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1. Inledning  

De senaste decennierna har vi fått uppleva framväxten av en ny typ av informat-

ionssamhälle. Ett samhälle där information inte längre primärt finns på papper 

utan i digitalt format, där information skapas, sprids och lever sitt liv utan att ha 

fysisk form på det sätt vi traditionellt är vana vid. 

Digital information existerar i vår värld på många sätt. Den där filen vi arbetar 

med känner vi igen, oavsett om den ligger på en hårddisk, en DVD skiva eller ett 

USB-minne, lagringsmedia som skiljer sig markant när det gäller material, lag-

ringsätt och teknologi. Jag påstår att det finns risker med detta, jag tror att vi 

glömmer bort att digital information inte på något sätt är bortkopplad från den 

fysiska verkligheten utan existerar här med oss precis som en vanlig pappershand-

ling gör. Skillnaden är kanske, att den digitala information är så mycket mer öm-

tålig. I The paradox of digital preservation står det just skrivet att vi idag inte kan 

garantera bevaring och tillgång till de digitala resurser vi idag använder1 och 

kanske på många sätt också har börjat ta för givet. 

Det här arbetet kommer att handla om dessa frågor utifrån ett arkivvetenskap-

ligt perspektiv – hur ska arkivsektorn förhålla sig till denna helt nya typ av in-

formation med egenskaper så annorlunda än de gamla informationsbärarna man är 

van vid? Eller kanske snarare, hur gör man idag? För vi är redan där. Det jag är 

intresserad av och ämnar undersöka i det här arbetet är vad ett så kallad e-arkiv är, 

vad är det, hur fungerar det, och hur kan det säkerställa digital informations beva-

rande? Jag anser att det här är intressanta och viktiga frågor, speciellt då proble-

met med att långtidsbevara digital information är så mångfasetterat – det räcker 

inte enbart med att bevara och lagra statiska informationsbärare då de kommer att 

bli alltmer svåra att använda ju längre tiden går.2 Detta för att både hårdvara och 

mjukvara snabbt blir omodern. För att kunna bevara, så måste vi alltså ändra. Di-

gital information måste konverteras och migreras för att säkerställa dess fortsatta 

användbarhet. 

För att undersöka de här frågorna närmare så kommer jag i det här arbetet titta 

närmare på ett redan existerande e-arkivsprojekt, nämligen E-Arkiv Stockholm 

                                                 
1 Su-Shing Chen (2001) The Paradox of Digital Preservation s. 2 
2 Su-Shing Chen (2001) The Paradox of digital preservation s. 3 
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1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med det här arbetet är att genom en fallstudie på ett idag fungerande e-arkiv 

undersöka närmare de frågor som kan uppstå när en traditionellt pappershante-

rande arkivverksamhet ska ta steget in i framtiden och det digitala. Detta görs med 

fokus på ett pågående arbete med att skapa ett system för digital arkivering och 

långtidsbevaring ( I det här fallet, E-Arkiv Stockholm) Arbetets perspektiv är att 

digitalt material existerar inte bara som det vi upplever på skärmar och genom 

högtalare, utan att det primärt existerar fysiskt i olika former, exempelvis som små 

gropar i en DVD skiva eller magnetiska partiklar på ett kassettband.  

Jämfört med klassiska informationsbärare som vanligt papper så är livsläng-

den hos digitala informationsbärare osäker, det finns en mängd faktorer som gör 

det tveksamt om dagens digitala informationsbärare har någon historisk livslängd 

i ett längre perspektiv, vilket gör frågan om dessa informationsbärare och dess 

användning inom arkivinstitutioner aktuell. I Requirements for Digital Preservat-

ion Systems: A Bottom-Up Approach står det att läsa att man måste bland annat 

förbereda sig på att alla former av informationsbärare av digital information 

kommer att sakta brytas ner med tidens gång, samt att hårdvara som inte alltid kan 

ersättas, kommer att gå sönder3 

Med detta arbete önskar jag undersöka hur dessa frågor hanterars praktiskt 

just nu, och vilka tankar de som jobbar med digital arkivering har kring frågorna, 

samt att genom analys och reflektion av det insamlade materialet formulera en 

egen rekommendation för hur man kan förhålla sig och arbeta med dessa frågor på 

ett sätt som hjälper till att säkerställa den digitala informationens överlevnad till 

framtida generationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 D.S.H. Rosenthal, T. Robertson, T. Lipkis, V. Reich & S. Morabito (2005) Requirements for Digital 

Preservation Systems: A Bottom-Up Approach 
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1.2 Frågeställningar 

För att kunna besvara problemformuleringen har jag formulerat följande fråge-

ställningar: 

 

1. Vad är ett e-arkiv?  

 

2. Hur fungerar OAIS modellen när den implementeras praktiskt i ett e-

arkivsprojekt?  

 

3. Vilka tankar och planer finns det för långtidsbevaring av digitalt material i  

    det undersökta e-arkivsprojektet?  

1.3 Avgränsningar 

 

Ämnet arkivering av digitalt material och långtidsbevaring av denna är stort, vil-

ket i en magistersuppsats som denna fodrar en snäv avgränsning av vilken förete-

else inom ämnet man vill undersöka.  

Jag har valt att avgränsa mig till ett pågående projekt, i det här fallet E-Arkiv 

Stockholm då det är i skrivandets stund är ett av de större pågående projekten 

inom e-arkivering med ett uttalat mål att ”säkerställa digital lagring på lång sikt i 

enlighet med gällande lagkrav”4. Jag bedömer att en fallstudie av projektet passar 

väl in för syftet med det här arbetet och kan skapa en rik och relevant källa av 

empiriskt material att analysera och tänka vidare kring. Valet av projektet är även 

styrt av mitt eget intresse att arbeta med liknande verksamhet i framtiden. 

Jag bedömde att det finns en rad olika sätt att samla empiriskt material inom 

projektet och har valt att använda mig av den dokumentation som skapats kring 

projektet.  

 

                                                 
4 http://www.ssa.stockholm.se/sv/Om-Stadsarkivet/E-arkiv-for-Stockholms-stad/ 
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2. Tidigare forskning och annan litteratur 

I det här avsnittet presenterar jag den litteratur jag har tagit del av och kommer att 

referera till genom arbetet. Arkivteori är en text av Claes Gränström som utforskar 

arkivteorins grundläggande principer. Punkter såsom offentlighet, proveniensprin-

cipen, bevaring och gallring.5 I det här arbetet används texten främst för att bygga 

min teoretiska utgångspunkt. Den är en del av boken Arkivvetenskap, redigerad 

av Anna Christina Ulfsparre. 

Sedan kommer ett antal texter som mer konkret behandlar de utmaningar som 

man kan stöta på och vad man bör tänka på när det gäller långtidsbevaring av di-

gital information. The Paradox of Digital Preservation är en text av Su-Shing 

Chen som tar upp de problem som vi kan tänkas stöta på i framtiden inom områ-

den digital bevaring. Enligt Chen finns det en paradox i det att vi vill bevara digi-

tal information intakt, det vill säga, som den är, samtidigt som vi vill fortsätta ha 

tillgång till information i en digital och teknisk miljö som är under ständig föränd-

ring. Författaren tar upp ett antal punkter som han menar är viktiga att tänka på 

när man ska utveckla system för digital bevaring.6 Lite på samma tema är även 

Utflykter i glömskans landskap, en text av Lars Ilshammar och Ola Larsmo som 

bland annat tar upp det som författarna kallar för en paradox i vårt moderna in-

formationssamhälle – det faktum att, om man ser på det historiskt, ju mer inform-

ation vi producerar, desto mindre beständigt är det. Texten talar mycket om risken 

att mycket av det vi idag producerar helt enkelt kommer att försvinna på grund av 

obeständiga informationsbärare och relaterade problem.7 

Jag har även läst Requirements for Digital Preservation Systems: A Bottom-

Up Approach. Det här en text av ett antal författare som tar upp de risker som 

finns när det gäller långtidsbevarande av digital information, såsom det tekniska 

åldrandet, både på hård och mjukvarusidan. Texten presenterar även ett antal stra-

tegier för att säkra information – men pekar bland annat på att dessa strategier 

kräver en fungerande organisation som underhåller arkivsystem, och att det därför 

                                                 
5 Gränström, C. m.fl. (1995), Arkivvetenskap 
6 Su-Shing Chen (2001) The Paradox of digital preservation 
7 Ilshammar, Lars & Ola Larsmo (2005), 404: Utflykter i glömskans landskap 
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alltid finns en överhängande risk för att dessa organisationer kanske inte finns 

kvar, eller fungerar lika väl i framtiden.8 

För att sätta mig in i hur man ser på begreppet e-arkiv har jag läst Rapport 

angående elektroniska arkiv (e-arkiv), bevarandeexemplar och system för beva-

rande - bevarande av elektroniska handlingar hos myndighet. Det här är en text 

som utkom i slutet på 2008 som svar på en ökande mängd frågor till riksarkivet 

angående e-arkivlösningar, frågorna rörde allt ifrån praktiska frågor rörande im-

plementationen av e-arkiv till frågor angående riksarkivets inställning till e-arkiv 

som stort. Ett av arbetets primära syften var att definiera begreppet e-arkiv, be-

greppet användes på ett sätt som gjorde att det var inte alltid säkert att alla pratade 

om samma sak när man ordet e-arkiv kom upp, detta skapade problem med kom-

munikationen mellan exempelvis enskilda myndigheter och leverantörer av sy-

stem. Slutsatserna i arbetet kom att ligga till grund till vad som senare skulle bli 

riksarkivets föreskrifter för myndigheters hantering av elektroniska handlingar.9 

Jag anser även att det är viktigt att ha en grundläggande förståelse av vad digi-

tal information faktiskt är, rent tekniskt sätt för att fullt kunna sätta sig in i dessa 

frågor, därför har jag tagit del av Digital Futures: strategies for the information 

age. Det är en bok av Marilyn Deegan och Simon Tanner ifrån 2002 som diskute-

rar hur vi som arbetar inom informationsområden lever i en tid av snabb och dras-

tisk förändring. I det här arbete används boken främst för att författarna har gett 

en enkel men ändå utförlig förklaring av vad digital information faktiskt är, rent 

tekniskt sett.10 Att förklara begreppet digital information på ett tekniskt plan är 

inte syftet med arbetet, men jag bedömer att en kort redogörelse för detta hjälper 

till att förstå den digitala informationsmiljön.  

Jag har även läst RA-FS 2009:1 och RA-FS 2009:2: Riksarkivets föreskrifter 

och allmänna råd om elektroniska handlingar vilka är riksarkivets styrdokument 

för hur främst myndigheter ska arbeta med elektroniska handlingar. Något som 

jag uppfattar som en viktigt del av det hela (främst i ljuset av det arbete som ligger 

bakom föreskrifterna) är att definiera alla de olika begrepp som används inom 

området så att alla inblandade menar samma sak när de kommunicerar. Det andra 

dokumentet (RA-FS 2009:2) är av en mer teknisk natur och behandlar främst 

vilka olika format som ska användas.11 

Till sist så har jag tagit del av CCSDS 650.0: REFERENCE MODEL FOR AN 

OPEN ARCHIVAL INFORMATION SYSTEM (OAIS). I det här dokumentet pre-

senteras och definieras den så kallade OAIS modellen. OAIS är en teoretisk mo-

                                                 
8 D.S.H. Rosenthal, T. Robertson, T. Lipkis, V. Reich & S. Morabito (2005) Requirements for Digital 

Preservation Systems: A Bottom-Up Approach 
9 Jarborn, Elisabeth & Gäfvert, Thomas (2008)  Rapport angående elektroniska arkiv 
10 Deegan, Marilyn & Tanner, Simon (2002). Digital futures: strategies for the information age 

11 RA-FS 2009:1 och RA-FS 2009:2: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar 
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dell för hur man kan bygga upp en välfungerande arkivverksamhet – modellen 

kan tillämpas på alla sorters arkivverksamheter men är framtagen för att hjälpa till 

att utveckla system som även kan ta hand om digitalt material.12 Dokumenter har 

en central roll i det här arbetet då OAIS är en stor del av arbetets teoretiska un-

derlag och utgör även en stor del av det analysverktyg jag använder. Modellen 

presenteras mer utförligt senare i arbetet. 

 

                                                 
12 CCSDS 650.0-B-1: Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS) 
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3. Teoretiska utgångspunkter och analysverktyg 

I det här avsnittet presenterar jag den teoretiska utgångspunkt som arbetet utgår 

ifrån, samt de analysverktyg som jag använder för att senare bearbeta det insam-

lade materialet och mina egna tankar och funderingar. 

Cleas Gränström skriver i sin artikel Arkivteori att arkivverksamheten i Sve-

rige sedan 1900-talets början har utgjorts av proveniensprincipen och att detta 

förhållningssätt fungerat bra13. Vad detta förhållningssätt erbjuder är en mängd 

värderingar och råd för hur man kan hantera en mängd olika arkivfrågor. I dag 

står vi dock inför den verkligheten att sättet vi arbetar och tänker om arkivhand-

lingar kan komma att drastiskt förändras, elektroniska handlingar har egenskaper 

som kraftigt skiljer sig från de traditionella pappershandlingarna som många nog 

normalt tänker på när de hör ordet arkivhandling. En inte helt obefogad fråga blir 

därmed vad som händer med den arkivteori som så länge har utgjort grunden för 

arkivverksamheten i Sverige. 

I Philip C Bantins text Strategies for Managing Electronic Records: A New 

Archival Paradigm? An Affirmation of Our Archival Traditions presenteras redan 

på förstasidan två skilda synsätt på vad som väntar oss i framtiden, den första en 

varning att det digitala är en ny värld, en ny verklighet som behöver sina egna 

arbetsrätt och rutiner – det behövs ett paradigmskifte. Det andra synsättet är att 

traditionella arkivteoretiska koncept går alldeles utmärkt att applicera på digitala 

dokument14 

3.1 Elektroniska handlingar och pappershandlingar, olika men ändå 

lika? 

 

Jag skulle personligen dock vilja utmana tanken på att hantering av digitala hand-

lingar skulle vara så annorlunda än pappershandlingar då jag inte ser någon större 

skillnad på dem när man ser på själva fundamentet av vad man gör. Som exempel 

kan man säga att en man har ett examensbevis, originalet är värdefullt och lämnar 

aldrig hans hem, ska det skickas med ansökningar så gör han en fotokopia. Denna 

                                                 
13 Gränström, C. m.fl. (1995), Arkivvetenskap s. 3 
14

 Bantin, Philip C. (odat., ca 1999), Strategies for Managing Electronic Records: A New Archival      

Paradigm? An Affirmation of Our Archival Traditions? 



 11 

kopia är fullt användbar eftersom alla förstår att man inte skickar med originalet, 

kopiorna kan skapas i stora mängder och man kan även göra kopior av kopiorna. 

Säg nu att vi har en digital fil, filen är ett värdefullt politiskt beslut och en arkivin-

stitution har i uppdrag att både bevara och lämna ut denna då den är en allmän 

handling. Rutinerna är, vill jag påstå, identiska med exemplet ovan, ett verifierat 

exemplar med garanterad integritet finns hos arkivinstitutionen och det lämnar 

aldrig sin plats – begärs det ut görs en kopia som lämnas vidare. Kopiorna kan 

göras i mängder och man även göra kopior av kopiorna, men källan, originalex-

emplaret med garanterad integritet finns alltid kvar där det kom ifrån. Vidare 

skulle jag vilja presentera följande två definition från Electronic Records: A 

Workbook for Archivist, den första gäller handlingar och den andra arkivfunkt-

ionen i allmänhet: 

recorded information produced or received in the initiation, conduct or completion of an insti-
tutional or individual activity and that comprises content, context and structure sufficient to 
provide evidence of the activity

15
 

The archival function is that group of related activities contributing to, and necessary for ac-
complishing the goals of safeguarding and preserving archival records, and ensuring that such 
records are accessible and understandable

16
 

 

Dessa är enligt mig välformulerade definitioner som stämmer överens med min 

egen syn på handlingar och arkivverksamheten. Värt att notera är att det nämns 

ingenting i dem om den form som arkivmaterialet ska ha, det är istället utformade 

så att de kan appliceras på handlingar oavsett vilken informationsbärare som bär 

dem. Det är enligt mig det som är nyckeln till hur man ska förhålla sig till den 

ökande mängden digital information; det ska inte spela någon roll. Arkivets och 

arkivariens roll är desamma som den alltid varit, och den grund som både två vilar 

på bör vara konstruerat på sådant sätt att handlingarnas form inte ändrar det 

grundläggande sättet man närmar sig arbetet på. 

3.2 Den traditionella arkivteorin och RA-FS 2009:1 och RA-FS 

2009:2 

 

I jakten på ett arkivteoretiskt förhållningsätt till elektroniska handlingar så anser 

jag att dessa två dokument är användbara, jag är speciellt intresserad av hur före-

skrifterna i RA-FS 2009:1 stämmer överens med traditionell arkivteori. Under ett 

avsnitt vid namn målsättning med arkivverksamheten ger Cleas Gränström en bra 

och utförlig bild över just vad arkivverksamhet i Sverige är och vad den har för 

syfte, både historiskt och nu idag. Det primära syftet för arkivverksamhet var, 

                                                 
15 International Council on Archives (2005), Electronic Records: A Workbook for Archivists. Paris s. 11 
16  International Council on Archives (2005), Electronic Records: A Workbook for Archivists s. 12 
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föga förvånande, säker förvaring av handlingar. Skillnaden mot dagens verksam-

het är att det då främst var till för statsrättsliga och juridiska ägandesituationer och 

det var ingenting som utomstående fick ta del av17. Bevarandet är centralt än idag, 

men som Cleas Gränström skriver i fortsättningen så kom uppdraget att gradvis 

ändras under historiens gång, ett flertal historiska händelser har tagit upp frågor 

om arkivens öppnande och givit upphov till saker såsom offentlighetsprincipen – 

ett målande exempel på detta är omvälvningar i förut slutna europeiska öststater 

som gjort att frågor om maktmissbruk och korruption blivit högaktuella.18 

Denna utveckling kan sägas ha fortsatt och idag är arkiv en viktig del av den 

grund som vår moderna demokrati vilar på. Arkiven spelar en central roll i att 

möjligöra insyn i myndigheters arbete, och se till att allmänna handlingar inte bara 

bevaras, utan även tillgängliggörs. Men några punkter presenterar jag det jag upp-

lever som de primära punkterna i traditionell svensk arkivteori: 

 

Offentlighet  

 

Som beskrivet ovan har arkiven i Sverige ett unikt uppdrag i det att insamlat och 

bevarat material även måste tillgängligöras för att säkerställa insyn i myndigheters 

verksamhet och beslut. Denna princip vilar på stadig grund både i tredje och sjätte 

paragrafen i arkivlagen som uttryckligen säger att ett av arkivens syften är rätten 

att del av allmänna handlingar, samt att myndigheterna ska ordna arkiven på ett 

sätt som underlättar detta 19 

 

Proveniens 

 

Enligt Cleas Gränström är just proveniensprincipen någonting som både genom-

syrat och definierat svensk arkivverksamhet och diskussion20. Principen är att man 

i ordnandet bör bevara ett arkivs ursprungliga ordning då en enskild handling inte 

är en fristående enhet, utan alltid befinner sig i en större kontext, denna kontext är 

en del av själva arkivet och är därmed en av de saker som arkivet ska bevara. Jag 

anser att dessa är en av de mer intressanta punkterna att tänka på när man börjar 

tala om elektroniska handlingar. 

 

 

 

 

 

                                                 
17  Gränström, C. m.fl. (1995), Arkivvetenskap s. 8 
18 Gränström, C. m.fl. (1995), Arkivvetenskap s. 9 
19 Arkivlag (1990:782) §3 samt §6 
20 Gränström, C. m.fl. (1995), Arkivvetenskap s. 16 



 13 

Bevarande 

 

Säker förvaring av handlingar. Som beskrivet ovan har arkivens roll i Sverige 

förändrands i och med tidens gång – men om något har varit konstant så är det 

nog detta.  

 

Gallring  

 

Gallring betyder att man på ett oåterkalleligt sätt förstör en handling på så sätt att 

denna är permanent borta och ej kan tas tillbaka. Detta sker av många anledningar 

och kan i viss mån ses som kontroversiell med tanka på arkivens uppgift – men är 

ofta någonting nödvändigt som måsta ske i reglerad form. I Cleas Gränströms text 

står det att läsa att gallringsfrågan inom den offentliga sektion styrs mycket av 

offentlighetsprincipen. Det vill säga att handlingar får inte förstöras om det inne-

bär en minskad insyn och tillgänglighet för medborgare i frågor som kulturbehov, 

insynsätt, rättskipning och förvaltning.21 

I RA-FS 2009:1  finner jag en paragraf som jag uppfattar som speciellt intres-

sant för arbetet. Det är paragraf sexton som lyder: 

Myndigheten ska vid överföring av elektroniska handlingar till bevarande välja databärare 
med hänsyn till livslängd, vårdbehov, klimatkrav, bevarandetid samt krav på handlingarnas 
tillgänglighet.

22
 

 

Kravet på elektroniska handlingar är således desamma som på andra media. Som 

sammanfattning av mitt resonemang och lägga en grund för det teoretiska ram-

verk jag har kring arkivteori och dess relation till elektroniska handlingar presen-

terar jag följande påstående: Det är ingen större skillnad på pappershandlingar och 

elektroniska handlingar i hur vi tänker på dem som arkivobjekt. Ett uttalat syfte 

med att analysera mitt material blir därmed att se hur man, från ett arkivteoretiskt 

perspektiv tänker ute i verkligheten när man arbetar med elektroniska dokument. 

Jag utgår från att ett traditionellt arkivdokument ”lever” efter dessa fyra punkter, 

och jag kommer att undersöka om de elektroniska dokumentet styrs av samma 

principer. 

3.3 OAIS, syfte och bakgrund 

 

I det har avsnittet kommer jag att ta upp den så kallade OAIS (Open Archival In-

formation System) modellen som kommer att vara central i det här arbetet. Det 

projekt jag undersöker i den här fallstudien bygger på OAIS så anledningen till att 

                                                 
21 Gränström, C. m.fl. (1995), Arkivvetenskap s. 26 
22 RA-FS 2009-1 s. 6 
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jag presenterar modellen är tvådelad. För det första så bedömer jag att det är nöd-

vändigt med en viss kunskap om OAIS för att fullt kunna ta del av det insamlade 

materialet, och för det andra så kommer jag basera mitt analysverktyg på mo-

dellen. 

Kortfattat skulle OAIS kunna beskrivas som en teoretisk referensmodell för 

hur man kan planera, skapa och driva ett väl fungerande arkivsystem. Modellen är 

en ISO standard och finns beskriven i ISO 14721:2003, dokumentet jag utgår 

ifrån i min beskrivning av OAIS heter CCSDS 650.0-B-1 och är identiskt med 

ovan nämnda ISO standard. Dokumentet summerar mening med OAIS-modellen 

som ett verktyg för att ge en bättre förståelse för vad som krävs för att lagra och 

bevara information i ett längre tidsperspektiv.23 En bakgrund som beskrivs är att 

den alltmer snabba och dramatiska teknologiska utvecklingen som vi bevittnat de 

senaste åren och även fortsätter att bevittna har gjort det nödvändigt att utveckla 

strategier för hur information ska kunna bevaras. Traditionellt har arkivväsendet 

hanterat material som människor kan läsa med blotta ögat, som böcker, kartor och 

andra pappersdokument. Arkivens fokus har därmed legat på att bevara detta 

material som det är och kontrollera tillgången till det.24 

Att kunna avläsa information med blotta ögat är dock inte längre någonting 

som man kan ta gör givet, snarare tvärtom. Det står att den explosiva utvecklingen 

inom digitala media som skett inte bara har betytt store utmaningar för redan exi-

sterande arkivinstitutioner, det har också skapat en ny situation för en rik mång-

fald av andra organisationer. Digital information är av sin natur annorlunda en 

traditionell pappersbunden, på grund av sin flyktiga och på många sätt ömtåliga 

form har dessa organisationer mer och mer fått behovet att utveckla lagrings- och 

bevaringsfunktioner som man normalt skulle associera med arkivinstitutioner.25 

Detta har skapat ett behov för en modell för en väl fungerande arkivfunktion som 

går att implementera på en rad olika system och miljöer, därav OAIS modellen. 

3.4 OAIS, modellen i mer detalj 

 

OAIS modellen kan beskrivas som en sammansättning av sex stycken separata 

delar som samverkar för att tillsammans skapa en fungerande arkivverksamhet. 

Innan jag beskriver själva modellen finns det antal begrepp som måste definieras, 

mer specifikt de tre varianter av informationspaket som modellens olika funktion-

er behandlar. Ett informationspaket definieras som en konceptuell behållare av två 

typer av information, för det första har vi innehåll – dvs arkivmaterialet vars natur 

lämnas öppen, det kan vara en PDF fil, ljudfiler, bilder, filmmaterial och allt annat 

                                                 
23 CCSDS 650.0-B-1: Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS) s. 2-2 
24 CCSDS 650.0-B-1: Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS) s. 2-2 
25 CCSDS 650.0-B-1: Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS) s. 2-2 
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man kan tänka sig. Det andra är det som kallas för Preservation Description In-

formation (PDI) och är den information som beskriver vad som finns i paketet26, 

med ett annat ord, metadata. De tre typerna av informationspacket som modellen 

behandlar är följande: 

 

SIP (Submission Information Package): En SIP är kort och gott den informat-

ion som skickas till arkivet och består i det enklaste av fall av innehållsinformat-

ion, exempelvis en PDF, lite PDI och omvandlas av systemet till en AIP. Det står 

dock att relationen mellan SIP och AIP kan vara komplex, exempelvis kan en SIP 

ge upphov till flera AIP, eller flera SIP kombineras av systemet till en AIP.27 

 

AIP (Archival Information Package): En AIP kan beskrivas som arkivmateri-

alet. Det som finns arkiverat i ett arkiv. Då återsökning är centralt just för den här 

typen av material så blir metadatan, dvs PDI väldigt viktigt. 

 

DIP (Dissemination Information Package): En DIP är det material som tas ut 

ifrån arkivet som svar på en förfrågan från en konsument. 

 

den följande figuren ger en bra överblick och återkommer i de flesta sammanhang 

där modellen diskuteras. Lägg gärna märke till de tre typer av informationspaket 

som definierades ovan: 

 

 

 

Följande sex stycken delar ligger till grund för mitt analysverktyg och kommer 

nedanför att förklaras mer ingående, med grund i CCSDS 650.0-B-1. 

                                                 
26 CCSDS 650.0-B-1: Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS) s. 2-7 
27 CCSDS 650.0-B-1: Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS) s. 2-7 
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Ingest: Ingest skulle kunna översättas till inmatning, och precis som det låter som 

så ansvarar den här delen av de funktioner som hanterar det material som kommer 

in till arkivet från utomstående producenter. En av de centrala funktionerna här 

blir att kontrollera det inkomna materialet och se till att det har format och form 

enlighet de överenskommelser som finns och därefter omvandla informations-

packetet till en AIP. 

 

Archival Storage: Lagring av arkivmaterial. Var OAIS ett traditionellt arkiv så 

skulle detta vara själva arkivlokalen där materialet förvaras. Denna del ansvarar 

för de funktioner som har med lagring, mottagning och utlämning av AIP. Den tar 

emot material från Ingest, och lämnar ut det till Access. I CCSDS 650.0-B-1 står 

det även uttryckligen att den ansvarar för att periodvis byta ut den lagringsmedia 

som materialet är sparat på.28 

 

Data Management: Kan översättas till exempelvis dataskötsel, eller datastyrning. 

Denna del har funktioner för att lägga till, ta bort och underhålla den deskriptiva 

data som gör det möjligt att söka i arkivet. Men även att underhålla och uppdatera 

databaser och skapa rapporter från den data som återfinns i arkivet. 

 

Administration: Administrationsdelen kan man säga är den övergripande funkt-

ionen som ser till att allting fungerar som det ska. Exempel på funktioner som 

faller underadministration är att skapa den överenskommelse med producenter 

över hur det mottagna materialet ska se ut. Se till att både hård- och mjukvara 

fungerar som de ska och även föreslå uppdateringar där det finns möjlighet att 

förbättra verksamheten. Även saker som användarsupport faller under administ-

ration.29  

 

Preservation Planning: Det är den här delen av ett arkiv uppbyggt i enlighet med 

OAIS som har till ansvar att se till att det material som lagras kommer att finnas 

kvar, I läsbar form även I framtiden. På grund av det här arbetets natur och mina 

egna intressen upplever jag det här som en central del. Exempel på viktiga punkter 

som finns i CCSDS 650.0-B-1 angående Preservation Planning är: 

 

 Se till att materialet förblir läsbart och tillgängligt även om den ursprung-

liga datormiljön det skapades på blir föråldrat 

 Rekommendera migration av arkivmaterialet när det är lämpligt 

                                                 
28 CCSDS 650.0-B-1: Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS) s. 4-2 
29 CCSDS 650.0-B-1: Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS) s. 4-2 
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 Utveckla standarder och policy för arkivet med betoning på långtidsbeva-

rande 

 Göra riskanalyser 

 Hålla ett öga på den tekniska utvecklingen 

 

Access: Access är den delen av arkivet som användana ser och använder sig av 

när de interagerar med arkivet. Accessdelen har som ansvar att ta emot förfråg-

ningar och sedan leta upp och rapportera tillbaka om materialet finns och är till-

gängligt – och om så är fallet, ge användaren tillgång till materialet (dvs, leverare 

en DIP). En annan viktigt funktion blir som följd även att begränsa tillgången till 

skyddat material. 

OAIS modellen och dess separata delar beskrivs mer utförligt i CCSDS 

650.0-B-1 eller ISO 14721:2003 för den som har intresse. 

3.5 Analysverktyget 

 

I det här arbetet har jag för avsikt att söka svar på mina frågeställningar genom att 

genomföra en fallstudie på ett e-arkivsprojekt. Det analysverktyg jag kommer att 

använda för att analysera det material jag samlar utgår från de delar i OAIS mo-

dellen som finns presenterade ovan – dvs, hur väl stämmer det undersökta e-

arkivet in med de mål och funktioner som enligt OAIS utgör grunden för ett väl 

fungerande arkiv. 
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4. Metod 

I det har avsnittet kommer jag att presentera hur jag har gått tillväga för att samla 

in mitt empiriska material och hur jag arbetat för att komma fram till de slutsatser 

som jag gjort. Jag ger även en definition på fallstudien som metod och varför jag 

anser att det är ett arbetsätt som passar för att besvara mina frågeställningar. Jag 

upplevde att valet av metod var enkelt, då uppbyggnaden av elektroniska arkiv på 

många sätt fortfarande är i experimentstadiet såg jag det som mest intressant och 

givande att rikta sin sig på en av de större pågående projekten.  

4.1 Kvalitativ forskning 

 

Enligt Pål Repstad i sin text Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhälls-

forskning så jämförs ofta kvalitativ forskning med kvantitativ30, och kanske av god 

anledning, då jag upplever det som att det är just genom den jämförelsen som det 

är enklast att förklara vad som faktiskt menas med respektive forskningsmetod. 

Kvantitativ forskning handlar mångt och mycket om nummer, att mäta och jäm-

föra, att se hur vanlig en företeelse är och att jämföra företeelser med varandra. 

Kvalitativ forskning är dock annorlunda och lyser istället ofta med en frånvaro av 

siffror. 31 Istället har man tagit på sig uppdraget att gå ner till djupet och istället ta 

reda på varför en företeelse är som den är. Man gör en slags djupdykning i ett 

fenomen för att utreda vad det är som ligger bakom, vad är det som händer och 

varför det händer? Ett citat som bra beskriver varför jag anser att kvalitativa me-

toder passar till mitt syfte lyder följande: 

Om målen för verksamheten är tydliga, teknologin enkel och av begränsat slag, resultaten 
lätta att mäta och få externa förhållanden kan påverka måluppfyllelsen – då är allt upplagt för 
en mätning eller bedömning av resultaten, gärna med hjälp av kvantitativa mått.32 

 

Jag bedömer att fallet med elektroniska arkiv och digital långtidsbevaring står 

idag i rak motsats med de kriterier som finns i citatet ovan, det finns stora frågor 

kring verksamheterna, teknologin är i ett stadium av ständig utveckling och skift-

                                                 
30 Repstad, Pål (2007). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap s. 13 
31 Repstad, Pål (2007). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap s. 13 
32 Repstad, Pål (2007). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap s. 18 
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ning, resultaten är på grund av projektens hittills ofta experimentella natur svåra 

att mäta. Jag anser därmed att en kvantitativ metod kan vara rent olämplig för mitt 

syfte. Om kvalitativa metoder skrivs dock ”Kvalitativa studier är ofta undersök-

ningar av avgränsade och specifika miljöer, där målet är att ge helhetsbeskriv-

ningar av processer och särdrag i dessa miljöer.”33 

Det här anser jag stämmer väl in på mitt syfte. Frågor jag ställer mig är exem-

pelvis vad händer? Varför händer det? Vad är det som ligger bakom det som hän-

der? 

4.2 Fallstudien som metod 

 

Vad är då en fallstudie? En fallstudie skulle kortfattat kunna summeras som en 

vetenskaplig undersökning av en specifik avgränsad företeelse, Sharan B Merriam 

skriver följande:  

Att en fallstudie är partikularistisk betyder att den fokuserar på en viss situation, händelse fö-
reteelse eller person […] Det speciella fokus fallstudier kan ha gör att denna metod är särskilt 
lämpad för praktiska problem – frågor, situationer och svårigheter som uppstår i vardagen.34 

 

För att besvara mina frågeställningar krävs just en ingående undersökning av den 

företeelse som jag är intresserad av att undersöka. Merriam skiljer också mellan så 

kallad experimentel forskning och icke-experimentel, experimentel forskning kan 

kort sammanfattas som forskning där forskaren själv är med och kontrolerar situ-

ationen, medan icke-experimentel menas att forskaren istället blir en observatör 

av en situation som redan finns ute i verkligheten.35 Vad jag är intresserad av är 

vad ett e-arkiv ute i verkligheten är för någonting, och de problem och utmaningar 

som finns inom ämnet digital låntidsbevaring och hur man planerar inför dessa 

problem, det krävs med andra ord ingen påverkan på verkligheten från min sida 

för att arbetet ska fullfölja sitt syfte. Med det här som grund så bedömer jag att en 

kvalitativ fallstudie är en lämplig metod för det här arbetet.  

4.3 Dokument som forskningsobjekt 

 

För att besvara mina frågeställningar har jag valt att använda mig av ett antal in-

samlade dokument som empirisk data, i det här avsnittet kommer jag att förklara 

mitt val och generellt presentera vad man bör tänka på vid den här typen av in-

samlingsmetod. Merriam skriver att dokument utgör en tredje informationskälla 

inom fallstudier bredvid de mer använda intervjuerna och observationerna. Vad 

                                                 
33 Repstad, Pål (2007). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap s. 23 
34 Merriam, Sharan B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod s. 26 
35 Merriam, Sharan B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod s. 20 
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som skiljer dokument är att de är oftast inte producerade för forskning, vilket gör 

de till färdiga källor redo för analys.36 Vad som lockade mig till den här typen av 

insamling i mitt arbete är att den typen av företeelse som jag har intresse av att 

undersöka (I det här fallet, ett e-arkivsprojekt) är en företeelse som genererar ett 

stort antal dokument av all de möjliga slag – alltifrån tekniskt material såsom 

kravspecifikationer till projektbeskrivningar och olika slags rapporter. Varför jag 

bedömer att den här typen av insamling är speciellt lämplig i det här arbetet är just 

för att dessa dokument kommer direkt ifrån företeelsen själv – ”vad är ett e-

arkiv?” skulle man kunna summera mina frågeställningar som, och för att svara på 

det anser jag att dokument rakt ifrån verkligheten från ett sådant projekt är en 

lämplig metod. 

Att använda sig av den här typen av material är dock inte helt riskfritt, Mer-

riam tar upp ett antal saker som är viktigt att tänka på. En viktig punkt är att fors-

karen måste bedöma materialets tillförlitlighet – dokument som uppkommit på 

andra sätt en forskning kan mycket väl vara vinklad och färgad på olika sätt.37 

Punkter att tänka på skulle kunna vara: 

 

 Vem har skrivit det här dokumentet? 

 Till vem riktar sig det här dokumentet? 

 Hur viktigt var det att innehållet blev helt korrekt? Kan det ha slarvats 

med innehållet? 

 Vilken är dokumentets historia? Har det ändrats i, eller har saker fallit 

bort. 

                                                 
36 Merriam, Sharan B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod s. 117 
37 Merriam, Sharan B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod s. 120 
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5. Vad är digital information? 

För att fullt ut förstå problematiken kring långtidsbevaring av digital information 

tror jag det är nödvändigt att först förstå vad digital information faktiskt är, och 

hur den skiljer sig från analog information. Innehållet i detta avsnitt kan komma 

att uppfattas som en aning tekniskt, men samtidigt så är jag av uppfattningen att 

en grundläggande förståelse för den digitala informations natur är fördelaktig när 

man ska sätta sig i ämnen såsom elektroniska arkiv och digital långtidsbevaring. 

I Marilyn Deegan och Simon Tanners bok Digital Future: strategies for the 

information age står att läsa att all digital information delar samma grundläggande 

struktur, där den minsta beståndelen är en så kallad Bit – en Bit är en variabel som 

antingen kan ha värdet ett eller noll, eller skrivet på ett annat sätt, på eller av.38 

Vad som jag upplever som speciellt intressant är sedan att den här variabel kan 

sedan existera i den verkliga världen på en mängd olika sätt. I en av dess tidigare 

former så existerade Biten exempelvis som antingen närvaron eller frånvaron av 

ett hål på ett kort eller små gropar i en CD eller DVD skiva som avläses av en 

laser, eller våra moderna USB minnen som både skriver och läser av information-

en helt utan rörliga mekaniska delar. Tänkvärt exempel kan vara om vi har en 

textfil i ett visst format, kopierar den till tre medium – en diskett, en skrivbar cd 

skiva och ett USB minne. Vi kan placera alla tre i en dator och uppleva informat-

ion på exakt samma sätt trots att information i de tre olika fallen, existerar i den 

fysiska verkligheten i helt olika former. 

Nästa steg för att förstå den digitala informationen är begreppet Byte, en Byte 

är i sin tur uppbyggd av åtta stycken Bits, författarna skriver att dessa Bits och 

Bytes hålls samman av miljontals elektroniska impulser och utgör vad man kallar 

för ”the bit stream”39. Några begrepp som säkert är välkända för den som använt 

sig av datorer är kilobyte, megabyte och gigabyte när man pratar om storlekar på 

filer och hårdiskar. En kilobyte är 1024 bytes, en megabyte består i sin tur av 

1024 kilobytes. En gigabyte består av 1000 000 000 bytes. 

Ett illustrerande exempel på hur dessa ettor och nollor kan representera in-

formation kan vara hur de används för att representera text, ASCII (American 

                                                 
38 Deegan, Marilyn & Tanner, Simon (2002). Digital futures: strategies for the information age s. 6 
39 Deegan, Marilyn & Tanner, Simon (2002). Digital futures: strategies for the information age s. 6 
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Standard Code for Information Interchange) är ett system för att representera text 

på datorer: 

 

 Bokstaven i binärt format 

 

A 0100 0001 

B 0100 0010  

C 0100 0011 

  

Lägg märke till att den digitala koden som representerar bokstäverna består av 

åtta stycken ettor eller nollor. Varje tecken består alltså av en byte, eller åtta 

stycken bits. Det här arbetet ska inte gå alltför långt ner i det tekniska, men jag 

hoppas att detta avsnitt gett en kort summering om vad digital informations fak-

tiskt är, och hur denna information existerar i vår värld. 
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6. Vad är ett E-Arkiv? 

Ja vad är egentligen ett e-arkiv? Frågan kanske kan vid första anblick verka sim-

pel, ordet elektroniskt arkiv är ganska beskrivande i sig, men jag kan tänka mig att 

om man frågar två olika personer som arbetar inom olika branscher vad ett 

elektroniskt arkiv kan vara så finns risken att man får två väldigt olika svar. Är det 

ett e-arkiv om en privatpersonen skapar en mapp vid namn ”Arkiv” på sin dator 

där denna lagrar sina filer?  

Denna fråga stötte Riksarkivet på vilket resulterade i den rapport som presen-

terats kort tidigare i arbetet, men som jag nu ämnar ägna mer tid åt då jag anser 

den högst relevant för mina frågeställningar. Arbetsgruppen bakom rapporten 

skriver att tillsynsavdelningen (en del av riksarkivet) länge fått förfrågningar från 

myndigheter om hur de skall gå tillväga vid införandet av e-arkivslösningar, samt 

hur riksarkivet ser på de kommersiella lösningar som vid skrivandets stund fanns 

på marknaden – exempelvis har många dokumenthanteringssystem funktioner och 

stöd för bevarandet av elektronisk information.40 Någonting som dock framkom 

var att det inte ofta som alla inblandade talade om samma sak när man talade om 

e-arkiv, många hade sin egen idé om vad ett e-arkiv var, och således blev det klart 

att själva begreppet e-arkiv måste definieras. Finns det oklarheter med var som 

menas med e-arkiv kan det bli problem med exempelvis kommunikationen mellan 

myndigheter och leverantörer av system.41 Det beskrivs att arbetsgruppen bakom 

rapporten har genomfört besök på ett antal myndigheter och frågeformulär använ-

des för att reda ut hur myndigheter ser på begreppet e-arkiv. Någonting man 

snabbt fann var att en stor majoritet höll med om att begreppet behövde definieras. 

Myndigheternas tankar om e-arkiv kan sammanfattas som att det är viktigt att 

minimera den manuella hantering, och att de handlingar som behandlas i e-arkivet 

ska vara i ett bevarandeformat. En annan viktigt punkt för myndigheterna är leve-

rantörsoberoende, dvs att myndigheter måste kunna exportera och migrera hand-

lingar till olika system oberoende av leverantörer.42  

Arbetsgruppen träffade även ett antal leverantörer för att få deras perspektiv. 

De skriver att leverantörer ofta pekar på saker som ekonomiska besparingar och 

                                                 
40 Jarborn, Elisabeth & Gäfvert, Thomas (2008)  Rapport angående elektroniska arkiv s. 5 
41 Jarborn, Elisabeth & Gäfvert, Thomas (2008)  Rapport angående elektroniska arkiv s. 5 

42 Jarborn, Elisabeth & Gäfvert, Thomas (2008)  Rapport angående elektroniska arkiv s. 12 
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andra verksamhetseffektiviseringar som myndigheter kan dra nytta av genom att 

införa e-arkivslösningar i sin verksamhet. Arbetsgruppen säger sig här ha identifi-

erat två synsätt hos leverantörer när det gäller just definitionen på e-arkiv. Det 

första ligger i linje med vad myndigheter själv tänker sig, men det finns en annan 

där e-arkiv mer liknar det man normallt kallar för dokumenthanteringssystem – 

dvs bevarandeperspektivet saknas. Dock så anses det från leverantörernas sida att 

det inte är ett problem då "de elektroniska handlingarna på sikt kan föras över till 

en arkivmodul eller tas ut i bevarandeformat". En annan vanligt sak som leveran-

törer ofta pekar på är alla de fördelar som finns med att föra över information från 

olika verksamhetssystem till ett samlad e-arkiv, såsom exempelvis återsökning av 

material.43 En intressant punkt som sedan nämns är att arbetsgruppen ser en risk 

med att dialogen mellan myndigheter i jakt på e-arkivslösningar inte kravställer 

ordentligt i just bevarandeperspektivet utan istället accepterar leverantörernas syn. 

6.1 Arkiv utan bevarandefunktion? 

 

En relevant fråga man då skulle kunna ställa sig är om ett e-arkivssystem utan 

funktioner för långtidsbevarande verkligen är ett e-arkiv? Jag har den personliga 

uppfattningen att det är just förmågan och ambitionen till säker långtidsbevaring 

som är en av de viktigaste grundpelarna som gör ett arkiv till ett arkiv. Det här är 

enligt mig speciellt viktigt att tänka på i den tid vi lever i nu då det råder osäkerhet 

kring hur hållbara de lagringsmedia vi använder till digital information faktiskt är. 

I texten Utflykter I Glömskans landskap presenterar författarna vad de beskriver 

som en paradox när det gäller informationsbärares hållbarhet historiskt och i nu-

tid. Paradoxen är att ju längre tillbaka i tiden vi tittar, desto hållbarare var inform-

ationsbärarna44 – och tvärtom, ju närmare vi kommer till nutiden desto mer flyktig 

och ömtålig blir informationen. Jag illustrerar poängen med ett exempel, för runt 

fyratusen är sedan producerades det som kanske är världens mest beständiga in-

formationsbärare – i Mesopotamien (nutida Irak mm) skrev man med så kallad 

kilskrift, den informationsbärare man använde var ofta lertavlor som antingen fick 

torka eller brändes. Slutprodukten kunde de gå ut och slänga någonstans i exem-

pelvis en öken, och idag kan vi både hitta dessa och utläsa den information som 

finns lagrad på dem. Tänkvärt är också att dessa var inte speciellt skapade för så-

dan extrem långtidsbevaring. Skulle vi idag exempelvis ta en hårddisk och gå ut 

och slänga den ute i öknen så tvivlar jag starkt på att den skulle vara användbar 

efter endast en vecka – författarna till den ovan nämnda texten utrycker det så här: 

                                                 
43 Jarborn, Elisabeth & Gäfvert, Thomas (2008)  Rapport angående elektroniska arkiv s. 13 

44 Ilshammar, Lars & Ola Larsmo (2005), 404: Utflykter i glömskans landskap s. 65 
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Magnetband, disketter, hårdiskar, cd-rom är några exempel på vad som brukar kallas avance-
rade digitala lagringsmedier, men det är också obeständiga lagringsmedier som riskerar att 
förlora sitt informationsinnehåll efter några få år eller årtionden. Därför är vi snabbt på väg in 
i framtidsdimman.45 

 

Grundat i detta ser jag stora risker med digitala ”arkiv” som saknar funktioner för 

planerat långtidsbevarande. 

6.2 Rapport från riksarkivet, definition på begreppet e-arkiv? 

 

Arbetsgruppen konstaterar att begreppet e-arkiv är flytande, men man kan säga att 

när det används menas oftast antingen elektronisk dokumenthantering i stort, och i 

andra fall system för bevarande av elektroniska handlingar. Arbetsgruppens tolk-

ning av begreppet e-arkiv blir en kombination av elektronisk form och arkiv, de 

menar sedan att de två begreppen måste belysas separat utifrån gällande föreskrif-

ter och regler för att komma fram till en tillfredställande definition på begreppet.46 

För att definiera arkiv används främst hänvisningar till arkivlagen. Begreppet 

elektronisk form är dock inte lika lättutrett:  

Beträffande elektronisk form så finns det inte någon enhetlig definition av begreppet. Arbets-
gruppen är emellertid av den uppfattningen att det syftar på de elektroniska handlingar som 
lagras i e-arkivlösningen samt lösningen som helhet med dess kopplingar till elektroniska 
handlingar och pappershandlingar. 

 

Arbetsgruppen konstaterar sedan att de anser att elektroniska handlingar utgör ett 

arkiv när de anses arkiverade enligt gällande regler och författningar oavsett for-

mat. Det här stämmer även överens med den teoretiska utgångspunkten jag formu-

lerade tidigare i arbetet, dvs att det finns ingen skillnad mellan traditionella och 

elektroniska handlingar på ett rent arkivteoretiskt plan. Med det förhållningssättet 

så blir det naturligt att redan existerande lagar, regler och författningar borde vara 

tillräckligt för att definiera begreppet elektroniskt arkiv. Arbetsgruppens slutliga 

rekommendation till en begreppsdefinition till elektroniskt arkiv lyder: 

Elektroniskt arkiv (e-arkiv) utgörs av myndigheters elektroniska handlingar oavsett format 
med tillhörande dokumentation, som anses arkiverade i enlighet med arkivförordningen eller 
Riksarkivets föreskriver.47 

 

                                                 
45 Ilshammar, Lars & Ola Larsmo (2005), 404: Utflykter i glömskans landskap s. 65 

46 Jarborn, Elisabeth & Gäfvert, Thomas (2008)  Rapport angående elektroniska arkiv s. 14 
47 Jarborn, Elisabeth & Gäfvert, Thomas (2008)  Rapport angående elektroniska arkiv s. 15 
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7. Redogörelse för insamlat material 

Fallstudien bygger på ett antal dokument som har producerats kring projektet E-

Arkiv Stockholm. Syftet med det här avsnittet är att på ett lättförståeligt och sam-

manfogat sätt presentera den information jag samlat in som en föreberedelse för 

den mera djupgående analysen som följer i nästa avsnitt. 

7.1 Kravspecifikationen  

 

En speciellt värdefull del av det insamlade materialet utgörs av den kompletta 

kravspecifikationen för Stockholm e-arkiv, i början av det nitton sidiga dokumen-

tet Kravspecifikation (e-arkiv): beställning av digitalt långtidsarkiv (e-arkiv) står 

att skriva att grunden till kraven är de mål som projektet har.48 Jag upplever det 

som väldigt viktigt att ha fått ta del av detta dokument och kommer i det här av-

snittet att kort återberätta de punkter som jag anser vara extra viktiga för den 

kommande analysen. På grund av utrymmesskäl kommer jag inte att behandla 

hela kravspecifikationen. 

Jag upplever kravspecifikationen som mycket detaljrik och exakt, ett stort an-

tal krav finns listade och den eventuella leverantören får sedan fylla i ett J eller N 

följt av en mer detaljerad beskrivning som svar. Den börjar med ett avsnitt som 

heter övergripande krav på e-arkivet och innehåller de stora, grundläggande 

funktionaliteterna. Först står det av systemet ska följa OASIS-Modellen. Det ef-

terföljande kravet tycker jag är intressant och lyder som följande: 

Systemlösningen ska vara uppbyggd enligt en systemarkitektur med löst kopplade moduler 
som möjliggör att moduler kan vidarutveckles/bytas utan att påverka övriga moduler i syste-
met.49 

 

Kort därefter följer en lista på filformat som ska stödjas av systemet, XML, 

PDF/A, ISO 8859-15, UTF8, JPG och TIFF, en senare punkt ställer också kravet 

på att ska gå att både utöka och ändra listan på godkända filformat, det finns även 

ett krav på att leverantören ska redogöra för hur exakt kontroller av godkända 

format kommer att göras. En följande punkt som jag uppfattar som viktigt är även 

                                                 
48 Stockholms stadsarkiv, Kravspecifikation (e-arkiv): beställning av digitalt långtidsarkiv (e-arkiv) 
49 Stockholms stadsarkiv, Kravspecifikation (e-arkiv): beställning av digitalt långtidsarkiv (e-arkiv) s. 5 
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att det inte fås att ändra i arkivlagde objekt, men samtidigt så ska det gå att kom-

plitera arkivlagda objekt samtidigt som det ursprungliga objektet bevaras intakt. 

 

Sedan följer två avsnitt som behandlar kraven för systemets mottagning av data, 

samtliga krav förutom det sista har att göra med OAIS modellen och hur systemet 

hanterar mottagningen av så kallade SIPar, exempelvis hur systemet kontrollerar 

inkommande data och vilken sorts data som godkänns och valideras. Den sista 

punkten är en mer fri punkt där leverantören efterfrågas förklara i fritext hur sy-

stemet hanterar leveranser, samt i nästa avsnitt även massleveranser. 

Nästa större avsnitt behandlar utlämningen av redan arkiverat material och in-

nehåller krav på att det exempelvis måsta finnas ett system för att söka efter hand-

lingar genom specifika sökbegrepp och även att det ska gå att använda operatorer 

såsom ”och” och ”eller”. Det ska finnas funktioner att informera om handlingar av 

sekretess, eller om det skett något fel under sökningen. Mitt intryck är att man 

eftersökt det som anses vara standard inom sökmotorer.  

Nästa avsnitt av kravspecifikationen handlar om arkivadministration och ar-

kivvård och behandlar de verktyg som arkivarier och annan personal har till sitt 

förfogande i det dagliga arbetet med arkivet. Det är ett relativt stort och omfat-

tande avsnitt som beskriver en applikation som man ska kunna använda för att på 

ett enkelt och visuellt sätt ”Applikationen ska inneha funktionalitet att navigera i 

en trädstruktur visualiserad som informationsredovisningsstrukturen.” och ett an-

tal liknande formuleringar. Det finns även ett antal märkvärt detaljerade krav på 

hur användare ska kunna sköta gallring genom systemet: 

 

 Systemlösningen ska ha funktionalitet att definiera gallringsregler 

 Systemlösningen ska ha funktionalitet att utföra gallring 

 Gallring ska kunna utföras i arkivet baserat på information i metadata på 

arkivobjekt 

 Gallring ska loggas med information om placering i informationsredovis-

ningsstrukturen, objekttyp samt datum för borttag 

 Gallringsdatum ska kunna beräknas från utgången av årtalet i datum eller 

en period 

 Gallringsregel ska kunna ändras i efterhand 

 

Kravspecifikationen har sedan ett kortare avsnitt med titeln systemadministration 

som behandlar ett litet antal krav om olika funktioner som ska hjälpa personal i 

bevarandestrategier och vardaglig skötsel. Det står bland annat att det ska vara 

enkelt att definiera och konfigurera nya typer av SIPar, och att det ska finnas 

funktioner för att enkelt återställa från backuper, säkerställa tillgänglighet och 

prestanda. Det ska även finnas färdiga funktioner för migrering, formathantering 

och konvertering. Relaterat till det följer sedan en intressant punkt som lyder: 
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Systemlösningen ska inneha funktionalitet för att utföra tester inför konvertering, migrering 
eller export till nytt e-arkiv.50 

 

Nästa avsnitt handlar om e-arkivets sökfunktion, den applikation som användare 

av arkivet kommer att använda. Det finns ett antal punkter med specifika krav på 

vilka funktioner en sådan sökmotor ska ha, och avslutes med en punkt som lyder 

”Beskriv övergripande hur er applikation för sökning och presentation är utformad 

för att stödja ovanstående krav.” 

Sedan följer ett intressant avsnitt vid namn Icke funktionella krav, i dokumen-

tet står det att läsa att med icke funktionella krav menas de funktioner i systemet 

som normallt inte är synliga för användaren, men som ändå är en viktig del av 

arkivets inre maskineri. Punkterna själva avslöjar att det främst rör sig om logg-

ande av olika händelser som sker – punkter som ska loggas kan vara, användare, 

tid och datum, försök till leverans/import, obehöriga aktiviteter och intrång, hän-

delser intressanta för statistik och utförda vårdinsatser såsom migration och kon-

vertering. 

Dokumentation behandlas även i ett antal korta punkter där det står att använ-

dardokumentationen ska finnas i digitalt format och vara på svenska, system-

dokumentationen likaså samt en fri punkt där leverantören får beskriva vilken typ 

av dokumentation som de tänker leverera. 

Sen kommer en mer tekniskt punkt som heter prestanda och skalbarhet som 

jag uppfattar som intressant då den behandlar punkter som rör systemets framtid 

utifrån ett tekniskt perspektiv. Det finns krav som: 

 

 Systemlösningen ska vara så utvecklad att den är förbered för ständigt 

ökande datamängder 

 Systemlösningen ska vara så utvecklad att den är förbered för att antalet 

användare/brukare ökar 

 Systemlösningen ska vara så utvecklad att när volymen är tillräckligt stor 

så krävs korta svarstider för aktuellt material, något längre för inaktivt 

material och längre tid för historiskt material 

 

Nästa avsnitt handlar om robusthet och redundans och behandlar funktioner som 

ska se till att systemet svarar på rätt sätt vid felaktivt användande, såsom: 

Systemlösningen ska vara så utvecklad att ingen felaktig information ska kunna importeras 
och lagras beroende på beroende på felaktigt invändande i angränsande och integrerat sy-
stem51 

 

                                                 
50 Stockholms stadsarkiv, Kravspecifikation (e-arkiv): beställning av digitalt långtidsarkiv (e-arkiv) s. 11 
51 Stockholms stadsarkiv, Kravspecifikation (e-arkiv): beställning av digitalt långtidsarkiv (e-arkiv) s. 16 
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Nästa avsnitt handlar om systemets underhållsbarhet handlar systemets under-

hållsbarhet och med det menas förmågan att göra ändringar i själva arkivsystemet 

på ett enkelt och snabbt sätt, jag upplever punkterna som en aning diffusa: 

 

 Den databasmodell/informationsmodell som används av systemlösningen 

ska kunna vara anpassningsbar mot gällande informationsstruktur och 

stödja förändringar över tid. 

 Det ska gå att införa data från andra system/applikationer i den databas 

som finns i systemlösningen 

 Systemet ska vara så utvecklat att underhållbarheten är god 

 Systemet ska vara utvecklat så att den är byggd på logiska flerskicktslös-

ningar där presentationslogiken alltid ska separeras från verksamhetslogik 

 

Sedan följer ett avsnitt om integrerbarhet som handlar om att få separat utvecklade 

systemkomponenter att fungera tillsammans, punkterna säger bland annat att det 

ska finnas ett standardiserat gränssnitt och att grunden i systemet ska vara utveck-

lat så att det enkelt ska kunna gå att integrera andra komponenter, program eller 

moduler. 

Sedan följer återigen något som jag ser som ett nyckelavsnitt, avsnittet be-

handlar systemets användbarhet och hur systemet ska kommunicera med sina an-

vändare: 

 

 Applikationer ska vara så utformade att det ska vara lätt för använda-

ren/brukaren att orientera sig i och hålla ordning på var i applikationen 

han/hon befinner sig 

 Applikationer bör vara så utformade så att det i så det i så stor utsträckning 

som möjligt går att använda tangentbord med kortkomandon 

 Applikationen ska vara effektiv, i den mening att det inte krävs några onö-

diga arbettsteg för att uppnå viss nytta 

 Applikationen ska vara så utformad att det ger vägledning till använda-

ren/brukaren om hur han/hon kommer ur en felsituation 

 Applikationen ska vara så uformad att det ger tydliga medelendan vid fel 

 Applikationer i systemlösningen ska kunna köras med en skärmupplösning 

på 1024x768 

7.2 Begreppsmodellen 

 

Ett dokument som tagit jag del av är en samling av begreppsdefinitioner som varit 

centralt under arbetet med e-arkivet, dokumentet Begreppsmodell (e-arkiv) är 

ganska kort men ger en klar och tydligt bild av vad man menar när man använder 
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vissa begrepp52, jag tar upp de som jag anser är intressanta för mina frågeställ-

ningar:  

 

Arkiv: Dokumentet säger att det finns flera definitioner av arkiv, det kan avse 

beståndet, det kan även avse en organisation eller en byggnad. Det konstateras 

sedan att arkiv i den projektet e-arkiv avser: 

Ett samanhållet bestånd av handlingar som har tillkommit i en arkivbildares, exempelvis en 
myndighets, ett företags eller en enskild persons verksamhet.53 

 

Delarkiv: Delarkiv avser en möjlig uppdelning av ett arkiv då ett arkiv framtiden 

kan bli så omfattande att det krävs en uppdelning, detta nya delarkiv skulle då ha 

sin egen Informationsredovisningsstruktur. 

 

Arkivbildare: En organisation eller enskild individ vars verksamhet ger upphov 

till ett arkiv. 

 

Informationsredovisningsstruktur: Det står i dokumentet att detta används som 

ett annat ord för arkivförteckning, den är även kallad klassificeringsstruktur. 

 

Arkivobjekt: Ett arkivobjekt är allt enskilt material som pekas ut av den ovan 

nämnda informationsredovisningsstrukturen, dokumentet nämner även att i skri-

vandets stund är arkivobjekten begränsade till handlingar och ärenden, men kan 

komma att ingripa flera typer av objekt i framtiden, exempelvis CAD-modeller 

och kartor. 

 

Handling: Här finns vad jag upplever som en väldigt bra definition på handling 

som lyder som följande: ”… en handling är resultatet av en mänsklig aktivitet, dvs 

de spår eller den dokumentation som en aktivitet lämnar efter sig.” 

 

Metadata: Dokumentet ger en ganska utförlig beskrivning av vad metadata är, 

summerat som ”data om data” eller ”information om information”, det vill säga 

att metadata används för att kategorisera och beskriva ett objekt. Ett bra och tänk-

värt citat från definitionen är också: 

Det bör noteras att metadata spelar en central roll i ett e-arkiv, och det torde vara omöjligt att 
skapa en realisering av ett e-arkiv utan att man använda sig av metadata för att beskriva ob-
jekt och struktur.54 

                                                 
52 Stockholms stadsarkiv, Begreppsmodell (e-arkiv) 
53 Stockholms stadsarkiv, Begreppsmodell (e-arkiv) s. 4 
54 Stockholms stadsarkiv, Begreppsmodell (e-arkiv) s. 8 
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7.3 Förslag till IT-program för Stockholms stad 

 

Jag har  tagit det av ett dokument som vid projektet Navets utförande behandlade 

Stockholms stad övergripande förhållning till IT, jag tänker bara nämna dokumen-

tet väldigt kort då det inte behandlar arkivfrågor direkt, men är fortfarande viktigt 

för att förstå Avropsunderlaget som följer i det här arbetet. 

Det står att ”användningen av IT är viktig för Stockholms stads invånare, 

medarbetare och näringslivet i regionen. IT ska användas för att göra Stockholms 

stad mer attraktiv och lättillgänglig, effektivisera verksamheten och skapa en mo-

dern kommun.” vilket sedan blir det övergripande temat i dokumentet. 

7.4 Avropsunderlaget 

 

Ett av de centrala dokument som jag har tagit del av har titeln Avropsunderlag 

Navet E-Arkiv och innehåller målsättning med projektet samt mycket information 

om vad som ledde upp till att man beslöt sig för att skapa ett e-arkiv.55 Precis i 

inledningen så nämns det att det kommande e-arkivet ska ”… tillfredsställa beho-

vet av säker långtidslagring och enkel åtkomst av avslutade ärenden, och färdig-

ställda handlingar.” Det nämns sedan att avropet till det kommande e-arkivet är 

konstruerat enligt ISO 1472, även känt som OAIS (Open Archival Information 

System). 

Det står skrivet i dokumentet att bakgrunden till projektet ligger i det tidigare 

nämnda planen för IT-användning inom Stockholms stad. I visionen finns dröm-

men om en helt digitaliserad och papperslös förvalting. En av grundtankarna kring 

Navet är att samla all den information som i skrivandets stund fanns utspridd över 

stadens olika verksamheter, inbakad i en mängd olika system som inte nödvän-

digtvis är kompatibla med varandra. I vissa fall bygger även bevarandet på ana-

loga bevaringsmetoder vilket bryter den digitala ärendekedjan och på så sätt kraf-

tigt försvårar återsökning. Ett annat problem som nämns är att den ökande mäng-

den digital information som produceras kan komma att belasta redan existerande 

system på ett sätt som ökar risken för att information förvanskas. Dokumentet 

presenterar sedan e-arkivet som en möjlig lösning till dessa problem: 

Genom att informationen lagras i ett gemensamt digitalt arkiv bibehålls en sammanhållen 
ärendekedja. Informationen kan tillhandahållas över lång tid och återanvändas för nya syften. 
E-arkivet blir navet för stadens aktiva informationsförvaltning.56 

 

Projektets syfte och mål summeras sedan som att den digitala informationen ska 

lagras i en standardiserad lösning. Med ett sådant system säger dokumentet, kan 

                                                 
55 Stockholms stadsarkiv, Avropsunderlag Navet E-Arkiv 
56 Stockholms stadsarkiv, Avropsunderlag Navet E-Arkiv s. 7 
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arkivet enkelt tillgängligöra digital information över tid förutsatt att man kan ga-

rantera att information hålls tillförlitlig, användbar, äkta och fullständig. 

Det elektroniska arkivet ska implementeras på så sätt att det ska kunna arkivlägga, långtids-
bevara och tillgängligöra digitaliserade ärenden och handlingar. E-arkivet ska stödja OAIS-
modellens uppbyggnad och konceptuella lösning.57 

 

Dokumentet börjar sedan ett nytt avsnitt med titeln Arkivbildningen i Stockholms 

stad där man börjar med att citera arkivlagen (1990:782) från paragraf 3:  

3§ En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet 
och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen och som myndigheten 
beslutar ska tas hand om för arkivering.58 

 

Med detta som grund konstaterar dokumentet sedan att e-arkivet kommer att ta 

emot handlingar från stadens samtliga verksamheter. Samt att ett krav blir att 

handlingarna, ärendena eller databaserna som kommer in måste vara helt färdig-

ställda, dvs det kommer inte att behöva göras några framtida uppdateringar. Det 

ska även kunna gå att hantera och söka efter handlar i handläggningsfasen så do-

kumentet betonar vikten av metadata i ett tidigt stadium, det här är ett exempel på 

vad man menar med att det finns ett dubbelt ansvar för att säkerställa handlingar-

na, både den som levererar och arkivet själv måste se till att det görs på rätt sätt. 

Det hänvisas till OAIS modellen, där ett så kallad Submission Agreement bestäms 

mellan leverantör och arkiv – ett avtal som bestämmer hur leveranserna ska gå till. 

Avtalet som ska gälla för SSA ska innehålla följande:  

 

 Vilka leveranspaket som får förekomma 

 Vad paketen ska innehålla (SIP-struktur) 

 Hur arkivobjekten ska hanteras (bevaras, gallras och i så fall när) 

 Vilken information som ska levereras 

 Enligt vilka kriterier leveranserna valideras 

 

En av de senare avsnitten i avropsunderlaget handlar om så kallad ”preservation 

planning” – rakt översatt bevarandeplanering, och administration av e-arkivet och 

utgår helt utifrån OAIS modellen, dokumentet förklarar funktionen för bevarings-

planering med följande ord:  

I OAIS är Preservation planning den funktion som kan ses som den sammanhållande länken 
mellan modellens olika daler genom att den har kopplingar till alla andra funktioner och utgör 
navet för att långsiktigt framtidssäkra ett digitalt bevarande och tillhandahållande. Preservat-
ion planning är den funktion som aktivt ska arbeta med att framtidssäkra e-arkivet.59 

                                                 
57 Stockholms stadsarkiv, Avropsunderlag Navet E-Arkiv s. 8 
58 Stockholms stadsarkiv, Avropsunderlag Navet E-Arkiv s. 9 
59 Stockholms stadsarkiv, Avropsunderlag Navet E-Arkiv s. 26 
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Dokumentetet förklarar sedan att för SSAs E-Arkiv blir funktionen ett samlings-

begrepp på en rad aktiviteter som tillsammans gör arkivets syfte och funktion 

möjligt, dess aktiviteter kan vara följande: 

 

 Följa/bevaka den tekniska utvecklingen på både hårdvaru- och programva-

rusidan. Detta gäller såväl arkivet som hos producent och konsument. 

 Följa/bevaka producent- och konsumentgruppernas behov och önskemål. 

 Följa utvecklingen av standarder samt att föreslå standarder och ta fram 

bevarandestrategier 

 Ansvara för att definiera innehåll och specifikationer för utformning och 

innehåll av informationspaket (SIP, AIP och DIP) 

 Ta fram migrations- och konverteringsplaner. 

 Ta fram kravspecifikationer inför upphandlingar av t ex ny funktionalitet 

för e-arkivets förvaltning och drift. 

 Se till att behovet av stöd för§ det långsiktiga säkerställandet av e-arkivet 

finns fvs ett adekvat ”verktygslåda” finns tillhanda. 

 

En annan viktig punkt i bevarandestrategin som tas upp är nödvändigheten att 

analysera e-arkivets nyttjande, att ta reda på vilka det är som använder arkivet och 

vad det är de letar efter. En möjlighet till detta är inte bara dataanalys, utan även 

att öppen kommunicera med användarna och låta synpunkter komma fram. 

7.5 Navet – Slutrapport  

 

Det sista dokumentet jag har tagit del av och kommer att presentera är den slut-

rapport som projektet Navet genererade, Navet Slutrapport. Inledningsvis så be-

rättas det att projektet initierades år 2007 och blev färdigt år 2010 – slutrapporten 

har som uppgift att sammanfatta allt i från projektets resultat, till idé, uppdrag, 

hantering av restposter och den ekonomiska biten.60 Rapporten innehåller detalje-

rade siffror när det gäller ekonomi och kostnad, men jag bedömer att just den 

ekonomiska biten inte är till hjälp i det här arbetet, så denna bit utelämnas. 

Dokumentet sammanfattar projektets resultat med att konstatera att det har le-

vererat ett fungerande e-arkiv med möjlighet att samla digital information på en 

plats, samtidigt som man kan tillgängliggöra den informationen och erbjuda 

”kvalitetssäkrad verksamhetsinformation”. Ett antal punkter som beskrivet pro-

jektets viktigaste leveranser följer: 

 

                                                 
60 Stockholms stadsarkiv, Navet Slutrapport s.  
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 E-arkiv Stockholm med e-tjänst för sökning och utfående av allmänna 

handlingar, en process för överlämnande och mottag som innebär att verk-

samheternas krav tillgodoses och informationskvaliteten säkras 

 En initial begreppsmodell och gemensam informationsstruktur för staden 

 ett gemensamt metadataschema för staden med obligatoriska och frivilliga 

metadata för information som levereras  

 Regler för tillämpning av sekretess och PUL med anvisning för informat-

ionsklassning 

 Beskrivna processer och rutiner som omfattar såväl den anslutande verk-

samhetens som stadsarkivets åtaganden. 

 Policydokument för e-arkiv Stockholm 

 Genomförd nyttoanalys med beräkningsunderlag som följs upp av e-

arkivets förvaltningsorganisation 

 Finansierings- och betalmodell som innebär en successiv höjning av den 

andel som utnycklas till full utnyckling år 4. 

 Genomförd utbildning av stadsarkivets personal och berörd personal hos 

anslutande verksamheter samt utbildningsdokumentation 

 

Det nämns sedan att arkivet följer ISO 1472, dvs OAIS modellen. Projektets 

bakomliggande idéer redogörs sedan i form av tre punkter, det skrivs att projektet 

har sin grund i stadens övergripande IT-strategi där e-arkivet främst avses bidra 

till tre punkter, bland annat den som formuleras så här: 

IT ska underlätta tillgång till stadens information och tjänster. Staden innevånare och andra 
intressenter ska enkelt få tillgång till kvalitetssäkrad information och anställda ska ha tillgång 
till en väl fungerande och och samverkande IT-stöd som underlättare och effektiviserar det 
dagliga arbetet61 

 

Det skrivs sedan att i ärendet till kommunstyrelsen beträffande projektet gav 

stadsarkivet uppdraget att genomföra det hela med ett antal punkter som vägled-

ning, projektet ska inrätta ett för staden gemensamt e-arkiv för långtidsbevaring 

av information. Identifiera och ta fram för staden gemensamma informationsstan-

darder, flaggskeppsmodeller, riktlinjer och metadatakataloger. Det skrivs sedan att 

projektet var komplext på det sättet att de vilade på beroenden och integration 

med andra system, det första av sitt slag som skapas i Sverige och även ett att de 

första internationellt. Eftersom man inte har haft något tidigare liknande projekt 

att titta på så beskrivs det så att problemen har varit många, allt ifrån uppfyllande 

av kravspecifikationen till stadens infrastruktur. Det som ej kunde genomföras 

presenteras under att avsnitt kallat restpunkter, dessa beskrivs som följande:  

 

                                                 
61 Stockholms stadsarkiv, Navet Slutrapport s. 3 
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 Produktionssättning i produktionsmiljö av e-arkivet med tillhörande e-

tjänst för sökning och utfående överlämnas till e-arkivets förvaltningsor-

ganisation att genomföra tillsammans med Volvo IT. Kostnaden belastar 

förvaltningsbudgeten.  

 Testning, produktionssättning och leveransgodkännande av karstöktjänst 

som komplement till e-tjänsten överlämnas till nytt projekt för Kartsök att 

genomföra. För genomförande förs 220 tkr till det nya projektet från Pro-

jekt Navet. 

 Fördjupad förstudie inför beslut om upphandling av ett gemensamt ärende- 

och dokumenthanteringssystem för staden överlämnas till nytt projekt att 

genomföra. För genomförande förs 2 204 tkr över till den fördjupade för-

studien från projekt Navet. 

 

Sedan följer en utförlig ekonomisk redovisning av projektets ekonomi, men jag 

bedömer att det är ingenting som behöver redovisas i det här arbetet. Sedan följer 

ett avsnitt kallat mål och avgränsningar, först finns ett antal som dokumentet kal-

lar effektmål – dessa är först att ”bidra till ökat informationsutnyttjande genom 

aktiv informationsförsörjning bestående av enkel tillgång till och möjlighet att 

återanvända information.” samt att öka insyn för medborgare och andra intresse-

rade och minska kostnader genom att minska behoven av andra, mindre och sepa-

rata e-arkiv. Nästa avsnitt heter projektmål och beskriver de mer konkreta målen 

som projektet skulle ha klarat av enligt uppsatt tidsram. Det första delmålet har 

titeln Etablera ett generellt elektroniskt arkiv och har följande punkter 

 

Skapa förutsättningar för stadens verksamhet att ansluta till ett gemensamt e-

arkiv, ur såväl ett tekniskt som verksamhetsorienterat perspektiv. Implementera 

och realisera en lösning för e-arkiv med tjänster för att: 

 

 Administrera e-arkivet. 

 Tillhandahålla en för staden generell sökmöjlighet mot e-arkivet. Navet 

skulle också föreslå lämpliga förvaltningar för anslutning till e-arkivet. 

 E-arkivets funktion skulle verifieras med stöd av två pilotanslutningar till 

e-arkivet. 

 

Följt av Etablera styrmodell och Upprätta anslutningsplan: 

 

 Etablera styrmodell 

 Förvaltningsorganisation, finansieringsmodell och ägarskap för framtagna 

lösningar finns dokumenterade och implementerade. 
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 Anslutningsmetodik för e-arkiv bestående av riktlinjer, regelverk och 

styrmodell för att möjliggöra leveranser från avlämnande system finns do-

kumenterade och implementerade.  

 Upprätta anslutningsplan 

 Beskrivning av anslutningsplan för e-arkiv. 

 

En intressant punkt i slutrapporten är ett avsnitt som berättar om en överaskande 

svårighet att hantera formatet PDF/A, som valts till arkivets standardformat. E-

Arkivet ställer kravet att alla dokument som leveraras ska vara i detta format men 

under pilotförsök visade det sig svårt att generera godkända dokument. En utred-

ning gjordes och det visade sig att såväl applikationerna som skapade PDF/A och 

de applikationer som ska validera dokumentet inte följer standardformatet fullt ut, 

trots att de anger detta i sin dokumentation. Rapporten avsluttar detta avsnitt med 

att konstatera att ”Slutsatsen från projektet är att det är viktigt för Stockholms stad 

att ta ett samlat grepp kring denna fråga, annars riskerar kostnaden springa iväg 

och trovärdigheten för e-arkivet att minska.” 

Under att avsnitt kallat övriga kommenterar finns det en punkt där det besk-

rivs att sammarbetsklimatet mellan SSA och produktleverantören periodvis 

ganska ansträngt – SSA upplevde att det som levererades inte levde upp till krav 

och förväntningar. Vissa kommunikationsproblem relaterat till det störde de ope-

rativa arbetet och det hela ledde till att leverantören ombads byta ut sin projektle-

dare samt öka sin närvaro på SSA.  
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8. Analys 

Syftet med det här avsnittet är att analysera och diskutera det insamlade materialet 

i ljuset av det analysverktyg jag har valt att använda mig av. Det kommer att göras 

så att jag delar upp avsnittet i ett antal delar där varje del representerar en av de 

enheter som OAIS modellen består av:  

 

 Ingest  

 Archival Storage  

 Data Management  

 Administration  

 Preservation Planning  

 Access  

 

Jag går sedan igenom det insamlade materialet och redovisar det som faller under 

varje separat del, detta görs för att jag att sedan ska kunna utreda de tre centrala 

frågeställningarna i mitt arbete.  

8.1 Vad är ett e-arkiv? 

 

Ja vad är ett e-arkiv egentligen? Och vad är som skiljer ett e-arkiv från ett vanligt 

arkiv, både i frågor om det rent praktiska arbetet och den rent teoretiska grunden 

som verksamheten vilar på. Går det att i dagens läge formulera en klar definition 

på vad ett e-arkiv är för något? Tidigare i arbetet så presenterar jag min stånd-

punkt att arkiven i Sverige vilar på fyra grunder, offentlighet, proveniens, beva-

ring och gallring. Jag lägger även fram påståendet att det inte finns något arkivteo-

retisk skillnad på traditionella pappersdokument och elektroniska dokument. Jag 

hoppas kunna finna stöd för detta när jag under den här frågeställningar använder 

materialet samt mina egna tankar och funderingar till att presentera ett förslag till 

en definition på begreppet e-arkiv.  

 

8.2 Hur fungerar OAIS modellen när den implementeras praktiskt i ett 

e-arkivsprojekt?  
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OAIS modellen presenteras tidigare och utgör en viktig del av det här arbetet. De 

koncept och modeller som presenteras i OAIS ligger till grund för det e-

arkivsprojekt som jag gjort min fallstudie på och jag bedömer att frågan om hur 

det har gått att praktiskt implementera modellen är av stort intresse. Speciellt då 

den enligt rapporten från Riksarkivet aktivt används av myndigheter i Sverige:  

Arbetsgruppen kan emellertid utfrån genomfört arbete konstatera att OAIS-modellen eller va-
rianter av den används vid implementeringar av e-arkivlösningar hos myndigheter i Sverige. 
Vidare kan arbetsgruppen konstatera att OAIS-modellen ligger i linje med det antagande som 
gjordes inledningsvis i rapporten beträffande begreppet e-arkiv.62 

8.3 Vilka tankar och planer finns det för långtidsbevarande av digitalt 

material i det undersökta e-arkivsprojektet?  

 

Den här frågeställningen är en stor del av varför jag valde att inrikta mitt arbete 

till den elektroniska biten av arkivverksamheten. Detta då jag har ett stort person-

ligt intresse av de frågor som kan uppstå när man ska närma sig uppgiften att be-

vara digital information till framtiden. Det blev således naturligt att ta med en 

sådan frågeställning i en fallstudie som undersöker ett genomfört e-arkivsprojekt – 

jag bedömer även att frågan är högaktuell på grund av den situation vi idag har. I 

Utflykter i glömskans landskap står det att läsa att vi som civilisation producerar 

mer information idag än någonsin förr i historien, ett talade exempel är att en 

svensk myndighet (i det här fallet riksförsäkringsverket) producerar cirka 11 000 

akter, eller 220 hyllmeter med handlingar – per dag.63 För att sedan göra det hela 

ännu mer intressant så handlar det inte enbart om att lagra all denna information 

på ett säkert och hållbart sätt – även om bara det är en kolossal utmaning i sig. 

Den ovan nämnda texten tar även upp det faktum att vi även står inför problemet 

med tillgänglighet och användbarhet: ”Men information ska inte bara lagras, utan 

också läsas och tolkas. Digital information är oanvändbar utan rätt teknisk utrust-

ning.”64 

Ett exempel utifrån mina egna tankar som jag anser intressant är frågan om vi, 

exempelvis femtio år in i framtiden överhuvudtaget kommer att använda oss av de 

operativsystem vi idag använder? Kommer vi exempelvis att använda oss av 

Windows om femtio år? Antagligen inte, och all denna dokumentation och mjuk-

vara som bygger på Windows plattformen, vad kommer hända med den? Under 

denna frågeställning hoppas jag kunna utröna vilka tankar och strategier som finns 

för långtidsbevaring hos e-arkivet.  

 

                                                 
62 Jarborn, Elisabeth & Gäfvert, Thomas (2008)  Rapport angående elektroniska arkiv s. 11 
63 Ilshammar, Lars & Ola Larsmo (2005), 404: Utflykter i glömskans landskap s. 68 
64 Ilshammar, Lars & Ola Larsmo (2005), 404: Utflykter i glömskans landskap s. 69 
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Ingest  

Den kravspecifikation som jag tagit del av visar på att man varit angelägen och 

sett värde i att följa OAIS modellen. Begreppet SIP för att förklara det mottagna 

informationspaketet används flitigt där den första punkten som nämns i listan på 

krav specifikt säger att systemlösningen ska ska kunna ta emot informationspaket 

som de står beskrivna i OAIS. Vidare så står det med i listan att de ska finnas 

funktioner för att systemet ska kunna skapa en AIP från innehållet i en SIP enligt 

den överenskommelse som finns mellan arkivet och producenterna (en så kallad 

Submission Agreement). Som kan ses i avsnittet ovan där kravspecifikation redo-

visas så är kraven angående mottagningen av SIP synnerligen uttömmande. 

 

Archival Storage  

Kravspecifikationen innehåller jämförelsevis lite krav och information för själva 

lagringen av arkivmaterialet. Begreppet AIP nämns endast i krav relaterade till 

mottagning och utlämning, medan jag uppfattar att krav beträffande själva lag-

ringen lyser med sin frånvaro. Det står dock uttryckligen i avropsunderlaget att 

det ”… elektroniska arkivet ska implementeras på så sätt att det ska kunna arkiv-

lägga, långtidsbevara och tillgängliggöra digitaliserade ärenden och handlingar.” 

Arkivet ska kunna lämna garanti att informationen som tas om hand om hålls till-

förlitlig, användbar, äkta och fullständig. 

 

Administration  

Det fastställs i kravspecifikationen att det ska finnas en applikation för arkivadmi-

nistration och arkivvård – det skrivs även att denna ska vara byggt att vara an-

passningsbar på så sätt att den först ska kunna byggas upp för att spegla det sy-

stem som gäller vid start, men även ha stöd för förändringar som kan ska över tid. 

Det finns även ett krav att det ska gå att definiera gallringsregler genom applikat-

ionen. Enligt CCSDS 650.0-B-1 är en viktigt funktion hos administrationsdelen 

att skapa och upprätthålla den så kallade ”submission agreement.” det avtal som 

finns mellan arkivet och producenter om hur det inkommande materialet ska se ut. 

Detta finns utförligt beskrivet i avropsunderlaget – exempel på vad överenskom-

melsen ska reglera är vilka leveranspaket som får förekomma, vad SIP paketen 

ska innehålla, när och hur materialet ska bevaras och eventuellt gallras och hur det 

inkommande materialet ska valideras.  

 

Data Management 

När det gäller kravspecifikationen så faller mycket av de funktioner som tillhör 

data managment under den applikation som presenterats ovan under Administrat-

ion. Utvalda funktioner som beskrivs är exempelvis: 
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 Det ska gå att navigera i en trädstruktur visualiserad som informationsre-

dovisningsstrukturen. 

 Det ska gå att tillåta definitioner av nya metadata . 

 Det ska gå att klassa metadata som obligatoriskt, även för egendefinierade 

metadata  

 

En del av Data Management som beskrivs i OAIS modellen är funktionen att 

skapa olika slags rapporter. Exempel på rapporter som bör kunna skapas är enligt 

CCSDS 650.0-B-1 är olika former av statistik om arkivets innehåll och användar-

undersökningar.65 Och just skapandet av rapporter finns det utförliga krav på i 

kravspecifikationen. Det står bland annat att applikationen ska ha funktioner att 

skriva ut rapporter, statistik och sammanställningar i god layout.  Samt att det ska 

gå att sammanställa information om systemets tillväxt, systemets användning och 

de fel som brukare stöter på. 

I avropsunderlaget står det att ett bidrag till att utfylla den IT-strategi som 

Stockholms stad har är att erbjuda standardiserade krav för stadens informations-

förvaltning. När det gäller metadata och därav också en väl fungerande metadata-

hantering  

 

Preservation Planning  

Avropsunderlaget tar upp att den alltmer ökande användningen av digitala tjäns-

ter, som med stor sannolikhet bara kommer att öka i framtiden, kommer att utgöra 

en stor belastning på de system som finns och den alltmer växande mängden digi-

tal information ökar risken för att information förvanskas. Det pekar på en väx-

ande nödvändighet av en central, standardiserad lagringstjänst. Avropsunderlaget 

kopplar även direkt till OAIS modellen och Digital Preservation funktionen. Ex-

empel som enligt dokumentet ingår i funktionen är att följa och bevaka den tek-

niska utveckingen med fokus på både mjuk- och hårdvarusidan och ta fram mi-

grations-och konverteringsplaner. 

Jag anser att det i kravspecifikationen finns en avsaknad av krav relaterade till 

just långtidsbevaring, vad som finns är ett litet avsnitt som behandlar säkerhetsko-

piering och backup, men detta utvecklas inte avsevärt. Slutrapporten pekar även 

på ett potentiellt problem relaterat till det standardformat som arkivet ska an-

vända. Arkivet har valt PDF/A som sitt standardformat för arkivhandlingar och 

kräver att inkommande dokument har detta format redan när det skickas till arki-

vet. Dock har det visat sig att både applikationer som genererar och validerar for-

matet inte alltid själva håller sig till standarden. Det gjorde systemets pilottester 

till ett frustrerande åtagande. 

 

                                                 
65 CCSDS 650.0-B-1 s. 4-10 
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Access  

Precis som i fallet med Ingest och dess relation till OAIS begreppet SIP så an-

vänds DIP flitigt för att kravställa hur systemet bör hantera utlämning av material. 

Det finns även utförligt beskrivit vilka sökfunktioner som bör finnas och hur dessa 

ska kunna söka. Exempelvis: 

 

 Det ska gå att söka information genom specifika sökbegrepp 

 Ett verksamhetssystem ska kunna söka efter information som ett annat 

verksamhetssystem har leveraterat. 

 Sökresultat ska kunna styras av saker som behörighet (relaterat till säker-

het) och informationsklassning. 

 Det ska gå och lägga till villkor till sökningar, exempelvis ”och”, ”eller”, 

”större än”, ”mindre än”. 

 

Systemet ska även kunna meddela en användare om det skett något fel, och vad 

som blivit fel i fall där en konsument försöker söka eller hämta material. 

I avropsunderlaget finns det specificerat att ett uttalat syfte med arkivet är att 

säkra tillgång till tillförlitlig information för stadens medborgare, att kunna ”... 

kommunicera via olika kanaler och enkelt få insyn över sitt engagemang i sta-

den.” 
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9. Slutdiskussion 

Syftet med det här avsnittet är att med hjälp av det insamlade materialet, analysen, 

litteratur och mina egna tankar reda ut mina tre frågeställningar och komma till 

slutsatser som uppfyller arbetets problemformulering och syfte.  

9.1 Vad är ett e-arkiv? Vikten av bevarandeperspektivet 

 

Jag upplever att frågan om vad ett e-arkiv är kan besvarar ganska enkelt. Arkiv-

teoretiskt ser jag ingen större skillnad på mer traditionella informationsbärare och 

digitala dokument. Med detta som grund kan man kort och gott säga att ett e-arkiv 

är ett arkiv precis som alla andra, bara att det hanterar handlingar av en specifice-

rad typ. När det kommer till det praktiska arbetet och arkivets fysiska finns det 

dock naturligtvis skillnader. En av dessa som stod ut under arbetets gång vad den 

plötsliga nödvändigheten av externa leverantörer som ofta styrs av kommersiella 

intressen. I rapport från riksarkivet står det att läsa att arbetsgruppen bakom rap-

porten ser en risk beträffande just kommunikation mellan leverantör och myndig-

het. Ibland saknas bevarandeperspektivet66. Mina egna tankar kring det här är att 

det är ganska naturligt, utvecklare och leverantörer som styrs av kommersiella 

intressen kommer alltid att primärt vara intresserad av idag och imorgon, inte i hur 

det ser ut om femtio eller hundra år. Dessa tankar besannas till en viss del i den 

slutrapport jag tagit del av från projektet Navet. Arbetet stördes av kommunikat-

ionsproblem där leverantören inte levde upp till kvalitet och leveranser. Jag drar 

därmed slutsatsen att ordentlig kravställning med konkreta och väl definierade 

krav för e-arkivssystem, med tyngdpunkt på just långtidsbevaring är viktigt. 

Mitt konkreta svar på frågeställningen blir följande: frågan om vad som är ett 

e-arkiv handlar inte så mycket om att formulera en definition på en helt ny typ av 

arkiv. Utan att säkra att de redan existerande definitionerna och principerna fortfa-

rande följs. Ett e-arkiv är arkivteoretiskt sätt ett traditionellt arkiv, som hanterar en 

relativ ny typ av dokument. I mitt teorikapitel presenterar jag fyra punkter som jag 

bedömer att svenska arkiv traditionellt har som sina grundpelare. 

 

 Offentlighet 

                                                 
66 Jarborn, Elisabeth & Gäfvert, Thomas (2008)  Rapport angående elektroniska arkiv s. 13 
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 Proveniens 

 Bevaring  

 Gallring 

 

Alla dessa punkter återfinns i det insamlade material jag har arbetet med från 

Stockholm E-arkiv. När jag började intressera mig för de frågor som kan uppstå i 

en digital arkivmiljö tycktes speciellt proveniensprincipen bli problematisk. Prin-

cipen beskrivs i Arkivteori som att handlingar måste ses i sin ursprungliga kon-

text, en handlings ursprung är en del av dess värde vilket gör det nödvändigt att 

bevara den ursprungliga ordningen67. Efter att tagit del av mitt insamlade material 

och skapat mig en förståelse för OAIS modellen så blir det dock inte längre lika 

märkligt för mig. I mitt insamlade material finns det krav och formuleringar som 

pekar på vikten att bevara ursprunget även i det digitala. Ett exempel är i kravspe-

cifikationen det står att det måsta gå att komplementera redan arkiverade ärenden 

samtidigt som det ursprungliga ärendet är intakt. 

9.2 Hur fungerar OAIS modellen när den implementeras praktiskt I ett 

e-arkivsprojekt?  

 

Mitt övergripande intryck när det gäller synen på OAIS i det material jag tagit del 

av, är att det speglar det som sägs i riksarkivets rapport – arbetsgruppen kan kon-

statera att OAIS i stor del används som standard när myndigheter söker e-

arkivslösningar68. I materialet jag tagit del av behandlas OAIS modellen nästan 

som självklarhet och modellens samtliga delar och koncept finns med. Mest ta-

lande för detta är kanske det simpla faktum att det första kravet i kravspecifikat-

ionen kort och gott lyder: ”Systemlösnigen ska följa OAIS-modellen” 

Enligt slutrapporten så påbörjades projekted 2008 och avslutades 2010 med 

det utryckta målet att leverera en fungerande e-arkivslösning baserat på OAIS, 

samtidigt som en av de slutförda projektets viktigaste leveranser är just det funge-

rande E-Arkiv Stockholm, av vilket man kan dra slutsatsen att modellen har fun-

gerat som en grund att bygga systemet på. Analysavsnittet visar att de koncept 

som introduceras av OAIS är alla där, ofta på ett väldigt utförligt och specifikt 

sätt. Då OAIS nu ligger till grund för ett fungerande e-arkiv på en så central in-

stitution som Stockholms Stads Arkiv, och att modellen uppenbarligen erbjuder 

allt för att få en elektronisk arkivverksamhet att fungera ser jag det som troligt att 

OAIS kommer att vara standard för uppbyggandet av e-arkivslösningar i Sverige. 

                                                 
67 Gränström, C. m.fl. (1995), Arkivvetenskap s. 14 
68 Jarborn, Elisabeth & Gäfvert, Thomas (2008)  Rapport angående elektroniska arkiv s. 15 



 44 

9.3 Vilka tankar och planer finns det för långtidsbevaring av digitalt 

material i det undersökta e-arkivsprojektet?  

 

De tankar och planer som finns i dokumentet angående långtidsbevaring av 

materialet går helt i linje med det som återfinns i OASIS modellen, mer specifikt 

Digital Preservartion funktionen. Det som jag uppfattar som de två riktigt kon-

kreta planerna för att säkerställa att arkivets material kommer att vara tillgängligt 

även i framtiden är att ha ett väl fungerande backupsystem samtidigt som det ska 

tas fram planer för migration och konvertering. Texten Requirements for Digital 

Preservation Systems: A Bottom-Up Approach pekar just på migration och kopie-

ring som två av de mest grundläggande strategierna vi idag har för att bevara digi-

tal information. Då man kan genom detta undvika att förlora information i sådana 

saker som fallerande hårdvara. 69 Genom välfungerande planer för migration och 

konvertering, samt att man följer den tekniska utvecklingen bör man även kunna 

undvika att förlora information på grund av föråldrad hård- och mjukvara.  

Texten ovan pekar även på ett annat hot som jag anser relevant att ta med. Det 

som författarna kallar för ”Organizational Failure.” Strategierna ovan fungerar 

endast om det finns en välfungerande organisation med både kompetenta anställda 

och de nödvändiga ekonomiska medlen att bedriva verksamheten.70 Jag ser per-

sonligen det som viktigt att tänka på att detta gäller inte endast arkivorganisation-

en i sig, utan även de som utvecklar och levererar systemen som används. Någon-

ting som jag saknar i bland annat kravspecifikationen är således kravet på syste-

mets leverantörsoberoende.  

Jag bedömer dock att dokumenten visar en förståelse och medvetenhet för de 

utmaningar som både finns just nu och kan komma i framtiden. 

9.4 Avslutande tankar 

 

Jag upplever att jag genom det här arbetet har lyckats skapa mig en bild av vad ett 

E-Arkiv faktiskt är och vad som krävs för att bygga upp och driva en fungerande 

verksamhet för arkivering av digital information. Jag bedömer även att jag genom 

det material jag tagit del av, främst den rapport ifrån riksarkivet samt dokumenten 

ifrån Stockholms stadsarkiv kan konstatera att OAIS-modellen ofta ligger till 

grund för myndigheters sökande efter e-arkivslösningar. Samt att denna modell 

nu, genom E-arkiv Stockholm är en beprövad referensmodell för uppbyggandet av 

en systemlösning för arkivering av digital information. Jag sammanfattar slutligen 

det jag upptäckt genom det här arbetet med följande punkter: 

 

                                                 
69 (2005) Requirements for Digital Preservation Systems: A Bottom-Up Approach 
70 (2005) Requirements for Digital Preservation Systems: A Bottom-Up Approach 
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 Vad är ett E-Arkiv? Jag bedömer att svensk arkivteori är robust nog att den kla-

rar av övergången till nya media. Att närma sig arkivverksamhet som focuserar 

på elektroniska dokument bär göras enligt samma, väl beprövade principer om 

offentlighet, proveniens, bevaring och gallring. En rekommendation är att man 

lägger extra fokus på bevaring, speciellt i kontakt med leverantörer av system 

och formulering av kravspecifikationer så att denna aspekt upphålls. 

 OAIS-modellen och E-Arkiv Stockholm. E-Arkiv Stockholm följer OAIS-modellen, 

och av dokumenten jag har tagit del av bedömer jag att modellen har utgjort en 

väl fungerande grund för att planera och bygga upp en fungerande verksamhet 

för arkivering av digitala handlingar. 

 Tankar och planer för digital långtidsbevaring upplever jag som en aning diffusa, 

där man väljer att helt förlita sig på OAIS och de rekommendationer som finns 

där. Men samtidigt bedömer jag att dessa rekommendationer är robusta nog att 

säkerställa informations fortsatta existens. Främst genom att bygga upp planer 

för migration och konvertering, samt noga följa den tekniska utvecklingen. 

9.5 Vidare forskning 

 

Det centrala temat i mitt arbete har varit begreppet e-arkiv och långtidsbevaring 

av digital information, de problem som kan komma att uppstå, och de lösningar 

som man kan tänka sig. Området är både tacksamt och viktigt att forska på då det 

finns ingenting som tyder på att användning av digitala dokument och handlingar 

kommer att saktas ner, utan istället öka, det är därmed min personaliga åsikt att 

det är viktigt att forska vidare på det här ämnet. Möjliga frågeställningar att ut-

forska skulle kunna vara: 

 

 Det tekniska åldrandet. Hur står sig den teknik vi har idag i ett längre perspektiv? 

Kan ett hot mot framtid bevaring av det vi producerar idag vara att vår teknik är 

ostabil i ett längre tidsperspektiv? 

 Fallstudier på fler e-arkiv, hur gör man egentligen i praktiken och vilka tankar har 

man på det långsiktiga bevarandet? Finns det en skillnad på arkivorganisationers 

och leverantörers syn på hur långt tid som information ska kunna bevaras? 

 Proveniens i en digital tidsålder. Vad betyder proveniensprincipen i en digital ar-

kivmiljö? 
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10. Sammanfattning 

Det här arbetet har sin bakgrund i ett personligt intresse jag har I frågan om arki-

vering av elektroniskt material, då främst ur ett bevarandeperspektiv. Utifrån detta 

intresse bestämda jag mig för att utföra en fallstudie på ett redan existerande e-

arkivsprojekt för att se hur det ligger till och fungerar ute i verkligheten. Med 

detta som grund formulerade jag mitt syfte som kan sammanfattas som att jag dels 

var intresserad av att rent generellt utreda vad ett e-arkiv faktiskt är, och vad som 

skiljer ett sådant från ett traditionellt arkiv, både ifrån ett arkivteoretiskt och rent 

praktiskt synsätt. Den andra delen formulerades för att mer konkret undersöka e-

arkivsprojektet där jag var intresserad av hur en implementering av den så kallade 

OAIS modellen fungerade i praktiken, samt vilka tankar och planer man har för 

att säkra digital långtidsbevaring. 

Under min kontakt med Stockholms Stadsarkiv som bedrev det projekt jag var 

intresserad av betonades att projektet generarat en rik mängd dokument och rap-

porter. Jag väljer ut tre (Kravspecifikationen, Avropsunderlaget och Slutraporten) 

och bestämer mig för att göra en dokumentstudie. Jag resonerar så att dessa do-

kument kommer direkt från verkligheten och är inte skapade primärt i forsknings-

syfte, vilket gör de intressanta och kan ge den konkreta bild jag behöver för att 

besvara mina frågeställningar. Min teoretiska utgångspunkt fastställer jag att från 

mitt perspektiv finns det ingen större skillnad mellan elektroniska och traditionella 

handlingar, arkivteoretiskt sätt, och samma principer som styrt svenska arkiv hit-

tills bör kunna styra även eletroniska arkiv. Jag presenterar sedan den så kallade 

OAIS-modellen, en referensmodell för hur man kan bygga upp en fungerande 

arkivverksamhet med focus på det digitala. Det analysverktyg jag sedan presente-

ras grundar sig på modellens sex olika delar och hur väl det undersökta e-arkivet 

stämmer överens med dessa. 

Dokumenten och den efterkommande analysen visar att projektet är väl för-

ankrat i OAIS och hela kravspecifikationen bygger på denna, man är väl med-

veten om modellens olika delar och koncept – vilket inkluderar saker som mot-

tagning och utlämning av information, administration och bevaringsplanering. I 

den slutliga diskussionen presenterar jag svar på mina tre frågeställningar baserat 

på det jag lärt mig under arbetets gång. Jag konstaterar att ett e-arkiv är precis det 

som arkiv alltid har varit, och utmaningen blir att hålla samma principer vid liv i 

en ny miljö. Detta gäller speciellt bevarandet, då digital information är av en an-
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nan natur än det som arkiv traditionellt arbetat med att bevara. Jag bedömer uti-

från materialet att OAIS fungerar väl för att implementera ett e-arkivsprojekt, uti-

från dokumenten jag har tagit del av får man intrycket av att modellen nästan är 

en självklarhet. Slutligen diskuterar jag frågan om digitalt bevarande och konsta-

terar att det finns en medvetenhet om de utmaningar som finns och kan komma. 



 48 

11. Käll- och litteraturförteckning 

Otryckt material 

 

Stockholms stadsarkiv, Avropsunderlag Navet E-Arkiv. DNR: 2.8.1-8306/08 

2008-05-20 

 

Stockholms stadsarkiv, Begreppsmodell (e-arkiv). DNR: 2.8.1-8306/08 2008-05-

21 

 

Stockholms stadsarkiv, Kravspecifikation (e-arkiv): beställning av digitalt lång-

tidsarkiv (e-arkiv). 

 

Stockholms stadsarkiv, Navet Slutrapport. DNR: 9-7389/08  

Tryckt material 

 

Arkivlag (1990:782). 

 

Bantin, Philip C. (odat., ca 1999), “Strategies for Managing Electronic Records: A 

New Archival Paradigm? An Affirmation of Our Archival Traditions?” 

 

CCSDS 650.0-B-1: Reference Model for an Open Archival Information System 

(OAIS). Blue Book. Issue 1. January 2002 

 

Deegan, Marilyn & Tanner, Simon (2002). Digital futures: strategies for the in-

formation age. London: Library Association Publ. 

 

D.S.H. Rosenthal, T. Robertson, T. Lipkis, V. Reich & S. Morabito (2005) Re-

quirements for Digital Preservation Systems: A Bottom-Up Approach, D-Lib 

Magazine, Volume 11, Number 11 

 

Ilshammar, Lars & Ola Larsmo (2005), 404: Utflykter i glömskans landskap. 

Stockholm: Atlas. 

 



 49 

International Council on Archives (2005), Electronic Records: A Workbook for 

Archivists. Paris: ICA 

 

Jarborn, Elisabeth & Gäfvert, Thomas (2008)  Rapport angående elektroniska 

arkiv (e-arkiv), bevarandeexemplar och system för bevarande – bevarande av 

elektroniska handlingar hos myndighet. 

 

Merriam, Sharan B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitte-

ratur 

 

RA-FS 2009:1 och RA-FS 2009:2: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om 

elektroniska handlingar 

 

Repstad, Pål (2007). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 

4., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Su-Shing Chen (2001) The Paradox of Digital Preservation, University of Mis-

souri-Columbia 

 

Ulfsparre, Anna Christina (red.) (1995). Arkivvetenskap. Lund: Studentlitteratur 

 

 

 

 


