersökningen på de handlingar som hanteras, inte de 
handlingar som institutionen producerar inom sin administrativa verksamhet. 
Avgränsningen har här skett då arbetets omfattning riskerat att bli för stort. När vi i 
undersökningen talar om begreppet handlingar är det dessa vi kommer att avse. 
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Verksamheterna kommer att studeras utifrån två olika ingångar; digitalt bevarande 
och kulturarv. Dessa ingångar kommer sedan att länkas samman i analysen. Vi 
kommer även att beskriva, redogöra och analysera redan existerande strategier och 
handlingsplaner för digitalt bevarande och tillhandahållande som verksamheterna 
använder sig av. En diskussion i urvalet av dessa kommer att behandlas utifrån så väl 
nationella som internationella perspektiv, med tonvikt på det förra perspektivet samt i 
vilken utsträckning de används. De verksamheter som vi har valt att undersöka är 
Kulturens museum i Lund och Region Skånes arkiv samt Malmö Stadsarkiv  
 
Eftersom verksamheterna finns i närområdet och är tydligt representativa för sin typ 
av arkivverksamhet, föll det sig naturligt att välja dessa. En viktig skillnad mellan 
institutionerna är att Region Skånes arkivs primära uppdrag är att hantera 
slutförvaring av handlingar från landstingen inom regionen, Kulturen i Lund hanterar 
material som aktivt används av verksamheten och Malmö Stadsarkivs verksamheter 
sträcker sig över båda uppdragen. Vi är dock även väl medvetna om att storleken på 
institutionerna skiljer sig kraftigt, men vi ser inte detta som något problem då fokus 
inte ligger på storleken av data utan snarare på hanteringen av sagda data. Även ser vi 
att bredden av institutionernas olika verksamhet kan för undersökningen vara till 
fördel då detta belyser flera olika aspekter. Vi antar att undersökningen av dessa 
verksamheter kommer att ge oss det material som krävs för att vi ska kunna besvara 
på våra frågeställningar. Utifrån ett ABM-perspektiv har biblioteken redan väl 
utvecklade strategier kring sin digitala hantering. Det är därför av större intresse och 
vikt att fokusera på arkiv och museer. 
 
Institutionernas likheter är dock att de följer samma övergripande mål med att vårda, 
bevara och tillgängliggöra. Dock ter sig förhållandet lite olika beroende på 
verksamheternas natur. Under undersökningens gång lär fler likheter kring 
institutionernas hantering och tillhandahållande av digitalt material upptäckas.  
  
Genom att studera institutionerna på djupet blir vår förståelse större, samt att vi kan 
anlägga ett helhetsperspektiv på deras arbete. Med andra ord: Vi ska inte bekräfta 
någon given teori eller hypotes eller för den delen konstatera faktum, utan istället 
undersöka och utveckla. När vi nu fastställt syftet så behövs ett förhållningssätt 
anläggas.      



 

 14 

4. Epistemologisk utgångspunkt 

4.1 Inledning 
För att kunna besvara våra problemformuleringar kommer vi genomföra en serie 
djupintervjuer, vilka presenteras och analyseras längre fram i uppsatsen. Med 
djupintervjuer följer ett par problem som måste kringgås för att undersökningen inte 
ska bli ett resultat av intervjuarens styrning och förförståelse. Exempel på detta 
uppstår när forskaren i en intervjusituation riskerar att ”lägga orden” i munnen på sin 
respondent, att insamlade data (intervjun/intervjuerna) får stå tillbaka för forskarens 
tolkning eller att han eller hon applicerar andras tolkningar eller teorier på insamlad 
data. (Kvale 1997) En sådan analys kommer att behandla vilka konsekvenser 
appliceringen av teorierna får på verksamheten, något som vår uppsats inte ska 
undersöka. Dock är vi medvetna om att viss förförståelse existerar i och med 
skapandet och utvecklandet av undersökningens frågeställningar men då denna 
förförståelse är mer grundläggande så ser vi inte detta som ett större problem.   
 
Som epistemologisk utgångspunkt och referensram har vi valt att använda oss av 
abduktion. Den ska här ses som ett förhållningssätt till vetenskapligt arbete, överlag, 
där utvecklandet av så kallat eviga teorier eller slutsatser inte är det primära målet. 
Snarare bör man, anser vi, ha ett arbetssätt som istället ger det undersökta empiriska 
området eller fältet en central ställning. Med andra ord; att man i så liten utsträckning 
som möjligt analyserar området ut efter den egna förförståelsen. Annars blir risken 
allt för överhängande att man förutsätter det som redan ska bevisas.  
 
Upphovsmannen till begreppet abduktion och dess filosofiska system var filosofen 
Charles Sanders Pierce (1839-1914). De två centrala områdena inom Pierces filosofi 
är hans triadiska kategorilära och relationen mellan de tre kategorierna av 
slutledning: abduktion, deduktion och induktion. Med sin kategorilära som 
utgångspunkt utvecklade han även en teckenlära: semiotik. Den är dock inte relevant 
för vår undersökning och kommer således inte att behandlas. (Bertilsson & 
Christiansen 1990)    

4.2 Pierce filosofi inom kunskapsteorin 
Inom kunskapsteorin finns det två förhållningssätt som försöker förklara hur 
människan upplever sin omvärld och således hur hon får kunskap om denna; 
begreppsrealism och nominalism. Dessa presenteras i olika varianter och används på 
olika nivåer och i olika utsträckning. Begreppsrealismen tar sin utgångspunkt, 
antingen inom Platons idévärld, där han antar att begrepp (universalier) hör hemma i 
en idévärld, att de är transcendenta. Eller inom Aristoteles idélära, som innebär att 
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begreppen är immanenta i själva tingen, det vill säga att begrepp inte kan existera i 
någon en icke-jordisk sfär. (Bertilsson & Christiansen 1990)  
 
Nominalismen å andra sidan, med William av Ockham som dess upphovsman, menar 
att det inte existerar några universalier alls, vare sig i någon idévärld eller i tingen i 
sig, utan endast är namn i våra huvuden. (Bertillsson & Christiansen 1990) Det finns 
alltså inget utanför människan som hennes begreppsapparat kan förhålla sig till. 
Pierce filosofi anses ligga närmast Aristoteles begreppsrealism, eftersom hans 
kategorilära bygger på relationen mellan subjekt och objekt i den jordiska världen. 
Han bortser alltså från att det kan existera någon idévärld.  

4.3 Abduktionen som filosofisk konstruktion 
Pierce kategorilära är uppbyggd av tre kategorier: Den första, vilken han helt logiskt 
har gett namnet Förstahet, är en vag känsla/förnimmelse och ger oss en kvalitet, men 
inget kvantifierbart (tid, rum, antal etc.). Nästa kategori, Andraheten, ger Förstaheten 
den saknade kvantiteten, nämligen att vi nu kan sätta den vaga känslan i relation till 
objekt i tid och rum. Den sista kategorin, Tredjeheten, är den som ger oss identitet 
och kunskap, det vill säga det är en föreställning om relationen mellan subjekt och 
objekt. (Bertillsson & Christiansen 1990) 
 
Utifrån denna kategorilära så formar Pierce en metod i hur vi bör studera vår 
omvärld. När han ställde upp tre slag av slutledningar: deduktion, induktion och 
abduktion. Genom att studera deras struktur och hur de förhåller sig till varandra, 
drog han slutsatsen att abduktion är den enda av dem som egentligen kan frambringa 
ny kunskap. Förhållandet mellan de tre metoderna är att abduktion är den inledande 
och förberedande fasen; det första steget i vetenskapligt resonerande. Induktion är det 
slutgiltiga steget som egentligen inte tillför någonting av vetenskapligt värde. I bästa 
fall justerar eller rättar den till en hypotes som forskaren redan har ansett som 
plausibel. (Peirce 1958) 
 
Enligt Pierce själv rådde det en stor missuppfattning om att induktion och abduktion i 
princip var samma typ av begrepp, att det bara var olika benämningar på samma 
metod. För att tydliggöra skillnaden skrev han:  
 

Abduction makes its start from the facts, without, at the outset, having any 
particular theroy in wiew, though it is motivated by the feeling that the therory is 
needed to explain the surprising facts. Induction makes its start from a hypothesis 
which seems to recommend itself, without at the outset having any particular 
facts in wiew, though it feels the need of facts to support the theory. Abduction 
seeks a theory. Induction seeks for facts. (Peirce 1958) 

 
Den andra kategorin av slutledningar, deduktion, menar Pierce, ger oss analytisk 
kunskap, att den klargör de konsekvenser som följer ur givna premisser, men den ger 
oss ingen ny kunskap. Frågan man bör ställa sig här är ifall en slutledning som är 
baserad på något som redan är givet inte kan vara ny, det vill säga; premisserna som 
slutledningen grundar sig på är givna men själva slutledningen kan vara ny kunskap.   
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Hur de tre metoderna förhåller sig till varandra kan bättre förklaras med Pierce eget 
exempel: 
 
Deduktion:  Regel/Premiss 1: Alla bönor från dessa säckar är vita 
 Fall/Premiss 2: Dessa bönor är från denna säck 
 Resultat/Slutsats: Dessa bönor är vita 
Induktion:  Fall/Premiss 1: Dessa bönor är från denna säck 
 Resultat/Premiss 2: Dessa bönor är vita 
 Regel/Sannolik regel: Alla bönor från denna säck är vita 
Abduktion Regel/Premiss 1: Alla bönor från denna säck är vita 
 Resultat/Premiss 2: Dessa bönor är vita 
Fall/Rimligt hypotetiskt antagande: Dessa bönor är från denna säck. (Peirce 1990) 
 
Abduktionens roll kan liknas vid ett nav, vilken den vetenskapliga processen kretsar 
kring. Den är tänkt att skapa en förklarande hypotes eller ett originellt förslag, vars 
konsekvenser kan redas ut i logiskt avseende genom deduktion och i empiriskt 
hänseende genom induktion. (Peirce 1958) 
 
För att begränsa och göra abduktionen mer stringent så införde Pierce en fjärde 
metod; retroduktionen, som är en fas i vilken de abduktiva hypoteserna prövas mot 
den empiri som slutsatserna/hypoteserna har dragits ifrån. Fasen fyller alltså en 
validerande funktion.       
 
När vi nu har anlagt ett förhållningssätt till datainsamlingen ska vi nu se närmare på 
de tillvägagångssätt som ligger till grund för undersökningen. 
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5. Metod 

5.1. Inledning 
Insamlandet av material till undersökningen har främst bedrivits genom kvalitativa 
intervjuer samt att vi har försökt att studera verksamheternas styr- och måldokument. 
Målet har även varit att bedriva tester av möjlighet till återsökbarhet, vilket har visat 
sig svårt då merparten av verksamheternas digitala system inte i skrivande stund inte 
är aktiva.  

5.2 Kvalitativ intervju  
Som nämnts ovan är en av grundpelarna i denna undersökning baserad på kvalitativa 
öppna intervjuer med verksamma inom institutionerna där ämnet, det vill säga hur 
verksamheterna tacklar den problematik som kan uppstå vid digitalt bevarande och 
hur arbetet ser ut idag, fått stå i centrum snarare än personen, den verksamme, i fråga. 
Vi har i denna undersökning valt att använda oss av en öppen halvstrukturerad 
intervju, det vill säga inte ett helt öppet samtal men inte eller ett strängt strukturerat 
frågeformulär. (Kvale 1997) Intervjun genomförs genom ett öppet samtal kring en rad 
olika frågor och teman där den intervjuade har möjligheten att svara fritt och 
beskrivande (se bilaga 1). Utifall att intervjun skulle driva för långt från huvudämnet 
kan en rad frågor användas så att samtalet kan styras tillbaks till detta. Här kan även 
olika typer av följdfrågor användas. Dock är målet att hålla frågorna så öppna som 
möjligt då risken annars finns att den intervjuades svar vinklas av exempelvis en rad 
styrande följdfrågor, något som inte skulle gagna undersökningens resultat.  
 
För att få en bättre förståelse för den intervjuade och dess syn på sin verksamhet så 
inleds intervjuerna med illusionen av liten förförståelse av verksamheten och de 
problem de kan utsättas för kring digitalisering. Detta är för att ge den intervjuade 
möjlighet att från sitt unika perspektiv presentera sin verksamhet och här kunna visa 
på de problem och lösningar som existerar inom institutionerna. Detta kan även 
fungera som en ”isbrytare” i intervjusituationen, istället för att inleda med en rad 
frågor låta den intervjuade berätta från sin synvinkel. Förhoppningsvis kommer vi här 
att kunna se och identifiera mönster, likheter och skillnader mellan de olika 
intervjuade, inte bara på hur deras verksamhet hanterar frågor kring digitalt bevarande 
utan även hur de ser på digitaliseringsarbetet i sin helhet.  
 
Enligt professorn i pedagogisk psykologi, Steinar Kvale och dennes intervjuguide, så 
ska intervjusamtalet inledningsvis styras upp av intervjuarna med inledande frågor, 
exempelvis ”kan du beskriva hur…?”. (Kvale 1997) Vi har istället valt att inte följa 
detta i inledning av intervjusituationen, då vi istället ger personalen som intervjuas 
möjligheten att inleda samtalet med att med egna ord presentera och redogöra för 
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institutionen och deras förhållande till digitalt bevarande och tillhandahållande. För 
att kunna bibehålla intervjuns öppenhet så är det av vikt att inte ställa ledande frågor 
till de intervjuade och således inte ”lägga orden i munnen” på respondenten. 
(Magnusson-Staaf 2009) Enligt Kvale kan detta tillvägagångssätt ses som att man 
som intervjuare vilseleder den intervjuade, vilket är en åsikt vi i dessa fall inte delar 
med honom. Vi kan dock se att en fara för fortsatt förtroende om den intervjuade 
anser att han eller hon har blivit vilseled och inte ser meningen med själva intervjun. 
 
Dock är tanken att en gemensam nivå av förförståelse ska uppnås under den öppna 
intervjusituationen, att alla talar på samma nivå och lär sig något av varandra under 
intervjutillfället. (Kvale 1997) Då de intervjuade i denna undersökning innehar en 
större förkunskap än de som genomför undersökningen när det gäller hur 
verksamheterna går till väga i frågor rörande digitalt bevarande och tillhandahållande, 
är det av vikt att en gemensam bakgrund upprättas. Det är dock inte nödvändigt att 
rollerna och förkunskapen är desamma när det gäller generella lösningar och 
teoretiska frågeställningar kring digitalt bevarande och tillhandahållande, men för den 
öppna intervjusituationen är det dock viktigt att en gemensam grund åter upprättas. 
Det är dock av stor vikt att här vara observant så att intervjun inte spårar ur till ett 
allmänt samtal utan som Kvale kallar för det ”specifika” och ”fokusering”, något som 
är centralt för den kvalitativa intervjusituationen. Utöver dessa har vi valt att fokusera 
oss på de ”deskriptiva” och ”förändringsaspekterna” under intervjun, har vi sökt 
nyanserade beskrivningar. Detta har bidragit till att vi och de intervjuade kommit till 
nya insikter kring frågorna som tagits upp under intervjusituationen och 
undersökningen. (Kvale 1997) 
 
Intervjusituationen har skett vid de olika institutionerna, i för intervjusituationen 
lämpliga lokaler så som kontor, konferensrum och personalrum där risken för avbrott 
under intervjun varit minimal och där de intervjuade känner sig bekväma och 
avslappnade. Lämpliga lokaler för detta har återfunnits vid institutionerna, 
exempelvis konferens eller personalrum där risken för avbrott under intervjun 
minimerades (Kvale 1997). Bokning av intervjutillfällena har gjorts med god 
tidsmarginal så att de verksamma vid institutionerna har möjlighet att förbereda sig. 
En god tidsmarginal för intervjuerna har även avsatts för att undvika stressade och i 
värsta fall oavslutade intervjuer. Väl formulerade frågor och följdfrågor har utarbetats 
(se Bilaga 1) och har förberetts innan intervjusituationen, vilka är i en öppen form. 
Detta främst så att intervjuarna är bra förberedda men måste i så fall vara vaksam på 
att inte låsa sig fast alltför mycket vid dessa, eftersom risken finns att det fria utbytet 
av tankar och idéer i den öppna intervjun undermineras. Intervjuredskap, då 
intervjuerna kommer att spelas in, har varit skrivmaterial samt diktafon. Detta då 
denna ger möjlighet till större fokus på vad som förmedlas i intervjun. Med respekt 
för personens integritet är det av vikt att göra den intervjuade medveten och bekväm 
med diktafonen, bandspelen eller andra redskap för intervjuupptagning, då denna typ 
av redskap kan göra personer obekväma. Det inspelade materialet har sedan 
transkriberats till det arbetsmaterial som använts under undersökningens gång. Det 
transkriberade materialet har även i vissa fall skickats ut till respondenter som varit 
osäkra på om huruvida de velat vara anonyma eller ej. I samtliga av de fall där de 
transkriberade intervjuerna skickats ut har respondenten valt att delta med namn i 
undersökningen. Av de sju öppna kvalitativa intervjuer som gjorts har två 



 

 19 

respondenter valt att vara anonyma. Resterande respondenter återfinns i texten med 
namn samt yrkestitel.     

5.3 Styr- och måldokument 
En viktig del av planeringen av ett arkivs verksamhet samt annan offentligverksamhet 
står att finna i de styr- och måldokument som institutionen styr sitt arbete ut ifrån. 
Dessa styr- och måldokuments innehåll präglas av det juridiska och samhälleliga 
korpus som institutionerna innefattar (arkivlagen) samt statliga utredningar och 
föreskrifter. Även den ideologi och politik som styr denna korpus kommer här att 
analyseras, fast mer övergripande.  
 
Styr- och måldokumenten kommer vara den tänkta förförståelse vi har inför intervjun 
och den kontinuerliga kontakten med institutionen. Tidigare har det gjorts analyser av 
kommunala och offentliga verksamheters styrdokument under undersökningens 
förlopp kommer vi att återkomma till dessa och använda dem som referenslitteratur. 
Vi kommer även att i styr- och måldokumenten, försöka hitta mönster inom 
organisationernas styrdokument (ifall de nu har flera) och hur de kommer till uttryck i 
verksamheten.  
 
Styr- och måldokumentet är en enklare och mer övergripande plan för hur 
organisationer ska strukturera sina verksamheter. När denna typ av dokument skrivs 
är det av vikt att den är tydligt och konsekvent samt att språket är förståligt för de 
anställda inom verksamheten. Dokumentet bör enbart ta upp vad som är relevant för 
verksamheten och undvika detaljinformation om underliggande processer som kan 
kompletteras i ytterligare mer specifika dokument.                                            
(Archives New Zeeland 2010) 
 
Som ett underlag för empirin i undersökningen så kommer vi även att försöka testa 
hur institutionernas strategier för digitalt bevarande fungerar i praktiken så som 
återsökbarhet och validitetskravet. Fördelen med detta blir att vi studerar och får en 
förståelse hur dessa strategier de facto fungerar i praktiken. 
 
Om man tittar på de verksamheter vi i nuläget har valt att undersöka, så arbetar 
Regionarkivet i Skåne med slutförvaring av handlingar från landstingen inom 
regionen, Kulturen i Lund skapar och hanterar sina egenproducerade digitala 
dokument (här ingår förteckning av deras föremålssamlingar såväl de tillgängliga för 
allmänheten som de egna) och Malmö Stadsarkiv hanterar det material som uppstår 
inom den kommunala verksamheten. Då verksamheterna skiljer sig åt så pass mycket 
så tror vi att detta kommer innebära olika lösningar för digitalt bevarande. Vi anser att 
det skulle vara till undersökningens fördel att inte applicera en given teori på 
verksamheterna eller använda den i själva undersökningen, då detta, med tanke på de 
stora skillnaderna mellan verksamheterna, skulle riskera att begränsa undersökningen.  
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6. Teori 

I detta kapitel presenterar vi en övergripande genomgång av idéerna om vad ett 
dokument är och hur man bör förhålla sig till digitalt bevarande. Därefter kommer vi 
att presentera hur abduktionen har legat som grund för undersökningen. I det 
efterföljande kapitlet kommer vi att titta närmare på de teorier och modeller inom 
arkivvetenskapen som berör områdena Tekniska lösningar, Återsökbarhet internt – 
externt, Samarbetsplattformar och Framtida lösningar som vi valt att utgå ifrån. 
Temana är valda utifrån de områden som är frekvent förekommande i samtliga 
intervjuer.  

6.1 En cyklisk modell 
Vår undersökning måste förhålla sig till frågeställningen: Vilka är de mest riktiga 
färdigheterna, rutiner och arbetsmetoder för att kunna säkra digitalt 
långtidsbevarande? När man inom arkivvetenskapen och professionen ska försöka 
utröna vilka dessa är, så bör det adekvata tillvägagångssättet vara att inte titta på det 
rent tekniska, det vill säga vilka filformat och vilka media man ska lagra materialet i, 
utan snarare börja med att besvara frågorna vilken information institutionen behöver, 
hur lång tid och för vem lagras informationen? (Toller 2009) Lyckas institutionen 
besvara dessa frågor så behöver den, tror vi, inte spendera lika mycket tid och 
resurser på att leta upp eller utveckla egna tekniska lösningar för digital 
långtidslagring.  
 
För att ha en grund att stå på, innan verksamheten tacklar dessa frågor, behövs en 
djupare förståelse för hur ett dokument uppstår och hur detta sedan ska bli en del av 
verksamheten. Runardotter m.fl. redogör i artikeln The Information Life Cycle – 
Issues in Long Term Digital Preservation för en cyklisk modell över information. 
Framställningen av en idé är information, vilken sedan lagras i ett digitalt objekt i 
form av data. Till denna information behövs ny information, i form av metadata, 
läggas till för att bevara informationens kontext.  Data kan sedan med olika redskap 
omvandla den till information som slutligen ska resultera i ny kunskap och nya 
tolkningar hos användaren (Runnardotter m.fl. 2005). Enligt artikelförfattarna är det 
arkivväsendets ansvar att se till att denna cykel upprätthålls, annars kan inte arkiven 
upprätthålla sina funktioner (se 2.1). Både de offentliga och privata institutionerna 
som arbetar med informationshantering har framför allt under det senaste decenniet 
insett nyttan med och implementerat modellen, främst för att den är systemoberoende. 
Oavsett vilka nya system, standarder eller filformat så kan institutionen fortfarande 
använda sig av modellen. (Runnardotter m.fl. 2005)  
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Informationen efterfrågas, det vill säga att den tas fram för att än en gång kunna 
tolkas. För att det ska kunna bli möjligt måste ett förteckningsarbete göras, som både 
kan ge handlingen sitt rätta bevisvärde (kravet på autenticitet) och informationsvärde 
(vilken betydelse den har för verksamheten). ”Trots alla föreskrifter och riktlinjer som 
finns så är det slutligen upp till den enskilde arkivarien att göra egna bedömningar hur 
förteckningen ska se ut. Detta visar vikten av att arkiven analyserar och planerar 
innan den faktiska arkiveringen äger rum. Istället för att försöka rätta till de problem 
som uppstår i efterhand, är det bättre som arkivarie, att här ha en pro aktiv roll.”. 
(Runnardotter m.fl. 2005) I bild 1 nedan så presenteras ett på hur processerna i life-
cyclemodellen relaterar till varandra. 
 
En handling är ett dokument skapad eller mottagen och förtecknad som ett resultat av 
verksamhetens praktiska arbete. Om bevisvärdet av en elektronisk handling ska 
kunna hållas intakt måste även processen för handlingens bevarande hållas intakt. En 
elektronisk handling är en handling som är skapad i en elektronisk form (i själva 
verksamheten eller mottagen och förtecknad). En digital handling, existerar 
elektroniskt i sin nuvarande form, men behöver inte ha skapats elektroniskt, 
exempelvis en skannad bild.   
 
För att då kunna säkra den digitala långtidslagringen av dokument så behövs 
gemensamma plattformar utarbetas mellan arkivinstitutionerna, så som olika former 
av standardiseringar och utarbeta gemensamma IT-lösningar där både äldre och nyare 
tekniska lösningar kan användas. (Runnardotter m.fl. 2005) 
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Bild 1: Information life cycle (enligt författarna baserat på Runardotter m.fl.) 
 
 
 
Inom arkivvärlden finns det som bekant ett tusenårsperspektiv som arkiven måste 
förhålla sig till. Innan den så kallade digitala revolutionen var bevarandet likställt 
med att dokumentet skulle bevaras oföränderligt. Detta har dock förändrats i och med 
att de redskap som vi använder oss av uppdateras eller byts ut i en snabb takt och 
därför måste själva informationen modifieras om innan den riskerar att gå förlorad. 
”Even if we could find a physical medium to contain unaltered digital data 
permanently, formats for recording would have change and the hardware and 
software needed to recover the information would be obsolete.”. (Chen 2001) Här 
uppstår en paradox; att vi vill kunna bevara det digitala dokumentet över tusen år men 
samtidigt ha tillgång till det i en dynamisk miljö som förändrar förutsättningarna för 
dokumentet.   
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Eftersom paradoxen i dagsläget och inom en överskådlig framtid är olöslig så kvarstår 
kraven på ett e-arkiv, att det ska vara ”autentiskt, komplett, tillgängligt, begripligt, 
bearbetningsbart och möjligt att återanvända”. (Johansson 2009) Det enskilda arkivet 
kan uppfylla kraven på autenticitet, att informationen är komplett och 
bearbetningsbar. Men kraven på tillgänglighet, begriplighet och möjligheten att 
återanvända informationen kräver ett samarbete med andra arkiv eller aktörer, samt 
ett någorlunda aktivt utåtriktat arbete gentemot användaren. En modell som har 
bidragit till att underlätta för arkiven och dess användare och leverantörer är OAIS- 
modellen (se 7.1.2).          

 6.2 Kontinuummodellen 
Kan den cykliska modellen som beskrivits ovan ge arkivarien det utrymme som krävs 
för att kunna inta en pro-aktiv roll eller riskerar den att begränsa hans eller hennes 
handlingsutrymme för att kunna använda sig av nya digitala lösningar? Istället för att 
placera handlingen i en cyklisk kontext som återupprepas nästintill in absurdum har 
Frank Upward (2000) m.fl. utvecklat en modell, vilka inte bortser från det cykliska 
tänkandet, men använder sig av kontinuum som ett koncept för att arkivarier och 
andra lättare ska kunna omorganisera sina kunskaper om dokument- och 
informationshantering. Detta för att de enklare ska kunna anpassa arkivet till den 
digitala utvecklingen. 
 
Vad kontinuum-modellen tillför till institutioner som arbetar med information är ”… 
a view of recordkeeping at the point of creation, within groups, at organisational 
levels and at inter-organisational levels. This provides a layer and interconnected 
model for the ongoing management of systems and the formulation of strategies and 
tactics.” Syftet är, att med modellens hjälp, ska arkivarier och andra yrkesverksamma 
inom informationshantering kunna utveckla sammanlänkade metoder för hur 
dokument skapas, fastställa och upprätthålla rutiner inom vilka dokumentet inlemmas 
som en handling samt kontrollera den process som innebär att dokument och 
handlingar organiseras som ett eller flera arkiv. (Upward 2000) 
 
Modellen placerar in handlingen i fyra dimensioner eller lager: i vilket sammanhang 
det skapas, inlemmas, organiseras och när det sprids bortom institutionens eller 
organisationens kontext. Dimensionerna hänger sedan samman i ett system med fyra 
koordinater: Bevisvärde, vilken aktivitet handlingen kan kopplas till, identitet d.v.s. 
vilka/vilken som har skapat det och hur och vart handlingen förvaras. (Upward 2000) 
 
Modellen, i och med kontimuumkonceptet, innefattar fler dimensioner än vad 
yrkesverksamma arkivarier i normala fall är vana vid. Detta har dock luckrats upp, i 
och med den digitala utvecklingen som gjort att arkiven alltmer tvingas till att ta 
hänsyn till den kontext som dokumentet skapades i, inte bara till själva dokumentet. 
Problemet är att många arkivarier inte accepterar att ”archivial management” och 
”recordsmanagement” ska sammanblandas, utan anser att dessa ska hållas åtskilda, 
vilket, enligt dem själva, underlättar deras arbete. (Upward 2000) Denna uppdelning 
är som bekant inte lika markant och tydlig i Sverige som den är i till exempel USA 
eller Storbritannien. Men likväl handlar det, oavsett i vilket land man arbetar, om hur 
arkivarien väljer att definiera sin yrkesroll och sin funktion; arbetar jag med 
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kulturarv, arbetar jag med hantering av dokument för den löpande verksamheten eller 
kan båda kombineras? 
 
Poängen med att vi har valt att arbeta efter livscykelmodellen är att eftersom 
verksamheterna är införstådda med och arbetar efter dess kontext och att 
undersökningen baseras på verksamheterna - inte på vår förförståelse – så förhåller vi 
oss till denna. Resultatet av undersökningen kommer däremot att placera in 
verksamheternas arbete i en annan kontext inom modellen. Under arbetet med 
undersökningen har vi funnit det lättare att förhålla oss till den cykliska modellen och 
dess kontext, eftersom det är just dem områden som verksamheterna arbetar med och 
i stor utsträckning fortfarande verkar inom. Visserligen har det under intervjuerna 
framkommit att det tänkande som kontinuummodellen beskriver, är något som 
respondenterna är medvetna om men inte alltid har medel eller redskap att kunna 
applicera i samband med det praktiska arbetet med dokumenten och handlingarna. En 
orsak till varför de väljer att arbeta efter färre dimensioner. Livscykelmodellen 
representerar tydligare ett hands on-arbete, till skillnad från kontinuummodellen som 
kan användas vid formandet av övergripande ramverk för proaktiv 
dokumenthantering.    

6.3 Abduktionen som grund för denna undersökning 
Om vi nu går tillbaks till de inledande styckena i kapitel 4 och resonerar hur denna 
undersökning ska förhålla sig till dessa två modeller genom ett abduktivt 
förhållningssätt. Deduktion och induktion skulle kräva att vi förhöll oss efter redan 
givna fakta eller regler. Som vi nämnde i kapitlet har vi strävat efter att inte applicera 
givna fakta eller teorier på verksamheterna, utan att teorierna ska istället fungera som 
en hjälp i undersökningen. 
  
Undersökningens kunskapsteoretiska upplägg kommer att, med hjälp av abduktionen 
som förhållningssätt, se ut som följer: Våra iakttagelser (intervjuer, studier av 
institutionernas resurser och kapacitet när det gäller digitalt bevarande samt 
styrdokument; se kapitel 8 och 9) kommer att leda till ett antal grundläggande regler 
eller axiom som gäller för institutionernas verksamheter (naturligtvis kan dessa axiom 
även gälla för liknande institutioner som arbetar med liknande material och 
handlingar; se kapitel 10.1-10.4). Utifrån dessa regler kommer vi sedan att dra ett 
antal hypoteser (se kapitel 10.5). Dessa ska sedan ligga till grund för de eventuella 
lösningar och modeller som vi tänker kan förbättra institutionernas hantering av 
digitala dokument. Med andra ord: Vi ska inte bekräfta någon given teori eller 
hypotes eller för den delen konstatera faktum, utan istället undersöka och utveckla. 
(Magnusson-Staaf 2009, Walton 2004) 
 
Den deduktiva metoden, anser vi, inte vara ett lämpligt förhållningssätt för vår 
undersökning eftersom de antaganden eller hypoteser vi då gör och tillskriver 
institutionerna, utifrån vår förförståelse, innebär då att vi kommer att förutsätta det 
som redan ska bevisas. Resultatet av vår undersökning skulle i så fall bli 
kontraproduktivt. Eftersom induktionen behöver en ansenlig mängd kvantifierbara 
data, för att undersökningens resultat någorlunda ska vara tillförlitlig, så finner vi inte 
heller detta förhållningssätt vara lämpligt för vår undersökning. Den eventuella 
retroduktion som kan göras, är av institutionerna själva, ifall de väljer att testa de 
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eventuella lösningar som vi utarbetar utifrån de hypoteser vi gör och således praktiskt 
kan validera våra hypoteser och lösningar.  
 
De verksamheter som vi undersöker har, liksom alla andra verksamheter, 
förhållningssätt till sin egen verksamhet och gentemot sin omvärld, och har således 
vissa uppfattningar om dessa. William James (1842-1910), amerikansk filosof som 
utvecklade och förtydligade pragmatismen (en filosofi där abduktionen är dess 
metod) och dess användningsområde, menade att: ”I sådana fall består den 
pragmatiska metoden i att tolka varje uppfattning genom att utröna dess praktiska 
följder. […] vilka förnimmelser vi kan förvänta oss av det [vårt tänkande] och vilka 
reaktioner vi måste förbereda oss på.”. (James 2003) För att således undvika att vår 
undersökning blir en passiv beskrivning av verksamheternas arbete, så har vi valt att 
undersöka de praktiska följderna och dess konsekvenser av deras arbete och försökt 
analysera hur dessa kan utvecklas. Detta, anser vi, gör undersökningen mer användbar 
för institutionerna, främst för deras praktiska arbete, och om möjligt kunna 
överbrygga klyftan mellan arkivteori och praktik. 
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7. Tidigare forskning 

 
Vi redogör nedan för hur tidigare forskning ser på de områden som går under de 
teman som vi har valt att dela in vår undersökning i samt för de begrepp som 
arkivvetenskapen behandlar och som verksamheterna ständigt måste bemöta och 
förhålla sig till i sitt arbete med digitalt bevarande. Detta eftersom aktuella lösningar 
är resultat av tidigare och pågående forskning. 
  

7.1 Lösningar och modeller som har utarbetats för digitalt 
bevarande 
 
De begrepp och modeller som vi här presenterar har valts ut beroende på 
intervjuinnehållet och om de har någon relevans för själva analysen av 
verksamheternas strategier för digitalt bevarande. Vi har nedan valt att redogöra, för 
undersökningen, relevanta studier. Detta kapitel ska inte ses som en översikt över hela 
forskningsområdet för digital bevaring, då detta skulle ha gjort att undersökningen 
riskerat att tappa fokus på verksamheterna.  

7.1.1 Tekniska lösningar 
För att arkiv ska kunna utbyta information mellan varandra så effektivt som möjligt, 
behöver man bestämma sig för vilken betydelse termen arkivbeskrivning ska ha. 
Även om man i olika länder definierar begreppet arkivbeskrivning lite olika, så finns 
det ett par gemensamma faktorer som ingår i definitionen:  
1. ) Processen: Hur har handlingarna analyserats och hur har man identifierat och 
organiserat informationen. 
2. ) Syftet med arkivbeskrivningen, så som kontroll, återsökning och tillgänglighet. 
3. ) Beskrivningen av arkivmaterialet så att det sätts i sitt sammanhang. (Ottosson 
2000) 
 
Per Gunnar Ottosson, 1:e arkivarie vid Riksarkivets IT-avdelning, resonerar i artikeln 
Internationella Standarder för arkivbeskrivning: ISAD(G) och EAD hur arkiven i 
Sverige ska använda sig av begreppet och hur det bör tolkas:  

 
Arkivbeskrivning är en process som innebär hämtning, analys, organisation och 
dokumentation av information som tjänar till att identifiera, hantera, lokalisera 
och förklara arkivhandlingar samt de sammanhang och system i vilka de 
tillkommit. Termen avser även produkten av denna process. (Ottosson 2000)  
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Med denna definition som grund, kan arkiven sedan välja den standard som bäst kan 
användas för att beskriva arkivet och som bäst motsvarar arkivinstitutionen som 
sådan. Det kan exempelvis gälla i vilken utsträckning arkivet får leveranser. De 
vanligaste som används i dagsläget av arkiven och för informationsutbyte mellan 
varandra är EAC (Encoded Archival Context), EAD (Encoded Archival Description), 
ISAD(G) (General International Standard Archival Description), ISAAR (RPF) 
(International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies), METS 
(Metadata Encoding and Transmission) och PREMIS (Preservation Metadata: 
Implementation Strategies)1. Standarderna har godkänts av Internationella 
Organisationen för Standarder (ISO), vars uppgift är att utveckla och publicera 
standarder inom olika användningsområden bl.a. för att lagra information.  
 
Den information som finns i de digitala handlingar, som arkivbeskrivningen är till 
för, lagras i olika format. Formaten måste uppfylla det som långtidslagringen kräver, 
och bevarandeformatet är då följaktligen dem filformat som kan erbjuda de bästa 
möjligheterna för långtidslagring. I dagsläget finns det fyra format och standarder 
som är vanligast förekommande inom arkiv: TIFF (för bilder), PDF (för 
textdokument), PDF/A (för textdokument men utan funktioner som kan förhindra 
långtidslagring) och XML (eXtensible Markup Language; ett programmeringsspråk 
som används för att strukturera och klassificera information). (Hodge & Andersson 
2007) 
 
Vilka krav bör arkivet ställa på det format de tänker använda sig av? Library of 
Congress i USA: s NDIIP (National Digital Information Infrastructure Program) har 
tagit fram sju faktorer som arkivet bör förhålla sig till när det ska utvärdera huruvida 
formatet är lämpligt för långtidslagring eller inte: 

1. Disclousure (Specifikationer): I vilken utsträckning som det finns 
specifikationer och redskap för att säkerställa att den tekniska integriteten kan 
upprätthållas och är tillgängligt för dem som skapade det digitala innehållet. 

2. Adoption (Tillämpande): I vilken utsträckning som formatet används av 
skaparna, de som sprider och användarna av handlingen. Hur väl formatet kan 
leverera handlingen till dem som ska slutförvara och kan flyttas mellan och 
läsas av flera system.   

3. Transparency (Transparens): I vilken grad som data är direkt öppen för 
användaren att kunna tolka.   

4. Self-documentation (Egendokumentation): Beskrivande, teknisk eller 
administrativ metadata. 

5. External dependencies (Yttre beroende): I vilken utsträckning som formatet är 
beroende av hårdvara, operativsystem eller mjukvara för att kunna läsas eller 
användas. Samt hur formatet i framtiden är rustat för att hantera sådant 
beroende. 

                                                
1 EAC är kodad metadata för arkivbildare där ISAAR (RPF) är en standard. EAD är kodad metadata över 
arkivförteckningar, där ISAD(G) är en standard. METS är kodad administrativ och teknisk metadata; vilken typ av 
filer, vad de heter och hur de är strukturerade. PREMIS är metadata över typ av enhet (bok, foto etc.), över 
händelser som kan påverka objektet (migrering, viruskontroll), vilka rättigheter som objektet berörs av samt vilken 
aktör (person, organisation eller dataprogram) som associeras med objektet. Koden i alla standarder skrivs i XML.  
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6. Impact of patents (Patent): I vilken utsträckning som arkivet har möjlighet att 
upprätthålla innehållet i ett format där användandet kan förhindras av ett 
patent. 

7. Technical protection mechanisms (Tekniskt skydd): Implementering av 
mekanismer, så som kryptering, som är tänkta att förhindra att själva 
informationen går förlorad, genom säker förvaring,. (Hodge & Andersson 
2007) 

 
När arkivet har bestämt sig för vilka format som informationen ska lagras i så är det 
viktigt att formulera någon form av strategi för att förhindra att informationen går 
förlorad. För att arkivet ska undvika denna informationsförlust i så stor utsträckning 
som möjligt måste det beakta, förutom ovan nämnda faktorer, följande: Diskrepansen 
som uppstår från det att ett format bli oläsligt tills att ett nytt införs, säkerheten för att 
undvika att data och/eller hårdvara inte förändras (medvetet eller omedvetet) eller bli 
drabbat av virus, trojaner etc. samt den mänskliga faktorn (vilken styr- och 
måldokument samt handlingsplaner är tänkta att reglera).   
(Runardotter m.fl. 2005) 
 
Ett digitalt format lagras följaktligen i olika medier som har olika livslängder. Dessa 
är de vanligast förekommande på arkiv. CD-R och CD-RW som har en livslängd på 
mellan 1-100 år beroende på kvalitet och hur pass frekvent skivan används och dess 
lagringsplats. En DVD-skivas uppskattad livslängd är mer osäker men ligger på 
ungefär 10 år men i regel så bränner man om skivan med betydligt tätare intervall. 
Eftersom system i regel byts ut oftare än vad en hårddisk åldras, så finns det inga 
intervall på hur länge data kan lagras i mediet. Det samma gäller för en server men 
eftersom hårddiskens prestanda i regel är högre än exempelvis i en vanlig 
kontorsdator är den mer tillförlitlig som lagringsmedium. (Brissman, Carlzon & Bern 
2005) 
 
För att undvika att autenciteten av att dokumentet och dess bevisvärde går förlorat så 
finns det ett par tekniska lösningar som används i dagsläget för att kunna bibehålla 
detta, som exempelvis: 

1. ) Kryptering: Texten i handlingen krypteras och tillskrivs en algoritm (öppen) 
och för att den sedan ska kunna läsas, tillskrivs algoritmen ett nummer/en 
nyckel (dold). Den här lösningen används för handlingens säkerhet och att 
kunna verifiera dess autencitet, i synnerhet för handlingar som används löpande. 
2. ) Hashing: Handlingen tillskrivs en teckenserie som är unik för just den 
handlingen och lagras även separat. När användaren sedan vill kontrollera ifall 
handlingen är just den originalhandlig som han eller hon vill ha jämförs 
teckenserien med den teckenserie som medföljer handlingen. (Lazinger 2001) 

 
Henry M. Gladney, före detta forskare och programmerare på IBM, redogör och 
analyserar för vad en bevarandestrategi ska kunna erbjuda presumtiva användare, 
med hänsyn till dagens teknik; att en kopia av varje bevarad handling kan existera så 
länge som det krävs (för institutioner som har en kulturarvsfunktion måste 
tusenårsperspektivet ingå i bevarandestrategin); att användaren kan återfinna och 
använda dokumentet så som dess skapare avsåg, utan större påverkan från en tredje 
part exempelvis en arkivarie; att användaren kan försäkra sig om att dokumentet är 
autentiskt. (Gladney 2006) 
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Vidare behandlar Gladney problematiken med den begreppsliga skillnaden mellan 
vad som är original och vad som är autentiskt och där metadata spelar en viktig roll i 
att beskriva proveniensen men att skillnaden mellan de båda begreppen ligger på det 
subjektiva planet. Metadata har å andra sidan ett inneboende epistemologiskt 
problem, nämligen att den utifrån en viss språklig kontext, vars förändring över tid 
kan göra det svårt för användaren att tolka och förstå. Med hjälp av de tekniska 
faktorer och lösningar som presenteras ovan, anser Gladney, att arkiv och andra 
institutioner som arbetar med information, bör införa en metod som går under namnet 
Trustworthy Digital Object (TDO). Att med vissa kriterier ska institutionen bättre 
kunna försäkra användaren att dokumentet är autentiskt, så som att det finns 
återskapande mekanismer som medföljer dokumentet för att undvika att det digitala 
dokumentets innehåll ska gå förlorat.  Att varje TDO innehåller en unik identifikation 
som gäller internationellt och har sin egen metadata (som vi kommer att behandla 
under avsnitt 7.1.4 och under kapitel 9 visar sig detta vara en svårt problem att lösa) 
och har ett krypterat lås för att se till att förändringar i dokumentet kan upptäckas 
(Gladney 2006)     
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Bild 2: För att en handling ska kunna bli ett Trustworthy Digital Object bör producenten, användaren 
och arkiven ställa sig dessa frågor för att därigenom se till att handlingen kan användas adekvat. 
Arkiven kan på sätt i sina förtecknings- och säkerhetsarbeten bättre kunna försäkra användaren om 
handlingens autenticitet. Termerna SIP och DIP förklaras på sid. 33. (formulerad av författarna 
baserat på Gladney 2006)    
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7.1.2 Återsökbarhet – internt och externt 
För att informationen ska kunna återsökas, både internt och externt, så enkelt och 
effektivt som möjligt behöver arkiven utarbeta riktlinjer och tekniker för vem och hur 
metadata ska utarbetas. Arkivet bör tänka på i vilken utsträckning som den process 
som kopplar samman metadatan och själva handlingen, kan utföras digitalt eller 
manuellt.  
 
Den process som ligger till grund för hur metadata bestämms, kan förklaras såhär: 
“Records derive evidential and cultural significance from thier context, and it is our 
interpretation of this context that we employ when constructing classification 
schemes.” (Frendo 2007) 
 
Det finns två olika typer av metadata:  
1. Dem som uppstår genom index som skapas automatiskt vilket idag främst används 
av en sökmotor på nätet eller övergången från exempelvis manuellt konstruerade 
kataloger till HTML-baserade gränssnitt. I dagsläget innehåller sådan metadata för 
lite information för att kunna vara användbart.  
 
2. Dem som skapas manuellt i till exempel Dublin Core.  (Lazinger 2001)  
 
Metadata brukar även delas in i fem olika kategorier, baserat på hur och vem som 
använder handlingen: 
 

• Administrativ metadata som används för att hantera och administrera 
handlingen, exempelvis vart handlingen finns eller urvalskriterier för 
digitalisering.  

• Beskrivande metadata: Används för att beskriva och identifiera handlingen, 
exempelvis sökhjälpmedel, länkar mellan handlingar eller kataloger 

• Bevarande metadata: Den är kopplad till själva bevarandehanteringen, 
exempelvis i vilket skick handlingen är i och vad man har gjort för att 
bibehålla handlingen så intakt som möjligt såsom migrering. 

• Teknisk metadata: Över ett systems funktioner i förhållande till handlingen, 
exempelvis över den hårdvara och mjukvara som används för att kunna läsa 
handlingen, format eller för att bevara autenticiteten och säkerheten. 

• Metadata kopplat till användaren: Vilken grad som handlingen används och 
hur. (Lazinger 2001) 

 
Ruth Frendo tar i artikeln Dissembodied information upp olika metoder som arkiven 
kan använda sig av och använder sig av för att bestämma hur metadata kan kopplas 
till själva handlingen: 

• Discrete metadata capture: Istället för att placera in dokumentet i en kontext 
genom en dokumenthanteringsplan så kan varje enskilt dokument ges 
metadata som är specifikt för hur det förhåller sig till andra dokument.   

• Embeded metadata: Istället för att se till relationer, ser man här till själva 
dokumentet när man tillskriver det metadata, vilket kräver fackkunskap.  

• Associated metadata: Metadata lagras i filer som är nära kopplade till 
dokumenten de är satta att beskriva men utan att på något sätt kunna ändra på 
innehållet i själva dokumentet. Man ska sträva efter att lagra metadata och 
själva dokumentet separat men ändå kunna ha en koppling dem emellan.      
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• Third-party metdata: Metadata lagras separat från dokumentet av en extern 
organisation som inte nödvändigtvis behöver ha någon kontroll över själva 
dokumentet. (Frendo 2007) 

 
 
Likväl som metadata tillskrivs ett dokument så måste även de tekniska redskap som 
informationen lagras i, tillskrivas metadata. Ett exempel på en modell för att lättare 
kunna hitta och återskapa information som eventuellt inte längre kommer att vara 
läsbar i framtiden är Preservation Layer Model (PLM). Modellen utvecklades av IBM 
när de 2002 fick i uppdrag av Det Nationella Biblioteket i Nederländerna 
(Koninklijke Bibliotheek) att bygga ett Digital Information Archiving System (DIAS) 
för att lösa bibliotekets problem med att bevara digitala dokument över längre tid. 
DIAS är i princip uppbyggt på samma sätt som OAIS men det nya som DIAS tillför 
är just PLM. Den beskriver själva strukturen av de tekniska metadata, vilken talar om 
vilken mjukvara och hårdvara som krävs för att visa objektet, som lagras och hanteras 
i bevarandesystemet. Beskrivningen kan exempelvis se ut så här:  
 

1. Dataformatet (exempelvis PDF) 
2. Applikationslager (exempelvis Acrobat Reader) 
3. Operativsystemlager (exempelvis Windows)  
4. Hårdvarulager (exempelvis Intel Pentium)  

 
PLM har främst två användningsområden; dels att kunna identifiera digitala objekt 
som inte längre kan läsas av p.g.a. att tekniken i något av lagren har blivit utdaterad 
och dels att skapa s.k. wiew paths för att kunna visa själva objektet. (Van Diessen 
2002 & Nyman och Holtrin 2007)  
 
För att ett arkiv ska kunna lagra, ta emot och göra informationen återsökbar så har 
olika modeller använts. Den modell som idag används i stor utsträckning, i synnerhet 
inom större nationella eller regionala lösningar, är OAIS-modellen. OAIS är en 
referensmodell och standard som utarbetades av Consultative Committee for Space 
Data Systems under 2002 och ska fungera som en modell för hur ett arkiv kan 
organiseras för att hantera information. Modellen har sex olika funktioner: 
 
Ingest (Mottagande): Här ingår verktyg som är nödvändiga för att ta emot och 
kontrollera SIP (Submission Information Package) och omvandla det till ett AIP 
(Arcvhival Information Package) som sen inordnas i e-arkivet. 
 
Archival Storage (Lagring): Funktion för att kunna lagra AIP. 
 
Management (Ledning): Dem som fastställer regler för hur e-arkiveringen ska gå 
tillväga och underlätta denna genom att koordinera den beskrivande informationen av 
själva dokumentet och information av de system som används för arkivering. Samt 
har ansvar för övriga funktioner. 
 
Access (Åtkomst): För att Konsumenten ska kunna tillhandahålla arkivets 
information. 
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Administration: Fyller funktionen att ha löpande kontroll av övriga funktioner i e-
arkiv och har överblick över när nya standarder och processer uppkommer.  
 
Preservation Planning (Bevarandeplanering): Ska ge rekommendationer för 
konvertering och migrering samt övervaka tekniska förändringar.  
(Runardotter m.fl. & Samson 2009). 
 
Modellens syfte är att underlätta användningen av arkivet för Producenten (levererar 
sin information till e-arkivet i form av SIP), Ledning (som ansvarar för att kontrollen 
av och att SIP uppfyller vissa krav) samt Konsumenten (som kommer åt 
informationen i form av Dissemination Information Package; DIP).  
 
Genom att arkivet implementerar OAIS-modellen så blir arkivets funktion mer av ett 
mellanlagringsarkiv eller som det även kallas, data warehouse. Bill Inmon som 
myntade uttrycket 1990 beskriver det såhär “A warehouse is a subject-oriented, 
integrated, time-variant and non-volatile collection of data in support of 
management's decision making process ". Han definerade de fyra termerna såhär: 

 
Subject Oriented: Data that gives information about a particular subject instead of 
about a company's ongoing operations.  
Integrated: Data that is gathered into the data warehouse from a variety of 
sources and merged into a coherent whole.  
Time-variant: All data in the data warehouse is identified with a particular time 
period.  
Non-volatile: Data is stable in a data warehouse. More data is added but data is 
never removed. This enables management to gain a consistent picture of the 
business. (Reed 2010)  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Bild 3: En modell över mellanlagringsarkivets funktion.  Pilarna symboliserar handlingens väg. 
Exempel: Arkivbildare 1 är ett sjukhus i Stad A som skickar en journal, över en patient som har flyttat 
till Stad B, till mellanlagringsarkivet där sedan Arkivbildare 2 kan hämta journalen från 
mellanlagringsarkivet oavsett vilket journalsystem som Arkivbildare 1 har använt sig av. (formulerad 
av författarna baserat på bland annat intervju med Jörgen Andersson 2010-02-11) 
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7.1.3 Samarbetsplattformar 
Som samarbetsplattform lyfts ofta ABM-samarbetet upp och då främst med 
samarbete om ett gemensamt bevarandeperspektiv, förmedlingsperspektiv, 
bildningsperspektiv, tolkningsperspektiv och demokratiperspektiv (Nilsson 2003) och 
med störst gemenskap vid de sista fyra punkterna. Dock har just digitalisering lyfts 
fram där samarbete mellan institutioner varit framgångsrik, att ”… det enda område 
där detta samarbete (ABM) har haft någon egentlig framgång gäller digitalisering”. 
(Åström Iko 2003) Även Nilsson lyfter här fram digitalisering som en gemensam 
plattform då ”Digitalisering och utvecklingen av multimedia är en bas för samarbete 
mellan alla tre institutionstyperna”. (Nilsson 2003)    
 
Enligt Hanna Johanssons text Omgivningens krav på e-arkiv enligt OAIS i antologin 
E-arkivera rätt (2009) så ”uppstår olika grader av interoperabilitet mellan två eller 
flera e-arkiv. En användare kan exempelvis ha behov av att kunna använda ett 
gemensamt sökgränssnitt för åtkomst till information från flera e-arkiv.”. Hon 
beskriver här de grader av interoperabilitet som kan tillämpas på OAIS-modellen, 
Oberoende, Samverkan, Förenade och Delade resurser.  
 
Ett Oberoende e-arkiv har inget digitalt utbyte med andra e-arkiv och är riktad till en 
begränsad målgrupp. Därmed behöver det heller inte följa några större standarder 
inom digitalt bevarande.  
 
Samverkande e-arkiv använder sig av ett eller flera gemensamma utbytesformat av 
SIP och DIP. E-arkiven använder sig inte av någon gemensam portal utan användaren 
måste söka i respektive databas. De båda arkiven fyller funktionen som konsument 
gentemot varandra och här är återsökningen intern.  
 
Förenade e-arkiv har anpassat arkiven så att användaren ska kunna söka i en 
gemensam sök portal för de deltagande arkiven. Samtidigt kan arkiven var för sig 
tillhandahålla information till sina specifika användargrupper.  
 
E-arkiv med Delade resurser delar lagring och datahantering samt har gemensamma 
sökgränssnitt gentemot användaren. 
 
En samarbetsform som skulle kunna öka graderna av interoperabilitet och eventuellt 
lösa problemet hos de enskilda institutionerna är just ABM-samarbetet. Eftersom 
samarbetet är tänkt att utveckla kulturarvssektorn och öka möjligheterna att nå ut till 
användarna faller sig Förenade och Delade resurser som lämpliga mål för e-arkiven 
att sträva efter inom ett ABM-samarbete. 
  
Ur ett förmedlingsperspektiv lyfts flera olika möjligheter till samarbete fram, och då 
främst genom tillgängliggörandet av det gemensamma elektroniska materialet, att 
”den främsta metoden och formen för tillgängliggörande är idag att digitalisera 
arkivmaterialet på olika sätt”. (Åström Iko 2003) Detta kan sedan nå ut till 
användaren genom gemensamma digitala utställningar eller genom portaler där de 
elektroniska samlingarna möts. Dock så krävs även här en djupare grad av 
interoperabilitet mellan institutionerna.                
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Det gemensamma bildningsperspektivet är nära knutet till institutionernas 
pedagogiska arbete men även att nå ut till användaren och förklara vad arkivets roll 
är. (Ploom och Månsson 2003) Samarbete kring utbildning av pedagoger inom så väl 
arkiv som inom museum pågår inom ramen för ABM-samarbetet och även om 
”professionalisering av arkivpedagogen som yrkeskår”. (Ploom och Månsson 2003)    
 
Under tolkningsperspektiv kan verksamheterna enas kring synen på vad dokumentet 
är och hur man förhåller sig till analoga men främst digitala dokument. Att man här 
kommer överens och arbetar i ett gemensamt standardformat är dock grunden för att 
ett digitalt samarbete.   
 
Ur ett demokratiperspektiv finns möjligheten till samarbete kring utvecklingen av en 
24 timmarsmyndighet, där medborgaren dygnet runt har möjlighet att ta del av 
information och att via ”Internet förbättra tillgången till myndigheternas tjänster” 
(Ploom och Månsson 2003). Då möjligheterna för användaren att få tillgång till 
arkivet på grund av geografiskt läge eller öppettider finns här utrymme för en 
samarbetsplattform då andra institutioner som exempelvis bibliotek ligger närmare 
medborgaren och att genom ”teknik kan handlingarna mångfaldigas och spridas så att 
de kan läsas av användaren i hemmet eller på närmsta bibliotek” (Åström Iko 2003) 
och därmed även öka tillgängligheten. För att uppnå ett samarbete på denna nivå 
krävs även här en djupare grad av interoperabilitet. 
 
Trots dessa gemensamma plattformar för samarbete menar dock Nilsson att ”även om 
ABM-institutionerna således har gemensamma rötter, har historiens gång, 
samlingarnas olikartade karaktär, utvecklingen av egen yrkesetik och egna 
yrkesidentiteter samt olika relationer till kunder eller användare lett till betydande 
skillnader.” och att ABM-samarbetet snarare är ett politiskt begrepp än en verklighet 
ute på verksamheterna (Nilsson 2003). Nilsson får här medhåll från bland annat 
Åström Iko som menar ”att man i uttalanden från makthavare om den statliga 
arkivpolitiken alltmer tydligt betonar uppdraget till arkiv, bibliotek och museer att 
förvalta vårt gemensamma kulturarv” och att ”risken är att det är politiker i 
kommuner, landsting och andra finansiärer som styr vad som skall digitaliseras och 
att det är klart att det ger mer politiska poäng att satsa pengar på ”snygga CD-skivor” 
än ”trista register”. (Åström Iko 2003) Detta till trots så verkar institutionerna 
fortfarande under ett gemensamt kulturarvsparaply.  
 
Utöver ABM-samarbetsplattformen måste även andra grupper och samarbeten tas 
med i bilden. Ett samarbete över verksamhetsgränserna mellan arkiv och IT-
avdelning samt mellan arkiv och användare, där främst en dialog mellan arkiv och 
användare efterlyses. (Ploom och Månsson 2003 samt Åström Iko 2003) Detta för att 
institutionerna inte ska verka enbart på arkivets villkor eller enbart på användarens 
villkor ”Det väsentliga bör vara samspelet, dialogen, den ömsesidiga 
uppmärksamheten. Verksamheten bedrivs således i den meningen ”på brukarnas 
[användarnas] och arkivens villkor”. (Ploom och Månsson 2003)     
  
Inom arkivvetenskapen så förs det en diskussion i vilken utsträckning som den 
enskilda institutionen ska utveckla egna lösningar för långsiktigt digitalt bevarande. 
Vissa anser dock att ett större nationellt eller internationellt samarbete ska verka för 
att de enskilda institutionerna inte ska ges för stort utrymme till egna lösningar. De 
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anser att detta skulle underlätta när enhetliga format och system ska implementeras 
inom de enskilda arkivens verksamheter.  
 
Oftast är digitalt kulturarvsbevarande en verksamhet som har låg prioritet och anses 
konsumera för mycket personalresurser utan att tillföra den löpande verksamheten 
mycket lite eller ingen information alls. Detta gäller i synnerhet om arkivet är en 
stödverksamhet. När kärnverksamheten ger arkivet en funktion som är nära kopplad 
till den löpande verksamheten, förtecknas således handlingarna utefter den löpande 
verksamhetens kontext, men där mycket lite eller ingen hänsyn tas till 
långtidslagringen och för utomstående. Arkivarien får därför ta på sig arbetet med att 
göra förståeligt de bristfälliga förtecknade handlingarna som har efterlämnats av 
dåtiden, istället för att rikta sina arbetsinsatser på att förbereda sig på och göra dagens 
handlingar tillgängliga för framtiden. (McCarthy 2007) Bild 3 nedan visar på den roll 
som arkivet, som stödverksamhet, har i förhållande till kärnverksamheten.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Bild 3: Grundmodell för relationen mellan stöd- och kärnverksamhet inom en 
organisation.  
 
 
 

7.1.4 Framtida lösningar 
Inom kulturarvssektorn och i synnerhet inom den digitala, så krävs det strategier och 
förhållningssätt till hur framtida lösningar ska kunna implementeras utan att riskera 
ett allt för stort bortfall av information och fortfarande kunna bibehålla och utföra 
sina funktioner. Strategierna måste utformas, inte bara utefter rent tekniska 
avvägningar, utan även efter politiska och andra samhälleliga faktorer.  
 
”Information needs to be preserved in such a way that future society can use it with 
confidence. In other words, the information objects or records must be readily 
comprehensible by future audience, not just people inside a given community, but all 
others with some sort of intrest or concern.” (McCarthy 2007)    
 
Gavan McCarthy, chef för Australian Science and Technology Heritage Centre, 
lyckas i ovanstående citat beskriva den övergripande utmaning som arkiven ständigt 
måste tackla. De två största utmaningarna som har uppkommit under de 30-40 år som 
stater har lagrat sina handlingar digitalt; ”media redundancy” (fysiska förändringar i 
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antingen mediabäraren eller den teknik som kan läsa av informationen som har gjort 
själva datan oläslig) och ”epistemic failure” (bristfälliga metoder i bevarandet av den 
information som är nödvändig för att förklara den struktur, mening och kontext som 
datan är en del av; metadata). (McCarthy 2007) 
 
Förutom de problem som vi har tagit upp ovan, av en mer teknisk natur, så finns det 
organisatoriska och samhälleliga problem som arkiven måste göra sig redo att hantera 
i framtiden. Vissa av problemen är lättare att förutse än andra. Till exempel så kan en 
institution inte förutse ett krig eller en terroristattack, men kan exempelvis utarbeta en 
strategi för hur konsultlösningar inte ska resultera i kunskapsförlust. Ett vanligt 
exempel brukar vara att experter anlitas utifrån för att utarbeta ett nytt 
informationshanteringssystem, detta för att sprida kostnaderna, spara tid och öka 
effektiviteten. När sedan kontraktstiden har löpt ut och experternas kunskap inte har 
kunnat fångas upp av institutionen går poängen med att ha anlitat experten i första 
hand, förlorad. Institutionen måste sedan lägga ner resurser och tid på att återsöka 
informationen, vilket den skulle undvika genom att anlita experterna. (McCarthy 
2007) 
 
McCarthy menar att förutsägelser och åtgärder mot informationsförlust, i synnerhet 
av kontextuell information och proveniens, är så pass nära förankrade i institutionens 
verksamhet och bör därför lösas av institutionen själv. Allmänna lösningar riskerar att 
bli allt för kontextbundna och därför bör alla toppstyrda lösningar lämna utrymme för 
dem som hanterar och lagrar informationen att utveckla system som bäst lämpar sig 
för att motverka just den institutionens problem. (McCarthy 2007)  
 
”The problems archives face are that adequate digital records are not being created, 
they are not being transferred to archives in a timely fashion, and the means for 
transforming them from the formats in wich they where created or stored to 
preservable formats are not widely available. ... by transferring digital records to 
archives, archivists become responsible for their preservation, yet mostly they are ill-
equipped for the task.” (Bearman 2005) 
 
David Bearman, IT-konsult för arkiv och museer, menar att arkiv och andra 
kulturarvsinstitutioner lägger ner för mycket resurser på att försöka förutse vilka 
format som kommer att användas i framtiden och förutseende migrera informationen 
till just de formaten. Detta är egentligen en alltför kortsiktig strategi som endast köper 
oss lite tid. Institutionerna borde istället försäkra sig om dokumentets bevisvärde och 
vilka tekniker (format, mjukvara etc.) som är kopplade och har kopplats till 
dokumentet så att framtida migrerings- och emuleringsstrategier kan tillämpas. 
(Bearman 2005) 
 
Hur bör kulturarvsinstitutionerna, enligt Bearman, närma sig framtiden när det gäller 
digital bevaring? Han menar att institutionerna oftast tillämpar samma metoder och 
urval för digitala handlingar som de använder sig för bevaring av fysiska handlingar. 
Till skillnad från McCarthy anser Bearman att resurser bör riktas på att, istället för att 
förändringarna ska ske på enskilda institutioner, så bör hela systemet förändras. Han 
tar bland annat upp tre möjliga exempel på övergripande lösningar som arkivvärlden 
bör tillämpa för att lättare kunna hantera utmaningarna:  
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• Redundancy of heritage materials would be governd by the mathematics of 
data security requirements rather than by institutional selectionand all digital 
heritage would be managed, migrated and preserved systemically, regardless 
of where it physically resided and without necessary knowledge or 
intervention by custodian.  

• Instead of spending money on indivudual institutionbsed selection, resulting 
in many copies of some tings and none of others, it makes more sense to 
acqire every published digital object, thereby eliminating the huge overhead to 
society of ineffective selectionprocesss. There would only be one logical 
copy. 

• Rather than trying to apply traditional archival methodes of apprisal of 
records, archives define algorithmically what records will be retained for how 
long, after capturing all transactions at the time of transmission. (Bearman 
2005) 

 
Istället för att det löpande urvalet görs av arkivarierna kan istället systemen sköta det. 
Andra, som Ian Brackenbury och Yael Ravin, medarbetare på IBM, menar att det 
ibland faktiskt behövs en arkivarie eller en person med fackkunskap för arbetet med 
att tillskriva metadata till vissa typer av handlingar. De anser att eftersom inga system 
kan resonera sig fram till hur processer har uppstått och förstå en kontext fullt ut, så 
är maskiner inte alltid lämpliga i att bestämma metadata, främst för att system oftast 
har problem med att förstå ett ords semantiska betydelse. (Brackenbury & Ravin 
2002)   
 
Bearman menar att ett centralt nätverk, där det bevarade materialet från de 
institutioner som är inblandade tillgängliggörs, är både effektivare och kostar mindre 
än att varje institution sköter bevaringen av sina handlingar. ”Local institution would 
shape their services and support, rather than their holdings, to fit their missions. With 
the savings we can then get on with projects to construct a preservation 
infrastructure.” (Bearman 2005)         
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8. Verksamhetsbeskrivningar 

Nedan presenteras verksamheterna som vi har valt att fokusera undersökningen på i 
en kortare presentation över de tre verksamheter samt de projekt som står i centrum 
för deras digitala långtidsbevarande. Detta för att dessa projekt centralt styr 
verksamheternas utveckling och arbete med digitalt långtidsbevarande.  

8.1 Kulturen i Lund 
Kulturen i Lund grundades 1892 av Georg J: son Karlin och dess 
kulturmedlemsförening sträcker sig även längre tillbaka. Målet var att rädda och 
samla in föremål från det lokala bondesamhället men det dröjde inte länge innan även 
föremål från andra delar av världen. Idag är man ett regionalt museum med en 
samling på 2,5 miljoner föremål där drygt en femtedel visas i någon av museets cirka 
20 permanenta samlingar i olika storlekar. Tanken med samlingarna är att berätta 
Lund och Skånes kulturhistoria från förhistorisk tid till idag. Föremålen i museets 
samlingar antingen köps in eller doneras samt fynd från arkeologiska utgrävningar. 
 
Kulturen ägs av Kulturhistoriska föreningen i södra Sverige. Som en 
medlemsförening tas beslut rörande museets framtid via omröstning vid årsmöte. Då 
Kulturen är en fristående verksamhet så finns andra möjligheter till utveckling av 
digitala medium då verktygen i exempelvis en databas inte behöver stämma överens 
med annan närliggande verksamhet som till exempel inom en kommun.  
 
Kulturen är delaktig i ett digitalt samarbetes projekt, Carlotta, där flera olika 
museiorganisationer ingår. Databasen utvecklades av Etnografiska museet i 
Stockholm och efter 1998 tillkom ytterligare 6 svenska museer. Målet var att skapa en 
gränslös kunskapskälla med möjligheten att söka i flera olika museers samlingar. I 
dagsläget ingår 7 större organisationer i samarbetet däribland Statens museum för 
Världskultur. Även en rad mindre museum och hembygdsföreningar ingår i 
samarbetet exempelvis Idrottsmuseet i Malmö. Först inom samarbetet att lägga ut 
stora delar av sina samlingar på nätet var Göteborgs Stadsmuseum. Projektet är 
fortfarande i ett utvecklingsstadium där version 3 av databasen lanseras och används 
av bland annat Norrbottens museum och Kulturen i Lund. (Kulturen 2010, intervju 
med Anders Jansson 2010) 

8.2 Regionarkivet Skåne 
Regionarkivet i Skåne är förlagt vid Arkivcentrum Syd (ACS) i Lund. Här är man 
samlokaliserade med andra arkivorganisationer så som Landsarkivet Lund och 
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Polismyndigheten Lund. Samlokaliseringen leder till att man i samma hus kan ha en 
rad gemensamma funktioner som exempelvis tillhandahållande med forskarsalar. 
Inom kort kommer även lokalerna vid Arkivcentrum Syd att utökas genom flytt.   
 
Region Skånes arkivbestånd ligger idag på cirka 53 000 hyllmeter och kommer efter 
flytten vid Arkivcentrum Syd att ökas med ytterligare 68 000 hyllmeter.  
 
Till arkivet deponeras material från Region Skånes olika verksamheter, där Hälso- 
och sjukvården tillför mest material. Till andra verksamheter kan exempelvis räknas 
in Kultur i Skåne som bedriver kulturpolitik samt Skånetrafiken. Arkivets uppgift är 
att fungera som en stödverksamhet till regionens kärnverksamheter. Vid arkivet är 
personalstyrkan idag 5 verksamma arkivarier samt 10 assistenter och där vardera 
arkivarie har ett sektorsansvar inom regionen så som Regional utveckling och Stöd 
och service. Arkivet ska ge tillsyn och rådgivning gentemot de olika förvaltningarna.    
   
Man har inom Region Skåne från och med 2003 beslutat om ett totalbevarande av 
patientjournaler vilket leder till en merkostnad ifråga om lokaler för förvaring samt 
personal. Då flertalet av inspektionerna som gjorts ute vid verksamheterna inom 
region Skåne visat på brister i arkivhanteringen har lett till att det inte är en fråga om 
utan snarare hur handlingarna inom Region Skåne skall flyttas till Regionarkivet för 
förvaring. 
 
Vid de olika sjukhusen finns idag oftast, om det över huvudtaget finns, ett begränsat 
antal arkivarier i oattraktiva lokaler som förvaltningarna bedömer inte kunna 
användas till annan verksamhet. Detta till trots så tar materialet upp mycket plats. 
Målet med att deponera handlingarna till Regionarkivet, vilket motiveras av 
förvaltningarna, är inte att frigöra lokaler eller att sänka kostnaderna för 
förvaltningarna utan att helt enkelt bli av med handlingarna.  
 
I samverkan med Lunds kommun, Lunds universitet och Landsarkivet i Lund har 
Regionarkivet tagit fram en modell för digital långsiktsbevarning som kallas för 
REDA (Regionalt Digitalt Arkiv) som bygger på OAIS-standarden. Tanken är att 
modellen ska vara generell och kunna implementeras vid olika myndigheter för att 
säkra ett digitalt långsiktsbevarande av elektroniska handlingar. Projektet inledes 
2005 men fick problem och stod stilla under 2008 för att nu slutligen under 2010 
kunna ta fram en prototyp. Målet är att fungera som ett forum för offentligverksamhet 
kring e-arkivfrågor som exempelvis metadatastandarder samt att hjälpa och stärka 
förvaltningarna vid beställning av digitala arkivlösningar. Ambitionen har varit att 
projektet skall fungera på en nationell nivå. (Andersson, Hallqvist, Magnusson 2009, 
intervju med Jörgen Andersson 2010)  

8.3 Stadsarkivet i Malmö 
Malmö Stadsarkiv är ett kommunarkiv som lyder under kommunfullmäktige, som i 
sin tur styrs av lagar och förordningar satta av riksdag och regering. Malmö stad är en 
organisation med cirka 20 000 anställda och med en rad olika nämnder, kommunala 
bolag och förvaltningar så som Gatukontoret, Fritidsförvaltningen och 
Kulturförvaltningen. Ansvaret för slutförvaring av handlingarna som skapas inom 
organisationen faller slutligen på arkivet. Utöver dessa handlingar förvarar även 
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Malmö Stadsarkiv i sina 15 000 hyllmeter en rad samlingar från privatpersoner, 
släkter, föreningar och företag i olika former som även innesluter ritningar, 
fotografier och filmer. Materialet sträcker sig från 1300-talet fram till 2000-talets 
början.   
 
Malmö Stadsarkivs huvuduppgift är att se till att det gemensamma kulturarvet 
bevaras för framtiden, görs tillgängligt för allmänheten samt har även 
landsarkivsuppdrag. Arkivet ska även ge stöd och råd till kommunens olika nämnder 
och styrelser i frågor rörande arkiv och se till att de följer de lagar som gäller arkiv 
och allmänna handlingar. Centralt för verksamheten är två uppdrag, att på uppdrag 
från kommunstyrelsen arbeta med frågor rörande arkiv och att vara en del av 
Kulturförvaltningen. Malmö stadsarkiv har även visningar och utställningar samt 
utför även konsult- och forskningsuppdrag.  
 
I dagsläget finns inte något fullt utbyggt verksamhetssystem för hantering av digitala 
handlingar i kommunen och där det mesta löses genom pappersuttag ur systemen. 
Malmö Stad har tagit fram en IT-strategi där kommunen avser att ”befästa och 
utveckla sin position som en ledande IT-kommun med nytänk och framåtskridande” 
och där ”medborgare och medarbetare ska kunna nå information och uträtta sina 
ärenden via önskad kanal”. Dock så saknas det i dagsläget avställnings- och 
leveransrutiner samt tekniska lösningar för arkivet att ta emot digitala arkiv. Malmö 
Stadsarkiv ser i nuläget över vilka åtgärder som måste göras för att råda bot på detta. 
(Erngren 2010, Malmö Stad 2010 och Riksarkivet 2010)       
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9. Intervjuer  

Intervjuerna har skett enskilt med personal vid de olika verksamheterna. Vi har frågat 
intervjudeltagarna ifall de önskat vara anonyma och de som så har önskat benämns 
vid respektive yrkestitel.2  

9.1 Kulturen i Lund  
Intervjuerna har skett med Anders Jansson, Antikvarie och registrator den 23 februari 
2010, samt mailintervju med Kulturens IT-tekniker den 10 mars 2010. 

9.1.1 Tekniska lösningar  
Inom museivärden utvecklas det en rad olika lösningar för det digitala materialet. 
Detta sker mycket på grund av att man vid olika platser arbetar med olika idéer och 
lösningar vilket i sin tur leder till en rad olika lösningar.  
 
Kulturen var tidigt ute med planerandet, om än dock inte utförandet, av digitalisering 
av sitt material och deltog enligt Anders Jansson redan under 1990-talet i ”stora 
nationella projekt”. Under utvecklingen av digitala lagringsalternativ har skeptiska 
röster hörts då det funnits en rädsla att materialen i digital form skulle gå förlorat om 
”man trycker på fel knapp” vilket Jansson anser är en relevant fråga att ta upp men 
gör även jämförelsen med vad som skulle kunna ske utifall materialet lagrats i 
pappersform och en brand uppstår. Dock så ser man i dagsläget enligt Kulturens IT-
tekniker, ett verkligt problem med skörbarheten vid digital långtidsbevaring då om 
”en molekyl lämnar ett 500 år gammalt pergament kan jag fortfarande läsa 
pergamentet, men om en 1 eller 0 försvinner från en databas förstörs allt”. 
 
Lösningarna med olika museers databaser har varit att man antingen utvecklar en 
själv, där risk finns för hemmasnickrade system som inte är kompatibla med andra 
eller en egen utveckling parallellt med samarbete inom exempelvis Carlotta som är en 
kommersiell produkt. Skillnaderna mellan dessa olika alternativ är främst att de 
kommersiella alternativen har kommit lite längre, främst när det gäller layout. Dock 
måste detta vägas mot verksamhetens möjlighet till att påverka produkten samt 
kostnaden. Inköp av nya databaser och system är inte den huvudsakliga kostnaden 
utan enligt Jansson att ”konvertera befintlig data”. Dock så ser Jansson att de flesta 
museedatabaser nu börjar bli så standardiserade att översättning rakt av börjar bli 
möjlig.  
 

                                                
2 Valet av benämning av de som önskat vara anonyma har tillkommit på initiativ av sagda respondenter.  
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Inledningsvis har det funnits stora svårigheter att få ett brett stöd för digitaliserandet 
av materialet och att få verksamma att inse att detta verkligen fungerade. Problemet 
idag är snarare arbetsbördan att föra över katalogkortsmaterialet till databasen samt 
att ”se till att alla uppgifter kommer in i databasen”, detta då institutionen använder 
sig av flera föråldrade katalogsystem. Det är här även en fråga om ekonomiska 
prioriteringar för museet. Ska pengarna läggas på utveckling av databaser och 
katalogsystem eller på utställningar? 
 
Inom Kulturen använder man sig av beprövad och tillförlitlig teknik i de medium som 
materialet lagras, dessa är dock inte ”spetsteknisk”. Kulturens IT-tekniker anser att 
fördelarna med dessa är deras ”pålitlighet” och ”driftsäkerhet”, men att nackdelen är 
att de slits ut efter hand. Ny teknik är visserligen billigare men med den kommer även 
kostnaden att konvertera befintligt material i databasen. Trotts att materialet i 
Kulturens samlingar är så vitt skilda så anser Kulturens IT-tekniker att deras metoder 
är ”både avancerade och vattentäta”. Standarder när det gäller termer är väl 
genomtänkta, dock är flera tekniska standarder, främst när det gäller digitalt foto och 
film, inte satta än. Här menar Kulturens IT-tekniker att det är av vikta att ”hålla sig 
till allmänt kända format” då utvecklingen på detta område sker i så snabb takt. Detta 
är det främsta problem som Kulturens IT-tekniker ser med den digitala 
långtidslagringen då standarder snabbt blir förlegade och då ”ger äldre material ett 
snart obefintlig värde då kvalitén, i jämförelse med nya format blir så låg att det 
gamla materialet knappt är användbart”. Äldre format kommer sedan även att fasas ut 
med risken att de inte längre blir läsbara.  
 
Under arbetet av digitaliserandet av materialet vid Kulturen uppstår vissa problem, 
framför allt vid säkerhetskopieringen av materialet och då främst sedan beslut tagits 
att införa bild på samtliga föremål i databasen. Detta har inneburit ett ”lavinartat ökat 
behov av lagringsyta”. Dessa löser man genom att manuellt gör säkerhetskopior av 
bilderna på olika medier så som externa hårddiskar och DVD-skivor.  I dagsläget är 
säkerhetskopiering av bilddata för Kulturen på tape enligt Kulturens IT-tekniker ”inte 
ekonomiskt försvarbart”. Hantering och förarbete av de allt större bildfiler som ska 
hanteras och läggas in i databasen är ytterligare ett problem som uppmärksammas. Ett 
annat är den tid det tar för att lägga in och spara den specifika information man vill ha 
till varje föremål i databasen. Här ser man dock inga lösningar.  

9.1.2 Återsökbarhet – internt och externt 
Den främsta användargruppen för en digital databas är släktforskare och därför finns 
här förhoppningar på att en dialog uppstår där information kan utbytas. Målet är för 
Kulturen att tillhandahålla en lättanvänd databas med olika sökingångar beroende på 
användarens förförståelse och behov samt ett arbetsredskap för personalen vid 
museet. Som delaktig i Carlotta-projektet är målet att föremål ska kunna vara 
återsökningsbara i samtliga deltagares databaser. Tanken är att användare ska kunna 
göra en Enkel sökning på Föremål, Identitet, Plats och Tid, men även ska ha 
möjlighet att kunna göra Avancerade sökningar. Databasen ska vara associativ, där 
djupare sökningar inte ska vara nödvändiga. Man använder sig av Ämnesord och 
Motivord. Här presenteras föremålet i en kontext av vad det föreställer, alternativt vad 
det handlar om. Möjligheten till att surfa i databasen ska även finnas och 
Internetversionen av Kulturens Carlotta-databas kommer att förses med en rad 
föremålslänkar för att underlätta för användaren att ”surfa runt i den”. En förenklad 
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sökversion skall även finnas för anställda. I sin färdiga form är tanken att Kulturens 
Carlottadatabas ska vara sökbar för så väl anställda vid museet som för externa 
användare, där det enligt Jansson kommer ”väldigt mycket förfrågningar på föremål” 
och att databasen kommer ”användas väldigt mycket externt”. 
   
När det gäller hur man som skapare av databasen ska förhålla sig till de språkliga 
problem som uppstår vid upprättandet av metadata så dyker upp frågor som: Hur ska 
man förhålla sig till geografiska namn som förändrats med åren? Jansson tar i 
intervjun upp exempel med ”härad”, ett uttryck som idag inte används i någon större 
utsträckning. Skall då detta läggas till som metadata på gamla föremål alternativt nya, 
och ska gamla föremål förses med kommun. 
 
Allt nykatalogiserat skrivs in i databasen. Material från jordfynd som ligger med 
kodnummer i särskilda register skall även läggas in i databassen. Arbetet med digital 
registrering av material görs delvis inom projektet Kulturarv IT, där uppgifter 
noggrant läggs in med exempelvis upp till fem olika stavningar på personnamn. Att 
registrera nyinkomna föremål direkt i databasen av museets registratorer är dock 
ovanligt, men med undantag. Vanligast är att föremål registreras på sedvanlig vis för 
att sedan överlämnas till Kulturarv IT för digitalisering. Detta har enligt Jansson 
”stramat upp arbetsprocessen” och att Carlotta blivit ”en standard också, för själva 
katalogiserings och registreringsarbetet”.  Detta är en stor fördel men Jansson kan 
även peka på nackdelar, som exempelvis det tidskrävande underhållet och arbetet 
med att ”städa och ändra och flytta om” i databasen, ett arbete som aldrig ser ut att ta 
slut.   
 
Dock bör enligt Jansson begränsningar ske i vad som katalogiseras i Kulturens 
databas. Detta gäller främst material som lånats in till utställningar och som inte 
tillhör Kulturens permanenta samlingar. Annars löper institutionen en risk att stå med 
en databas över ”allmänna samlingar över allt som finns” snarare än en katalog över 
den egna samlingen.    
 
Inom Carlotta-gruppen har även diskussioner förts om hur man ska förhålla sig till 
upphovsrättskänsligt material. Detta är ett problem som man länge har försökt 
uppmärksamma, men där för lite hjälp har erbjudits, fram till senaste 
kulturutredningen, från högre ort. Inom samarbetet är man överens om vad man vill 
göra, det finns dock fortfarande frågetecken om hur och vad man får göra. Detta 
gäller främst fotograferat material, som tidigare främst förvarats på skivor men har nu 
istället börjats lagras på servrar och på så sätt görs tillgängliga. Risken finns enligt 
Jansson att det, framför allt i bild, kommer skapas ett informations gap i databaserna 
när det gäller 1900-tals historia, då detta av rent ekonomiska skäl inte kommer att 
vara möjligt att publicera. I dagsläget försöker man när nyinkommet material doneras 
eller köps in av museet att även erhålla publiceringsrätten till sagda material. Detta är 
dock något som bara gjorts de senaste åren.    

9.1.3 Samarbetsplattformar  
Som deltagare i ett nationellt samarbete, som Carlotta-projektet, är det av vikt att de 
standarder som utvecklas är samma för samtliga institutioner. Originaltanken var att 
materialet skulle gemensamt sparas på ”en gigantisk server”, en modell som sedan 
har avvisats av bland annat Jansson som inte särskilt ”smart”. Istället är tanken att de 
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olika databaserna länkas samman och att informationen sorteras efter Sweterm3. 
Standarderna som utvecklas inom projektet blir således även standard för 
institutionen. Jansson menar här att en av fördelarna i samarbetsprojektet är att man 
”har inflytande på hur den [databasen] utformas och hur den ser ut”.  
 
Svårigheter vid upprättandet av gemensamma standarder har framför allt varit då 
katalogisering skett på olika sätt vid olika institutioner. Detta problem blir extra klart 
om man ser till ett internationellt perspektiv, där projekt som Europeana kan ses som 
exempel. Målet här har inte varit så mycket att föra över information som att få olika 
system att ”prata” med varandra. Att här göra gemensamma standarder är enligt 
Jansson Carlotta-projektets styrka. Arbete med språköversättning av Carlotta har 
gjorts, senast med inriktning på museets föremål från svenska minoritetsgrupper. 
Svårigheter har här uppstått främst när det gäller finansiering, då det är en 
svårmotiverad verksamhet ”det är väldigt svårt att få dom här utvecklingspengarna” 
samt att annan verksamhet prioriteras ”Det är lite lättare med teknik” och att det 
faktiska arbetet är tidskrävande, att ”någon faktiskt sitter och översätter alla sakord”. 
Detta till trots, finns det enligt Jansson en strävan att ”om man blivit nationell så vill 
man gärna bli internationell”.  
 
Alternativ till det breda databas samarbete som Carlotta, där målet är att allt material 
från museerna publiceras är att gemensamt presentera utvalda delar av samlingarna 
under gemensamt teman. Exempel på detta har gjorts inom samarbete med museum 
från Holland kring temat Asiatisk och orientalisk konst. Liknande tankar förekom 
inledningsvis inom Carlotta-samarbetet, att bara presentera speciella föremål ur 
samlingarna som noggrant kontrollerats och ansetts som intressanta. Denna tanke har 
övergetts för att istället ge allmänheten möjligheten till alla föremål då Jansson menar 
att ”vi ska inte styra allmänheten in på vissa föremålsgrupper, utan det är dom som 
ska kunna välja” och ”samlingarna är ju faktiskt till för dom, inte tvärtom”. Ett 
problem som Jansson uppmärksammar och som han tror är vanligt bland fler 
institutioner är att man inleder digitaliseringsprojekt, där prototyper utvecklas och där 
sedan finansieringen tar slut och man inte har möjlighet till att avsluta. Att sedan 
olika institutioner står med halvfärdiga digitaliserade samlingar, att man har ”gjort 
500 bilder här och så har man gjort 200 bilder där och så vidare”.            

9.1.4 Framtida lösningar 
Den tekniska utvecklingen går framåt med rasande fart, trots detta väljer man från 
Kulturen att använda sig av ”beprövade och tillförlitliga tekniska lösningar”. 
Kulturens IT-tekniker menar att allt lutar mot lagring och säkerhetskopiering på 
hårddisk men att Kulturen kommer att fortsätta med tape-backup i alla fall ett par år 
till. 
 
Kulturens IT-tekniker lyfter även fram problematiken som uppstår runt frågan om 
vilka format som kommer att vara aktuella i framtiden och att ”om 50 år kanske inte 
text och bild är tillräckligt intressant” och att de databaser som byggs upp idag 
riskerar att bli förlegade. I och med detta skulle man då ha ”misslyckats med att 

                                                
3 En gemensam benämningskonvention/standard för museidokumentation som är kompatibel med andra standarder inom ABM-
sektorn så som Dublin Core, EAD och Marc 21. http://remus.meta.se/resurs.php/ + 
http://www.nordiskamuseet.se/Upload/documents/59.pdf  2010-04-02 
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tillgängliggöra föremålen för allmänheten”. Dock så ses det från Kulturen här inga i 
nuläget aktuella lösningar.   

9.2 Regionarkivet i Skåne och Landsarkivet, Lund 
Intervjuerna har skett med Jörgen Andersson, Regionarkivarie den 11 februari 2010. 
Då Regionarkivet är delaktigt i projekt med andra aktörer så som Landsarkivet i Lund 
har vi även valt att intervjua programmeraren vid Landsarkivet i Lund den 4 mars 
2010. 

9.2.1 Tekniska lösningar  
Inom Region Skåne har man valt att delta i REDA-projektet, ett projekt som skiljer 
sig från OAIS, då man enligt Jörgen Andersson har vissa ”idémässiga avvikelser”, 
exempelvis angående dubbelt bevarande. Men man har dock använt sig av OAIS-
modellen som grund och har även följt utvecklingen i Australien samt den utveckling 
som Lockheed Martin gjort för Amerikanska Riksarkivet4. Det finns även funderingar 
på att integrera tjänsten Pro Known från engelska riksarkivet med REDA-projektet, 
vilket är ett registreringsformat där teknisk metadata kan länkas eller länkas från.    
 
Lagringslösningen kallas även för datawarehouselösning eller e-arkiv. Lösningen 
kommer att innebära att Hälso- och sjukvården, som är den största kärnverksamheten 
inom Region Skåne, kan kasta ut sina gamla journalsystem och integrera 
sjukjournalerna i en gemensam arkivlösning. Lagring av data kommer att ske i ”en 
hierarkisk lagring där man har mycket frekvent lagring [som] måste vara sökbart i 
utifrån helt andra förutsättningar än det som är mer sällan efterfrågat”. Beroende på 
av vad som efterfrågas kommer man att vara tvungen att acceptera viss tid för 
framtagande av materialet.  
 
Metadata levereras av arkivbildaren där det ska ingå: Vad det är för digitalt objekt, 
alternativt digitalt arkiv, som levereras, vart det är ifrån och vilket år samt en allmän 
beskrivning. Sedan följer även en tenisk metadata, det vill säga vad det är för typ av 
filformat, vad det krävs för operativsystem, vilken applikationsprogramvara behövs 
för att göra det läsbart. En migreringstrategi görs sedan och planering för formatets 
livslängd samt om och i så fall när överföring till andra medier är nödvändig. Detta 
görs för så väl Regionarkivets del som för leverantören, arkivbildarens, del.  
 
Inom REDA-projektet ingår det även en metadatagrupp, Ensamgruppen, som arbetat 
med frågorna kring metadata. Gruppen har tagit fram en METS-profil5 som innehåller 
                                                
4 Lockheed Martin är ett amerikanskt företag inom flyg- och rymdindustrin som sedan 2005 har ett samarbete med USA:s 

National Archives and Records Administration (NARA) för att bygga ett system för bevarande och hantering av elektroniska 

dokument från regeringen. Projektet går under namnet ERA och ska, förutom att säkerställa bevisvärdet och informationsvärdet 

av dokumenten och se till att den långsiktiga tillgången (även för allmänheten) säkerställs, även ska ansvara för att den 

amerikanska regeringen ska övergå till att bli en s.k. E-government (läs: 24-timmarsmyndighet). Projektet räknas vara klart 

2011. (http://www.lockheedmartin.com/news/press_releases/2005/NationalArchivesAwardsLockheedMarti_1.html 2010-04-21) 
5 METS (Metadata Encoding and Transmission Standard) är ett XML-baserat schema som används för uppmärkning och 
paketering av informationspaket. Den stora fördelen är att det kan paketera flera olika objektstyper, textfiler, bilder m.m. 
samtidigt. Trots att det frekvent används över hela världen mellan organisationer betraktas den inte som en standard, än. (E-
arkivera rätt) 
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metadata om hur leveransen, utifrån OAIS-modellen, i form av ett informationspaket 
med olika huvud- och underavdelningar, ska se ut. Metadata ska även informera om 
vilka filer som leveransen innehåller, checksummor6, vilka sorts filer den innehåller 
o.s.v. Målet med profilen är att den ska vara nationell och därför har gruppens strävan 
varit, enligt programmeraren, som varit delaktig i gruppen, att hitta ”minsta 
gemensamma nämnare”. Detta för att Riksarkivet, kommun, universitet och Region 
ska kunna utbyta information mellan varandra. Scheman för informationspaketet 
använder sig av en snäv ordlista, vilket gör den enklare för både användare och 
tekniker att hantera. Dock uppstår problem när scheman ska valideras, internationellt, 
gentemot varandra då storleken på ordlistor skiljer sig.    
 
En huvudavdelning i informationspaketet är PREMIS7 som informerar om ifall 
förändringar har gjorts med filen så som viruskontroll eller emulering av filen från 
exempelvis wordformat till PDF/A,8 detta för att ändring av filformatet ska kunna 
göras utan att riskera att kvaliteten och integriteten av handlingen påverkas. PREMIS 
tillsammans med de andra huvudavdelningar, EAC och EAD, har utarbetats 
internationellt sedan början av 2000- talet. 
 
Då omfånget av konverteringsarbetet är så pass stort skapas det en förskjutning i att 
överföra äldre handlingar till dagens digitala format som programmeraren kallar deras 
47-åring, det vill säga att det skulle ta 47 år för en person att överföra materialet. 
Detta problem är för Sverige inte unikt då, enligt henne ”… att danskarna hade en 40-
åring och norrmännen hade också något liknande.”. Visserligen går 
överföringsarbetet framåt likt Zenons rörelseparadox Akilles och sköldpaddan (även 
kallad Haren och sköldpaddan, vilken vill visa på en oändlighetsparadox, där 
Akilles/haren aldrig riktigt kan komma ikapp sköldpaddan) men ”vi har accepterat att 
detta finns … men jag tror inte att egentligen dom ute på regionerna och kommunerna 
har insett detta” och att ”När vi är färdiga med dem gamla har vi en ny 47- åring eller, 
ja kanske inte en 47 men en 10- åring.” 
 
Då resurser är en bristvara och ska fördelas där kärnverksamhet, mycket riktigt 
prioriteras finns risken att arkivets behov förbises. I och med att de system som idag, 
vilka fortfarande är aktiva på myndigheterna, inte är anpassade för slutförvaring, 
föreligger risk för stora data- och resursförluster när väl slutförvaringen ska ske. 
Förluster kan också uppstå när inte uppdatering av inköpta operativsystem och 
mjukvaror, då support för gamla system inte ligger i kommersiella företags intresse. 
Teknisk utrustning måste även köpas in och underhållas efter dom lagringsbehov som 
uppstår.  
 
 

                                                
6 Siffror som bifogas för att man ska upptäcka ifall ändringar och fel har gjorts i filen eller paketet. Ett exempel på en 
checksumma kan vara sista siffran i ett personnummer. http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=checksumma 2010-04-
02 
7 Preservation Metadata: Implementation Strategies som innehåller den metadata som ska användas vid bevarande, så som 
beskrivning av enheten (bok, karta etc.), information om objektet (filtyp), händelser som objektet har utsatts för (t.ex. migrering), 
vilka rättigheter som gäller för objektet och vem eller vad som ska associeras med objektet, under dess livstid, medan det 
bevaras. 
8 Filformatstandard inom arkivvärlden som är identiskt med PDF men där man har tagit bort funktioner som kan motverka att 
filen kan långtidslagras.   
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9.2.2 Återsökbarhet – internt och externt 
Då projektet fortfarande är i startgroparna, är finansieringen på en relativt låg nivå. 
Kostnaderna för den fortsatta utvecklingen av projektet ligger på två miljoner kronor. 
En mindre summa, enligt Andersson när det gäller IT-utveckling i Region Skåne. Han 
menar att en viktig fråga är: ”… hur ska man finansiera det här på lång sikt”? där 
lösningen ligger i att personalen ute på verksamheterna ser verksamhetsnyttan i 
projektet. Då kommer huvudmannen, Region Skåne, inse vikten och nyttan av goda 
elektroniska bevarandestrategier, så väl långsiktiga som kortsiktiga, vilket även 
kommer att innebära att Region Skåne ser sig beredda till fortsatt finansiering av 
projektet. I och med att Region Skånes största kärnverksamhet är en 
kunskapsorganisation, så är informationsbehovet stort och är därmed mer beroende av 
det stöd som arkivet som stödfunktion kan ge. Andersson menar att detta underlättar i 
att motivera de anställda att se vikten av att arkiv och informationsfrågor tilldelas 
resurser. Men menar han att liksom i andra verksamheter så handlar det om prioriteter 
och där kärnverksamheten kommer först.  
 
En stor anledning till att projektet har dragit ut på tiden är enligt Andersson att ”man 
ska synka flera huvudmän och flera budgetprocesser”.  När REDA-projektet är klart 
så kommer Regionarkivet att ha en beredskap att kunna ta emot digitala leveranser 
från verksamheterna inom Region Skåne. Behovet av ett mellanarkiv ligger främst 
inom ”vad man kallar applikationskonsolidering, det vill säga att kasta ut gamla, 
trötta och dyra journalsystem och att integrera det i en arkivlösning”.  
Konsolideringen innebär också att verksamheterna kan hämta information från sina 
gamla journalsystem som kommer att integreras med de nya aktuella 
journalsystemen.    
 
Problem uppstår, menar Andersson, när offentlig Hälso- och sjukvårdsinrättning 
privatiseras då handlingar, sjukjournaler, som från början är allmänna handlingar som 
inte får lämna myndigheten och måste efter privatisering, oavsett om personalen är 
den samma, beställas om med patientens samtycke. Detta kan upplevas av så väl 
anställd som patient som krångligt. När sedan handlingarna skall lämnas ut av 
Regionarkivet uppstår problemet, då ett enhetligt system inte har funnits och därför 
tvingas Regionarkivet leta runt i ”små hemmasnickrade system, uselt 
dokumenterade”.  
 
Man har i REDA-samarbetet skissat på hur man ska gå till väga för återsökbarheten 
och har gjort kravspecifikationer på ”flöden som reglerar de här processerna”, där 
metadata är nyckeln. Dock så ses den framtida användaren som någon inom 
verksamheterna, då merparten av materialet faller under sekretesslagen, 
patientdatalagen och personuppgiftslagen. Andersson ser dock inga problem i att i 
framtiden skapa möjlighet för allmänheten att ta del av det material som är offentliga 
handlingar via sökning på Region Skånes hemsida på webben, men då det handlar om 
en begränsad del handlingar så är detta inte en prioritet.  

9.2.3 Samarbetsplattformar  
REDA-projektet initierades av ACS–rådet, det samverkansorgan som är verksamma 
vid Arkivcentrum Syd i Lund. Samarbetet möjliggjordes tack vara att verksamheterna 
är här samlokaliserade. Utöver aktörer vid ASC-rådet har även samarbete inletts med 
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Stockholmläns landsting och R79, detta för att de har ett mellanarkiv för sina 
organisationer. Det som REDA-projektet kommer att tillföra är 
slutarkivsfunktionaliteten. Inom en snar framtid kommer dessa två lösningar att 
utbytas mellan alla inblandade parter i REDA-projektet och Stockholmsläns landsting 
samt R7. Prototypen av REDA-modellen ska levereras av företaget Acando i maj 
2010. Fördelen och anledningen med att offentliga verksamheter som dessa 
samarbetar är enligt Andersson att det är ”så pass komplex och komplicerad” och 
kostnadseffektivt.  
 
REDA-projektet är även involverat i ett samarbete med SAMBRUK. Intresset ligger 
här menar Andersson i att projektet från början varit noga med att ”vara tillämpligt på 
vilken organisation som helst som behöver ett digitalt arkiv” och att här pressenteras 
lösning för såväl mellanarkiv som slutarkiv.  För mindre kommuner ges här 
möjligheten till goda lösningar för digitaltarkiv som enkelt och till rimligt låga 
kostnader kan införlivas i deras övriga arkivhantering.   
 
Man har tidigare i regionen gjort försök inom hälso- sjukvården med att ha 
gemensamma informationsstrukturer med målet ”en patient, en journal” under 
arbetsnamnet Skånejournalen. Ett arbete som förlöpte under flera år där diskussioner 
fördes och man gick igenom ”specialitet för specialitet”, men som dock inte ledde till 
någon slutlig gemensam lösning. Efter detta har man enligt Andersson arbeta på annat 
sätt, ”ska man bli färdig någon gång det här seklet så måste man ta ett annat grepp” 
och har därför valt att använda sig av liknande färdiga modeller från Stockholm då 
strategin är att ”så jävla skillnad är det inte på människor i Stockholm och Skåne” och 
att man ska ”kunna använda det de tagit fram”. Dock ser Andersson risker med att 
stöta på motstånd då modellerna inte skapas lokalt inom regionen. I REDA-projektet 
är det dock bara Landsarkivet och Riksarkivet som har arkiv som kärnverksamhet 
inom organisationen, då övriga institutioner som är delaktiga, är stödverksamheter. 
Detta har visat sig ha viss betydelse i hur man ”ser på saker och ting” inom 
samarbetet. 
 
Då IT-avdelningen inte har någon del i tillsynsansvaret så kan de inte införa 
informationspaketet, METS-profilen, som en standard för alla myndigheter, utan 
detta ligger på tillsynsavdelningens ansvar. Programmeraren upplever detta som ett 
problem då kommunikationen mellan avdelningarna är begränsad och att 
kompetensen är snedfördelad, ”det är svårt att få igång en diskussion om man inte har 
någon kunskap”. Risken blir, enligt henne, att myndigheten köper in den lösning som 
Riksarkivet föreskriver utan att se till de egna behoven. Visserligen anställs allt mer 
personal som har teknisk kompetens som deltar i tillsynsarbetet men hon menar att 
det vore bättre ifall myndigheterna blev informerade från början om vad som krävs, 
exempelvis genom ”att ett ärendehanteringssystem köptes in av regeringen eller 
riksdagen som sen var myndigheterna skyldiga att använda detta… för då hade det ju 
blivit enhetligt inom hela den sfären.”. Det förekommer här en brist av 
kommunikation över yrkesgränserna; IT-personal och arkivarie pratar inte samma 
språk då exempelvis frågor uppstår om vad som är originalhandling när 
papperskopior görs på elektroniskt material eller när arkivarier ska använda sig av ett 
nytt informationspaket som METS-profilen.  
                                                
9 Samarbete mellan landstingen i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala Län, Värmland, Västmanland och 
Örebro som gemensamt skapat ett mellanlagrings- och långtidsarkiv. 
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Tanken är att de större landstingen och regionerna inför detta informationspaket i sina 
verksamheter och då mindre kommuner och landsting inte har möjlighet eller resurser 
att utveckla ett eget, inför även de av informationspaketet. På så sätt har man skapat 
en nationell standard. 
 

9.2.4 Framtida lösningar 
Det kommer även i framtiden vara svårt att uppfylla politiska önskemål från högre ort 
där en uttalad vilja finns att göra sjukjournaler tillgängliga på nätet. Detta är dock 
knappast realistiskt ur patientsäkerhetssynpunkt. 
 
Lösningar med mer realistiska mål, så som samarbete efter modellen ”en patient, en 
journal” ligger enligt Andersson i förankringsarbetet och att detta är en förutsättning 
då så många olika system bantas ner i en ”gemensam burk”. Informationen måste 
stämma, att alla skriver personnummer på samma sätt och att man på samma sätt 
skiljer på för och efternamn för att överhuvudtaget göra det möjligt att återhämta data. 
Andersson är dock övertygad om att när verksamheterna ser nyttan inte kommer att 
kunna motstå, då den är ”ekonomiskt och på andra sätt fördelaktig”. 
 
Det anställs visserligen allt mer personal med teknisk kompetens som deltar i 
tillsynsarbetet men programmeraren vid Landsarkivet menar att det vore bättre ifall 
myndigheterna blev informerade från början om vad som krävs, exempelvis genom 
”att ett ärendehanteringssystem köptes in av regeringen eller riksdagen som sen var 
myndigheterna skyldiga att använda detta… för då hade det ju blivit enhetligt inom 
hela den sfären.”.  Det bästa, enligt henne, vore att sådana inköp görs enligt krav från 
Riksarkivet med specifikationer av ärendehanteringssystemets innehåll, att man 
exempelvis ska kunna ta ut det i XML-format enligt METS-profilen. Detta skulle 
även innebära att krav ställs på återförsäljare av sådana system och underlättar för 
myndigheterna, då överföring mellan systemen är möjlig redan från början.  
 
Vid övergången till processorienterad arkivredovisning upplever även 
programmeraren att detta ger möjligheter till gemensamma plattformar. Dock 
upplever hon att, trots dessa möjligheter, skjuts införandet av nya standarder på 
framtiden, detta då att när en ny standard ska införas så uppkommer merarbete, så 
som att konvertera filerna till den nya standarden. Konverteringen sker förvisso 
automatiskt med hjälp av mjukvara men kontrollarbete måste detta till trots göras, så 
som stickprov och tester för att se så att filerna överrensstämmer och att inte skada 
uppstått. I överföringsarbetet och långtidslagring av digitalt material anser hon att en 
kopia, som ”läggs i berget” görs, det vill säga att det görs en säkerhetskopia som 
förblir orörd. Detta för att minska risken att data blir korrupt och går förlorad: ”Du 
har ju rört den på hårddisken och risken för att någonting ska gå sönder är större än 
om du inte rör den.” Då återsökbarhet prioriteras ses detta av övriga inom REDA-
projektet, inte som en relevant åtgärd.    
 
Inom Regionarkivet är målet att i framtiden göra samtliga anställda delaktiga i olika 
utvecklingsprojekt. Dessa kommer främst vara knutna till utbyggnaden av 
Arkivcentrum Syd men andra projekt kommer även att bli aktuella. Tanken är att så 
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väl arkivarier som assistenter ska utöver sitt vanliga arbete vara delaktig i arbete med 
någon form av utvecklingskaraktär. 
 
 
 

9.3 Stadsarkivet i Malmö och Malmö Stad 
Intervjuerna har skett med Bo Andersson den 25 februari 2010, fotograf, Henrik 
Erngren, IT-arkivarie vid Malmö Stadsarkiv den 16 februari 2010, och Helene Preutz, 
arkivarie vid Gatukontoret den 8 mars 2010. 

9.3.1 Tekniska lösningar  
Arbetet med digitalt bevarande är fortfarande på planeringsstadiet och i nuläget så 
levereras inga handlingar digitalt till Stadsarkivet. Det som Henrik Erngren vill 
genomföra inom en snar framtid är en stadsövergripande strategi för digitalt 
bevarande och därigenom kunna införa gemensamma digitala system. Problemet är 
att Malmö Stads olika förvaltningar har olika digitala system och lösningar. Till 
exempel så arbetar Malmö museer i Carlotta medan Stadsarkivets foto- och filmarkiv 
är gjort i databasprogrammet Filemaker. Erngren menar att den bästa lösningen vore 
att förvaltningarna gick samman och enas för en gemensam lagringsplats för sina 
databaser så att de kan ta del av varandras handlingar, digitalt. Inom ramen för detta 
projekt så bör även ett gemensamt system för digitala bilder, ljudfiler och filmer 
upphandlas, nämligen FotoWare10. Detta för att komma ifrån att man inom Malmö 
Stad använder flera olika system som inte är kompatibla med varandra, men fyller i 
princip samma funktion. 
  
Enligt Henrik Erngren ligger inte problemen på det tekniska planet, utan snarare 
handlar det om avsaknad av resurser och kompetens, men även vilja till förändring 
inom förvaltningarna. Ett annat stort problem är avsaknaden av ett övergripande 
nationellt samarbete. Förutom Riksarkivet och LDB-centrum så finns det inte så 
många fler institutioner som arbetar med digital standardisering. Andra projekt som 
Henrik Erngren har undersökt är K-samsök11 och Svenska Kyrkans arbete med att 
göra KLARA12 och FotoWare kompatibla, så att bilderna kan göras tillgängliga direkt 
på nätet. Tanken är att om man klickar på volymnumret ska användaren kunna få upp 
bilderna som ingår i volymen, i en PDF-fil. Han har även tittat på hur man har löst 
frågan kring standardisering med exempelvis MoReq2, OAIS och IPTC13. Dessa är 

                                                
10 Ett bildhanteringsprogram som används av bl.a. Historisk Bildbyrå och Helsingborgs Stad.  
11 Ett projekt som initierades av Riksantikvarieämbetet 2008 och där bl.a. Etnografiska museet, Nationalmuseum och 

Västerbottens museum ingår. I praktiken fungerar tjänsten som en ”kopplingsdosa” mellan museer och andra 

informationsproducenter och innehavarna av de webbplatser som vill använda informationen som sedan kommer användaren till 

del. http://www.raa.se/cms/extern/aktuellt/projekt/k_samsok_forsta_sidan.html 2010-03-29 
12 En webbtjänst som används, främst av kommuner, för att ordna och tillgängliggöra arkivbildare.   
13 MoReq (Model Requirements for the Management of Electronic Records) är ett hjälpmedel för 

kravställning på ärende- och dokumenthanteringssystem, samt som ett stöd vid utarbetande av 

metadatascheman. MoReq innehåller många av de krav som ställs i de internationella standarderna 
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inte tänkta att införlivas med systemen, men de kan eventuellt användas när mer 
konkreta mål finns och då man vet på ett ungefär vad man vill uppnå och framförallt 
hur. Han menar att detta saknas i dagsläget, p.g.a. att avsaknaden av styr- och 
måldokument inom Malmö stad för just hantering och bevaring av digital 
information.  
 
Den Filemakerdatabas som nämndes tidigare upprättades i slutet av 90- talet för att 
rädda och ordna det bildbestånd som fanns. Själva arbetet med att föra över bilder, 
digitalt, drog igång i mitten av 90- talet, men det dröjde ett par år innan Bo Andersson 
kunde köpa in en lösning till Stadsarkivet hade råd med. Tidigare hade bilder 
skannats in och förts över på DVD men dessa kunde inte allmänheten ta del av. I 
avvaktan på centrala databaslösningar, som inte fanns inom ABM-sektorn vid denna 
tidpunkt, efter att ha undersökt andra lösningar på olika seminarier och workshops ute 
i Europa. Under samma tidsperiod undersökte han även hur man på Landsarkivet i 
Lund använde sig av Filemaker som de då använde för sin publika webblösning. Med 
detta som underlag förde han sedan över Stadsarkivets analoga system med 
registreringsblanketter och dylikt till Filemaker. Han har även upprättat en portal för 
olika inventeringsblanketter och kvalitetsformulär, för det analoga så väl som det 
digitala (vilken syranivå filmerna har, viruskontroll etc.). Bilderna som läggs in och 
förtecknas i databasen, sparas i en lågupplöst och en högupplöst version samt på CD 
och DVD, vilka bränns om vart tredje år i och med att Stadsarkivet kontinuerligt 
levererar bilder till REGIS.14 De få filmer som inkommer till Stadsarkivet förs in i en 
separat databas, även den gjord i Filemaker. 
 
När Stadsarkivets bildbestånd började skannas, så sparades bilderna i Tiff-format med 
en upplösning på 300 DPI (Dots Per Inch) och ett lagringsutrymme på 5 megabyte 
per bild (högupplöst). Men i och med det samarbete som man inledde med 
Internationell Bildbyrå oktober 2008 (se 8.1.3), så krävdes en bättre bildkvalitet, 
vilket innebar att lagringsutrymmet för varje bild istället blev 30 megabyte. 
Problemet är att Stadsarkivet i dagsläget inte har resurser att skanna om de bilder som 
lagrades innan samarbetet, just för att höja kvaliteten när det gäller upplösning och 
kapacitet. Sedan samarbetet med bildbyrån startade, så har det till dags dato 
tillkommit ca 18000 bilder till Stadsarkivet (i dagsläget är bildbeståndet på 38000 
bilder). Dessa bilder har dock inte kunnat lagras efter Bildbyråns krav p.g.a. 
Stadsarkivets brist på lagringskapacitet. Bilderna skannas i Tiff och levereras därefter 
som jpeg till Bildbyrån, och sparas även på 1 megabyte i jpg-format (lågupplöst) för 
FileMaker-databasen, men man har nu även börjat spara dessa bildfiler på hårddisk. 
 
Arbetet med att införa FotoWare är än så länge på planeringsstadiet, men redan nu 
har Stadsarkivet köpt in en klient, FotoStation, där flera av dess moduler används i 
FotoWare. När data ska föras över från Filemaker så hämtar klienten information om 

                                                
för dokumenthantering. MoReq2 innebär fler funktioner för exempelvis gallring och kan integreras med ännu flera IT-system. 

Det används bland annat inom utbildning och av Sambruk. För mer information se: http://www.moreq2.eu/ 

IPTC (International Press Telecommunications Council) är metadatastandard som främst används för hur bilder, illustrationer 

och annat material ska märkas upp för tidningsindustrin, men fungerar även för andra typer av medieproduktion. 
14 En förening som bildades av Malmö Museer, Regionmuseet i Kristianstad, Kulturen i Lund och Hadarstiftelsen och arbetar 

främst med databasregistrering av bild-, konst- och föremålssamlingar, byggnadsarkiv och kyrkböcker. Program som de arbetar 

med är bland annat Carlotta, Accessdatabaser och Sofie.   
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filen och taggar in existerande metadata i bildfilen automatiskt, vilket gör att 
Stadsarkivet slipper dubbelt arbete vid det framtida bytet av system. Men i nuläget ser 
Bo Andersson två problem: Dels att det i nuläget inte finns personal som kan sköta 
denna överföring, eftersom Andersson själv inte har möjlighet att sköta detta utöver 
sina ordinarie arbetsuppgifter15, och dels att Malmö Museer inte kommer att kunna 
använda sig av den nya lösningen eftersom Carlotta och FotoWare inte är kompatibla.  
 
När det gäller Malmö Stads förvaltningar så använder sig alla av samma system, 
DocuLive16, vilket de använder för att registrera, diarieföra m.m. På Gatukontoret har 
man även ett ritningsarkiv, vilket mer kan liknas vid ett lagringssystem som inte är 
säkrat för långtidsbevarande. En eventuell lösning som de har tittat på är den som 
Göteborgs gatukontor använder sig av, där diarieförings- och arkivsystemet är ett och 
samma. Detta ses bland förvaltningarna som en mer fördelaktig lösning i och med att 
man som arkivarie lättare kan hantera större mängder av information. Malmö Stads 
IT-råd och Stadsarkivet planerar nu ifall DocuLive kan förbättras eller om det bör 
bytas ut till ett annat system som har en arkiveringsfunktion. Detta är en viktig 
anledning till varför Gatukontoret inte har utarbetat en strategi eller köpt in en egen 
lösning för långtidslagring, eftersom det i sådana fall kommer att användas resurser 
helt i onödan. Istället avvaktar dem och håller sig uppdaterade när och hur den 
stadsövergripande lösningen ska implementeras. Problemet är att man i dagsläget ute 
på förvaltningarna får dubbla besked; antingen ska DocuLive förbättras med de 
önskemål som har kommit från förvaltningarna själva eller att det ska bytas ut. För 
Gatukontoret innebär det att de i nuläget inte kan hantera information för 
långtidslagring. Visserligen görs backup av alla dokument men informationsförlusten 
är ett ständigt problem, då de i dagsläget endast har ett ritningsarkiv, avtalsarkiv och 
det som är upplagt på DocuLive. Därför hamnar många handlingsslag utanför 
systemet.   

9.3.2 Återsökbarhet – internt och externt 
Henrik Erngren menar att om Malmö Stads förvaltningar ska kunna lösa problemet 
med att de har olika system som inte är kompatibla med varandra, så behövs en 
gemensam informationsportal som gäller för hela kommunen, upprättas: ”Oavsett 
vilken myndighet man vill hämta handlingen ifrån så ska man alltid kunna vända sig 
till en portal oavsett om det handlar om ens skolbetyg, en bild eller sociala akter…” 
På så sätt slipper man göra om systemen ute på förvaltningarna, från grunden. 
Portalen fungerar då som en sökmotor till ett system som i sin tur tar hand om den 
information som finns i dem systemen som finns idag. Först då kan Stadsarkivet, 
menar han, i realiteten bli den 24-timmarsmyndighet som kan leverera handlingar till 
användarna oavsett vilken proveniens dem har haft. 
 
Huvuddelen av Stadsarkivets bildbestånd består av topografiska bilder från främst 
företag och industrier, men även andra verksamheter. Bilderna används främst av 
släktforskare och för annan forskning. För att kringgå och inte överbelasta 
                                                
15 Hans befattning på stadsarkivet är fotograf, men i och med den digitala utvecklingen och att så få inom stadsarkivet inte tog 
tag i problemen, kan hans nuvarande arbetsuppgifter liknas vid en arkivaries med att ta emot bildleveranser från förvaltningar, 
företag, föreningar m.fl. inom Malmö kommun, serva bildköpare, plocka ut bilder, lägga upp bilderna i den existerande 
databasen. 
16 Ett dokument och ärendehanteringsprogram där olika funktioner integreras, så som skanning, e-arkivering och produktion av 
dokument, till en gemensam applikation som är anpassat för verksamheten.  
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bilddatabasen och arbetsbördan, men även för att undvika att bryta mot 
upphovsrättslagen, har man valt att inte lägga upp bilder på privatpersoner. För att det 
digitala bildbeståndet ska kunna hållas intakt för användarna så arbetar han med 
efterkontroll av det digitala bildbeståndet, så som att granska digitala bildleveranser 
och Stadsarkivets egna digitala bilder så att de kan användas i tusen år. 
 
Som nämndes tidigare så är väldigt lite av Gatukontorets material arkivförtecknat och 
därigenom kan de nu utarbeta en struktur från grunden, när det gäller återsökbarhet 
för både allmänheten, själva förvaltningen samt andra förvaltningar, och kan 
därigenom, inom en snar framtid, bli en 24-timmarsmyndighet. Fortfarande 
förtecknar dem enligt det allmänna arkivschemat men oftast förtecknar personalen 
efter eget godtycke, beroende på hur och vilka handlingar de jobbar med så att de 
själva hittar i sitt material. Anledningen till att Gatukontoret fortsätter att förteckna 
enligt det gamla systemet är att de har fått rådet från Stadsarkivet att fortsätta att 
förteckna efter det. Men i och med att den processorienterade arkivredovisningen så 
småningom kommer att införas, även på kommunal nivå, och inte bara användas 
inom de statliga arkiven, så anser Helene Preutz att det är bättre att förvaltningarna 
gör sig förberedda på att införa det nya systemet och inte lägger ner resurser på större 
förteckningsprojekt inom det gamla systemet. Hon har fortfarande svårt att få sina 
medarbetare på förvaltningen att förstå vad begrepp som volym och signum betyder 
och anser därför att ett system som bygger på verksamhetens processer är klart att 
föredra. 
 
Tidigare så har problemen och frågorna om digital långtidslagring diskuterats och 
behandlats av IT-personal, men då har frågorna om arkivering inte tagits med i 
beräkningarna, detta på grund av att förvaltningen var utan en arkivarie under drygt 
20 år. Arkiveringsarbetet pågick, men det fanns ingen som hade det övergripande 
ansvaret. Problemet blev då att arkivfrågorna hamnade långt ner på förvaltningens 
agenda eftersom det inte var en del av kärnverksamheten, den praktiska 
verksamheten. I nuläget så håller Helene Preutz IT-personalen uppdaterad på vad som 
gäller inom arkiv och har tillsammans med dem tittat på framtida leverantör av ett 
system som både har en diarieföringsfunktion och arkiveringsfunktion, Ida Infront 
AB.17 
 
Det förs i dagsläget en diskussion med Stadsarkivet om förvaltningars bildbestånd. 
Större delen av bilderna används som underlag för Gatukontorets dagliga arbete, 
exempelvis underhållsarbete, men de har även bilder ända tillbaks till slutet av 1800- 
talet. I nuläget digitaliserar inte förvaltningen några av bilderna och återsökbarheten 
fungerar i bästa fall måttligt. Av den anledningen är Gatukontoret intresserade av att 
delta i FotoWare och ser helst att så många förvaltningar som möjligt kan ingå i och 
införliva lösningen i sina respektive verksamheter. Detta för att förvaltningarna ska 
kunna ha tillgång till varandras bilder.      

9.3.3 Samarbetsplattformar  
Vid olika tillfällen har man tidigare inom Malmö Stad försökt få igång en strategi för 
digital långtidsbevarande, både 2003 och 2008. I dagsläget har Malmö Stadsarkiv 

                                                
17 Ett företag som är känt för att tillsammans med sina kunder (oftast myndigheter) utveckla ärendehanteringsprogram, 
kommunikationslösningar och andra former av informationshantering.  
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utarbetat ett PM för att tillsätta en utredning om just elektronisk arkivhantering. Som 
förlaga för den stadsövergripande strategi som Henrik Erngren vill införa är den som 
Stockholm Stadsarkiv har gjort. Anledningen till att arbetet med att få till stånd en 
gemensam e-arkivsstrategi inom Malmö Stad går så långsamt, menar han, är att de 
olika förvaltningarna inte samarbetar tillräckligt med varandra. Enligt honom verkar 
det som om IT-direktören är införstådd med och har börjat ta itu med problemet. 
 
Ett stort problem när det gäller digital långtidslagring inom Malmö Stad, är att när en 
förvaltning köper in ett nytt system så brukar inte LDB-perspektivet tas med i 
beräkningarna, så som att de ska leverera handlingarna till Stadsarkivet om 10 år. Här 
skulle Henrik Erngren ha önskat att han kunde vara mer delaktig i själva 
upphandlingsprocessen och vara med att utforma en kravspecifikation för hur 
systemet ska se ut, istället för att, som i dagsläget, kontaktas precis innan systemet 
ska köpas in. En orsak till att LDB-perspektivet saknas och att en gemensam e-
lösning inte har införts än, tror Erngren, beror på att det är för få inom Malmö Stad 
med IT-tekniskt kunnande som engagerar sig i frågorna om digital långtidslagring 
och att många arkivarier saknar den tekniska kompetensen för att kunna praktiskt 
arbeta med och lösa dem. En lösning på problemen är att Stadsarkivet eller 
kulturförvaltningen borde har ett tätare samarbete med IT-avdelningen (vilket är en 
realitet i Stockholms Stad), men för att detta ska bli verklighet måste 
kommunstyrelsen besluta om detta. I nuläget anser han att LDB-arbete är väldigt 
isolerade hos ett fåtal människor, och som dessutom inte har någon kontakt med 
varandra. 
 
Henrik Erngren menar att ABM-samarbetet ”kan vara ett vinnande koncept” men att 
man måste arbeta med det mer konkret och inte bara ”pratar om det”. Han tar 
Halmstad som exempel där idén var att man där skulle slå ihop högskolan, försvaret 
och polismyndigheten i samma byggnad, men det blev aldrig någon realitet. Detta är 
något som Malmö borde sträva efter, menar han, att kanske inte att just samla arkiv, 
bibliotek och museer under samma tak men något åt det hållet. Ett lyckat exempel är 
Trondheim där man har samlat ABM-verksamheterna i samma byggnad och där man 
drar nytta av varandras kompetenser över verksamhetsgränserna. Det blir också 
lättare att driva och genomföra kostsamma projekt eftersom man är flera huvudmän 
om kostnaderna.        
 
Trots att det har pratats mycket om och kring ett nationellt ABM-samarbete, menar 
Bo Andersson, har inte mycket hänt. Han beskriver hur man i mitten på 90- talet 
diskuterade en gemensam lösning som General Pro, där 116 institutioner skulle delta 
från arkiv, bibliotek och museer. Lösningen skulle i princip fungera så att: ” En 
forskare skulle helt enkelt kunna sitta i Japan och söka på Strindberg och få upp 
allting som fanns om honom därför att Arkiv bibliotek och museer fanns med. 
Varenda liten klädstrasa, pappersnotering, bild eller vad som helst, så skulle han få 
träff på det.”. Problemet var att man inte satte in tillräckligt med resurser utan den 
ende programmeraren som man anlitade gav upp, eftersom att samköra 116 moduler 
är ett alldeles för stort arbete för en person.  
 
Så istället för att bygga en gemensam lösning på en ”lerkolloss” så initierar man 
istället samarbeten gradvis. Rent konkret, i nuläget, ligger samarbetet inom Malmö 
Stad när det gäller bildarkiv; att Gatukontoret är intresserade av att lägga upp sina 



 

 56 

bildsamlingar på Regis via Stadsarkivet så att användarna kan få direkt tillgång till 
bilderna. Enligt Bo Andersson är denna lösning bättre än den som var tänkt från 
början, att Stadsarkivet skulle ta emot bildarkiven från förvaltningen, lägga in dem 
digitalt och sedan bränna två DVD och där förvaltningen fick en av dem. Bo 
Andersson har även kontakt och samarbete med folk från allmänheten, exempelvis 
hjälper en grupp pensionärer, som har jobbat hela sitt yrkesverksamma liv på och 
kring Kockums, med att identifiera bilder från Malmös olika bygg- och 
industriprojekt. Även olika föreningar och privata museer som skänker sitt 
bildbestånd så som Teatermuseet har han ett nära samarbete med. Samarbetet med 
andra kommuner fungerar så att Helsingborgs Stadsarkiv och Stockholms 
Stadsmuseum använder sig av FotoWare, om än i liten skala och därför så ska 
Stadsarkivet tillsammans med några förvaltningar i Malmö Stad studera närmare på 
hur dem har använt sig av FotoWare. Eventuellt ska detta sedan generera i en 
gemensam strategi som fler kommuner då kan tänkas gå med i. Den digitala 
samarbetsplattform som finns, går via Internationella Bildleverantörerna och deras 
underavdelning, Historisk Bildbyrå18. I framtiden så hoppas Bo Andersson att även 
Helsingborgs Stadsarkiv och Stockholms Stadsmuseum går med i detta.  
 
På grund av att Gatukontoret tidigare inte hade anställt en arkivarie så var det en 
förvaltning som inte hade arbetat med frågor om digital långtidslagring. Det hade 
funnits funderingar och diskussioner hade förts, men inget konkret hade gjorts om hur 
man skulle hantera den digitala informationen. Eftersom varje förvaltning har sina 
egna system och därför inte kan ta del av varandras information och handlingar, 
digitalt, så är idén att lösa problemet genom att komprimera de olika systemen till ett 
eller två system som: ”… kan kommunicera över förvaltningsgränserna … man då 
har administratörsrättigheter på vardera förvaltning där man kan gå in på olika sätt 
och förändra i systemet men att man ska kunna ha tillgång till varandras uppgifter.”. 
Anledningen till att det behövs är att de hårda förvaltningarna på Malmö Stad, 
Gatukontoret, Miljöförvaltningen och Fastighetskontoret jobbar väldigt nära varandra 
och har ofta hand om samma ärenden.  
 
För att förbereda, utbilda och öka samarbetet mellan förvaltningarna, startade Helene 
Preutz ett förvaltningsövergripande nätverk, där Gatukontoret, Miljöförvaltningen, 
Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret ingår. I nätverket deltar IT-personal, 
arkivpersonal och annan förvaltningspersonal. Det är uppdelat på så sätt, att varje 
avdelning har en arkivsamordnare som kommunicerar med henne och att varje enhet 
har en arkivredogörare som kommunicerar med arkivsamordnaren. Nätverket ska ses 
som en lösning och stöd för att förvaltningarna enklare ska kunna ta del av varandras 
handlingar, vilka är underlag för de ärenden som skickas mellan respektive 
förvaltning. På så sätt har arkivfrågorna hamnat mer i fokus och då även hantering av 
elektroniska dokument. Genom den täta kommunikationen har behov och lösningar 
kunnat diskuteras fram, om än i maklig takt. Nätverket har också resulterat i att övrig 
personal på förvaltningarna har blivit mer införstådda varför arkiven är viktiga, inte 
bara för just återsökbarhet utan även för den löpande verksamheten. Att det 

                                                
18 Internationella Bildleverantörerna (IBL) grundades 1965 och förfogar, enligt dem själva, över Sveriges bredaste bildarkiv. 
Historisk Bildbyrå är en portal över bildsamlingar som är av historiskt värde. I den ingår samlingar, förutom från Malmö 
Stadsarkiv, från bland annat Trelleborgs Museum, Statens Maritima Museer, Kulturmagasinet i Helsingborg och ett flertal 
privata samlingar. 
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administrativa arbetet och arkivet är verksamheter som är nära kopplade till varandra 
och har stor betydelse för stadsbilden 
 
Genom de ständiga pågående diskussioner som förs med Stadsarkivet och inom och 
mellan förvaltningarna, så kommer övergången till ett nytt system att bli enklare för 
personalen och de mer långsiktiga behoven kan lättare identifieras. Därigenom kan 
mycket extraarbete undvikas, så som att man i efterhand går in och göra stora 
ändringar i systemet.  
 
Eftersom Malmö Stadsarkiv inte har någon strategi eller kan ta emot digitala 
leveranser, så behåller förvaltningarna sina digitala handlingar tillsvidare. I nuläget så 
levererar Gatukontoret endast pappershandlingar till Stadsarkivet med ett intervall på 
30 år, så vida handlingarna inte används i den löpande verksamheten. Därför bevaras 
även handlingar på Gatukontoret som är av äldre datum, exempelvis 100 år gamla 
ritningar på broar, vilka främst behövs för underhållsarbete. Eftersom förvaltningen 
saknar ett klimatarkiv så har man fört upp frågan på dagordningen hur ritningsarkivet 
ska förvaras mest optimalt för att ritningarna inte ska gå förlorade.   

9.3.4 Framtida lösningar  
För att avhjälpa problemet med att så få engagerar sig i LDB-frågor måste 
utbildningsväsendet se till att både systemvetar- och arkivarieutbildningarna kan 
erbjuda studenterna tillval eller fördjupning inom de här frågorna, anser Erngren. Han 
ifrågasätter även nyttan med att det finns så många arkivutbildningar i Sverige. Under 
intervjun diskuterades ifall det inte vore bättre att dessa utbildningar placerades i 
anslutning till Landsarkiven. Men problemet är att det i dagsläget inte är 
Landsarkiven som är drivande inom LDB-frågor, utan att det är stadsarkiven, främst i 
Stockholm och Göteborg. Han menar även, att om Sambruk19 lyckas med sitt 
standardiseringsprojekt, så skulle det kunna inspirera och bli ett incitament för övriga 
kommuner att ta tag i frågorna.  
 
I intervjun diskuterades även huruvida det skulle vara möjligt att starta ett 
samverkansprojekt. Att de olika förvaltningarna har en samarbetsplattform som man 
sen kan utgå ifrån för att gå vidare gemensamt med andra projekt. En början på detta 
projekt skulle kunna vara ett forum för Malmös arkivarier, med Stadsarkivet som 
initiativtagare, där problem med arkivhantering tas upp och att då LDB-frågorna får 
bli en viktig del av agendan, detta skulle även kunna fördjupa arkivariernas förståelse 
för varandras verksamheter.   
 
Erngren anser att en projektgrupp borde tillsättas, så att alla förvaltningar är delaktiga 
i projektet och att man på sätt kan förvalta och ta tillvara på den kunskap som finns 
                                                

19 Ett samarbetsprojekt där Sveriges Kommuner och Landsting och ca 70 kommuner ingår. Målen är främst att se till så att 

kommunerna kan erbjuda sina medborgare och företag service, med hög kvalitet och tillgänglighet, oberoende av tid och plats 

samt att sänka kommunernas kostnader för utveckling och drift av e-tjänster att bidra till en samordnad offentlig e-förvaltning. 

http://www.sambruk.se/ 2010-03-30 
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ute på förvaltningarna, som kan användas för att hitta lösningar och metoder som 
redan finns på nationell eller kommunal nivå. Detta för att undvika att Stadsarkivet 
själv lägger ner resurser på att arbeta fram en lösning som kanske redan finns.   
 
Bo Andersson menar att mycket av den digitala utvecklingen har resulterat i många 
dubbla arbetsuppgifter och dubbla arkiv eftersom de traditionella arbetsuppgifterna 
också måste skötas, så som att förteckna och ordna det analoga bildbeståndet. När 
FotoWare införs och att han redan nu har kunnat ordna upp det analoga bildbeståndet, 
så som att separera de äldre bilderna från nitratnegativen och lägga dem i syrafria 
kuvert, så kommer arbetsbördan bli mindre och att han eventuellt i framtiden kan 
ägna sig åt sina egentliga arbetsuppgifter som fotograf. Arbetet med det analoga 
bildbeståndet har gång efter annan skjutits på framtiden p.g.a. det digitala 
lagringsarbetet, så som skanning och efterkontroll, men kommer inom en snar framtid 
att kunna arkiveras efterhand som bilderna levereras till Stadsarkivet.   
 
Förutom att starta och driva det förvaltningsövergripande nätverket har Helene Preutz 
även arbetat med att föra in idén om långtidsbevarande bland den övriga personalen; 
så som att det finns lagar och förordningar som styr vad som får gallras och inte, att 
gallringsplanen måste följas, att många dokument som de bevarar ska sedan levereras 
för långtidslagring (tusenårsperspektivet) till Stadsarkivet o.s.v. Se till så att 
personalen inte bara tänker på förvaltningens egna, direkta behov, utan även att 
allmänheten ska kunna ta del av materialet och för forskningens behov. Genom 
nätverket och att hon har fört upp dessa frågor på dagordningen bland såväl chefer 
som övrig personal så börjar IT-personal, arkivpersonal och övrig 
förvaltningspersonal allt mer förstå varandra och vad det innebär med långtidslagring 
och långtidsbevaring. Dock är det en del av personalen som hellre arbetar med 
materialet analogt p.g.a. att de inte känner sig hemma i att arbeta med handlingarna 
digitalt, trots att det skulle underlätta i deras arbete. Detta, tror hon, kommer att 
luckras upp i framtiden i och med, exempelvis, pensionsavgångar.   
 
Ifall FotoWare och det system som eventuellt ska ersätta DokuLive blir 
stadsövergripande, kan detta förarbete och framtida underhållsarbete av systemet, 
fungera som en modell för hur Malmö Stad ska implementera andra 
stadsövergripande system i framtiden. Problemet är att arbetet med att luckra upp den 
strikta förvaltningsindelningen och strukturen går långsamt. Nätverket är förvisso ett 
steg i rätt riktning men, menar Helene Preutz, finns det vanor och hävd mellan och 
inom förvaltningarna som måste brytas. Vad som är viktigt att tänka på när 
Stadsarkivet och förvaltningarna ska införa ett nytt system eller en modell är, enligt 
Bo Anderssons: Vilka standarder ska användas, vilken nivå ska man lägga sig på, 
vilken kapacitet som finns och så vidare.  
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10. Analys 

10.1 Tekniska lösningar 
Vid arbetet med tekniska lösningar är, vilket tas upp mer ingående i avsnitt 2.4, 
ekonomin en central fråga inom samtliga verksamheter. Då den huvudsakliga 
kostnaden är arbetskostnaden vid överförande från analogt till digitalt eller från gamla 
system till nya, men inte inköp av nya tekniska lösningar. Här förefaller sig det finnas 
en paradox: i och med inköp av nya tekniska lösningar blir således de gamla 
obrukbara och Zenons rörelseparadox Akilles och sköldpaddan är ett faktum. Då 
personalresurser inte bekostas i den utsträckning som krävs för att få bukt med 
paradoxen så innebär detta att en tidsenlig överföring inte görs. Detta gör arkiven 
dåligt förberedda, men inte nödvändigtvis, som Bearman menar, dåligt utrustade (se 
sid. 37). Detta är dock inte ett lokalt eller nationellt problem då det framkommer 
under intervjuerna att liknande problem med den så kallade ”47-åringen” även 
återfinns i våra granländer.  
 
Då olika förvaltningar inom en större organisation, så som Malmö Stad, har en 
tendens att utarbeta och köpa in olika system och lösningar för digitaltbevarande som 
inte har möjlighet att kommunicera med varandra, förefaller det sig att detta leder till 
en ökad merkostnad för organisationen på längre sikt samt att arbetsbördan för 
arkivarien försvåras. Detta är inte en problematik som är specifik för arkiven utan en 
övergripande problematik vid inköp inom större organisationer. Här förefaller det sig 
för samtliga aktörer inom organisationen vara av vikt att gemensamt utveckla 
uppköpsstrategier så att bland annat framtida system har möjligheter att 
kommunicera. (se sid. 55) 
 
En förklaring till de bristande resurser som personal vid verksamheterna 
uppmärksammar, är att eftersom när arkivet inte är en del av kärnverksamheten, utan 
en stödverksamhet, så faller det sig naturligt att den prioriteras lägre. Dock så 
hörsammas arkivets roll olika beroende på vad för typ av organisation det är, även om 
vikten av ett fungerande arkiv är den samma oavsett organisation. (se sid. 48)  
 
En lösning, som exempelvis Region Skåne ska använda sig av inom en snar framtid, 
är datawarehouse/mellanlagringsarkiv, som även kan gälla för en organisation som 
Malmö Stad. Här kan exempelvis stadsarkivet ha en funktion som ett sådant 
mellanlagringsarkiv där en förvaltning, exempelvis Gatukontoret, levererar 
handlingarna i en SIP som sedan stadsarkivet omvandlar till AIP och gör tillgängligt 
till, exempelvis, en annan förvaltning som ofta efterfrågar sådana handlingar, som 
Miljöförvaltningen, via en DIP. Den modell över mellanlagringsarkiv som 
presenteras i avsnitt 7.1.2 anser vi inte bara kunna appliceras på större organisationer 
så som Region Skåne utan även på mellanstora organisationer så som ett större 
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kommunarkiv. Detta för att säkerställa informationsflödet inom institutionen. Det är 
av än större vikt för arkivet att undersöka hur väl formatet kan flyttas mellan olika 
system. (se sid. 27) 
 
Hos verksamheterna, liksom övriga kulturarvsinstitutioner (se sidan 11), förekommer 
en tendens till överskattning av nuvarande konverteringslösningar, trots sina 
uppenbara brister, då dessa förefaller genomtänkta och är allmänt kända samt väl 
spridda. Risk finns att vid överskattning av befintliga systemlösningar, gör sig 
verksamheterna inte redo för att anpassa arkivet till nya standarder och system. 
Problemet med migrering som metod för långtidslagring är, att eftersom standarder 
och filformat byts ut allt oftare till förmån för andra, mer lagringseffektiva dito, så 
tvingas verksamheterna och övriga institutioner till merarbete samt ett kortsiktigt 
perspektiv på tekniska förändringar och utveckling. Att använda emulering eller 
museimetoden som metod skulle för verksamheten innebära en större initialkostnad 
för införskaffande av och upprätthållande av relevant hård- och mjukvara. Långsiktigt 
innebär detta att proveniensprincipen i en större utsträckning kan upprätthållas 
(förutsatt att arkivet klarar av och har resurser att bibehålla äldre hårdvara) och 
därigenom respekteras originalhandlingens neutralitet. Dessa metoder bidrar till ett 
större krav på arkivinstitutionerna att utarbeta gemensamma plattformar och 
standardisering av vilka format som ska kunna användas över en längre tidsperiod. 
 
Att utveckla en gemensam lösning, så väl regionalt eller nationellt, har sina för och 
nackdelar. Förutom de uppenbara ekonomiska fördelarna så knyts även de olika 
verksamheterna närmare varandra på en teknisk basis. En nackdel är att eftersom den 
enskilda verksamheten och dess anställda främst förstår de behov som finns och kan 
uppstå så riskerar en gemensam lösning att bli alltför kontextbunden och baserade på 
enskilda system. (se sid. 42) Därmed är det av vikt att, när man utarbetar 
övergripande lösningar att den enskilda verksamheten tillåts utarbeta och köpa in 
system som bäst motsvarar verksamhetens behov. Detta gör att ansvaret läggs på det 
enskilda arkivet och det är därför av vikt att arkivpersonal har en proaktiv roll när det 
ska utarbeta egna system. (se sid. 21)  
 
Problem uppstår då den kommunala friheten, det vill säga att beslut angående val av 
system fattas på kommunal nivå, leder svårigheter om och när systemen skall 
kommunicera. Försök likt REDA-projektet och dess METS-profil görs för att ena 
systemen kring minsta gemensamma nämnare (se sid. 46-47) och förhoppningen är 
ett bättre resultat än med projektet ”en patient en journal”. (se sid. 49)    
 
Enligt Åström Iko (se sid. 8) så är en de viktigaste syftena med digitalisering av 
arkivmaterial att göra det tillgängligt för potentiella användare var de än befinner sig 
geografiskt. Vid de olika verksamheterna har arbetet med detta kommit olika långt 
och uppfattningen till hur det ska gå till går även isär. Exempelvis så har Carlotta-
samarbetet valt att göra databasen publik via Internet men med uppdelning mellan 
internt bruk och externa användare. (se sid. 44) Med Malmö Stads Filemakerdatabas 
har de valt att inte göra den publik via Internet utan där användaren istället måste 
besöka arkivet. Dock så publiceras delar av materialet via samarbete med 
Internationell Bildbyrå. (se sid. 52)     
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Tusenårsperspektivet, löper som en röd tråd bland aktiv arkivpersonal, till skillnad 
från exempelvis ledningen, och synliggörs, som vid arbetet med digitala bilder vid 
Kulturen och vid Malmö Stadsarkiv (se sid. 44 samt 54) då det lagras som 
säkerhetskopior, trots massivt ökat behov lagringsyta, på skivor och bränns om var 
tredje år. Detta då personalen är väl medvetna om mediets brister vid långtidslagring. 
Dock råder inte konsensus vid hantering av digitalt material på hårddisk, exempelvis 
inom REDA-projektet där meningarna går isär angående säkerhetskopiering (se sid. 
50), detta då det sker viss förslitning av det digitala materialet som brukas.      
 

10.2 Återsökbarhet – internt och externt 
Metadata bestäms utifrån vissa förutsättningar och prioriteringar (se sid. 31). Ska 
verksamheten välja en mer automatiserad lösning för att tillskriva dokumentet 
metadata, som kommer att bli fallet med till exempel Malmö Stads nya lösning för 
sitt bildarkiv (se sid. 53) eller så som Kulturens arbete med Carlotta, att det görs 
manuellt av personal med lämplig fackkunskap? (se sid. 43-44) Naturligtvis beror 
detta på vilket material det gäller och vilken funktion det fyller. Ur ett 
långtidslagringshänseende så är det av yttersta vikt att den metadata som tillskrivs 
handlingen beskriver dess kontext och där är den manuella lösningen att föredra, så 
som vid kulturarvsinstitutioner såsom Kulturen och Malmö Stadsarkiv. Men för 
verksamheter som Malmö Stads Gatukontor och Region Skåne som arbetar med 
dokument som är beroende av de kärnverksamheter som de stödjer, är automatiserad 
metadata mer effektivt, både ur kostnadssynpunkt och för de som efterfrågar 
materialet. Här vore det lämpligt att de olika avdelningarna inom kärnverksamheterna 
enas kring en ”snäv ordlista” som sedan används för att tillskriva handlingarna 
lämplig metadata. (se sid. 47)  
 
Frågor som verksamheten bör förhålla sig till är huruvida den automatiskt ska tagga 
informationen, vilka sökord som ska finnas med och hur verksamheten ska förhålla 
sig till utryck vilka inte längre är aktuella eller för den delen vilka utryck som 
kommer att användas i framtiden. (se sid. 44) Kan verksamheten verkligen förutse 
språkliga förändringar och skall den i så fall anpassa sig efter dem? 
 
Att metadata inte endast ska vara till för att beskriva fysiska handlingar utan även att 
institutionen arbetar med att arbeta fram tekniska metadata är ingen nyhet. Men trots 
detta så är arkivpersonal fortfarande fast i att bevaring och arkivförtecknande handlar 
om just det fysiska dokumentet, inte att det i framtiden kommer att behövas väl 
avgränsad teknisk metadata. Den modell (Preservation Layer Modell) som presenteras 
på sidan 32 är att föredra för verksamheten, för att lättare öka beredskapen inför nya 
tekniska standarder.   
 
Över en tusenårsperiod kommer språket att förändras och utvecklas som i dagsläget 
kan vara svår att förutse. Ett exempel på hur det har sett ut tidigare och hur 
verksamheter har förhållit sig till den problematiken återfinns på sidan 45 och 46. 
Denna problematik måste finnas i åtanke när utvecklingen av nya system samt den 
metadata som tillskrivs handlingar i dessa. Arbetet med att tillskriva handlingar en 
adekvat metadata kompliceras även genom språkliga begränsningar, så som 
jargonger, språkliga undantag, olika världsbilder och ontologier. (Gladney 2004)  
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Tillskrivandet av metadata måste förhålla sig till den kontext och omvärld som 
dokumentet skapats inom. Ett dokument måste vara kontextbundet, man kan alltså 
inte tillskriva nya föremål äldre termer. Risken finns dock här att onödig metadata 
kan tillskrivas ett dokument, något som arkiv måste acceptera för att inte dokumentet 
ska förlora sin proveniens ur ett bredare språkligt tids- och rumsperspektiv. Om 
Lifecyclemodellen (se 6.1) används bör de två delarna; ”Ordna, förteckna” och 
”Tillgängligt efter att verksamheten inte längre nyttjar dokumentet” bättre korreleras 
för att säkra en kontextbunden metadata, såväl teknisk som processbunden. När det 
gäller dokument som har uppstått ur en dynamisk kontext (exempelvis en hemsida 
eller en inspelning av en konsert) så bör arkivarien inte bara tänka metadata som text 
utan även tillskriva sådana dokument metadata i form av ljud och bild. Vi anser att 
detta bättre kan motsvara den dynamik som dokumentet uppstod ur. Exempelvis 
möjligheten att kunna återsöka en bild genom dess uppsättning av färger och motiv 
snarare än den beskrivande text som tillskrivs bilden. Denna typ av metadata stämmer 
mer överens med bildens proveniens. Ursprung handlar inte bara om tid och plats, 
utan kan även vara parametrar som färg, form och ljud.  
 
Risk finns att ansvaret för effektiva metoder för återsökning hamnar hos olika 
tekniska lösningar, snarare än att verksamheterna utvärderar och utvecklar 
möjligheter som passar verksamheten bäst. Detta framförallt då verksamheterna 
utsätts för press från politiskt håll där man gärna ser kostnadseffektiva lösningar som 
tyvärr allt för ofta även blir kortsiktiga, vilket även Åström Iko tar upp i artikeln I 
allmänhetens tjänst.  
 
För att undvika dubbelarbete med att överföra information från gamla system till nya, 
för att göra det läsbart, så är ”applikationskonsolidering” att föredra. (se sid. 48) Detta 
skulle Kulturen tillsammans med de andra museerna, som är involverade i 
Carlottasamarbetet, kunna använda sig av när samarbetet har fått fler aktörer. Då kan 
de databaser som inte längre är aktiva på museerna, integreras i en arkivlösning som 
ska vara gemensamt för hela Carlottasamarbetet så att deras information fortfarande 
kan läsas av men enklare kan integreras i, antingen en ny databas som byggs upp så 
att museet enkelt kan föra över den i Carlotta eller att museet för över informationen 
direkt i Carlotta.    
  
För att återigen understryka behovet av att en institution arbetar efter ett antal 
gemensamma riktlinjer i hur metadata ska bestämmas så är det bara att titta på Malmö 
Stads Gatukontor. Bristen på gemensamma riktlinjer gör att man bland Gatukontorets 
personal kan återsöka materialet men när en annan förvaltning ska återsöka och kunna 
ta fram någon av Gatukontorets handlingar är det inte lika enkelt (se sid. 56). Att göra 
arkivmaterialet mer användarvänligt genom bl. a. förbättrade sökmöjligheter, är inte 
riktigt en del av verksamheternas dagliga förteckningsrutiner. Fortfarande förtecknas 
mycket av materialet utefter den egna personalens förutsättningar, vilket i många 
hänseenden är förståligt. Varför ska institutionen förteckna efter allmänheten när 
materialet inte används av allmänheten? Men när allmänheten väl ska kunna ha 
tillgång till handlingen, utan att för den skull vara geografiskt bunden, vad händer då?    
  
Målet bör vara hos samtliga avdelningar inom verksamheten, att utveckla en 
informationsportal som leder användaren vidare inom organisationen, om det så är 
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inom Region Skånes sjukjournaler eller mellan Malmö Stads olika förvaltningar. På 
så sätt kan verksamheterna närma sig att uppnå målet av att vara en 24-timmars 
myndighet (se sid. 48 samt sid. 53-54) med användarvänliga sökfunktioner, samt att 
olika delar av organisationen enkelt får tillgång till material skapat av andra delar. (se 
sid. 56) En av fördelarna med att gemensamt samlas under en portal är att materialet 
inte tar upp plats ute i kärnverksamheten och i fallet med Malmö Stad så minskar 
arbetsbördan med att förändra systemen ute på förvaltningarna. (se sid. 53)                
 
För att kunna bedriva effektiv återsökbarhet krävs av arkivet en medvetenhet om 
vilka dess användare är. Hos Kulturen, där den främsta användargruppen är 
släktforskare, finns även kontakt med dessa grupper och ett mål att göra databasen så 
användarvänlig som möjligt efter användarens förhållanden och förförståelse. (se sid. 
43) Detta tar främst utryck i sökingångarna och möjligheten att ”surfa runt” i 
databasen. (se sid. 43-44) Vid andra verksamheter med andra användargrupper 
förefaller sig inte behovet vara det samma för denna form av sökning (se sid. 48). 
Men dock att möjligheten finns att kunna kombinera interna - och externa 
sökingångar och på så sätt tillfredställa verksamhetens och allmänhetens behov till 
information.    
 
Svårigheter har uppstått kring de regler eller bristen av tydlighet som funnits för 
immateriellrätt och upphovsrätt. (se sid. 44) Risk finns att ett stort informations gap 
skapas i databaserna över vissa tidsperioder, främst 1900-talet, då det varit svårt att få 
tillstånd av rent ekonomiska skäl till dess att upphovsrätten löpt ut efter sjuttio år 
 
Trotts arkivens mål med att användaren enkelt ska kunna återsöka information så 
måste detta ske på ett säkert sätt. Exempelvis har försök till politiska poänger gjorts 
angående huruvida patientjournaler bör läggas ut på nätet för att patienter och deras 
läkare snabbt skall kunna få tillgång till dessa. (Carlén 2008) Detta kan knappast ses 
som realistiskt då säkerheten för journalerna inte kan garanteras, något som även 
blivit ett växande problem. (Sacrédeus 2009) Här uppstår ytterligare ett problem, då 
användarens behov av att snabbt, enkelt och smidigt kunna ta del av information 
möter verksamheternas mål att tillgodose användaren, men att samtidigt kunna 
skydda känsligt material från att missbrukas så att ”Dokumenterade personuppgifter 
ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem”. (Patientdatalag 
2008:355) Då det i dessa fallen med patientjournalerna är det författarnas åsikt att 
detta inte bör ses som ett alternativ utan att informationen istället bör lagras inom 
slutna system där säkerheten i högre grad kan säkerställas, exempelvis ett 
mellanlagringsarkiv med de säkerhetsrutiner som följer ett TDO. (Gladney 2005)  
 
Som har tagits upp tidigare är tusenårsperspektivet något som framför allt arkiv med 
kulturarvsfunktion måste förhålla sig till. För att försöka skapa en grund för fortsatt 
arbete med att bibehålla handlingarnas bevisvärde och informationsvärde krävs inte 
bara kortsiktiga handlingsplaner utan även långsiktiga och övergripande icke-
systembundna handlingsplaner samt metoder. Ett exempel på detta är TDO, där både 
ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv finns. (se 7.1.1)  
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10.3 Samarbetsplattformar 
Vi tog upp på sid. 6-7 att Sven Nilsson hävdade att det inte existerar någon 
djupgående dynamik mellan institutionerna sedan omvälvningen på 90-talet. Det 
samarbete som redogörs på sid. 49 visar på den definitiva motsatsen. Ett sådant 
regions och landstingsöverskridande samarbete, anser vi, bör stå som modell för 
liknande samarbete fast då inte nödvändigtvis mellan endast arkiv utan mellan 
sektorer inom ABM. Att de större regionerna, som har ekonomisk möjlighet att 
finansiera och starta samarbetsprojekt av denna magnitud, går samman och där sedan 
de mindre regionerna, kommunerna eller landstingen kan köpa in lösningen. Viktigt 
här är att tänka på att den inte får vara systemberoende eller kontextberoende utan 
återigen arbeta efter ”minsta gemensamma nämnare”.  
 
För att kommunala arkiv ska kunna utarbeta gemensamma lösningar för alla 
kommunens förvaltningar verkar det krävas att kommunarkivet har ett nära samarbete 
med dess IT-råd. (se sid. 55 samt 56-57) Orsaken kan vara att kopplingen mellan IT 
och arkiv inte alltid är så självklar och därför ser och förstår förvaltningarna och 
kommunstyrelsen sällan arkivets behov, och att det därför behövs kopplas till IT-
sektorn. För att förändra denna syn bland kommuners förvaltningar krävs det personal 
som är utbildade i att kunna koppla arkivfrågor med IT-frågor och systemlösningar. 
På grund av tidigare samarbetssvårigheter som grundar sig i skillnader inom 
systemvetenskap och arkivvetenskap, försvårar ett sådant arbete. (se sid. 7) Men 
enligt vår undersökning så har det visat sig att dessa skillnader är i ett inledande skede 
av att luckras upp. Detta sker främst på initiativ av verksamma inom de olika 
verksamheterna.  
 
Även om den modell som utarbetas för regionala eller nationella behov tillåter att den 
enskilda kommunen eller organisationen kan anpassa den utefter sina egna 
systemlösningar så behövs nödvändigtvis inte alltid det behovet uppfyllas. Det finns 
ibland gemensamma behov som måste uppfyllas och då behövs inte hänsyn tas för 
den enskilda kommunen eller organisationen, ett exempel på detta tas upp på sid. 50.    
     
Om institutionen företar en strategi för att öka användarvänligheten för sina e-arkiv 
och samarbetet med andra arkiv, först då kommer institutionen att kunna inse hur 
interoperabiliteterna Förenade och Delade resurser kommer att se ut i praktiken. 
Detta bör vara en central fråga i ABM-samarbetets agenda.       
 
Samarbetet ska inte bara vara inom ABM utan även över yrkesgränserna, att man 
öppnar luckorna mellan yrken, förvaltningar och kommuner; även programmerare 
och systemvetare. Samarbete inom ABM; skapa plattform där A, B och M kan lära 
sig mer ingående av varandras system och ”låna” varandras personalkompetens (se 
sid. 55, Trondheim Arkivsenter 2010)20 Samarbete bör även sträcka sig till 
släktforskare och andra användargrupper så som hembygdsföreningar och 
sjukvårdspersonal då här finns engagemang och djupare kunskap.   
 

                                                
20 Arkivcentrum i Trondheim är ett samarbete mellan Stadsarkivet i Trondheim, Tröndelags arkiv, Trondheims 
byarkiv, Universitetsbiblioteket i Trondheim och Försvarsmuseet. Centret är ett exempel där utbyte av A, B och 
M- personal förekommer. (<http://www.arkivsenteret.no/> 2010-06-01)     
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Med det utbytesprogram (se sid. 8-9) som modell, bör även detta personalutbyte 
göras nationellt och regionalt. I dagsläget initieras som bekant olika samarbetsprojekt, 
exempelvis REDA-projektet och Sambruk, där det utbyts erfarenheter och kunskap, 
men inte alltid praktisk kompetens. För att arkivsektorn ska kunna ta tillvara på de 
specialistkompetenser som finns men är utspridda eller saknas ute på institutionerna, 
bör sådant utbyte av kompetens sättas i verket, inte bara inom själva institutionen, 
kommunen eller regionen (se sid. 56), utan även kommuner emellan. Det ena 
kommunarkivet kan sakna kompetens inom exempelvis upphovsrätt och det andra 
kommunarkivet saknar kompetens inom processorienterad arkivredovisning. Istället 
för att anställa ny personal eller utbilda personalen (vilket kostar pengar) så utbyter 
arkiven personal. (se sid. 55) Detta, anser vi, inte bara bör gälla arkivsektorn utan 
även andra kulturarvsinstitutioner. Hur skulle till exempel ett samarbete som beskrivs 
på sidan 49 ta sig i uttryck som ett ABM-samarbete. Då skulle ABM inte bara bli ett 
politiskt begrepp, utan även bli mer verksamhetsförankrat. Exempel på undantag som 
bekräftar regeln på detta är AMB-Y-samarbetet i Västernorrland. (Wiklund & Molin 
2005) 
 
Det kan vara svårt för ett enskilt arkiv att uppfylla de krav som ställs på det. Ofta 
prioriteras olika delar och i värsta fall görs detta på bekostnad av andra delar inom 
verksamheten. Ett samarbete skulle här kunna öka den mindre arkivverksamhetens 
möjligheter att genomföra större delar av de krav som ställs på dem. 
 
På sidan 47 målas den avvägning upp som beskrivs under avsnitt 7.1.3 och 7.1.4. Ska 
den nationella eller regionala modellen lämna utrymme för att den enskilda 
verksamheten kan köpa in egna systemlösningar, och i så fall i vilken utsträckning. 
Det är ju inte alltid så att det enskilda arkivet faktiskt behöver anpassa lösningen efter 
egna behov, eftersom behovet ibland är gemensamt, som exempelvis inom 
sjukvården. Den samlade bilden som intervjumaterialet ger när det gäller en sådan 
avvägning, så verkar det som om personalen ute på verksamheterna skulle anse att 
McCarthys ansatts inte är att föredra, utan att Bearmans resonemang ligger mer i linje 
mer deras behov. Med förbehållet att de processer, som exempelvis automatisk 
tillskrivning av metadata, inte bör göras i den utsträckning som Bearman anser.  
 
Ökat personalutbyte, ABM-samarbete och utarbetande av modeller med 
gemensamma riktlinjer och standarder kommer antagligen att minska uppkomsten av 
s.k. ”hemmasnickrade” lösningar. Den enskilde arkivariens arbetsinsatser kan då 
riktas mot mer extern verksamhet istället för att byta ut och utarbeta nya ordnings- 
och förteckningsredskap.      
 
När större projekt inom ett samarbete skall genomföras finns det stora fördelar och är 
nästan ett måste, att verksamheterna är samlokaliserade. Ett bra exempel på detta är 
Arkivcentrum Syd (se sid. 49). När det inte finns möjlighet för verksamheterna att 
vara samlokaliserade bör en virtuell samarbetsplattform skapas, för exempelvis olika 
förvaltningar inom en och samma kommun. Detta kan leda till, att dels ökar 
möjligheterna för utveckling av nya och mer enhetliga lösningar samt gemensamma 
användargränssnitt.     
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10.4 Framtida lösningar  
En plattform där verksamheterna och institutioner kan nå ut till sina användare är 
deras hemsidor. Här kan dock en paradox uppstå kring institutionernas hemsidor då 
exempelvis museer satsar i regel på en mer publik och användarvänlig hemsida, 
exempelvis den publika delen av Carlotta som snart kommer att lanseras. Detta till 
trots att deras primära inkomstkälla är besökarna. Tittar man på exempelvis 
Helsingborgs stadsarkivs hemsida så är den mer besökarinriktad trots att 
verksamheten inte är ekonomiskt beroende av hur många som besöker arkivet. Det är 
dock författarnas åsikt att arkivinstitutionernas hemsidor över lag borde ses över och 
närma sig webb 2.0, en anpassning som biblioteken i större grad varit effektiva med.  
 
Inom näringslivet finns det inte alltid resurser, tid eller intresse för digital 
långtidslagring (så vida företaget inte har samarbete med Näringslivsarkivet) så att 
företagets arkiv kan inta en pro-aktiv roll, utan tvingas till mer direkta lösningar och 
har en mer så kallad ”hands-on” –inställning. Samma har ju även gällt för offentliga 
arkiv. Problemet blir att en stor del av kulturarvsarbetet blir icke-existerande. Mycket 
av företagens historia går om intet och en viktig del av kulturarvet. Det är dock inte 
bara ur en rent kulturarvsperspektiv man bör se över hur det ser ut inom 
näringslivssektor, då även utbyte av tankar och idéer kan uppstå där samtliga 
verksamheter och institutioner samt företag kan delta. Här kan den offentliga sektorn 
dra lärdom av den ”hands-on” erfarenhet som förekommer inom näringslivet samt 
möjligheterna att bidra med ett långtidslagringsperspektiv, något som på sikt skulle 
gagna vårat gemensamma kulturarv.  
 
När verksamheterna arbetar med digitalt långtidsbevarande är det ett arbete som ofta 
överskrider yrkesgränsen mellan systemvetare och arkivarie. Optimalt är här att 
yrkesrollerna integreras med varandra inom ett samarbete men detta är dock inte alltid 
möjligt. Ett annat alternativ är att systemvetare sköter det mer praktiska och att 
arkivarien kan fungera som ett teoretiskt stöd och som kan placera in handlingarna i 
ett sammanhang. Att systemvetaren mer sköter det löpande arbetet med den digitala 
bevaringen och arkivarien har mer en rådgivande roll som de facto är fallet idag. (se 
sid. 57 och sid. 49-50)   
 
Bristen av mål- och styrdokument samt direktiv från högre ort gör det svårt för 
verksamheterna att kunna styra upp satsningar inom verksamheten och att samköra 
dessa med exempelvis förvaltningarna eller andra samarbetspartners. Vad avsaknaden 
av mål och styrdokument beror på kan vara en bristande förståelse för den 
verksamhet som verksamheterna (arkiven) bedriver. Tydligt är det exempelvis här om 
man ser på de styrande handlingar kring digitalhantering som finns inom Malmö 
Stad, så som dess E-strategi, då dessa främst är riktade till Malmö Stads övriga 
verksamheter. En viss oförståelse för ett digitalt långtidsbevarande existerar inom 
kärnverksamheterna, som i dagsläget tyvärr inte tas på allvar av ledning utan istället 
försöker organisationerna lösa det genom eldsjälar ute vid arkivverksamheterna. (se 
sid. 56 och 58)  
 
Detta är dock ingen hållbar lösning, då verksamheten blir helt beroende på individen 
och dess kompetens samt inställning till digitaltbevarande. Problemet blir då att 
enskilda arkivarier informellt formulerar en egen strategi- och handlingsplan för 
digital bevaring. Detta leder till komplikationer vid personalbyte, men kan även 
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försvåra samarbeten. Även förvaltningar och exempelvis sjukvården måste bli mer 
medvetna om att se utöver dess egen verksamhets direkta behov och ser ur ett 
långsiktigt perspektiv på andra så som allmänheten, forskare men även för den 
framtida verksamhetens potentiella behov.    
 
För verksamheterna samt för övriga arkivinstitutioner är det av vikt att hitta 
gemensamma projekt, helst samlokaliserade så som exemplet med ACS, då detta 
visat sig mycket produktivt på flera områden. En samlokalisering ökar möjligheterna 
till en rad olika gemensamma projekt och genom samarbete vid ett projekt kan detta 
leda till samarbete vid andra helt väsenskilda projekt och således gagna 
verksamheterna i ett större perspektiv. (se sid. 49) 
 
Ett annat exempel på försök till samarbete är kring digitaliserandet av bilder från 
Lund i olika bildbevarings databaser där flera olika institutioner gör liknande projekt 
var för sig. Man har dock inte kommit så långt att verksamheterna samkör men att de 
i alla fall ser till vad de andra har digitaliserat så att samma bilder inte görs på flera 
ställen. Risken finns att de utvecklar olika bilddatabaser där samlingar av bilder 
bevaras digitalt men att sedan projektens finansiering tar slut och sedan står där med 
olika institutioners halvfärdiga digital samlingar. (se sid. 45)  
 
Inför framtiden uppstår det en rad frågor som verksamheterna och institutioner bör 
förhålla sig till: 
 

• Vilka prioriteringar bör arkivet välja i framtiden? 
• Vilka format kommer att vara aktuella i framtiden? Kommer man alltid att 

kunna tillgodose allmänheten? (se sid. 45-46) 
• Hur kommer processorienterad arkivredovisning påverka möjligheten för 

samkörning och gemensamma plattformar? 
 
När man inom arkivvärlden diskuterar digitalt bevarande utgår man från två 
antaganden: att de format som informationen lagras i kommer att utvecklas, till det 
bättre eller sämre, över tid och att vi idag har en mer utvecklad förmåga och förståelse 
att kunna välja sådana format med större ”preservability”. Det första antagandet 
stämmer överens med verkligheten medan det andra lämnar mer i övrigt att önska. 
Vet vi hur datautvecklingen kommer att se ut inom tio år? Även om vi hade vetat 
detta så är institutionerna som ansvarar för kulturarv och information dåligt 
förberedda på att agera på sådan kunskap.  
 
Något som vi idag faktiskt vet är att bevisvärdet av ett dokument är kopplat till dess 
ursprung och de övergångar och de omvandlingar som görs av dokumentet. Därför 
måste kulturarvsinstitutionerna bibehålla digitala dokument samma ögonblick som 
det skapas och hantera det rigoröst, till exempel genom att införa TDO som en möjlig 
metod, just för att försäkra oss att varje ett och nolla som vi har valt att bevara är 
autentisk. Problemet är att många institutioner överlag struntar i de föreskrifter som 
gäller för att bibehålla den ursprungliga datan efter migrering till nya format. 
(Bearman 2005)  
 
De respektive delarna i lifecyklemodellen förändras konstant (mellanlagring, nya 
standarder ändrar lagringsarbetet o.s.v.); de kommer att ha samma innehåll men fylla 
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samma funktion. Arkiven måste ta hänsyn till eventuellt flera aktörer samt nya typer 
av användare och deras behov. Idag är modellen endast till för verksamhetens eget 
arkivarbete. Det är enklare att upprätthålla ett dokuments bevisvärde och 
informationsvärde om handlingen ses som en statisk produkt av en levande 
organisation.  
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11. Utvecklingsmöjligheter och slutsatser 

När vi nu har analyserat och fastställt de axiom som verksamheterna arbetar efter ska 
vi nu formulera hypoteser, som även bör ses som utvecklingsmöjligheter, vilka 
verksamheterna kan förhålla sig till. För varje tema så formulerar vi en eller två 
övergripande hypoteser som gäller för verksamheternas arbete med digitalt bevarande 
samt att vi formulerar en möjlig hypotes om hur det hade sett ut ifall verksamheterna 
hade infört ett styr- och måldokument för digitalt bevarande. Men först några ord om 
hur arbetet har fungerat med abduktionen som förhållningssätt.  
 
Poängen med att vi valde just abduktion är att vi ville undersöka vilka förutsättningar 
som verksamheterna arbetar inom och vilka scenarion som de kommer att förhålla sig 
till och hur de bör lösa dem samt att arkivinstitutioner kan använda dem i ett 
förebyggande syfte. Innan undersökningen tog sin början hade vi en viss förförståelse 
för hur arkiv arbetar med digital långtidslagring och bevarande. Denna förförståelse 
är ju baserad på slutsatser som vi har förvärvat under vår ABM-utbildning. Vi ville då 
se ifall detta stämde överens med ett antal verksamheters verklighet. Utifrån vår 
datainsamling så letade vi efter ett antal premisser som slutsatserna var baserade på. 
Tydligaste exemplet på detta är att vi från början hade slutsats om att ett arkiv har 
styr- och måldokument som reglerar dess arbete med digitala dokument. 
Anledningarna till varför verksamheterna har knapphändiga styr- och måldokument 
eller inga alls har framkommit genom intervjuerna och utifrån detta formulerade vi de 
mest möjliga hypoteserna till varför det är så. För att tydliggöra: 
 

D is a collection of data (vår datainsamling)  
H explains D (H kommer från samspel mellan intervjuer, teori och formulerande 
av hypoteser utifrån vår analys) 
No other hypothesis can explain D as well as H does.  
Therefore H is probably true.  (Walton 2004) 

 
Nedan kommer våra slutsatser, att enligt denna modell, presenteras i löptext som 
möjliga hypoteser som verksamheterna och institutioner över lag bör förhålla sig till 
för förbättrade strategier för digital bevaring och långtidslagring.  
 
Den största fördelen med abduktionen som förhållningssätt är friheten att inte binda 
sin undersökning till en given teori och att kunna undersöka och utveckla alternativa 
hypoteser. Men å andra sidan har arbetet med att analysera förhållanden mellan de 
axiom som verksamheterna arbetar inom och den tidigare forskningen samt att 
undvika att applicera en teori eller modell på det insamlade materialet, blivit svårare.    
 
De slutsatser som vi har arbetat fram är i så stor utsträckning som möjligt baserade på 
insamlad data från intervjuer med aktuella verksamheter samt med stöd av teoretiska 
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och verksamhetsanknutna modeller. Det är författarnas avsikt att dessa hypoteser 
även kan appliceras på övriga arkivinstitutioner. Hypoteserna är som följer: 
  
Arkivet, oavsett vilken institution, behöver en strategi och handlingsplan för att 
minska tidsglappet mellan att ett nytt system kan köpas in och tills det att arkivet 
faktiskt kan använda det, implementeras. Strategier för inköp av nya system bör 
utvecklas för att förenkla denna process. Om en institution hade implementerat en 
sådan handlingsplan hade arkivariens pro-aktiva roll stärkts, som till exempel vid 
inköp av nya system samt resursbesparande då tidsglappet minskar.  
 
För att undvika informationsförlust och att kunna tillgodose presumtiva användare ur 
ett tusenårsperspektiv, så bör strategier och handlingsplaner innehålla förberedande 
metoder för eventuella byten av system samt att nya redskap för att nå ut till 
användaren. Strategin och handlingsplanen bör innehålla tillvägagångssätt för hur ett 
mellanlagringsarkiv ska kunna användas tillsammans med andra arkivinstitutioner 
inom en snar framtid samt att inkorporera de säkerhetsåtgärder som till exempel 
föreslås av Gladney 2005.  
 
Mellanlagringsarkiv bör initieras som ett redskap för att kunna hantera och återsöka i 
gamla system som inte längre är aktiva. Detta då modellen visat sig framgångsrik i 
hanteringen och återsökningen av digitala handlingar samt upprättandet av dess 
proveniens. Modellen motverkar effektivt informationsbortfall.  
 
Ett fördjupade A, B och M samarbete som inte bara bör inrikta sig på kunskapsutbyte, 
utan även utbyte av personalens erfarenheter. Framför allt gäller detta gäller detta 
specialistkunskaper så som IT-arkivering, modern dokumenthantering, arkivjuridik 
samt arkivpedagogik. Samarbetet bör konkretiseras med exempelvis fysisk 
samlokalisering av arkiv, bibliotek och museer, då detta visat sig underlätta arbetet 
med att utveckla nya metoder för hantering av digitala dokument. Utbytet kan även 
undvika att den enskilde arkivarien formulerar en egen strategi och handlingsplan för 
digital långtidslagring.   
 
En, från institutionerna tydligare definition och avgränsning på arkivariens proaktiva 
roll, när det gäller hur han eller hon ska gå tillväga vid konverteringar, även hur 
arkivarien ska fungera som konsult och hur samarbetet med systemvetare ska 
fördjupas. Detta är något som bör diskuteras inom arkivvetenskapen och den 
yrkesverksamma kåren, för att kunna formulera ett antal riktlinjer som institutionen 
kan förhålla sig till och inkorporera i den egna verksamheten. 
 
Institutionerna bör även fråga sig hur metadata effektivast och mest adekvat bör 
tillskrivas dokumentet. Eftersom metadata inte bara är till för att beskriva själva 
pappershandlingen så behöver verksamheten utveckla riktlinjer för hur teknisk 
metadata ska tillskrivas den digitala och elektroniska handlingen. Arkivarien bör inte 
begränsa sig till att använda endast textbaserad metadata. Dock bör institutionen 
kontrollera att ”alternativt” tillskrivande av metadata inte försvårar framtida 
interinstitutionell återsökbarhet.  
 
Institutionerna måste agera självständigt utan yttre påverkan från politiker och från 
sina huvudmän. Arkivens digitala bevaring får inte bli en skådeplats för politiska 



 

 71 

poänger, så som val av lagringsmetod och journalhantering. Val av dessa måste ligga 
hos arkivariens kompetens. Arkiven bör förhålla sig till den faktiska verksamheten, 
när det gäller ABM.samarbetet som en realitet, snarare än ett politiskt begrepp. 
 
Institutionerna bör även fråga sig hur den processorienterade arkivredovisningen ska 
initieras och vilka effekter detta får på verksamhetens arbete med bland annat digital 
långtidslagring. I och med detta kommer varje process i life-cykle modellen att 
förändras och ett närmande mellan arkiv och kärnverksamhet kommer att bli ett 
faktum.   
 
För att avsluta och återknyta till det som tidigare sagts så förefaller det sig att de 
frågeställningar som legat till grund för vår undersökning varit relevanta och genom 
abduktionen som förhållningssätt kunnat bli besvarade. Då det förefallit sig så att 
styr- och måldokument i stort saknats hos verksamheterna har tyngdpunkten för 
undersökningen legat på intervjuerna med de verksamma och andra dokument som 
reglerar verksamheternas arbete. Förhållandet mellan verksamheternas styr- och 
måldokument och deras praktiska strategier för digitalt långtidsbevarande har således 
inte kunnat jämföras. Dock kan här bristen av dessa dokument vara en slutsats i sig 
och det är författarnas slutsats att bristen på styr- och måldokument försvårar det 
praktiska arbetet.  
 
Det förefaller sig att en stor tilltro ges till framtida och existerande tekniska lösningar, 
det är dock inte där som huvudproblemet ligger, utan på det kulturpolitiska, 
strategiska och strukturella planet. På grund av det kortsiktiga tänket från 
verksamheternas huvudmän (Stat, Region och Kommun) så utarbetas och köps det in 
tekniska lösningar som, främst av ekonomiska och praktiska skäl, inte tar hänsyn till 
tusenårsperspektivet. Genom ett pro-aktivt arbete med styr- och måldokument samt 
strategiska lösningar, så som säkerhetsföreskrifter och metoder för bestämmande av 
bland annat metadata, filformat och standarder, kan problemen med 
informationsbortfall, över tid, minimeras.  
 
För att institutioner ska kunna förbättra det interna och externa samarbetet mellan 
arkivarier och andra yrkesverksamma, krävs större förändringar utanför institutionen 
så som utbildning. Eftersom institutioner som arbetar med kulturarv och 
digitaliseringen av detta krävs det en tvärvetenskaplig kompetens, exempelvis att 
systemvetare får en förståelse för långtidsbevarande och att placera en handling i sin 
rätta kontext och att arkivarier ges möjligheten att skaffa sig övergripande kunskaper 
om hur tekniska lösningar kan implementeras, samt den digitala proveniensen. Detta 
skulle kunna förbättra och underlätta inköpsprocessen och utarbetandet av nya system 
för digital långtidslagring.  
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Bilaga 1 
 
Frågor till samtliga kring digitalt bevarande.  
 

      
1. Skulle Ni vilja beskriva er verksamhet? 

-‐ Hur fördelas ansvar inom verksamheten? 
-‐ Och den egna rollen? 
-‐ Vilka/vilka perspektiv har Ni till mål och styrdokumenten? 
-‐ Hur väljer Ni att prioritera verksamheterna inom organisationen i 

förhållande till budget och vilka resurser har Ni till Ert förfogande inom 
verksamheten? 

-‐ Vilka, om några, yttre faktorer spelar i så fall in? Ex aktuella projekt och 
företeelser?  

-‐ Hur förhåller sig de mål och styrdokument som gäller för Er verksamhet 
till det rent praktiska arbetet för digitalt långtidsbevarandet? 
 

2. Beskriv institutionens roll i förhållande till kommun/ region/ 
kulturarvsbevarande? 
-‐ Hur ser ni på kulturarv i fråga om tillgänglighet och vilken roll spelar 

institutionen/den egna verksamheten i detta? 
-‐ Vilken roll skulle Ni vilja att verksamheten/institutionen skulle ha?  
 

3. Varför bevarar Ni det digitala materialet som Ni bevarar det i dagsläget? 
 

4. Vad är arkivets ansvar när det gäller långsiktigt bevarande? 
-‐ Ser Ni några problem med Er digitala långtidslagring? 
-‐ Hur använder övrig personal vid institutionen det digitala materialet? 
-‐ Vilka upplever Ni som er primära användargrupp? 
-‐ Hur upplever Ni att övrig personal och användare kan tillgängliggöra sig 

det digitala materialet? 
-‐ Görs det speciella åtgärder för att nå ut till dessa grupper? Om ja, i så fall 

vilka? 
 

5. Har Ni en teknisk strategi för digital långtidsbevaring och hur ser den ut? 
-‐ (Vilka medium/metoder/ standarder/ databas system lagrar Ni det digitala 

materialet?) 
-‐ (Skulle andra föredras och i så fall varför?) 
-‐ Följer Ni utvecklingen med digital lagring? 
-‐ Vilka problem uppstår vid Er hantering av det digitala materialet? 
-‐ Hur löser Ni i så fall dessa? 

 
6. Vad har Ni för projekt och planer när det gäller Ert framtida arbete med 

digitalt långtidsbevarande? 
-‐ Finns planer på utökat samarbete i dessa frågor med organisationer Ni 

redan har samarbete med alternativt nya? 
-‐ I så fall vilka? 

Finns planer alternativt strävan att utöka samarbetet internationellt? 
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