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Abstract 

Sedan mitten av 1990-talet har mängder av material publicerats på internet i en eller annan form. 

Ungefär lika länge har det diskuterats vad man skall ta sig till med det här materialet, om det 

överhuvudtaget skall sparas och i så fall i vilken form, på vilket medium etc. Den stora 

osäkerheten inför ett nytt medium har lett till att mycket få insatser för att ta hand om detta 

material har gjorts. Istället har man väntat och hoppats att någon annan skall börja så att man 

själv kan följa efter. Det har också funnits olika åsikter huruvida webbmaterial verkligen är 

arkivhandlingar.  

Bland de som ändå försökt ta ett grepp på frågan verkar åsikten dock vara att det verkligen 

rör sig om arkivhandlingar, eller att man åtminstone inte generellt kan avfärda det som oviktigt 

material. Däremot så råder det en viss oenighet om hur man skall bevara materialet. 

Den här uppsatsen argumenterar för att webbmaterial är att betrakta som handlingar och 

arkivmaterial och att det också är en typ av material som ur många aspekter är värt att bevara. 

Den tar också upp en möjlig teknisk strategi för bevarandet och försöker visa att det inte finns 

någon principiell skillnad på en webbplats och andra typer av digitalt material. Tonvikten ligger 

på material från stat och kommun, d.v.s. organisationer som handhar allmänna handlingar och 

lyder under arkivlagen, men slutsatser och metoder är även generaliserbara till andra sektorer. 

 

 

Keywords: arkiv, internet, bevarande, HTML, XHTML. 
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Inledning 

Sedan internets genombrott kring mitten av 1990-talet så har det fått en mängd olika 

användningsområden och blivit vitt spritt som fenomen. Liksom telefonen i början blott var en 

leksak för rika men med tiden kom att bli ett arbetsredskap och numer finns i var mans hem så 

börjar också internet att bli ett mer vardagligt fenomen, långt borta från de första lysande 

visionerna. Det börjar också bli hög tid att ta hand om den första, och kanske även andra och 

tredje, generationens webbplatser för bevarande. Mycket material har redan gått förlorat och mer 

kommer förmodligen att göra det innan myndigheter och liknande organisationer får fram rutiner 

för bevarande av webbmaterial, man kan bara se på det övriga digitala materialet som fortfarande 

behandlas ganska styvmoderligt och ses på med en viss rädsla och skepsis från många arkivariers 

sida. 

Den här uppsatsen kommer därför att handla om bevarande av webbmaterial, vad man kan 

göra av det rent tekniskt, vad en webbsida egentligen är för något och hur en webbplats passar in 

i arkivet ur förteckningshänseende. Ursprunget till uppsatsen är min praktik på Riksarkivet under 

hösten 2001 där jag bland annat utredde just möjligheterna att tekniskt bevara webbmaterial för 

framtiden. Uppsatsen kommer därför av naturliga skäl att främst behandla sådant material som 

faller under arkivlagen, alltså allmänna handlingar från stat och kommun, men det finns förstås 

inget som säger att de mer generella resonemangen inte kan tillämpas även på privata arkiv. 

Uppsatsen inleds med en kort introduktion till internet och webbmaterial som företeelse, 

fortsätter med en översikt över vad som tidigare skrivits om bevarande av webbmaterial och 

avslutas med en genomgång av hur man kan långsiktigt bevara sådant. 
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Undersökning 

Internet 

Vad är egentligen ett webbdokument eller en webbplats och vad är egentligen internet? I sig är 

svaret på den frågan ganska enkel, ett textdokument som är avsett att publiceras på internet och 

skrivet, ”taggat”/uppmärkt  i HTML. Eventuellt kan ett webbdokument även innehålla bilder 

och i enstaka fall även ljud. Tänker man lite vidare så blir det genast svårare. Åtminstone kan det 

synas så. Det har sedan internets genombrott kring mitten av 1990-talet funnits en utbredd 

uppfattning, både i populära och mer akademiska sammanhang, om att internet är på något sett 

fundamentalt annorlunda och olikt övriga medier och att det därför, i förlängningen, skall gälla 

andra lagar och regler för internet jämfört med övriga medier. Det här har yttrat sig på olika sätt, 

dels som nätskallarnas (eng. nethead) förhoppningar om att internet kommer att skapa en ny och 

bättre värld och dels i form av nätfobikernas farhågor om att samhället skall dränkas i en flodvåg 

av snusk, våld och extremism. 

De s.k. nätskallarnas förhoppningar på internet kretsar kring dess snabbhet och kring dess, 

enligt deras mening, per definition ickehierarkiska och demokratiska struktur. Så resonerar t.ex. 

sociologen Derrick de Kerckhove, chef för The McLuhan Program in Culture and Technology 

vid University of Toronto,  i en intervju i tidskriften Wired där han menar att internet, till skillnad 

från TV, radio, telegrafen och telefonen aldrig kan komma att användas av en diktator. Detta då 

internet, enligt de Kerckhove, till skillnad från övriga medier bygger på att språket är delat och 

inte påtvingat. Där radion och TV:n talar med en röst utan att ge mottagaren någon möjlighet att 

svara finns det på internet alltid en möjlighet för mottagaren att svara, att gå in i en dialog vilket, 

menar de Kerckhove, gör det omöjligt att använda i propagandistiska syften.1  

Det finns också föreställningar om att webben på något sätt överskrider verkligheten och 

att man verkligen, fysiskt(?) ger sig ut i cyberspace när man är uppkopplad mot internet2. Att 

detta verkligen är en mycket utbredd föreställning visar sig inte minst i vårt dagliga språkbruk 

rörande internet där vi säger att vi ’går in på en hemsida’, ’surfar’, går in på en sajt (av eng. site, 

plats) etc. Allt mycket fysiska aktiviteter. Detta har lett till/grundar sig på filosofiska resonemang 

om hur verkligheten överskrids på nätet. Så spekulerar t.ex. Mark Nunes, professor vid Georgia 

                                                 
1 Kevin Kelly, ”What would McLuhan say?” i Wired oktober 1996, 148f. 
2 Själva termen cyberspace är lånad från cyberpunkromanen Neromancer av William Gibson där man genom att koppla 

upp sitt medvetande mot en dator kan ge sig ut, mentalt, i cyberspace som är ett slags simulerad verklighet komplett 

med rum och tid. Tyvärr är termen i den svenska upplagan översatt till datarymden varför termen cyberspace i Sverige 

tappat sitt ursprung. Se t.ex. William Gibson, Neuromancer,  8 eller 
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Perimeter College om den tidpunkt när det metaforiska cyberspace övergår i det 

öververkliga/bortomverkliga (hyperreal); ”…more important than the real space it once 

simulated … No longer does technology encompass the world; now it replaces it with a ’more 

real than real’ simulation”.3 Tanken är alltså att internet/cyberspace är en simulering av 

verkligheten som på sikt kommer att ersätta den. Simuleringen kommer att bli viktigare i våra liv 

än det den simulerar och omvärlden kommer därmed att i jämförelse framstå som en blek kopia 

av sig själv. Nätskallarnas lovsånger till internet rör sig alltså om ett slags tekniska utopier där det 

nya mediet skall förändra världen till det bättre genom den unika struktur som det (nätet) är 

uppbyggt av. I deras version kommer internet att bli ett nytt atenskt torg eller ett nytt kaffehus 

där alla medborgare fritt kan utbyta idéer. Alltså en ny slags offentlighet. Riktigt så här visionära 

uttalanden är kanske svårt att finna i Sverige, men något av det har ändå funnits. Om inte annat 

så byggde den nu saligen insomnade s.k. dotcom-industrin på överdrivet uppskruvade 

förväntningar på de nya medierna. 

Även nätfobikernas farhågor kretsar kring internets snabbhet och ickehierarkiska struktur, 

men i deras version är det bara något negativt. För dem är internet mest bara en rummelplats för 

bedragare, snuskhumrar och extremister. Tidskriften Wired beskriver i artikeln ’What Have They 

Been Smoking’ hur den ansedda morgontidningen The New York Times i en serie artiklar kring 

mitten av 90-talet beskrev internet som en tummelplats för porr, droger och kriminalitet.4 

Liknande exempel är lätta att finna i Sverige, även om farhågorna här riktat sig mot något 

annorlunda mål. Det finns t.ex. ett överflöd av artiklar i kvällstidningarna om internets faror med 

rubriker som ’Barnporr sprids på datanätet’5, ’Barnporr på internet’6, eller ’”Jag vill visa allt”, 

Svensken som förmedlar styckmordsbilder på internet’7 för att bara ta ett par exempel från 

vintern 1995.  

Längst i sitt motstånd mot internet gick man i USA där den republikanske senatorn James 

Exon våren 1996 lyckades genomdriva en långtgående censur av internet genom den s.k. 

Communications Decensy Act (CDA). Turerna kring CDA finns beskrivna i Lars Ilshammars 

och Ola Larsmos bok net.wars: Kampen om nätet.8 Tanken med CDA var att rädda barn och 

ungdomar från allt oanständigt material som tveklöst finns på internet. I korthet gick lagen ut på 

                                                 
3 Mark Nunes, ”Baudrillard in Cyberspace: Internet, Virtuality, and Postmodernity” i Style 29-1995, 314-327, 

http://www.dc.peachnet.edu/~mnunes/jbnet.html (2001-12-12). 
4 ”What Have They Been Smoking?” i Wired September 1997, 53ff. 
5 Ylva Johnson, ”Barnporr sprids på datanätet”, Aftonbladet 1995-02-07, 12. 
6 ”Barnporr på internet”, Aftonbladet Kvinna 1995-02-01, 15. 
7 ’”Jag vill visa allt”, Svensken som förmedlar styckmordsbilder på internet’, Aftonbladet 1996-10-11, 7. 
8 Lars Ilshammar & Ola Larsmo, net.wars: Kampen om nätet, 111-132. 
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att det skulle bli straffbart att i digital form nämna ”organ och handlingar förknippade med 

sexualitet och avföring”. Det skulle alltså bli förbjudet att i t.ex. ett e-brev skriva ordet bajs eller 

knulla. 9 En sådan typ av censur skulle förstås aldrig kunna gå att tillämpa på tryckta medier. 

Däremot lyckades man alltså lotsa ett förslag om digital censur genom kongressen och fick också 

president Clinton att skriva på det. Sedan var det dock stopp. En blandad grupp av 

medborgarrättsaktivister, datatekniker, bibliotekarier m.fl. reagerade och fick Högsta domstolen 

att ogiltigförklara lagen som stridande mot yttrandefriheten.10 Även i Sverige har det tillkommit 

lagstiftning som särbehandlar digitala medier. Personuppgiftslagen från 1998 har fått till följd att 

material som utskrivet på papper är helt tillåtet inte kan publiceras på internet. Idag måste t.ex. en 

kommun som vill lägga ut förslagsvis nämndprotokoll på internet som en service åt medborgarna 

söka tillstånd hos datainspektionen. De måste alltså få tillstånd från en statlig myndighet för att få 

tillämpa grundlagens bestämmelser om allmän handling på internet.11 Om man däremot kopierat 

upp samma handling på papper för att sätta upp den på anslagstavlor eller skicka hem den till 

samtliga invånare i kommunen så hade det inte stött på några hinder. I dagsläget är ännu inget 

klart om hur personuppgiftslagen skall hanteras och den har ännu inte satts på några större prov. 

Framtiden får utvisa hur resultatet blir. 

Av det ovan refererade framgår att föreställningen om internet som något kvalitativt 

annorlunda är något mycket vida spritt, både bland mediets tillskyndare och bland 

domedagsprofeterna och det på alla nivåer i samhället. Finns det då någon grund för det 

antagandet? Nej, egentligen inte. Internet används idag främst till två saker, dels att förmedla 

meddelanden genom e-post och liknande. Dels till att förmedla text och bild. Båda funktionerna 

finns representerade tidigare genom flera olika medier, telefon, tidningar, TV, radio etc. Det rör 

sig alltså knappast om något särskilt revolutionerande till sin natur. Skillnaden ligger i hastigheten 

och att det är ett relativt lättillgängligt medium. I jämförelse med att starta en tidning eller ett TV-

bolag så är det mycket lättare och billigare att sätta upp en webbsajt. Här någonstans ligger 

förmodligen pudelns kärna. Ola Larsmo skriver i essän ’Nätet, år 1789’ om hur dagens situation 

och debatten kring censur av internet i mångt och mycket påminner om det slutande 1700-talets 

Frankrike.12 Då liksom nu handlade det om hastighet och lättillgänglighet.  

                                                 
9 Lars Ilshammar & Ola Larsmo, net.wars: Kampen om nätet, 112.  
10 Lars Ilshammar & Ola Larsmo, net.wars: Kampen om nätet, 113, 131f. 
11 Ola Larsmo, ’Nätet, år 1789: Om informationsrevolutioner nu och då’, Dagens Nyheter 2000-01-04, eller 

http://www.olalarsmo.com/1789.htm (2001-12-12). 
12 Ola Larsmo, ’Nätet, år 1789: Om informationsrevolutioner nu och då’, Dagens Nyheter 2000-01-04, eller 

http://www.olalarsmo.com/1789.htm (2001-12-12). 
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I slutet av 1700-talet hade bygelpressens utveckling nått sin kulmen. Pressarna var små, 

lätthanterliga av gav bra resultat. Detta tillsammans med den nya gränsöverskridande 

diligenstrafiken i Europa gjorde att pamfletter och småskrifter var lättare än någonsin att 

framställa och sprida. Censuren var hård, men med hjälp av de lättflyttade pressarna och de 

snabba (uppemot hisnande 30 km/h!) spreds litteraturen ändå, Frankrikes gränser läckte som ett 

såll. Intressant nog så var censuren i upplysningstidens Frankrike intresserad av samma typ av 

material som dagens digitala censurivrare är. Vad man i 1700-talets Frankrike vill komma åt var 

dels pornografi, dels självbiografiska texter av tjuvar och mördare och dels reseskildringar från 

det republikanska USA. Porr, våld och politisk extremism alltså, vilket som Larsmo påpekar 

känns mycket bekant. 13 Vad det egentligen handlar om är alltså oförmågan och oviljan att se en 

ny teknik i ett historiskt sammanhang och inte så mycket att den nya tekniken är så radikalt 

annorlunda än den gamla. Till detta kan läggas att allt elektroniskt material ända sedan åtminstone 

1970-talet särbehandlats i svensk lagstiftning genom först datalagen och numer 

personuppgiftslagen och genom den myndighet, datainspektionen, som uteslutande arbetar med 

frågor kring digitala handlingar och liknande. 

Arkiven och internet 

Har detta då någon relevans för arkivvärlden? Ja, jag menar att uppfattningen om internets 

väsensskillnad  är den kanske främsta orsaken till att webbmaterial hittills överhuvudtaget inte har 

sparats. Tanken att webbmaterial är annorlunda än annat material har gjort att man ofta inte ens 

reflekterat över om det rör sig om handlingar i tryckfrihetsförordningens mening eller inte. Den 

vanligaste reaktionen har istället varit ett reflexmässigt avfärdande av tanken på att det rör sig om 

arkivmaterial. Men som vi sett tidigare så består webbsidor främst av textfiler som när de läses i 

en webbläsare som t.ex. Netscape eller Internet Explorer får ett visst förutbestämt utseende, 

paras ihop med bilder m.m. Det rör sig alltså om vad som i tryckfrihetsförordningens 2:a kap.3§ 

definieras som handlingar, ’upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas 

endast med tekniskt hjälpmedel’. En handling är dessutom enligt samma paragraf allmän om den 

’förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen eller upprättad’.14 Att en 

myndighets webbplats är upprättad på densamma kan det knappast råda något tvivel om. Frågan 

gäller då alltså snarast om det rör sig om en gallringsbar handling. Som en parentes kan frågan 

också ställas om en webbsajt består av en eller flera handlingar? Här är dock inte platsen att 

                                                 
13 Ola Larsmo, ’Nätet, år 1789: Om informationsrevolutioner nu och då’, Dagens Nyheter 2000-01-04, eller 

http://www.olalarsmo.com/1789.htm (2001-12-12). 
14 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) kap.2. 
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utreda den frågan även om jag personligen lutar åt att det rör sig om flera handlingar som 

kontextuellt hör samman. 

En förutsättning för att en allmän handling skall få gallras är att den antingen finns 

dubblerad eller att den är att anse som av ringa eller tillfällig betydelse. Frågan gäller alltså 

huruvida en webbsida kan anses ha ett mer bestående värde. Svaret på det måste vara att man inte 

kan säga något generellt om det utan att det måste bedömas från fall till fall. Man kan tänka sig 

många olika typer av webbsidor. Det finns dels de webbsidor som i praktiken fungerar mest som 

en elektronisk informationsbroschyr. Detta är förmodligen den idag vanligaste typen av 

webbsida. Dels finns det en typ av dynamiska webbsidor där webbsidan egentligen främst 

fungerar som gränssnitt för något annat, t.ex. en databas. För denna typ av webbapplikationer 

kan det förmodligen räcka med att layout och funktion dokumenteras då det egentliga 

informationsinnehållet, den egentliga handlingen finns i databasen eller i kommunikationen 

mellan webbapplikationen och databasen. 

I fråga om webbsidor av ’informationsbroschyrstypen’ finns det dock en rad skäl för att på 

något sätt bevara dessa. I arkivlagens tredje paragraf anges att arkiven är en del av kulturarvet.15 

Då vi tidigare konstaterat att webbmaterial är en typ av handling i tryckfrihetsförordningens 

mening så måste även detta anses vara en del av kulturarvet i arkivlagens mening. Man kan tänka 

sig en rad olika orsaker till varför myndigheternas webbmaterial bör bevaras utifrån ett 

kulturarvsperspektiv. Dels kan det tänkas vara designhistoriskt intressant. Webbdesign har under 

nittiotalet vuxit fram som ett av de mest framåtsträvande designområden och har också satt 

avtryck på andra grafiska områden. Det kan alltså i framtiden vara intressant att se hur svenska 

myndigheter har valt att uttrycka sig grafiskt på nätet i jämförelse med andra organisationer. Det 

ger också en teknikhistorisk inblick i hur internet använts över tiden. Sist men inte minst så är en 

myndighets webbplats intressant att bevara för att den ger en unik inblick i organisationens 

självbild. Hur valde egentligen myndigheten att framställa sig själv? Med vilka medel och på vilket 

sätt? Bevarad i elektronisk form blir dessutom den bevarade webbplatsen en lättöverskådlig 

presentation av den organisation som avkastat det övriga arkivet. Man kan även tänka sig en rad 

andra orsaker till varför webbmaterial bör bevaras. 

Det finns alltså många skäl till att informationen från en myndighets webbsida på något sätt 

bör bevaras. Frågan blir då på vilket sätt, på vilket medium. En handling som har överförts till en 

ny databärare, t.ex. en webbsida som skrivits ut på papper, får enligt RA-FS 1997:6 §7 gallras 

under förutsättning att gallring kan ske “utan eller med endast ringa förlust avseende 

betydelsebärande uppgifter/data, sammanställnings- och sökmöjligheter”.  I bilaga B till samma 

                                                 
15 Akivlagen (1990:782) §3. 
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författning anges som exempel på handlingar av tillfällig betydelse då innehållet överförts till nya 

databärare och därmed kan gallras: 

2. Handlingar som upprättas och sprids elektroniskt i informationssyfte, t.ex. webbsidor, under 

förutsättning att handlingarna har överförts till annat lagringsformat eller annan databärare för 

bevarande. Om överföringen innebär förlust av samband med andra handlingar inom eller utom 

myndigheten, t.ex. genom elektroniska länkar, får en bedömning göras i varje enskilt fall av 

länkarnas värde.16 

Författningen ger alltså inget stöd för varken bevarande eller gallrande av webbsajter som helhet 

utan lämnar det till myndigheten att bedöma varje enskild webbsida/dokument. Istället måste 

alltså en gallringsutredning göras där det tas hänsyn till bevarandemålen i arkivlagen. Den 

springande punkten blir då om webbsajtens struktur och kontext kan motivera ett elektroniskt 

bevarande av webbplatsen som helhet eller om det endast är det enskilda dokumentets 

informationsinnehåll som är avgörande. Här skulle jag, med bl.a. Charles Dollar som stöd, vilja 

argumentera för att just webbsajters struktur och kontext skänker dem en unicitet som gör att de 

bör bevaras så kompletta som möjligt.17 Att överföra innehållet till papper gör att webbsajtens 

unicitet, sökmöjligheter och länkningar, försvinner på ett sätt som enligt min åsikt inte kan anses 

som ringa. För att behålla så mycket som möjligt av en websajts innehåll, sökmöjligheter, 

“känsla” och översiktlighet bör den bevaras elektroniskt som en helhet. Av tekniska skäl kan ett 

sådant helhetsbevarande bli svårt i ett långtidsperspektiv, viss information som t.ex. externa 

länkningar kan vara svår att bevara, men det måste ändå vara det som är utgångspunkten. Att 

endast bevara informationen som sådan i form av en papperskopia kan inte anses som tillräckligt. 

                                                 
16RA-FS 1997:6, 6. 
17Charles Dollar/Dollar Consulting: Archival Preservation of Smithsonian Web Resources: Strategies, Principles and Best 

Practices, rapport, 25/7 2001, 35ff. 
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Litteraturöversikt 

Sedan mitten av nittiotalet har det debatterats om vad man egentligen skall ta sig till med det 

stora och rika material som på ett eller annat sätt publicerats på internet. Kanada, USA, 

Australien och Sverige verkar vara de länder där diskussionen kommit längst. Bland de rapporter 

som publicerats de senaste åren råder i princip enighet om hur man skall gå tillväga för att bevara 

materialet rent fysiskt, genom kontinuerlig migrering och konvertering till nya standarder, ev. 

kompletterat med emulering av nödvändig programvara. Alternativet skulle vara en typ av 

“dataarkeologi” där man bevarar alla filer i orginalformat och sedan försöker återskapa hård- och 

mjukvara för att kunna tillhandahålla dem när någon efterfrågar dem, men den metoden verkar 

ingen egentligen se som realistisk.  Däremot går åsikterna något isär avseende strategier för att 

fånga/samla in/få levererat de sidor man vill arkivera. Detta har dock åtminstone delvis att göra 

med de olika traditioner som författarna verkar i. Alla är också i stort sett överens om problemen 

som finns med olika format, olika former av s.k. plug-ins eller hur man skall bevara länkningar. 

En sak som det också resoneras kring är huruvida webbsidor verkligen är arkivhandlingar. Svaret 

verkar dock allmänt vara ja, om än med olika motiveringar. 

Kungliga Biblioteket (KB) var tidigt ute med rapporten “Långsiktigt bevarande av 

elektroniska dokument” som gavs ut 1995 och som åtminstone delvis behandlar frågan om 

webbmaterial.18 Den är idag dock mest intressant för de frågor som ställs mer än för de strategier 

som föreslås. Tidigt ute var också KB:s projekt kulturarw3 som startade med insamlingar av 

svenska webbsidor redan 1996.19  Projektets deltagare, Johan Mannerheim, Allan Arvidson och 

Krister Persson har publicerat ett par föredrag  och artiklar där de förmedlar sin syn på problem 

och strategier kring långtidsbevarande av webbsidor.20 Projekt Kulturarw3 gör ungefär två gånger 

                                                 
18Mats G. Lindquist, “Långsiktigt bevarande av elektroniska dokument - metoder och överväganden”, Kungliga 

biblioteket rapport nr 22, Stockholm 1996. 
19Kulturarw3 - Projektbeskrivning, http://kulturarw3.kb.se/html/projektbeskrivning.html, 2001-09-10. 
20Allan Arvidson, Krister Persson, & Johan Mannerheim: “The Kulturarw3 Project - The Royal Swedish Web 

Archiw3e - An example of ‘complete’ collection of web pages”, konferensbidrag till 66 IFLA Council and General 

Conference, http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/154-157e.htm 2001-09-10. 

 Johan Mannerheim: “Digitalisering och bevarande - från projekt till långsiktiga program”, i Human IT1/2000, 

“Preserving the Digital Heritage of the World - som thougts after having collected 30 million Swedish web pages”, i 

Human IT1/2000, “The WWW and our digital heritage - the new preservation tasks of the library community”, 

konferensbidrag till 66 IFLA Council and General Conference, http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/158-157e.htm 

2001-09-10. 
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per år ett svep över internet för att fånga in så många sidor med svensk anknytning som möjligt. I 

dagsläget har man gjort 5 svep och har samlat in runt 30 miljoner webbsidor.21  

Denna metod att samla in sidor aktivt genom att ta s.k. snapshots med jämna mellanrum 

gör  förstås att man missar mycket, dels av sidor som uppdateras ofta och dels kortlivade sidor 

som kanske bara existerar under ett par månader. Ett annat problem är de s.k. aktiva sidor där 

internet används som användargränssnitt åt t.ex. en databas. Den sökprogramvara som projektet 

använder sig av, för övrigt inte olik den programvara som de stora sökmotorerna Alta Vista m.fl. 

använder, kan förstås inte fylla i ett formulär, än mindre ta med sig hela den databas eller liknande  

som formuläret anropar.  

För bevarandet av de insamlade sidorna har man tänkt sig en strategi som går ut på en 

kombination av migrering och emulering, någon närmare specifiering av vad detta skulle innebära 

ges inte. Övriga krav som ställts är att orginaldokumentet aldrig får bli ändrat till innehållet, att 

metadata måste lagras om objektet, t.ex. URL och tid för insamlandet och att filerna måste vara 

organiserade så att de är lättillgängliga. För att göra arkivet mer osårbart har man valt att lagra 

filerna tillsammans med metadata i s.k. MIME-filer. Filer som på något sätt är relaterade till 

varandra, t.ex. från samma server, lagras också nära varandra rent fysiskt för att underlätta 

åtkomligheten. För tillgängliggörandet av sidorna har man tänkt sig att använda sig av en vanlig 

browser utan plug-ins. Däremot vill man att det skall gå att följa en sajts utveckling över tiden, 

det måste alltså finnas en tidsaspekt med både i sökmöjligheterna och när man tittar på en 

specifik sida. Om och när automatisk indexering blir möjligt så räknar man också med att 

sökmöjligheterna i materialet skall öka.22 

Den amerikanske arkivteoretikern Charles Dollar har ägnat en del arbete åt frågor kring 

bevarande av hemsidor, bl.a. i rapporter till Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier vid 

Uppsala Universitet och The Smithsonian Institution i USA.23 Även Dollar förespråkar migrering 

som strategi för bevarande av hemsidor, även om han som ett första steg, för att rädda vad som 

räddas kan, tycker att man skall använda sig av “dataarkeologi”. Det vill säga att man skall spara 

så mycket som möjligt för att sedan se vad man kan göra för att bevara det. Dollar har dock en 

mycket mer genomtänkt strategi än så att presentera. För att underlätta bevarandet av 

webbplatser vill han ställa krav på de institutioner som skall leverera sina sidor. Det rör sig dels 

                                                 
21Mannerheim: “Preserving the Digital Heritage of the World”. 
22Besök på KB, Projekt Kulturarv3 2001-09-21. 
23Charles M.Dollar/Dollar Consulting: Archival Preservation of Smithsonian Web Resources: Strategies, Principles, and Best 

Practices, rapport, July 25, 2001, Charles M. Dollar: Archival Preservation of Web Sites and Web Pages: Strategy, Principles, and 

Guidelines, rapport, November 22, 2000. 
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om rent tekniska krav och dels om krav på en omfattande dokumentation så att man kan följa en 

sajts utveckling över tiden. Häri ligger en skillnad gentemot Kulturarw3-projektet som ju inte kan 

ställa några som helst krav på det material som samlas in. De tekniska kraven rör sig om att man 

bara skall använda sig av öppen, leverantörsoberoende teknik, både för skapandet av webbsidor 

och framförallt för bevarandet. Man bör också använda ett standardiserat format, det han 

rekommenderar i dagsläget är XHTML (en XML-kompatibel variant av HTML), samt undvika 

browserspecifika taggar.24 Detta gör att han också rekommenderar att man undviker olika plug-

ins. För bevarandet av länkmöjligheterna rekommenderar Dollar att man bara använder sig av 

relativa URL-er inom sin egen sajt. För externa länkar har han egentligen ingen lösning, han säger 

att man kanske kan tänka sig att man tar ett snapshot av den sida man länkat till och spara, men 

menar samtidigt att det är otillräckligt. 

För att följa en sajts utveckling över tiden rekommenderar Dollar att alla större 

förändringar av sajtens struktur, layout m.m. dokumenteras. Han diskuterar även huruvida man 

kan införa något slags historisk loggbok över även mindre förändringar och uppdateringar. Han 

framhåller även att fullt bevarande av struktur, innehåll, layout m.m. p.g.a. t.ex. användandet av 

olika plug-ins eller liknande kanske inte är möjligt, därför måste all förlust av information, 

sökmöjligheter, länkning m.m. noggrant dokumenteras. I frågan huruvida webbmaterial verkligen 

är arkivmaterial svarar Dollar att det otvetydigt är arkivmaterial (“records”) för även om 

materialet finns dubblerat på annat ställe så gör en hemsidas teknikberoende kontext att det är att 

betrakta som unikt.25 Angående upptagandet av materialet till arkivet så är Dollar något oklar, 

men eftersom han skriver om “capture” och “snapshots” har han förmodligen tänkt sig att 

arkivpersonalen själva ska ta ansvar för att webbmaterialet arkiveras och tas om hand, och inte 

några regelrätta leveranser. 

National Archives of Australia har upprättat en policy och ett dokument med riktlinjer 

angående arkivering av webbsidor26. Dessa innehåller dock få konkreta förslag på vilka metoder 

eller tekniker som kan användas för bevarandet. Man diskuterar dock om webbsidor är 

arkivhandlingar (records) och kommer fram till att de egentligen är publikationer, men förutsatt 

vissa krav så kan de också uppnå status av records. Dessa krav är att de är unika eller att de 

                                                 
24Dollar: Archival Preservation of Web Sites, 12. 
25Dollar/Dollar Consulting: Arcival Preservation of Smithsonian Web Resources, 35ff. 
26National Archives of Australia: Archiving Web Resources:A policy for Keeping Records of Web-based Activity in the 

Commonwealth Government, reviderad, Januari 2001, 

http://www.naa.gov.au/recordkeeping/er/web_records/intro.html, 2001-09-10, Archiving Web Resources: Giudelines for 

Keeping Records of Web-based Activity in the Commonwealth Government, Mars 2001, 

http://www.naa.gov.au/recordkeeping/er/web_records/intro.html, 2001-09-10. 
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innehåller speciell webb-baserad funktionalitet som inte blir adekvat återgiven i pappersversionen 

av samma dokument. Man diskuterar också riskvärdering och risker med handlingar på nätet 

samt uppmanar alla anställda att ta ansvar och värdera risker.  

Även National Archives of Kanada har genom “The IM Forum Internet and Intranet 

Working Group” behandlat frågan om bevarande av webbsidor.27 Liksom Australiens 

nationalarkiv diskuterar man dock mest risker och ger inte så många mer handfasta råd för hur 

bevarandet skall gå till. 

                                                 
27National Archives of Canada/The IM Forum Internet and Intranet Working Group: An Approach to Managing 

Internet and Intranet Information for Long Term Access and Accountability, rapport, 24/9-1999, 

http://www.imforumgi.gc.ca/iapproach2_e.html, 2001-09-10 
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Bevarande 

Nedan följer en diskussion kring problem och möjligheter rörande det fysiska/tekniska bevarandet av 

webbmaterial. Olika metoder och modeller diskuteras för det långsiktiga bevarandet. Delar av denna 

diskussion är generell för bevarande av digitalt material i stort, annat handlar specifikt om just 

webbmaterial. 

Format 

Sedan början på nittiotalet när internet och world wide web slog igenom har HTML, Hypertext 

Markup Language, varit det vanligaste verktyget för olika sorters publicering på nätet. HTML är 

en teknologineutral, ickeproprietär standard baserad på SGML, Standard Generalized Markup 

Language, som utvecklats för att man skall kunna utbyta text och grafik över internet utan att behöva ta 

hänsyn till vad för hård- och mjukvara författare resp. läsare använder. Sedan 1993 har HTML kommit i 

fyra versioner, 1.0, 2.0, 3.2, och 4.0.28  

Problemet med HTML är att strukturen på dokumenten inte alltid blir den bästa, något 

som de mest spridda läsarna (browsers), t.ex. Netscape och Internet Explorer, dessutom uppmuntrar 

genom att de korrigerar dålig kodning på egen hand. HTML har dessutom efter hand mer och mer fått 

funktionen att beskriva layouten på ett dokument snarare än dess struktur vilket gett upphov till en 

mängd fantasifulla användningar av olika taggar på ett sätt som inte var tänkt. Ytterligare ett problem är 

att olika företag lanserat egna specialtaggar som bara är läsbara i företagets egen läsare vilket gett 

upphov till den välkända raden “denna sida ses bäst med...” på många sidor. I början av 2000 

lanserades dock XHTML som är en omformulering av HTML 4 som en applikation inom XML-

standarden.29 XHTML ställer större krav på den som vill publicera ett dokument att det skall vara korrekt 

strukturerat, att t.ex. struktur och layout skall vara separerat och att alla taggar är använda på rätt sätt. 

Layouten läggs istället i ett så kallat “stylesheet” som sedan åberopas av dokumentet. Användande av 

XHTML ger alltså bättre strukturerade dokument som uppfyller XML-standarden och därmed inom 

en överskådlig framtid kommer att kunna vara tillgängliga på olika plattformar. Äldre HTML 

dokument kan konverteras till XHTML genom användandet av en fri programvara, “HTML Tidy”, 

utvecklad av W3C.30 Programmet korrigerar felaktig uppmärkning och icke standardiserat bruk av 

taggar, något som tyvärr kan göra att layouten inte kan bevaras fullständigt. 

                                                 
28För en kort historia om internet och HTML, se t.ex. http://www.w3.org/MarkUp/. 
29För en beskrivning av XHTML se http://www.w3.org/TR/xhtml1/. 
30För mer information om HTML Tidy, se http://www.w3.org/People/Raggett/tidy/. 
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Dynamiska sidor 

Dynamiska sidor är det stora problemet. Med dynamisk sida menas en webbapplikation med 

någon typ av programkod insprängd i HTML-dokumentet. Denna kod läses av en parser på 

serversidan som sedan utför den operation som koden beordrar. Ofta kan användaren också fylla 

i något, t.ex. ett sökformulär, så att applikationen på så sätt blir interaktiv. I många fall 

kommunicerar användaren på det viset med en bakomliggande applikation, t.ex. en databas. Men 

dynamiska sidor kan också vara ett sätt för en sajtansvarig att på ett enkelt sätt kunna uppdatera 

en sida eller bättre kunna styra layout m.m. Det är dynamiska sidor i den bemärkelsen jag tänker 

ägna uppmärksamhet åt här. En applikation som kommunicerar med en databas ger problem av 

en helt annan typ och är dessutom mer att betrakta som ett gränssnitt mot databasen snarare än 

som en webbsida och faller därmed utanför den här studien. 

Med hjälp av s.k. scriptspråk som t.ex. ASP, PHP eller Javascript kan man göra 

administreringen av en webbsajt betydligt enklare. Man kan använda många små filer för att 

pussla ihop en sida och kan därigenom lätt använda samma filer till många sidor utan att behöva 

skriva dem mer än en gång. Det är alltså ur administratörens synpunkt ett mycket praktiskt 

system.  

Ur arkivsynpunkt är det betydligt knivigare. Om scripten endast används för att plocka 

fram färdiga HTML-dokument ur en databas blir problemet inte så stort. Lösningen på det kan 

vara att helt enkelt plocka ut dokumenten ur databashanteraren och lägga dem fritt. Om man 

däremot använt scripten till att bygga upp sidan som sådan, styrt layout och funktionalitet med 

hjälp av t.ex. Javascript blir det betydligt svårare.31 Informationen finns förvisso kvar och går att 

läsa, men layout och funktion, det man kanske kan kalla för dokumentets visuella integritet, går 

förlorad. Det viktigaste kanske är att dokumentets logiska innehåll bevaras, men även det visuella 

intrycket av ett dokument, av Charles Dollar kallat “look and feel”, är viktigt om man ska ha en 

chans att förstå dess fulla innebörd i framtiden.32 Det är alltså viktigt att i största möjligaste mån 

rädda så mycket man kan av layout och funktion hos ett dokument, kanske genom att 

konvertera/emulera layouten i ett stylesheet, samt kanske framförallt att avråda 

sajtadministratörer från att använda alltför mycket script för layout och liknande. 

 

                                                 
31För ett exempel på en myndighetssajt uppbyggd med hjälp av scriptspråk, se t.ex. www.csn.se. 
32Charles Dollar/Dollar Consulting: Archival Preservation of Smithsonian Web Resources: Strategies, Principles and 

Best Practices, rapport, 25/7 2001, 36. 
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Plug-ins 

Plug-ins är små separata mjukvaruapplikationer som startas automatiskt med hjälp av en HTML-

tagg utan att användaren aktivt behöver initiera applikationen. Vanliga plug-ins är t.ex. Quick-

time player för att visa filmer och ljud, Macromedia Shockwave för animationer och Adobe 

Acrobar Reader för att läsa s.k. PDF-filer i en browser. Problemet med plug-ins är att de oftast är 

gjorda för en specifik plattform och att de ligger under copyright. Man kan alltså inte använda 

dem hur man vill. Ur arkivsynpunkt är de alltså mycket problematiska då de inte går att migrera 

till en ny plattform utan stora arbetsinsatser (emulering) och då det också kan krävas speciella 

licenser för att få göra det. Den stora mångfalden av olika plug-ins är också det ett problem, det 

har inte utvecklats några standarder och har än så länge knappt hunnit skapats några de facto- 

standarder heller. Förändringar sker istället fort och vad som för ett år sedan gick att se med en 

viss plug-in är inte alls säkert tillgängligt idag.  

Länkar 

Det finns två typer av länkningar i webbdokument, dels interna och dels externa länkar. En intern 

länk länkar en webbsida till en annan inom samma sajt medan en extern länk knyter samman 

sajten med en annan sajt. Länkning sker genom användandet av <a>-taggen i HTML.  En länk 

till t.ex. RA:s webbplats ser ut som <a href=”http://www.ra.se“>Riksarkivet</a>. Texten 

mellan <a> och </a> utgör adressen/URL:en till sajten och namnet på länken. En länk kan 

antingen ges absolut med angivande av den fullständiga URL:en som i exemplet, schematiskt 

uttryckt som http://dir1/dir2/dir3/fil.ext, eller relativt. Relativ länkning kan bara ske inom 

samma sajt och sker genom att adressen/URL:en anges relativt till placeringen av en annan fil, 

schematiskt uttryckt som .../dir3/fil.ext.  

Det tekniska problemet med länkar ur arkivsynpunkt är hur man skall få dem att fungera på 

ett meningsfullt sätt efter det att man tagit en hemsida ur bruk. En intern länk går att bevara 

förutsatt att den är gjord med relativ adressering. Detta gör att sidan går att flytta utan att 

länkarna förstörs, det spelar helt enkelt ingen roll hur början på adressen är så länge den interna 

filstrukturen behålls.  

Externa länkar är svårare då de ligger utanför ens egen kontroll och man kan inte veta hur 

länge de finns kvar eller hur ofta innehållet på sajterna ändras. Man skulle kunna tänka sig att man 

tar skärmdumpar på de sidor man länkar till innan man överlämnar sin webbsajt till arkivet för att 

visa dessa sidor. Problemet med det är att externa webbsajter knappast kan kvalificera som allmän 

handling då de varken är att anse som upprättade eller inkomna till myndigheten. Man kan 

betrakta dem analogt med en fotnot eller en referens i en bok. De pekar alltså på något annat, 
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utanför webbsajten/boken, snarare än tar in något till den. Det är därför frågan om det verkligen 

är arkivmyndighetens uppgift att bevara dessa. Dessutom kan det finnas andra juridiska, t.ex. 

upphovsrättsliga, aspekter på frågan. Frågan är om man inte helt enkelt är tvungen att ge upp de 

externa länkar som finns. Detta kräver dock att man noggrant dokumenterar vilka sajter man 

länkat till och varför. 

Bilder 

Bilder är knappast något stort problem. Den absolut övervägande mängden bilder på internet är i 

formaten JPEG resp. GIFF. Dessa format är i praktiken att betrakta som ett slags de facto-

standard och kommer med största sannolikhet att fortsätta existera inom en överskådlig framtid. 

Dokumentation/förtecknande 

Vilken lösning man än väljer för bevarandet av webbsidor så är det viktigt att dokumentera de 

sidor och sajter man haft. Dels en teknisk dokumentation där all ev. förlust av sökmöjligheter, 

funktion, layout och liknande går att finna och dels en historisk som dokumenterar sajtens 

utveckling. Den historiska dokumentationen bör visa små och stora förändringar av innehållet, 

när ett dokument fanns tillgängligt och liknande. Den måste också visa större förändringar av 

layout, struktur m.m. dokumenteras. Den förmodligen smartaste lösningen är att föra någon typ 

av historisk loggbok där man kontinuerligt dokumenterar allt som händer på sajten. En sådan  

kanske kan gå att automatisera för att förenkla förfarandet.  

Den tekniska dokumentationen är viktig inte minst för möjligheten att kunna återskapa 

förlorad funktionalitet och layout vid ett senare tillfälle, den bör därför innefatta också sådant 

som skärmutskrifter för att dokumentera layoutens utseende. 

Ur förteckningshänseende bjuder en webbplats inte på några större problem. Betraktad 

som en typ av informationsmaterial och därmed som utgående handling bör den förmodligen 

förtecknas under B i allmänna arkivschemat, förslagsvis som en egen serie. Man bör också i 

förteckningen ange vad för typ av handlingar som finns på sajten, är det t.ex. 

informationsmaterial, korrespondens, utredningar etc, samt ge hänvisningar från andra serier till 

webbsajten när det är relevant. 

Tillgängliggörande 

Målet med bevarandet av webbsidor bör vara att allt som någon gång varit publicerat på en 

webbsajt också skall gå att hitta igen. För att uppfylla offentlighetsprincipens krav så måste man 

dessutom kunna tillhandahålla dessa handlingar konstant, även när de inte är så att säga aktiva, 

d.v.s. även när de egentligen är borttagna från sajten. En lösning på detta kan vara att införa ett 
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slags arkivfunktion på sajten där man kan söka efter dokument som någon gång varit publicerade 

där. Olika alternativ kan tänkas, men ett minimikrav borde vara att man kan söka i fritext och på 

de datum då dokumentet var publicerat, detta eftersom den standard för notation av 

webbmaterial som utvecklats innefattar vilket datum man laddat ned dokumentet. Tidsaspekten 

är alltså mycket viktig oavsett om sajten är levererad till arkivinstitution eller om den fortfarande 

är aktiv. För mindre sajter kan det kanske räcka med en länklista där titel på dokumentet och 

tiden det legat ute anges. Detta skulle också förenkla bevarandet då det inte skulle behövas någon 

sökfunktion att bevara/emulera. Till dokumentationen bör också fogas de handlingar som rör 

sajtens administration. 

Leverans/avställning 

Man kan tänka sig flera modeller för leverans av en sajt. Dels den traditionella där sajten levereras 

samtidigt med övrigt arkivmaterial från en myndighet när verksamheten upphör, dels kan man 

tänka sig en modell där man gör regelbundna avställningar av material från en sajt, kanske varje 

gång en större revision genomförs. En sådan avställning kan sedan bevaras på myndigheten eller 

levereras till en arkivinstitution. Bevarandet kan sedan ske på en eller flera typer av databärare, 

t.ex. CD, magnetband eller disk. 



 20

Sammanfattning 

Den “normala” webbsajten av idag kan närmast jämföras med en publikation, en typ av 

informationsmaterial som genom att publiceras på webben når ett mycket stort antal potentiella 

användare. Den logiska kontexten hos en webbplats gör att den enligt min mening inte utan 

vidare kan gallras utan istället i största möjliga mån bör bevaras. Som bevarad kan den också 

utgöra en utmärkt förklaring till arkivet i övrigt och till arkivbildarens verksamhet. Hittills har 

man dock endast i mycket ringa mån bevarat webbplatser, utan istället gallrat dem eller i bästa fall 

bevarat dem på papper. Det har heller inte funnits några råd eller riktlinjer från centralt håll om 

hur webbmaterial bör behandlas. 

Bevarandet sker lämpligtvis i så enkel form som möjligt för att underlätta framtida 

migrering och tillgängliggörande. Det förmodligen långsiktigt bästa formatet att bevara webbsidor 

i idag är XHTML som är en DTD inom XML-standarden och därmed förmodligen ett hållbart 

format. Bilder sparas i JPEG eller GIFF. Plug-ins och eventuella script bör i möjligaste mån 

undvikas. Om script använts vid administreringen av webbplatsen måste layout och i möjligaste 

mån funktion rekonstrueras innan leverans till arkivinstitution. Eventuellt kan några av de 

vanligaste plug-inprogrammen emuleras i framtiden, men det är ingen säker lösning varför sådana 

trots allt i största möjliga mån bör undvikas. Länkningar görs internt som relativa länkar och 

externa länkar dokumenteras, vart de gick och varför man länkat dit. Den tekniska 

dokumentationen bör innehålla en presentation av webbplatsens logiska struktur samt alla 

versioner av dess layout. Dessutom bör någon form av historisk loggbok medfölja sajten som 

dokumentation över de enskilda dokumentens aktiva tid och liknande. Webbplatsen kan 

förslagsvis förtecknas som en egen serie. I arkivförteckningen bör också anges vad för typ av 

handlingar som webbplatsen innehåller.  
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Definitioner 

DTD Document Type Definition, en DTD är en uppsättning regler för hur ett 

XML-dokument får se ut för att vara giltigt. 

 

Emulering Att simulera ett system, antingen en typ av mjukvara eller ett hårdvarusystem. 

 

HTML HyperText Markup Language, märkspråk för att publicera dokument på 

internet. 

 

Migrering Att flytta ett system från en plattform/standard till en annan. 

 

Plug-in Små separata mjukvaruapplikationer som startar automatiskt med hjälp av 

en HTML-tagg utan att användaren aktivt behöver initiera applikationen. 

Vanliga Plug-ins är t.ex. Quick-time player och Windows mediaplayer för 

att visa filmer och ljud, Macromedia Shockwave för animationer och 

Adobe Acrobat Reader för att läsa PDF-filer. 

 

Script Programspråk insprängt i HTML-dokument och avsett att exekveras på 

serversidan. Kan t.ex. användas för att administrera en webbplats eller för 

att använda en webbsida som gränssnitt mot en databas. 

 

Webbplats En samling av logiskt sammanhängande, länkade webbsidor, inklusive en 

huvudsida, som är placerade på samma server. 

 

Webbsajt Se webbplats. 

 

Webbsida Ett enskilt HTML-dokument, ingår ofta i en webbplats. 

 

XHTML HTML 4.1 omformulerat som en XML-DTD. 

 

XML eXtensible Markup Language, ett generellt märkspråk för att strukturera 

upp ett dokument och märka upp dess olika delar så att de blir 

identifierbara. Genom att konstruera olika DTD:er  kan XML användas 

till en mängd olika uppgifter. 
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