
 

 

 

 

 

E-arkivering hos stadsarkiv 

Mellanarkivslösning i sitt sammanhang 
 

 

 

 

Annika Sjöberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för ABM 

Uppsatser inom arkivvetenskap ISSN 1651-6087 

Masteruppsats, 30 högskolepoäng, 2014, nr 130 



 2 

Författare/Author 
Annika Sjöberg 

Svensk titel 
E-arkivering hos stadsarkiv. Mellanarkivslösning i sitt sammanhang 

English Title 
Digital city archives. Using a transfer archive solution. 

Handledare/Supervisor 
Isto Huvila 

Abstract 
Digital preservation is a relatively new subject to Swedish archives. Alhough computers have been used for a 
long time, preservation has been made on paper and stored on shelves. These days a lot of cities in Sweden have 
investigated how to best secure the digital information for the future through electronic archiving, e-archives. 
One option is to hand in the information as soon as possible, but to let the producer keep the information owner-
ship yet some time. The idea is to let the producers of the information answer questions and hand out material, 
since they are more competent on their field. This thesis analyzes how five different cities have organized the 
submission of information. I have used archiving models and interviews. For comparison the cities creating their 
e-archives have been set against Stockholm. There archive has been up and running for some time. The conclu-
sion is that the solution using a transfer archive could be useful, if the material has got a lot of secrecy and one 
needs specific knowledge to handle the questions. 
The theoretical framework has been the life cycle model versus the records continuum model. Swedish city ar-
chives embrace the continuum approach early in the creation of the information, but the archivists believe in the 
life cycle model where all long term preservation comes to the point where no further changes can be done, to 
protect the authenticity of the information. 
Two years master’s thesis in Archive, Library and Museum studies. Archival science. 

Ämnesord 
E-arkiv, elektronisk information, format, mellanarkiv, informationsägarskap, Life cycle model, Records conti-
nuum model. 

Key words 
Digital Archive, Long-term Preservation, Information Ownership, Life cycle model, Records continuum model. 

 



 3 

Innehållsförteckning 

Inledning .............................................................................................. 4 

Syfte och frågeställningar ................................................................... 6 

Material och metod ............................................................................. 7 

Grundad teori som analysmetod .......................................................................... 8 

Teoretiska modeller för arkivering .................................................. 11 

Inledning ............................................................................................................ 11 
Life cycle model – Livscykelmodellen ..................................................................... 11 
Records continuum - Den sammanhängande informationsmodellen ........................ 13 

Bakgrund ............................................................................................ 18 

E-arkiv ................................................................................................................ 18 

Rikstäckande politiska visioner för e-arkiv ....................................................... 19 

Riksarkivets riktlinjer ......................................................................................... 20 

OAIS .................................................................................................................. 21 

Tidigare forskning om digitalt bevarande ...................................... 24 

Öppenhet, nytta och anslutningsplaner .............................................................. 24 

Digitalt långtidsbevarande, mellanarkiv och e-arkiv i Sverige .......................... 26 

En internationell syn på långtidsbevarande ....................................................... 29 

Fyra förstudier om e-arkiv ............................................................... 35 

Uppsala............................................................................................................... 35 

Linköping ........................................................................................................... 36 

Eskilstuna, Enköping, Strängnäs (EES) ............................................................. 37 

Stockholm .......................................................................................................... 38 

Analys ............................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Öppenhet och nytta ............................................................................................ 40 

Anslutningsplaner .............................................................................................. 43 

Mellanarkivslösning ........................................................................................... 46 

Slutdiskussion .................................................................................... 55 

Öppenhet och nytta ............................................................................................ 55 

Anslutningsplaner .............................................................................................. 57 

Mellanarkiv ........................................................................................................ 58 

Avslutande reflektioner ...................................................................................... 59 
Fortsatt forskning ...................................................................................................... 60 

Sammanfattning ................................................................................ 61 

Käll- och litteraturförteckning ........................................................ 62 

Källor till illustrationer....................................................................................... 66 

Bilaga 1 Frågeunderlag, stadsarkiven utom Stockholm ............... 68 

Bilaga 2 Frågeunderlag, Stockholm ................................................ 69 



 4 

Inledning 

Vi är mitt i det som ibland kallas e-samhället. Sveriges kommuner och lands-

ting(SKL) tar upp företeelsen i sin informationsskrift ”Strategi för eSamhället”. I 

och med att informationsteknik (IT) används till allt fler funktioner i samhället 

måste arkivmyndigheter tänka strategiskt och handla långsiktigt för att möta all-

mänhetens krav på vad som ska finnas tillgängligt och läsbart även i framtiden.1 

Ett arkiv skulle kunna gå från att vara en sista förvaring av konkreta handling-

ar och föremål till att bli en dynamisk, virtuell plats i ständig utveckling. Det stäl-

ler höga krav på autenticitet och spårbarhet. Stadsarkivens tankar kring det digi-

tala materialet blir avgörande för hur framtida generationer kommer att se bevarat 

material. Bevarandet har varit ett krav redan tidigare. Verksamheterna har behövt 

tänka på allt från på vilket papper informationen skrivs ut till vilken toner som 

används i skrivaren, för att beständigheten ska bli som bäst.2 Nu behöver alla in-

blandade omfamna den nya teknikens möjligheter, vara medvetna om dess risker 

och överföra beständighetstänkandet till att gälla även det material som skapats i 

datorerna. Riksarkivet förordar en så tidig inlämning av materialet som möjligt.3 

Anledningen är det digitala materialets relativt korta livslängd. 

Ändå har många stadsarkiv och kommuner inte börjat utveckla arkivlösningar 

för att ta hand om det elektroniska materialet förrän helt nyligen. För att lyckas 

fullt ut med hanteringen av elektroniskt material kommer det att behövas fler 

samarbeten mellan olika myndigheter och arkiv. En väg till ökat samarbete skulle 

kunna vara en mellanarkivslösning, där myndigheterna säkrar informationen hos 

stadsarkiven, men behåller ansvaret för frågor och utlämnande. Sveriges kommu-

ner och landsting talar även om samarbeten på internationell nivå. Redan när in-

formationen skapas är det bra om man tänker på att kunna spara det i beständiga 

format.4 Därför går utvecklingen av e-arkiv hand i hand med utvecklandet av e-

förvaltningen. 

Att bevara all den mångfald av format som finns på marknaden är en utma-

ning för arkiven. En konvertering till ett beständigt och enhetligt format skulle 

vara den bästa lösningen. Definitionen av vad som räknas som autentiskt kan 

också komma att omformuleras. Arkivarien Hanna Johansson menar att origina-

lets aura har falnat till förmån för kopian. Det gäller till exempel musikfiler och 

                                                 
1 Sveriges Kommuner och Landsting (2011). Strategi för e-Samhället, s. 10. 
2 Intervju med Sven Jonsson och Sara Håkansson, Uppsala stadsarkiv, 2014-02-28. 
3 Riksarkivet (2009). RA-FS 2009:2, kap. 1. 
4 Sveriges Kommuner och Landsting (2011). Strategi för e-Samhället, s. 10. 
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foton. Vem bryr sig om vilken version av musikstycket eller bilden som var först, 

menar hon.5 Dokument i elektronisk form har funnits sedan 1970-talet och mäng-

den material som produceras digitalt ökar varje år och den digitala informationen 

behöver vara läsbar även om 50 år. Problematiken tas upp i boken Long-Term 

Preservation of Digital Documents. Principles and Practices.6 Författarna pekar 

på det mest grundläggande för all hantering av elektronisk media, nämligen att 

den digitala informationen inte går att läsa med blotta ögat. Vi behöver någonting 

som tolkar innehållet åt oss, en mjukvara och en hårdvara. Problemet menar man 

är att all datautrustning blir föråldrad snabbare än annat material. Redan 1979 

summerade deltagarna i en konferens i Michigan, att synen på arkivmaterial skulle 

komma att behöva anpassas till den nya digitala miljön. Speciellt oroade sig del-

tagarna för den elektroniska informationens åldrande och bevarande.7 Det finns 

redan idag metoder för bevarande som ser till att material kan bevaras i tid. Min 

undersökning utreder en av dem, mellanarkivslösningen.8 

                                                 
5 Johansson, Hanna (2009). ”Omgivningens krav på e-arkiv enligt OAIS”, s. 47. 
6 Borghoff, Uwe M. m.fl. (2000) Long-Term Preservation of Digital Documents. Förordet, s. VII. 
7 Henry, Linda J. (1998). ”Schellenberg in Cyberspace”, s. 311. 
8 Jag vill rikta ett varmt tack till min handledare, Isto Huvila, för en trevlig och kunnig handledning, samt till 

den vetenskapliga ledaren på SALT (forum for Advanced Studies in Arts, Languages and Theology), 

Lena Roos, för hennes outtröttliga stöd och kompetenta synpunkter. Jag vill också tacka mina kunniga infor-

manter, som genom sina stora kunskaper bidragit till att göra den här studien möjlig. 
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Syfte och frågeställningar 

 

En allt större andel dokument skapas i ett elektroniskt format. Att också kunna 

bevara materialet digitalt borde bli en framtidslösning. Idag kan man inte lång-

tidsbevara informationen elektroniskt, utan att först konvertera den till ett leveran-

törsoberoende format. Konverteringen innebär en kostnad för verksamheterna och 

de höga kostnaderna kan innebära att vi kommer att se en analog arkivering under 

en lång tid framöver.9 Målet blir att hitta hållbara lösningar för det långsiktiga 

bevarandet. 

Uppsatsens syfte är att studera hur sex olika kommuner (Uppsala, Linköping, 

Eskilstuna, Enköping, Strängnäs och Stockholm) har valt väg när det gäller 

e-arkiv och en lösning som här kallas mellanarkiv, men också att se hur det relate-

rar till synen på öppenhet och nytta. 

 

Frågeställningar: 

1. Hur ser stadsarkiven på öppenheten och nyttan av ett e-arkiv? 

2. Hur ser stadsarkiven på inlämnandet av material, anslutningen, till 

e-arkivet? 

3. Vilka likheter och skillnader finns i de olika kommunernas sätt att se på en 

mellanarkivslösning? 

 

I framtagningen av de e-arkiv som är i vardande idag märks två olika lösningar för 

inlämnandet av information. Det ena är ett tidigt inlämnande av material, som 

innebär att verksamheterna konverterar och flyttar informationen till det gemen-

samma kommunarkivet men bibehåller ansvaret, ett så kallat mellanarkiv. Efter en 

bestämd tid övergår sedan ansvaret till arkivet, som då också övertar eventuella 

sekretesser. Det andra är att överlämna informationen och ansvaret på en och 

samma gång, men senare, så som det fungerar i analoga arkiv idag. 

E-arkivsfrågan omfattar också områden som teknik, organisation och resurs-

fördelning. Jag återkommer till hur de olika delarna hänger ihop och var mellan-

arkivslösningen kommer in. Till min hjälp har jag tagit olika modeller för att ut-

röna vilka olika aspekter av e-arkivering som anses som viktiga för att lyckas med 

den och för att förstå informationens inbördes samband. 

                                                 
9 Intervju med Sven Jonsson och Sara Håkansson, Uppsala stadsarkiv, 2014-02-28. 
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Material och metod 

För att undersöka likheter och skillnader i olika kommuners syn på e-arkivering 

inledde jag med att studera fyra stadsarkiv och genomföra intervjuer med arkiva-

rierna på respektive stadsarkiv. Valda kommuner är Uppsala, Linköping, 

Eskilstuna-Enköping-Strängnäs (EES, ett samarbete med gemensam förstudie) 

och Stockholm.  

Urvalet av kommuner har gjorts med utgångspunkt från flera faktorer. För att 

studien inte ska bli alltför omfattande har jag koncentrerat mig på kommuner i 

mellansverige. För mig var det också viktigt att kommunerna hade tänkt igenom 

sin strategi på ett sätt som gick att analysera och att de hade en bra förstudie. Det 

var också av betydelse att kommunerna var av jämförbar storlek. Min andra 

forskningsfråga om verksamheternas inlämnande påverkas av hur många verk-

samheter som finns. Exempel på en kommun som valts bort är Ale kommun, som 

liksom Stockholms stad redan har ett fungerande e-arkiv, men i en liten skala.10 

Eftersom e-arkiv som fenomen är nytt och inte så väl utprövat finns det lite 

material i ämnet. Som en del i processen att skapa e-arkiv utredde varje kommun 

förutsättningarna för ett införande i en förstudie. Där går arkiven igenom de olika 

delar som måste tas i beaktande för att projektet ska kunna bli verklighet. Jag gick 

därför igenom de förstudier som fanns och analyserade dem. De kommuner som 

är i startgroparna för att införa e-arkiv har olika ingångsvinklar, men alla utgår 

från den generella förstudien om e-arkiv och e-diarium som Riksarkivet genom-

förde 2011.11 

De valda kommunernas förstudier ligger till grund för undersökningen, men 

kompletteras också med intervjuer med ansvariga från stadsarkiven från fyra av 

kommunerna. Eskilstuna, Enköping och Strängnäs har producerat en gemensam 

förstudie, varför Eskilstuna stadsarkiv fick stå som representant för denna. Inter-

vjuerna syftade till att få en fördjupad kunskap om var arkivet står idag och vart 

man är på väg. Jag kommer att utreda på vilket sätt arkivens inställning till bl.a. 

öppenhet och tillgång till material skiljer sig åt. 

För att få en fingervisning om vad som är viktigt genomförde jag en inledande 

intervju med två av de ansvariga för e-arkiv hos Uppsala Stadsarkiv, stadsarkiva-

rierna Sven Jonsson och Sara Håkansson. Meningen var att jag skulle kunna få 

fram vad de ansåg vara av relevans och sedan formulera bra frågor utifrån det. 

Sven och Sara kom då att diskutera hur en mellanarkivslösning kan vara till nytta, 

                                                 
10 Ale kommun > e-arkiv. 
11 Riksarkivet (2011). Förstudie om e-arkiv och e-diarium. 
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både för verksamheterna och för arkivet. Andra frågor diskuterades också, som 

informationssäkerhet och digitala signaturer. Dock valde jag att inrikta mig på 

mellanarkivslösningen som huvudobjekt. 

Intervjuerna är genomförda så att informanterna i möjligaste mån fritt fått be-

stämma hur och på vilket sätt de har närmat sig de olika ämnena. Alla informanter 

som deltar i studien har gått med på att figurera med sina namn. De har också fått 

läsa igenom och godkänna de citat som förekommer. 

Frågeunderlaget har använts för att kontrollera att alla aspekter jag velat ha 

med berörts. 12 På det sättet har svaren inte blivit lika styrda av vad jag själv anser, 

utan mer utifrån vad de har ansett viktigt. Slutanalysen behandlar inte alla de frå-

gor och aspekter har berörts, utan har landat i det som är relevant för min under-

sökning. Min uppfattning är att den som ställer frågorna ska synas så lite som 

möjligt i svaren. Teoretiskt anknyter min intervjuteknik till det Steinar Kvale och 

Svend Brinkman kallar halvstrukturerad livsvärldsintervju, vilket innebär att den 

varken är ett öppet samtal eller ett slutet frågeformulär.13Begreppet är en del av en 

fenomenologisk förståelse av kvalitativa intervjuer, som ett sätt att förstå världen 

ur aktörernas egna perspektiv.14 

När de första intervjuerna var genomförda insåg jag att det behövdes en jäm-

förelse med ett arkiv som redan var i drift. De fem kommunernas förstudier kom-

mer därför att jämföras med Stockholms stad. Ett alternativ till mitt val av Stock-

holms stadsarkiv var att välja något av de landstingsarkiv som finns i drift. Anled-

ningen till att jag inte gjorde det var att jag ville jämföra med just ett annat stads-

arkiv, eftersom landstingen har en annan typ av material. Dock kommer en del av 

deras erfarenheter med i kapitler om tidigare forskning. 

En del begrepp kommer att behöva förklaras, liksom några av de grundläg-

gande formaten. Riksarkivets riktlinjer blir utgångspunkten för vilka begrepp och 

format jag väljer att förklara. Det är inte nödvändigt att förklara alla möjliga vari-

anter i den här studien, även om det bör påpekas att Riksarkivets val inte är de 

enda på marknaden. 

Grundad teori som analysmetod 

Att undan för undan komplettera kunskaperna, utifrån de iakttagelser och inter-

vjuer som genomfördes, blev valet av metod. Det lilla forskningsmaterial som 

fanns om just e-arkiv i Sverige gjorde också att det blev nödvändigt att komplet-

tera det skriftliga materialet med intervjuer. 

När Barney G. Glaser och Anselm L. Strauss arbetade fram det som kom att 

bli den grundade teorin på 1960-talet stod positivismen på höjden av sin populari-

tet. Forskaren hade reducerats till en passiv insamlare av fakta och kvalitativa 

                                                 
12 Bilaga 1 och 2, sist i uppsatsen. 
13 Kvale, Steinar & Brinkman, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 43. 
14 Kvale, Steinar & Brinkman, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 41 f. 
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undersökningar sågs med skepsis och som något subjektivt, fragmentariskt och 

ovetenskapligt. Den främsta kritiken mot positivisterna låg i att de formulerade 

teorin först och pressade in data i efterhand. Glaser och Strauss förordade istället 

att samla in data och analysera parallellt. Den struktur som konstrueras bör bygga 

på det material man analyserar. Dessutom är det bra att vara flexibel, så att insam-

lat material tillåts förändra analysen alltefter arbetets gång.15 

Jan Trost förklarar den grundade teorin i sin bok Kvalitativa intervjuer16. Ge-

nom att göra observationer och intervjuer hittas till slut ett mönster som blir gene-

rellt för de som har deltagit i studien. Analysen av materialet går från det specifika 

till det allmänna, induktion. Motsatsen, deduktion, bygger däremot på att göra 

vissa antaganden och sedan se om de stämmer. För min del har det varit viktigt att 

observera vad de olika arkivmedarbetarna funnit relevant. 

Adele E. Clarke sammanfattar förändringen från det moderna till det postmo-

derna i en artikel från 200317. Begrepp som präglat modernismen, som rationalitet, 

förenkling, helhet, korrekthet, stabilitet och beständighet byttes mot ett ställnings-

tagande, fragmenterat, instabilt och oregelbundet synsätt, där olika perspektiv blir 

synliggjorda. Hon menar dock att forskaren kan och måste utvidga sina vyer och 

bredda sitt tänkande. Till sin hjälp tar hon tre typer av kartor. Den första av de tre 

karttyperna beskriver aktörerna – situational map, den andra beskriver arenan – 

social worlds/arena maps och den tredje beskriver den variation av olikheter som 

förekommer dem emellan – positional maps.18 Genom att använda de olika kar-

torna eller scenerna menar hon att det går att komma runt de motsättningar som 

finns mellan individperspektivet och det kollektiva. 

Vad Clarke gör är att behandla alla aktörer lika och sätta ut dem på en gemen-

sam arena. Hon gör ingen skillnad mellan om det är en individ, en organisation, 

eller en omständighet, som exempelvis tillgång till el.19 Förhållandet mellan aktö-

rerna kan bli annorlunda än man först har tänkt och ge nya synvinklar på frågorna 

och tankarna. På det här sättet kan hon också få fram vad som förblir outtalat eller 

sägs mellan raderna. 

Syftet är att inte ta något för givet i början av en undersökning, utan förbli sö-

kande och flexibel under en ganska lång inledningsfas. Då låser man sig inte vid 

vissa resonemang för tidigt i studien. 

De aktörer och arenor som utkristalliserade 

sig i min undersökning blev de som syns i fi-

gur 1. Det finns andra faktorer också, som inte 

kommer att få en framträdande plats i min 

undersökning, som till exempel en djupare eko-

nomisk analys och en mer definierad teknisk 

undersökning. Som syns på bilden kan myndig-

                                                 
15 Charmaz, Kathy (2006), Constructing Grounded Theory, s. 4–6. 
16 Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer, s. 35 ff. 
17 Clarke, Adele E. (2003). Situational Analyses, s.555.  
18 Clarke, Adele E. (2003). Situational Analyses, s.558. 
19 Clarke, Adele E. (2003). Situational Analyses, s.560 ff. 

Figur 1: Karta över aktörer enligt grundad teori. 

Källa: Författaren 
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heter och stadsarkiv ha två tillhörigheter. I det här fallet betyder färgerna att myn-

digheterna kan vara både arena och aktör. Olika egenskaper blir också aktörer i 

Clarkes sätt att se det. De olikfärgade cirklarna visar hur jag ser att aktörerna 

skulle ha fördelats om man hade tagit hänsyn till de olika rollerna. Röd – aktör, 

blå – arena, grön – egenskap och svart – teknik. Öppenhet, nytta och långsiktighet 

är egenskaper, allmänheten, arkivarier, stadsarkiv och myndigheter är aktörer, 

men myndigheter och stadsarkiv kan också vara arenor. Format bildade en egen 

kategori av tekniska hänsynstaganden. När jag sammanförde alla dessa olika fak-

torer kom records continuum model20 att bli ett användbart sätt att se sambanden. 

Där ryms alla aktörer på ett naturligt sätt och det gäller även de som skulle ha 

flera roller, som till exempel myndigheter och stadsarkiv. OAIS-modellen21, som 

kommer att användas av de olika arkiven är tydligare med att aktörerna placeras 

in i sina olika roller, även om det innebär att en aktör kan ha flera roller. 

                                                 
20 Records continuum förklaras mer utförligt på s. 13. 
21 OAIS förklaras mer utförligt på s. 21. 
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Teoretiska modeller för arkivering 

Inledning 

Arkivet som struktur har i Sverige länge baserats på det arkivredovisningssystem 

som utvecklades för centrala ämbetsverk i början av 1900-talet, allmänna arkiv-

schemat. Strukturen vilar på den typ av dokument som var ansedda som viktiga 

och värda att spara vid den tiden.22 Den processorienterade arkivredovisningen23 

kom som en reaktion på att den traditionella arkivredovisningen inte längre åter-

speglade den struktur verksamheterna egentligen hade. Bevarandet av elektro-

niska dokument är mer komplext än vilka protokoll som har förts och vilken post 

som har kommit in och skickats iväg.24 

Med tiden har flera olika modeller skapats för att åskådliggöra hur informat-

ionen utvecklas, samtidigt som den behåller sin trovärdighet och tillförlitlighet. 

De två modeller jag kommer att undersöka och analysera kan användas som ut-

gångspunkt för synen på arkiven som minnesbärande institutioner och det långsik-

tiga digitala bevarandet. 

Life cycle model – Livscykelmodellen 

Life cycle model eller livscykelmodellen, går ut på att man tänker på informat-

ionsprocessen som en linjär utveckling. Figur 2 visar att informationen går från 

det att den, i det första och andra steget, skapas och är högaktuell för sin verksam-

het till att den under steg tre tappar i intresse och värde för verksamheten, och 

istället utvärderas för eventuell gallring. Material utan värde gallras och det som 

inte gallras får ett historiskt forskarvärde i steg fyra och hamnar i ett slutarkiv. 

Arkivariens roll blir att ta hand om materialet i slutskedet av processen.25 Antalet 

steg som ingår i life cycle model varierar. Jay Atherton nämner, i sin ofta citerade 

artikel från 1986, åtta stadier som delas in i två grupper, den aktiva och den inak-

tiva. De första fyra stadierna är skapande, klassificering, underhåll och använ-

dande samt gallring eller överföring till arkiv. De följande fyra arkivstadierna är 

urval, beskrivning, bevarande samt användande i forskningssyfte.26 
 

 

                                                 
22 Smedberg, Staffan (2000). ”Arkivredovisning i Sverige – tradition och utveckling”, s. 9. 
23 Riksarkivet. RA-FS 2008:4 
24 Smedberg, Staffan (2000). ”Arkivredovisning i Sverige – tradition och utveckling”, s. 8 f, 11. 
25 Bantin, Philip C. (1998). ”Strategies for managing Electronic Records”, s. 3. 
26 Atherton, Jay (1986). ”From Life cycle to Continuum”, s. 44. 
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Enligt Philip Bantin går en handling record genom fyra stadier: 

 

1. Handlingen skapas  

2. Aktiv period, där handlingen är av maximalt värde – bevaras nära. Vid slu-

tet av denna period värderas och gallras delar av materialet.  

3. Halvaktiv period, där handlingen fortfarande har värde men inte används 

varje dag. Kan bevaras i en annan lokal. Vid slutet av denna period tas ett 

nytt beslut om gallring av material.  

4. Inaktiv slutfas. Långsiktig arkivering. 27 

 

Dokument och handlingar genomgår en utveckling, som en levande organism, 

från födelse via liv till bevarade rester. Även om den här modellen är framtagen 

för att passa ett analogt arkiv är det många av tankarna som är applicerbara även 

på elektroniska dokument. Luciana Duranti och Heather Macneil skriver i sin 

artikel ”The Protection of the Integrity of Electronic Records: An Overview of the 

UBC-MAS Research Project” om tillförlitlighet och bevarande av digital infor-

mation. De menar att informationen har olika behov i de olika aktivitetsfaserna 

och att life cycle model tar hänsyn till det. Författarna ser, liksom Atherton, två 

olika delar, där de aktiva och semiaktiva faserna blir en grupp, medan den inak-

tiva fasen utgör en grupp för sig. Skillnaden ligger inte bara i hur materialet an-

vänds, utan också hur man söker i det. I de första faserna ser man informationen 

bottom-up, det vill säga att de enskilda dokumenten skapas långt ner i hierarkin 

för att sedan samlas ihop till större volymer. När man söker efter de inaktiva do-

kumenten skapas ett top-down-perpektiv, där man först letar igenom de större 

volymerna innan man till slut når det enskilda dokumentet.28 

Genom att se en process som avslutad kan man värna om tillförlitligheten ge-

nom att se till att ingenting av avgörande värde ändras. Det kan bli ett problem när 

det gäller elektroniska dokument. Redan i inledningen till Riksarkivets rapport 

”Om gallring – från utredning till beslut” blir det klart att det inte krävs mycket 

för att förändringar ska räknas som en permanenta. 

 
– Informationsförlust (t ex: förlust av informationsbärande färg vid gallring av förlagorna i 

samband med scanning/bildfångst av kartor),  

– Förlust av möjliga informationssammanställningar (t ex: förlust av möjligheten att fram-

ställa en viss rapport efter överföring från ADB till papper och åtföljande gallring av in-

formationen på databäraren för ADB), 

                                                 
27 Bantin, Philip C. (1998). ”Strategies for managing Electronic Records”, s. 3. 
28 Duranti, Luciana & Macneil, Heather (1996). ”The Protection of Integrity”, s. 57 ff. 

Figur 2: Life cycle model. Tolkning av Bantins beskrivningar (1998). Bilden skapad av författaren. 
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– Förlust av sökmöjligheter (t.ex.: vid förstöring av ett diarium på databärare för ADB efter 

att informationen har skrivits ut på papper), eller 

– förlust av autenticitet (t ex: vid gallring av signerade dokument efter överföring av inform-

ationen till mikrofilm eller ADB).29 

 

Överföring mellan olika sätt att spara information är därför inte okomplicerad. 

Långtidslagring kräver att system och format är neutrala, vilket innebär att en 

konvertering av materialet blir nödvändig för att informationen ska kunna läsas av 

framtida system.30 En regelbunden gallring förutsätts i life cycle model och re-

kommenderas av Riksarkivet. 

Records continuum – Den sammanhängande informationsmodellen 

Frank Upward var en av dem som utmanade det gamla, linjära sättet att tänka på 

informationsflödet och hur handlingar ska bevaras. 

 

 

Det nya i modellen bestod i att se skeendet i flera dimensioner. Han kallade 

sitt ramverk records continuum model, den sammanhängande informationsmo-

dellen. Figur 3 är Upwards modell från artikeln ”Structuring Records Continuum 

– Part One: Postcustodial principles and properties”.31 Modellen är menad att ses, 

inte bara som ett ramverk för informationens kontext, utan även för tid. De olika 

axlarna representerar olika aspekter av handlingarnas tillhörighet. Cirklarna står 

för informationens tidsdimension, från skapande till tillgängliggörande. I en se-

                                                 
29 Riksarkivet (1999). Om gallring – från utredning till beslut, s. 6. 
30 Borghoff, Uwe M. m.fl. (1998). Long-Term Preservation of Digital Documents, s. 12. Även Riksarkivet 

(2009). RA-FS 2009:2, kap 1, §3. 
31 Upward, Frank (1996). ”Structuring Records Continuum – Part One”. 

Figur 3: Records continuum model. Källa: Upward (1996). 
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nare artikel har Upward utvecklat sina idéer och anpassat modellen till fler sam-

manhang. Han menar att förenklade modeller har sina begränsningar och är sår-

bara vid en närmare granskning. Life cycle model är föråldrad, men det betyder 

inte att records continuum model kommer att överleva längre, menar Upward.32 

Barbara Reed sprider ljus över de olika nivåerna i modellen och menar att de 

representerar olika grad av förfining, och att utvecklingen går från löst samman-

hängande information till en mer robust struktur i takt med att informationen sort-

eras in i större sammanhang och nya relationer skapas. 

 

Skapa (Create) Informationen i sin linda. Den kan inte användas av andra och 

saknar rätt metadata. 

Fånga (Capture) Informationen förses med rätt metadata och kopplas till rätt 

sammanhang, vilket gör att den nu blir användbar för andra sammanhang än där 

den skapades. 

Organisera (Organise) Informationen utvecklas till något mer än de individu-

ella aktiviteterna och kopplas ihop med flertalet andra handlingar som har till-

kommit som en följd av många olika aktiviteter. 

Tillgängliggöra (Pluralise) Nya kopplingar gör informationen användbar i 

sammanhang utanför där den skapades.33 

 

Kortfattat kan man säga att informationen sorteras och märks upp i allt större 

enheter ju längre upp i modellen man kommer. I den högsta nivån, tillgängliggöra, 

skulle all information kunna finnas samlad. Frågan är om det är möjligt. 

 

Bevarandeaxeln (Recordkeeping axis) handlar om verktygen för att hantera 

bevarandet på de olika nivåerna. Från idé till bevarat dokument. 

Spårbarhetsaxeln (Evidencial axis) innehåller spåren av aktiviteterna, bevi-

sen som dokumenten kan ge och rollen de spelar i det kollektiva minnet. 

Genomförandeaxeln (Transactional axis) visar de sätt som de olika aktivite-

terna binder samman informationen. 

Identitetsaxeln (Identity axis) visar de olika nivåerna inom en organisation. 

Från medarbetaren till hela verksamheten.34 

                                                 
32 Upward, Frank (2000). ”Modelling the continuum as paradigm”. 
33 Reed, Barbara (2005). ”Reading the Records Continuum”, s. 2 f. 
34 Upward, Frank (1996). ”Structuring Records Continuum – Part One”. 
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Genom att skapa en bild som tar hänsyn till både tid och rum får man en mer 

komplex beskrivning av arkiveringen som process.35 Det viktiga är egentligen inte 

vilka de olika axlarna är, för som tidigare sagts, kan man överföra modellen för att 

utforska många olika sammanhang. Det väsentliga blir att se hur de olika mog-

nadsgraderna av informationen hänger ihop och interagerar med varandra. Bar-

bara Reed menar att den sammanhängande informationsmodellen passar bättre 

fritt dansande i en tredimensionell rymd. I figur 4 visas därför de olika nivåerna 

på ett mer tredimensionellt sätt. Jag har översatt Upwards bild både rumsligt och 

språkmässigt. Reed kopplar också ihop axlarna två och två och menar att beva-

rande och spårbarhet är mer kopplade till varandra samt att identitet och genomfö-

rande hör ihop. Arkivarier idag fokuserar mycket på parhästarna bevarande-

spårbarhet, eftersom förväntan att dokument ska fungera som bevis är hög.36 Det 

man kan se i hur Reed har kopplat ihop de olika axlarna är att de bildar par om en 

konkret och en abstrakt aspekt. 

Skillnaden mellan de båda modellerna ligger i hur man ser på tid och rum. 

Life cycle model går från aktuellt och tillgängligt för verksamheten till att förvaras 

i arkivet. Records continuum model går från aktuellt och tillgängligt för verksam-

heten till att bli mångfaldigat via exempelvis nätet eller e-tjänst. Skillnaden ligger 

                                                 
35 McKemmish, Sue (2002). ”Placing Records Continuum Theory and Practice”, s. 346. 
36 Reed, Barbara (2005). ”Reading the Records Continuum”, s. 2 f. 

Figur 4: Records continuum model. 

Svensk översättning av författaren. Bilden 

skapad av författaren. 
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i att tänka inifrån och ut, istället för utifrån och in. Informationens sista fas blir ett 

fönster mot omvärlden och användarna istället för att bli ett skåp i en källare. Om 

man vill, kan man se en livscykel även inom ramen för records continuum, menar 

Upward.37 

Grunden till sin modell hämtade Upward bland annat från en idé som upp-

kommit redan på 1950-talet. Ian Mclean hade banat väg för tänkandet i det som 

kom att kallas continuum approach. Mclean menade att en viss sorts logik måste 

vara styrande när man sorterar informationen, och att den logiken grundar sig i de 

aktiviteter som skapar informationen.38 Det här är fröet, inte bara till Upwards 

modell, utan påminner också om en processorienterad arkivredovisning.39 Terry 

Cook beskriver det nya sättet att tänka i sin artikel från 1997 om den elektroniska 

informationen, och hur hanteringen av den innebär ett paradigmskifte inom arkiv-

teori: 

 
The focus has shifted, therefore, from the actual record to its functional process or context of 

creation, from the physical artifact to the ”very act and deed” which first caused that artifact to 

be created.40 

 

Upward använder även sociologen Anthony Giddens teorier som en bakgrund till 

records continuum model. Giddens utmanar den funktionalistiska synen på struk-

tur som något objektivt eller omedvetet, där samhällets olika delar ses som delar 

av en större kropp eller byggnad. Funktionalismen reducerar medborgaren till en 

osjälvständig, duperad del av diamanthårda sociala strukturer. Individen blir un-

derställd samhället, som ges en roll som aktör.41 Sociala system och institutioner 

kan inte ha behov och intentioner, menar Giddens. Det är människorna bakom och 

deras samlade kunskaper och visioner, avsiktliga eller oavsiktliga, som ligger 

bakom beslut och hur organisationens delar fungerar tillsammans.42 En organisa-

tion är alltså den palett av kompetens och intressen som personalen just då repre-

senterar. Det är viktigt att ha i bakhuvudet att individers engagemang spelar en 

stor roll för hur ett projekt lyckas. Det är betydelsefullt att få nyckelpersoner med 

sig på ett tidigt stadium. Stockholms stadsarkiv hade politikerna med sig, vilket 

bidrog till att de kunde driva igenom avgörande principbeslut.43 

Steven Loyal skriver om hur Giddens förhåller sig till sociala strukturer i So-

ciology of Anthony Giddens. Författaren menar att Giddens ser att strukturen upp-

står i dualismen mellan medborgarna och de lagar och förväntningar som styr 

dem. Han menar där att strukturen blir precis som språk förhåller sig till tal. Som 

språket är en förutsättning och en hjälp för talet blir en social struktur en hjälp och 

en förutsättning för att kunna agera. Han ser också att strukturen blir ett flöde och 

                                                 
37 Upward, Frank (1996). ”Structuring Records Continuum – Part One”. 
38 Upward, Frank (1996). ”Structuring Records Continuum – Part One”. 
39 Den processorienterade arkivredovisningen förklaras i Riksarkivets författningssamling RA-FS (2008:4) 
40 Cook, Terry (1997). ”What is Past is Prologue”, s. 45. 
41 Loyal, Steven. Sociology of Anthony Giddens, s. 76. 
42 Johansson, Thomas (2007).”Anthony Giddens och det senmoderna”, s. 420.  
43 Intervju, Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv, 2014-04-03 



 17 

ett sammanhållande kitt i tid och rum.44 Den sociala strukturen ska ses mer som en 

kartläggning av aktiviteter än att se mönster i sociala relationer.45 Här ser vi en 

koppling till Frank Upwards modell. 

I sina artiklar från 1996–97 förklarar Upward också hur han förhåller sig till 

prefixet post-. De två begreppen som nämns är framför allt postmodern och 

postcustodial. Författaren menar att post- i de här fallen inte betyder ett avstånds-

tagande, utan ifrågasätter de gamla föreställningarna, och det innebär också att det 

sker en utveckling av dessa. Det nya bygger vidare på det gamla. Custodial i be-

tydelsen vårdande, bevarande behöver inte alls avvisas till historien. 46 Informat-

ionen behöver fortfarande bevaras och skyddas, men man måste ta hänsyn till en 

mer komplex arena. Arkivariens uppgift ändras från att beskydda de fysiska ob-

jekten till att få en förståelse för att den fysiska delen av dokumentet bara är ett 

uttryck för aktiviteter och kontexter. 

Sue McKemmish menar att ett postkustodiellt tänkande bland annat innebär 

att inte se modeller, standarder och strategier som neutrala och opartiska verktyg, 

utan som ett sätt att bygga strukturer för vad som ska kommas ihåg och vad som 

kan glömmas bort. Arkivarien har inte längre den neutrala, bevarande roll som 

bland andra Hilary Jenkinson beskrev, utan deltar i ett aktivt skapande av minnet. 

Hon tar hjälp av Terry Cook i sin argumentation att records continuum kan bidra 

till att knyta ihop och förena informationshanteringen i alla dess skeden.47 Genom 

att se ett samband i tid, rum och roll kan den konflikt som ibland uppstår mellan 

de som sysslar med informationshanteringen under den aktiva delen och de som 

sysslar med långtidsbevarandet suddas ut. Det skulle med hjälp av modellen gå att 

skapa en större förståelse för att till exempel metadata måste följa ett dokument 

och följas upp hela vägen. 

                                                 
44 Loyal, Steven (2003). Sociology of Anthony Giddens, s. 76 ff. 
45 Loyal, Steven (2003). Sociology of Anthony Giddens, s. 81. 
46 Upward, Frank (1996). ”Structuring Records Continuum – Part One”.Även (1997). ”Structuring Records 

Continuum – Part Two”. 
47 MsKemmish, Sue (2002). ”Placing Records Continuum Theory and Practice”, s. 356. 
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Bakgrund 

E-arkiv 

Nedan följer en del av de definitioner som förklarar vad e-arkiv är. 

Det sammanlagda intrycket från förstudier och intervjuer är att man i Linkö-

ping och Eskilstuna ser e-arkiv som en större process än det slutliga bevarandet. 

Eftersom förutsättningen för att genomföra ett långvarigt bevarande börjar när 

man skapar informationen, ute i verksamheterna, kommer även den delen av pro-

cessen att ingå i begreppet e-arkiv, menar man. E-arkivet enligt deras definition är 

alltså inte bara det slutgiltiga systemet för bevarande, utan hela processen från ax 

till limpa.48 Linköpings och Eskilstunas sätt att se på e-arkiv anknyter på det sättet 

starkt till Upwards sammanhängande informationsmodell. 

Riksarkivet gav 2008 ut en rapport där Thomas Gäfvert och Elisabeth Jarborn 

förklarade elektronisk arkivering och andra begrepp. E-arkiv beskrivs som följer: 

 
Elektroniskt arkiv (e-arkiv) utgörs av myndighetens elektroniska handlingar oavsett format, 

med tillhörande dokumentation, som anses arkiverade i enlighet med arkivförordningen och 

Riksarkivets föreskrifter.49 

 

I en begreppslista från 2013 vågar Riksarkivet sig inte på någon beskrivning 

längre, utan menar att begreppet saknar en entydig definition. Den kan ha samma 

författningsenliga betydelse som ett analogt arkiv, men kan också vara likvärdigt 

med ett arkivsystem. Riksarkivet anser att det bör utredas vidare. På samma sätt är 

Riksarkivet inte klar med definitionen av e-arkivering. Man hänvisar till arkivla-

gen 3§, som handlar om arkivbildningen och dess syften. Medborgarna ska kunna 

ta del av allmänna handlingar, handlingarna ska vara till hjälp för rättskipningen 

och materialet ska sparas för forskning.50 Dock efterfrågar man även här en tydli-

gare förklaring.51 Vad är speciellt med just den elektroniska arkiveringen? 

Stockholms stadsarkiv beskriver e-arkiv som ett tekniskt system som är av-

passat för att förvara, vårda och tillhandahålla digitala handlingar. Man anser att 

digitalt arkiv är en synonym.52 Det innebär att man bara identifierar e-arkivet som 

den sista fasen i informationshanteringen, men man vill inte använda Riksarkivets 

                                                 
48 Intervjuer med Dan Malmsten & Mariella Andersson, 2014-03-24  och Frida Sandgren, 2014-03-26. 
49 Jarborn, Elisabeth & Gäfvert, Thomas (2008). ”Rapport angående elektroniska arkiv”, s. 15. 
50 Gränström, Claes (2011). Arkivlagen. 3§, s. 90. 
51 Riksarkivet.se > Projekt eARD > Begreppslista 2013. 
52 Stockholms stadsarkiv > Om Stadsarkivet > E-arkiv för Stockholms stad > Ordlista. 
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benämning ”System för bevarande”. Sättet att se e-arkivet som den slutliga desti-

nationen för materialet blir mer ett uttryck för ett livscykeltänkande. 

När Pontus Bäckström tar sig an frågan i sin magisteruppsats ”Vad är ett e-

arkiv?” från 2012 stämmer beskrivningen mer överens med system för bevarande. 

Han ser inte att det finns någon skillnad mellan mer traditionella informationsbä-

rare och digitala dokument och menar att det gemensamma ändå förblir proveni-

ens, bevaring och gallring.53 Även Tomy Eklöv tar upp definitionen av e-arkiv i 

sin magisteruppsats från 2012.54 Där hänvisar han till Riksarkivets definition från 

2008, men tar också upp internationella organisationers syn på bevarandet. Som 

exempel nämns Council of Australasian Archives and Records Authorities 

(CAARA), där e-arkivet får den bredare betydelsen av alla processer som omfattar 

urval, beskrivningar och hantering av digitalt material.55 Ett annat exempel är Di-

gital Preservation Coalition (DCP) som i sin handbok menar att det inte är syste-

men för backup, utan snarare strategierna för långsiktigt bevarande som definierar 

e-arkivet.56 

Min användning av ordet e-arkiv kommer att syfta på den bevarande, vår-

dande delen, i enlighet med Riksarkivets, Stockholms stadsarkivs och Bäckströms 

linje, alltså snarare ett system, en elektronisk motsvarighet till ett arkivskåp, och 

inte en process. 

Rikstäckande politiska visioner för e-arkiv 

Den 14 augusti 2014 gav regeringen Statens servicecenter57 i samarbete med Riks-

arkivet i uppdrag att utveckla en myndighetsgemensam tjänst för e-arkiv. Utveck-

lingsprogrammet ”Det digitala steget” 58 är en fortsättning på regeringens beslut 

om e-förvaltningsstrategi från 2012. E-arkiv blir den första tjänsten som utvecklas 

inom programmet och meningen är att underlätta medborgarnas och företagens 

kontakt med myndigheter, men också att stimulera den fortsatta digitaliseringen 

av statsförvaltningen.59 I ett pressmeddelande förklarar generaldirektören för Sta-

tens servicecenter, Thomas Pålsson, att den nya arkivtjänsten kommer att fungera 

som en mellanlagring innan informationen överförs till Riksarkivet.60 I en intervju 

på deras webbplats menar Pålsson också att stora besparingar kan göras om myn-

digheterna samverkar istället för att upphandla och genomföra e-arkiv på egen 

hand. 

 

                                                 
53 Bäckström, Pontus (2012). Vad är ett e-arkiv? s. 37. 
54 Eklöv, Tomy (2012). Förvara och bevara, s. 3 f. 
55 CAARA (2006). ”Digital archiving in the 21st century”, s. 23. 
56 DPC webbplats > Introduction > Definitions and Concepts. 
57 Statens servicecenter är en statlig myndighet under Socialdepartementet och startades 2012. De sköter 

administrationen åt 144 av 368 statliga myndigheter. Statens servicecenter > Om oss. 
58 Regeringskansliets webbplats, 14-06-17: Hatt, Anna-Karin, Regeringskansliet > Det digitala steget. 
59 Regeringskansliets webbplats, 14-08-14, Regeringskansliet > utveckla gemensamt e-arkiv. 
60 Statens servicecenter, 20140814. Pressmeddelande > Miljonvinster genom e-arkiv. 
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Hittills har informationen lagrats av enskilda myndigheter på olika sätt och med olika kvalitet, 

säger Thomas Pålsson. Det finns risk för att tillgången till handlingarna och lagkraven inte all-

tid kan tillgodoses.61  

 

De lagar som framför allt styr hur allmänna handlingar och information ska hante-

ras är Tryckfrihetsförordningen kapitel 2, Offentlighets- och sekretesslagen och 

Personuppgiftslagen. När det gäller elektroniska handlingar har Riksarkivet tagit 

fram två föreskrifter, RA-FS 2009:1 och RA-FS 2009:2.62 

Riksarkivets riktlinjer 

”Det ska vara lätt att göra rätt när man arkiverar och lätt att hitta rätt när man sö-

ker och återanvänder information.”63 Citatet är hämtat från Riksarkivets förstudie 

om e-arkiv och e-diarium. Kan e-arkivet erbjuda den här enkla lösningen och vem 

ska se till att det blir verklighet? Riksarkivet lägger ansvaret på myndigheterna 

och verksamheterna. Det är upp till dem att se till att informationshanteringen 

lever upp till de krav som samhället ställer. Medborgarna, både idag och imorgon, 

ska kunna ha tillgång till allmänna handlingar för att kunna utnyttja sina demokra-

tiska rättigheter. Myndigheterna behöver därför enkla rutiner och verktyg för att 

kunna tillgodose det. 

Riksarkivet menar att utgångspunkten bör vara den gemensamma nyttan. I sin 

förstudie utreder man om ett gemensamt verksamhetsstöd kan bidra till att öka 

effektiviteten hos myndigheterna och därmed frigöra resurser till kärnverksamhet-

en. I förlängningen hoppas man att den ökade tillgängligheten ska gynna indivi-

den på sikt.64 Det är också meningen att materialet ska lämnas in så snart som möj-

ligt. I föreskriften från 2009 beskrivs hur myndigheterna ska kunna leva upp till 

ambitionen: 

 

4 § 
Myndigheten ska i enlighet med 4 kap. 2 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 

2009:1) om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) framställa 

elektroniska handlingar i enlighet med kraven i denna författning. Om detta inte är möjligt ska 

handlingarna senast vid överföring till bevarande uppfylla kraven i denna författning. 

Överföringen ska ske så snart det är möjligt.65 

 

Problembilden som målas upp bygger på en enkätundersökning som Riksarkivet 

genomförde 2010. Den visade då att endast c:a 20% av de statliga myndigheterna 

hade infört någon slags e-arkiv för att säkerställa informationsförsörjningen på 

lång sikt. Här varnar man också för att varje verksamhet utvecklar och inför sin 

                                                 
61 Pålsson, Thomas (2014) Intervju på Statens servicecenters webb-

plats. http://www.statenssc.se/VaraTjanster/Sidor/Ingen%20menyrubrik/E-arkivintervju-med-Thomas-

P%C3%A5lsson.aspx 
62 Alla dessa lagar och föreskrifter finns att tillgå via en sökning på nätet. 
63 Riksarkivet (2011). Förstudie om e-arkiv och e-diarium, s. 1. 
64 Riksarkivet (2011). Förstudie om e-arkiv och e-diarium, s. 1. 
65 RA-FS 2009:2, kap. 1. 
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egen lösning. På sikt kan det försvåra utbytet mellan myndigheter, samtidigt som 

också utbytet med arkivmyndigheten blir mer komplicerat. 

Gemensamma definitioner håller på att införas i Sverige. Projektet e-arkiv och 

e-diarium (eARD) i Riksarkivets regi har under 2013 tagit fram förvaltningsge-

mensamma specifikationer (FGS) som gäller OAIS paketstruktur för e-arkiv. Där 

går de igenom vilka format som gäller och på vilket sätt.66 Riksarkivet har också 

en lista över begrepp som ofta används i samband med elektroniska handlingar. 

Dock är definitionerna inte riktigt klara än, utan behöver utredas vidare. 

Beträffande formaten, förklaras vad som gäller i RA-FS 2009:2: ”Databaser 

och register ska bevaras i sekventiella filer med fasta postfält eller teckensepare-

rat. Extensible Markup Language (XML) ska användas.” Grunden för metadata 

bör vara Metadata Encoding & Transmission Standard, METS,67 enligt Riksarki-

vet. Standarden är från början framtagen för bibliotek, men kan även användas till 

arkiv. Utifrån METS-formatet kan referenser till andra metadataformat tillåtas, 

som PREMIS, EAD, EAC-CPF eller MODS.68 

Kontorsdokument ska till exempel bevaras i pdf 1.4 (pdf/a), vilket innebär den 

högsta graden av bevarande, där man även tar hänsyn till originalkällan, format 

med rikare semantik och andra filer.69 I klartext innebär det att dokumentet ska se 

ut som originalet i allt från typsnitt till formgivning, att det ska gå att fritextsöka 

ord och att de filer som är kopplade till dokumentet fortfarande ska vara tillgäng-

liga. Enligt Benjamin Yousefi på Riksarkivet är pdf/a inte ett oproblematiskt for-

mat, men för närvarande det minst dåliga.70 

OAIS 

Riksarkivet förordar Open Archival Information System, OAIS, som modell för e-

arkivering i Sverige.71 I och med det kommer de olika begreppen som används i 

modellen att återkomma i uppsatsen. Förförståelsen för uppbyggnaden av OAIS är 

viktig för helheten, även om uppsatsens fokus kommer att ligga på själva över-

gången från verksamheterna till arkivet. OAIS är en modell för hur man tar hand 

om information när den väl har nått arkivet. Modellen beskriver vilka aktörerna 

är, vilka aktiviteter som pågår och vilka format som används vid vilka aktiviteter. 

Här följer därför en förklaring av vad OAIS är och en kort historik. 

The Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS) är ett internat-

ionellt samarbete för rymdforskning. Exempel på medlemmar är National Aero-

nautics and Space Administration (NASA/USA) och Federal Space Agency 

(Ryssland). Förutom de 11 medlemsnationerna finns ett stort antal länder som tar 

                                                 
66 eARD. FGS paketstruktur (2013). 
67 Mer finns att läsa på METS webbplats: http://www.loc.gov/standards/mets/ 
68 Riksarkivet. FGS Paketstruktur, Förvaltningsgemensamma Specifikationer (FGS) för e-arkiv. 2013, s. 28.  
69 Yousefi, Benjamin (2014). Teoretisk PDF/A. Riksarkivets utredning.  
70 Yousefi, Benjamin (2014). Teoretisk PDF/A. Riksarkivets utredning. 
71 Riksarkivet (2011). Förstudie om e-arkiv och e-diarium, s. 11. 
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del av informationen och får en observatörsfunktion. Där återfinns bland andra det 

svenska Swedish Space Corporation (SSC). CCSDS varnar för att inte ta bevaran-

deproblemet på allvar. Man ser sin insats som ett sätt att medvetandegöra organi-

sationer om deras ansvar och uppmuntra dem att vidta åtgärder för att underlätta 

bevarandet. Att utveckla OAIS-modellen blev en del av lösningen på problemet 

med långsiktigt bevarande.72 

CCSDS definierar arkiv som en institution som tagit på sig ansvaret för hand-

lingar som bör finnas tillgängliga för allmänheten. Till ansvarstagandet hör också 

en överföring av informationsägarskapet till arkivinstitutionen. Därigenom har 

man också tagit på sig att se till att informationen hålls läsbar och att autenticite-

ten upprätthålls. Tillgänglighet och kontroll är andra viktiga aspekter. Eftersom 

vissa åtgärder är lättast att genomföra redan när dokumenten skapas, menar man 

att organisationerna måste vara aktiva i sitt arbete för bevarande redan från början 

och att OAIS-modellen kan erbjuda en sådan lösning.73 Kontroll och återkoppling 

till producenten ser till att informationen hanteras rätt. 

I modellen för OAIS definieras tre aktörer. Producenten, ledningen och kon-

sumenten.74 

 

Definition av de olika rollerna: 

1. Producer: Producenterna är de personer eller system som tillhandahåller 

informationen. 

2. Management: Ledningen ser till att den policy som satts upp för bevarande 

upprätthålls, men ska inte vara den som driver själva arkivet praktiskt. Den 

rollen innehas av någon inom arkivet. 

3. Consumer: Konsumenterna är de personer eller system som använder sig 

av och samverkar med OAIS-tjänsterna för att få fram den bevarade in-

formationen. En individ eller ett system kan ha rollen både som producent 

och konsument. 

 

CCSDS definitioner av informationspaket: 

Information Package: Informationspaketet är en kombination av två delar. Dels 

själva innehållet (Content Information) och dels en del som beskriver var inform-

ationen hör hemma (Preservation Description Information, PDI) i termer av pro-

veniens, kontext, referens, stabilitet och nyttjanderätt. 

SIP, Submission Information Package: Inlämningsinformationspaketet är den 

information som sänds till arkivet av en producent. Informationen har de format 

som parterna har kommit överens om i ett inlämnandeavtal.75 

                                                 
72 The Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS) (2002). Reference model for an Open 

Archival Information System, s.13 
73 The Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS) (2002). Reference model for an Open 

Archival Information System, s. 2 ff. 
74 De svenska översättningarna överensstämmer med de som förekommer i boken E-arkivera rätt. 

Se Johansson, Hanna (2009), s. 38. 
75 The Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS) (2002). Reference model for an Open 

Archival Information System, s. 2 ff. 
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AIP, Archival Information Package: SIP omvandlas till ett arkivinformations-

paket (AIP) vid ankomsten till arkivet. Anledningen till att de inlämnade informa-

tionspaketen inte förblir oförändrade beror på att man i många fall vill sortera om 

informationen så att den blir mer logisk. Det kan till exempel handla om att baka 

ihop information som hör ihop, eller att infoga informationen på ett annat ställe. 

DIP, Dissemination Information Package: Åtkomstpaketet är den samling 

uppgifter som lämnas ut till konsumenten. Det är inte lika noga att all PDI finns 

med, utan det räcker med att det blir förståeligt för den som tar emot det. Det in-

nebär att DIP inte är en karbonkopia av det som finns lagrat i arkivet, utan bara är 

den information som är relevant för åtkomsten.76  

 

 

Bilden visar hur de olika delarna som beskrivs ovan i sitt sammanhang. Här 

tydliggörs vilka delar av organisationen som ansvarar för de olika delarna av in-

formationshanteringen.  

                                                 
76 The Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS) (2002). Reference model for an Open 

Archival Information System, s. 2 ff. 

Figur 5: OAIS (CCSDS 2002) i svensk översättning. Bilden är skapad av författaren. 
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Tidigare forskning om digitalt bevarande 

Öppenhet och nytta 

För att nå de politiska ambitionerna om ett öppet samhälle där alla medborgare 

kan få tillgång till offentliga handlingar krävs det att arkiven anpassar sina sök-

möjligheter efter användarnas behov. Vilka användarna är diskuteras bland annat i 

Anneli Sundqvists avhandling Search Processes, User Behavior and Archival 

Representational Systems. Avhandlingen utreder hur dokument används, vem som 

använder dem och om det är någon skillnad i användningen av en sökmotor och 

en mänsklig kontakt. Författaren kommer fram till att majoriteten av de som söker 

i ett arkiv föredrar en mänsklig kontakt.77 Här utreds också definitionen av doku-

ment och bland annat nämns records continuum i enlighet med vad Sue McK-

emmish skriver i en artikel från 1994, om att dokument i ett continuum-

sammanhang är i ständigt vardande.78 Sundqvist utvecklar tanken: 

 
During a continuous process records could be amended, completed, reorganized, and used in 

various ways. According to the continuum theory there is no fixed point, where the records are 

finished and where the contextual relations are established once and for all.79 

 

Här knyter hon an till OAIS, där informationen lämnas in på ett sätt, bevaras på 

ett annat och slutligen kan lämnas ut på ytterligare ett sätt. Det handlar om vilken 

information avsändaren och mottagaren av de olika paketen lämnar in samt begär 

ut, men också om hur informationen organiseras och paketeras vid in- respektive 

utlämnande. Ett sådant exempel skulle kunna vara att en konsument begär ut en 

viss information. Med hjälp av den skapas ny information, som av olika anled-

ningar hittar tillbaka till arkivet. 

Mer om användarperspektivet utreds i Daniel Hedman och Lina Wilhelmsons 

masteruppsats från 2013. I sin studie jämför de hur Skatteverket, Stockholms läns 

landsting och Stockholms stadsarkiv har anpassat sina e-arkiv till användaren. 

Genom att belysa frågan ur perspektiv som uppdrag, ursprung, återsökning och 

ansvar och identifiera olika användargrupper analyserar författarna hur de olika 

institutionerna kan tillmötesgå de politiska visionerna om effektivitet och tillgäng-

lighet. Bland annat framkom att organisatoriska och kommunikativa samarbeten 

mellan olika specialister är nyckeln till ett lyckat e-arkiv. Vidare blev de automa-

                                                 
77 Sundqvist, Anneli (2009). Search Processes, s. 208. 
78 McKemmish, Sue (1994). ”Placing the Records Continuum”, s. 200. 
79 Sundqvist, Anneli (2009). Search Processes, s. 46. 
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tiserade tjänsternas standardiserade lösningar en hjälp att följa de lagar som hör 

ihop med arkivering. Dock innebar en ökad tillgänglighet en större belastning för 

arkivpersonalen, kring support av materialet. När det gällde Skatteverkets e-arkiv 

är det anmärkningsvärt att konstatera att deras informant menade att återsökning i 

materialet inte var möjlig om man inte hade tillgång till verksamhetens eget sök-

gränssnitt, att återsökning inte gick att göra via arkivet.80 

E-arkivera rätt är en sammanställning av sju olika perspektiv på användande 

av OAIS-modellen. Här utreds de olika rollerna och funktionerna i modellen i 

praktiska och teoretiska ordalag. Hanna Johansson fördjupar sig både i omgiv-

ningens krav på e-arkiv enligt OAIS-modellen och konsumentens roll i utvecklan-

det av sökfunktionerna. Det är viktigt att lägga resurserna på att ta fram sökfunkt-

ioner som speglar det de flesta söker efter, så att man inte blir sittande med ett 

gränssnitt som inte gör det man behöver göra, men har en massa onödiga funkt-

ioner, menar hon. Dock måste sekretessen ses över så att information inte hamnar 

i fel händer. Hon föreslår till exempel att en loggning, eller registrering, på otillå-

ten sökning kan vara en idé. (Om man söker efter känslig information utan att ha 

den rätta behörigheten.) När det kommer till målgrupper menar författaren att 

många företag och organisationer först och främst riktar sig till den interna använ-

daren, men också att sökbarhet mellan organisationer ofta är önskvärd.81 Hon me-

nar också att de tre aktörerna inom OAIS-modellen behöver finnas med för att e-

arkiv ska bli meningsfullt. ”Utan producent finns ingen information, utan konsu-

ment finns inget behov av information och utan ledning finns inte förutsättningar-

na för strukturerad arkivering.”82 

I läget där den interna användaren är mest betydelsefull blir producent och 

konsument samma grupp. Artikeln belyser värdet av en väl genomförd förstudie 

och en gallringsutredning och av att lyfta blicken från alltför mycket fokus på 

format och lagringsmedia för att istället ställa frågorna: Vilken information be-

hövs, hur länge behövs den och för vem görs detta arbete?83 

Records continuum model blir hos många texter i ämnet teoretiserande och 

abstrakt. Går det verkligen att applicera modellen på verkligheten? I artikeln 

”Continuum thinking and the contexts of personal information management” går 

Isto Huvila m.fl.84 igenom hur modellen kan bli ett teoretiskt ramverk för privat-

personer. Artikeln förklarar med hjälp av tre fallstudier hur information och 

material i personliga arkiv kan återanvändas i helt nya kontexter och bilda grund-

stenar till mer komplexa sammanställningar. Privatpersoner tenderar att inte vara 

så strukturerade. Den mångfald av anknytningspunkter som beskrivs i records 

continuum model kan därför bidra till att förstå mer intuitiva kopplingar mellan 

olika delar av materialet. Records continuum model handlar alltså inte bara om 

                                                 
80 Hedman, Daniel &Wilhelmson, Lina (2013). Vision och praktik, s. 78 ff. 
81 Johansson, Hanna (2009). ”Omgivningen krav på e-arkiv enligt OAIS”, s. 51 ff. 
82 Johansson, Hanna (2009). ”Omgivningen krav på e-arkiv enligt OAIS”, s. 40. 
83 Johansson, Hanna (2009). ”Omgivningen krav på e-arkiv enligt OAIS”, s. 65. 
84 Jon Eriksen, Eva-Maria Häusner och Ina-Maria Jansson. 
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själva långtidsbevarandet utan hur man kan styra och förstå även informationshan-

teringsprocesserna och hur de hänger ihop och påverkar varandra.85 

När det gäller synen på e-förvaltning och långtidsbevarande är Sverige ett ex-

empel på ett land som låter ett helhetstänkande genomsyra förhållningssättet till 

informationen i offentlig miljö.86 Maria Kallberg menar att det är helhetssynen på 

informationsskapandet som anknyter till Upwards modell, men också att använ-

dandet och återanvändandet av material är en viktig del av varför det sparas i 

första hand.87 Det gäller också arkivariens roll. I sin studie ser Kallberg att arkiva-

rierna ofta inte blir involverade i utvecklandet av de system som ska användas.88 

Den dystra bilden får jag inte då jag träffar de olika arkivarierna vid de stadsarkiv 

jag har valt i den här studien. Tvärtom är man inte bara involverad i arbetet, utan 

drivande. 

Digitalt långtidsbevarande, mellanarkiv och e-arkiv i Sverige 

Det finns inte så mycket skrivet om e-arkiv i Sverige. Anledningen är enkel. Det 

är få kommuner som har kommit igång med en e-arkivering, och det har gjorts få 

undersökningar av det som finns. Det material som skulle kunna liknas vid en 

tidigare forskning är snarare rapporter av olika slag, men också uppsatser på olika 

nivåer. Eftersom kommunernas förstudier är en del av mitt primärmaterial, kom-

mer jag att återkomma till dem senare. 

Pontus Bäckström beskriver e-arkivet som företeelse i sin magisteruppsats 

från 2012. Uppsatsen är av deskriptiv karaktär och förklarar begreppen, lagstift-

ningen och grunddragen. Han använder Stockholms stadsarkiv som exempel på 

ett e-arkivsprojekt i vardande.89 Sedan uppsatsen skrevs har Stockholms stadsarkiv 

sjösatt sitt e-arkiv. Jag kommer att följa upp hur det har gått, och kort redogöra för 

hur tjänster och samarbeten fungerar idag. 

Tobias Lundqvist och Magnus Nilsson utreder digitalt bevarande och lång-

tidslagring i sin masteruppsats från 2010. I sin studie efterlyser de gemensamma 

metadata och samarbete, mellan till exempel kommuner.90 I nuläget kan vi konsta-

tera att deras önskemål är på väg att uppfyllas. Eftersom min huvudfråga rör sig 

kring mellanarkivslösningar tog jag reda på vad författarna sagt i frågan. I och 

med att arkivinstitutionerna använder OAIS-modellen får e-arkiven en mellanar-

kivsfunktion, menar de. Här likställs mellanarkiv med data warehouse,91 vilket vid 

en närmare kontroll av begreppet inte visade sig stämma så bra. De hänvisar till 

Bill Inmons definition av begreppet från 1992: ”A data warehouse is a subject-

                                                 
85 Huvila, Isto, Eriksen, Jon, Häusner, Eva-Maria och Jansson, Ina-Maria. (2014). ”Continuum thinking and 

the context of personal information”. 
86 Kallberg, Maria (2013). Emperor’s new clothes, s. 70 ff, s. 125. 
87 Kallberg, Maria (2013). Emperor’s new clothes, s. 6. 
88 Kallberg, Maria (2013). Emperor’s new clothes, s. 53. 
89 Bäckström, Pontus (2012). Vad är ett e-arkiv?, s. 4. 
90 Lundqvist & Nilsson (2010) Strategier för digital bevaring och långtidslagring, s. 62 ff. 
91 Lundqvist & Nilsson (2010) Strategier för digital bevaring och långtidslagring, s. 33. 
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oriented, integrated, time-variant and non-volatile collection of data in support of 

management’s decision making process”. Bin Jiang från Tekniska högskolan i 

Zürich, ETH, kallar visserligen citatet klassiskt, men smular sen sönder definit-

ionen i sin blogg. Ett data warehouse är… en samling data, börjar han, och menar 

att det är ungefär lika relevant som att kalla ett kylskåp en samling mat. Data wa-

rehouse är strukturen för datahanteringen. Om informationen är subjekt-

orienterad, vad är då motsatsen? Transaktions-orienterad? Data warehouse inte-

grerar information från olika tidpunkter. Jiang antyder att begreppet time-variant 

innebär att man ibland skriver över gammal information med ny, vilket utesluter 

den sista punkten, att ingenting ska ändras.92 Det är just den sista aspekten av data 

warehouse som gör att jag inte anser att det är ett mellanarkiv det talas om här, 

utan ett slutarkiv. 

Ett samarbete mellan Sverige, Estland och Island tar upp frågan om utveck-

lingen mot e-förvaltning och e-tjänster kallad ”the Access to Public Information in 

Governmental Agencies and Archives Project (APIS). Projektet fördjupar sig i 

vilka frågor som kan vara intressanta för medborgarna, hur medborgarna vill ha 

tillgång till materialet och vilken typ av e-tjänst de skulle föredra. Undersökning-

en som genomfördes var inte stor. 116 personer svarade på en enkätundersökning, 

där den största gruppen var medelålders med en viss övervikt av män. Dock kan 

den ge en fingervisning om intresset. Hela 80 procent av de tillfrågade vill kunna 

ha tillgång till material via internet, medan endast 20 procent hellre vill gå till en 

arkivinstitution för att få tillgång till materialet.93 Det är inte konstigt att fler väljer 

att söka informationen hemifrån. Jag tror att efterfrågan kommer att bli ännu van-

ligare när de som idag vuxit upp med datorer och sökmotorer blir i majoritet i 

samhället. 

Vad händer i landstingsarkiven? I samband med att jag frågade om mellanar-

kivslösningen fick jag tipset att ta kontakt med Stockholms Landstingsarkiv, ef-

tersom de enligt Matilda Ekström på Stockholms stadsarkiv skulle ha en funge-

rande mellanarkivslösning där. Dock kan man vid en snabb blick på deras webb-

plats sluta sig till att det inte är aktuellt att undersöka det vidare i den här under-

sökningen. De har ingen automatisk e-tjänst och beställaren av informationen 

måste veta exakt vilken arkivbildare som avses, vilket i praktiken blir en stuprörs-

lösning för allmänheten, där konsumenten bara kan söka i ett arkiv åt gången. 

Säkerheten kring varje förfrågan är mycket noggrann och alla frågor som inkom-

mer till arkivet diarieförs och hanteras av personalen. Det är med andra ord en 

fördel om verksamheterna har kvar informationsägarskapet så länge som möjligt, 

men att långtidsbevarandet säkerställs.94 

                                                 
92 BeyeNetwork > Is Inmon’s Data Warehouse Definition Still Accurate? 
93 Runardottir. Mari (2011). ”Acces for Public Information”, s. 7 ff. 
94 Landstingsarkivet Stockholm > Utlämnande. 
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Ett exempel på ett fungerande mellanarkiv finns i samarbetet mellan lands-

tingsarkiven i R7-regionen.95 R7 består av landstingen i Dalarna, Gävleborg, 

Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro. Dessutom ingår lands-

tinget i Jönköpings län sedan en kortare tid tillbaka. Samarbetet mellan de olika 

landstingen började 2005 och driftsstarten var 2011. 

Förvaltningsledaren för R7-regionens e-arkiv, Leif Sandberg, berättar om 

samarbetet på Sveriges kommuner och landstings (SKL) webbplats.96 Landstingen 

hade kommit till en punkt där IT-systemen i allt högre grad började bli föråldrade, 

förklarar han, så för att möjliggöra en säker förvaring och en smidig åtkomst av 

materialet skapades det gemensamma arkivet. Den stora drivkraften för arkivsats-

ningen var ekonomin. För närvarande delar de åtta landstingen på kostnaden och 

varje landsting betalar utifrån sin storlek. Sandberg menar att besparingar kan 

göras när man arkiverar informationen från ett gammalt IT-system och därigenom 

slipper betala licensen för det. Dock är det svårt att veta vilken tidpunkt som blir 

bäst för arkiveringen. Klart är att det snart skulle ha blivit ohållbart med den stora 

mängden olika system. Han kommenterar också hur deras mellanarkiv fungerar: 

 
Då man lägger ett system i ett så kallat mellanarkiv kommer man visserligen fortfarande åt 

materialet på ett snabbt och enkelt sätt, men funktionaliteten kan minska en del. Det blir alltså 

opraktiskt om man av någon anledning skulle behöva göra väldigt många återsökningar i sy-

stemet.97 

 

                                                 
95 R7 > earkiv 
96 Sveriges kommuner och landsting > e-arkiv > Leif Sandberg 
97 Sveriges kommuner och landsting > e-arkiv > Leif Sandberg 

Figur 6: R7 informationshanteringsmodell. Hämtad från ppt. Ekström, Matilda. Offentliga 

rummet 2013-05-28. 
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Landstingen omfattas även av patientdatalagen (2008:355) där lagens syfte står 

beskrivet i kapitel 1: 

 
2 § Informationshantering inom hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodo-

ser patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet. Personuppgifter ska ut-

formas och i övrigt behandlas så att patienters och övriga registrerades integritet respekteras. 

Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till 

dem.98 

 

R7-samarbetet är ett lyckat exempel på det samarbete som efterfrågades i de in-

ternationella jämförelserna tidigare i uppsatsen. Bilden visar dock att mellanarki-

vet bara är till för den egna verksamheten. Allmänheten finns inte med som en 

aktör, utan det är samarbetets olika landsting som är producent, ledning och kon-

sument, om man återknyter till OAIS. 

En internationell syn på långtidsbevarande och material-

inlämning (anslutning) 

Även internationellt finns relativt lite forskning om digital arkivering och e-arkiv i 

den formen som utvecklas i Sverige. Henry Gladney beskriver skillnaden mellan 

digital arkivering och långtidsbevarande i sin debattartikel ”Long-term digital 

preservation: Why is Progress Lagging?” från 2011.99 Han menar att digital arki-

vering fokuserar mer på servicen kring det digitala materialet, medan långtidsbe-

rarandet innebär att säkerställa materialets framtida läsbarhet. Att blanda ihop 

begreppen blir olyckligt, eftersom det blir lättare att nöja sig med det som finns, 

istället för att se bevarandet i ett längre perspektiv. Författaren behandlar också 

varför det har tagit så lång tid att komma fram med en lösning. Visst finns det 

egna konstruktioner som fungerar som långtidsbevarande, helt oavsett om man 

använder sig av en arkivinstitution eller inte, men resonemanget går på tomgång. 

Samma saker upprepas, utan att någon egentlig lösning kommer fram. De största 

problemen ligger, enligt Gladney, i att arkivarierna inte har kompetensen och att 

systemutvecklarna inte ser behovet av ett långsiktigt bevarande. Resurserna finns 

inte, och då nöjer man sig med det som finns. Författaren efterlyser ett mer omfat-

tande samarbete. 

Den internationella konferensen Educopia Institute: Aligning National Appro-

aches to Digital Preservation Conference ger en bra överblick på läget inom om-

rådet. I maj 2011 samlades 125 deltagare från 20 länder i Tallinn för att diskutera 

en gemensam hållning till elektroniska arkiv. Resultatet av deras möte blev en 

antologi över de områden som man diskuterade under de tre dagarna. Exempel på 

deltagande organisationer var National Library of Estonia, the Educopia Institute, 

US Library of Congress, the University of North Texas och Auburn University. 

                                                 
98 Riksdagen > Patientdatalagen (2008:355) 
99 Gladney, Henry M. (2011) ”Long-Term Digital Preservation: Why Is Progress Lagging?” 
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Tillsammans utforskade deltagarna olika områden av den digitala arkiveringen: 

teknik, juridik, ekonomi, organisatoriska ramverk och standarder. Behovet av en 

gemensam strategi ses som en möjlighet att bevara de kulturella minnena.100 

I sin artikel ”Electronic Records, Paper Minds: The Revolution in Information 

Management and Archives in the Post-custodial and Post-Modernist Era” reder 

Terry Cook ut hur de digitala sätten att bevara material inte bara blir en fysisk 

förändring utan även ett nytt sätt att tänka. Han menar att användandet av datorer 

har förändrat det kollektiva minnet på så sätt att vi för första gången på 3 500 år 

sparar material som vi inte kan se med blotta ögat, men också att vi inte bara för-

varar själva materialet, utan även dess struktur, kontext och innehåll. Dessutom 

blir den digitala informationen nästan lika beroende av ständigt underhåll som den 

muntliga traditionen, eftersom mediet är så flytande och virtuellt. Trots att vi är 

medvetna om de nya utmaningarna, fortsätter vi att tänka på informationen som 

om den vore fysisk. Arkivariens fokus måste ändras från att vakta de fysiska do-

kumenten till att skapa ett fungerande sammanhang där aktiviteterna blir syn-

liga.101 

Don Waters och John Garrett beskriver hur the Commission on Preservation 

& Access (CPA) och RLG Task Force on Archiving of Digital Information 1994 

ser på krav och utveckling av digitalt långtidsbevarande. De menar att mycket av 

ansvaret för att information inte ska gå förlorad ligger på de organisationer som 

producerar den, men de menar också att arkiven borde ha en mer aktiv roll i att 

värna om att information är sparad på ett sätt som håller på att bli utdaterat.102 

En växande medvetenhet om nödvändigheten att samordna insatserna för 

långtidsbevarande har lett till att ett flertal konferenser har hållits. Den första kon-

ferensserien som hölls regelbundet var ”Conference on the Preservation of Digital 

Objects (iPres)” som startade 2004. När OAIS godkändes som internationell stan-

dard (ISO) 2003 fick den en bred uppslutning. För första gången tog man tag i 

både de organisatoriska och tekniska aspekterna. En annan standard som också 

lyftes fram vid den här tiden var Producer-Archive Interface – Methodology 

Abstract Standard (PAIMAS). Standarden har sitt fokus på kontakten mellan den 

som producerar informationen och arkivet som sen tar emot och förvaltar materi-

alet.103 Eftersom den här uppsatsens fallstudier alla använder sig av OAIS kommer 

jag inte att gå in mer på den och andra standarder här. 

Nancy McGovern liknar den digitala världen vid en grupp vars medlemmar 

lyder under samma regler, normer och restriktioner. Gemensamma standarder är 

ett sådant exempel på begränsande normer, menar hon. Långsamt men säkert har 

olika samarbeten lett till en gemensam vokabulär som används för att utveckla 

fungerande standarder och rutiner.104 

                                                 
100 Educopia Institute (2012). McGovern, Nancy Y. Introduction, s. 12.  
101 Cook, Terry (2007). ”Electronic Records, Paper Minds”, s. 400 f. 
102 Water, Don & Garrett, John (1996). ”Preserving Digital Information: Report of the Task Force on Archiv-

ing of Digital Information”, s. 40. 
103 Educopia Institute (2012). McGovern, Nancy Y. Introduction, s. 5. 
104 Educopia Institute (2012). McGovern, Nancy Y. Introduction, s. 10.  
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De många olika formaten påtalas som ett problem redan 1997 när Harrison 

Eiteljorg II beskriver sin strävan att samla digitalt arkeologiskt material i ett pro-

jekt som fick namnet Archaeological Data Archive Project (ADAP). Projektet var 

ett samarbete med Archaeology Data Service (ADS) i York. Författaren menar att 

man dels måste tänka på att spara materialet medan man fortfarande kan komma 

åt det, men också att de som har specialistkunskapen måste vara involverade i hur 

informationen ska vara strukturerad. Det är inte alltid som systemutvecklare ser de 

mest användarvänliga datakategorierna, fortsätter han.105 Projektet fick ett slut 

2002, av två olika orsaker. Finansieringen tog slut, men det var inte det största 

problemet, utan en skriande brist på material. Forskarna var helt enkelt inte så 

benägna att dela med sig av sina resultat som man hade föreställt sig. Eiteljorg 

publicerade sin ursäkt i ett nyhetsbrev online och meddelade där att man kommer 

att återlämna materialet till de forskare, som trots allt delat med sig av sin forsk-

ning, så att det kan bevaras på ett mer varaktigt sätt.106 

McGovern hänvisar till Anne R. Ken-

nedy och sin egen organisatoriska artikel i 

en festskrift från 2003. Konferensen Digital 

Preservation Management (DPM) behandlar 

fem stadier av utveckling. Författarna för-

klarar hur mognadsprocessen som behövs 

för att genomföra digitalt bevarande, inom 

en organisation, går igenom fem olika steg. 

Det blir en tankeutveckling från att er-

känna(1) att det digitala bevarandet är vik-

tigt, agera(2) genom att starta bevarande-

projekt, befästa(3) idéerna genom att per-

manenta projekten, institutionalisera(4) 

genom att verka i ett större sammanhang 

för att i sista steget samarbeta(5) mellan de olika institutionerna och inse det öm-

sesidiga beroendet.107 

McGovern förklarar att det har skett en stor utveckling från 2003, då modellen 

först introducerades. Då var det några få organisationer som uppnått steg tre och 

fyra och ingen som hade kommit så långt som till steg fem. 2012 var det flera som 

närmade sig steg fem.108 Författarna presenterar också en visualisering som här 

kallas ”Den trebenta pallen”. Den trebenta pallen (figur 7) är fundamentet som 

arbetet vilar på. De tre benen representerar organisation, teknik och resurser. I den 

här modellen förväntas de tre aspekterna vara lika starka. Om man hårdrar liknel-

sen skulle det innebära att pallen faller om något av benen blir för svagt.  

                                                 
105 Eiteljorg, Harrison (1997). Electronic archives, s. 1055 f. 
106 CSA > Archaeological Data Archive Project > News fall 2002. 
107 Kennedy, Anne R. & McGovern, Nancy Y (2003). ”The Five Organizational Stages of Digital Preserva-

tion”. 
108 Educopia Institute (2012). McGovern, Nancy Y. Introduction, s. 12. 

Figur 7: Den trebenta pallen. Bilden är 

skapad av författaren. 
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In sin artikel delar McGovern upp verksamheten i olika attribut och hur de 

passar in i pallens tre ben. Aspekter som administrativt ansvar, organisatorisk 

livskraft och ansvarsfulla rutiner hör till organisation. Lösningar som OAIS hör 

till tekniken, medan stabila finansiella lösningar hör hemma under rubriken resur-

ser. 109 Attributen är hämtade från Research Libraries Group (RLG) och Online 

Computer Library Center (OCLC) och deras skrift ”Trusted Digital Repositories: 

Attributes and Responsibilities.” De attributen utgör ett ramverk för kontroll av 

funktionerna i varje del av det digitala bevarandet. Bakom varje ansvarsdel finns 

anställda, som ska ha kompetensen att i varje del hålla sig uppdaterade och infor-

merade. Det handlar bland annat om att känna till lagstiftning och överenskom-

melser, så att ingenting lämnas åt slumpen eller glöms bort. Utbildningen av per-

sonalen framstår som det enskilt viktigaste för att säkerställa en stabil och tillför-

litlig bevarandeprocess.110 

2007 påbörjades ett projekt i Kalifornien, som finansierades av National Sci-

ence Foundations och var ett samarbete med bland annat Library of Congress och 

Joint Systems Committee of the United Kingdom. Projektet kom att heta Blue 

Ribbon Task Force on Sustainable Digital Preservation and Access och publice-

rade 2010 en slutrapport där man utredde långtidsbevarandet ur ekonomiska och 

organisatoriska perspektiv. De fyra främsta utmaningarna för digital arkivering 

såg man som 1) långtidsperspektivet, 2) intressenter som inte samarbetar, 3) svaga 

motiv och 4) oklara roller om vem som bär ansvar för finansiering, urval och be-

varande. Även här betonas vikten av samarbete och balans, där man ser att det inte 

spelar någon roll om man har finansiering om inte också de mänskliga och tek-

niska resurserna samordnas.111 Som ett alternativ till statliga arkiv kan man i den 

här studien även tänka sig privata aktörer och tycker även att man kan se över en 

del upphovsrättslagar, om det skulle underlätta det digitala bevarandet.112 Om man 

inte vidtar åtgärder idag, har man inte tillgång till informationen imorgon, menar 

man, och pekar på att mängden skapad information inte alls står i proportion till 

den mängd man kan och vill spara.113 Projektets slutsats blir att även om det ansvar 

och de åtaganden vi har tagit på oss idag inte gäller för tid och evighet, krävs det 

att man agerar nu, så att man har möjligheten att välja längre fram.114 

2009 påbörjades processen att ta fram en elektronisk strategi för delstaten 

Queensland i Australien. Den fick namnet ”Toward Q2 through ICT”.115 Mening-

en var att skapa en effektiv och smart lösning för ledningen av delstaten, till nytta 

för alla medborgare i Queensland. I ett diskussionsdokument från 2010 redogör 

utredarna för hur man tänker när det gäller den komplexa frågan om hur doku-

                                                 
109 Educopia Institute (2012). McGovern, Nancy Y. Introduction, s. 13 
110 Research Libraries Group (RLG) and Online Computer Library Center (OCLC), ”Trusted Digital Reposi-

tories: Attributes and Responsibilities,” (Mountain View, CA: RLG, May 2002 [now maintained by 

OCLC]), s. 13 ff. 
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112 Blue Ribbon Task Force on Sustainable Digital Preservation and Access (2010). s. 77. 
113 Blue Ribbon Task Force on Sustainable Digital Preservation and Access (2010). s. 9. 
114 Blue Ribbon Task Force on Sustainable Digital Preservation and Access (2010). s. 81. 
115 The Queensland Government’s strategy for government ICT (2009), s. 3 ff. 
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ment ska bevaras över tid och hållas tillgängliga för framtiden. Eftersom informat-

ionen som skapas inom en organisation utgör livsnerven för verksamheten är det 

viktigt att utveckla och införa strategier för att informationen ska hållas läsbar så 

länge som det behövs, menar Queenslands utredare. Det är därför viktigt att utbil-

dad personal säkerställer informationens överlevnad i ett tidigt skede, i sitt ur-

sprungssammanhang. För att nå målen samarbetar man med Australasian Digital 

Recordkeeping Initiative (ADRI) och International Council on Archives (ICA). 

Fram till idag har Australien lagt förhållandevis lite resurser på långtidsbevarande. 

Den utbredda uppfattningen har tvärtom varit att den gällande bevarandeversionen 

varit på papper, trots att handlingarna skapats digitalt under en längre tid. Det är 

framför allt den ökande mängden material som sätter press på verksamheterna att 

också bevara informationen som den skapades, det vill säga elektroniskt. Med en 

ökad mängd papper blir hyllorna snabbt fulla.  

Staten Queenlands arkiv (QSA) tillhandahåller riktlinjer för metadata i sin 

”Recordkeeping Metadata Standard and Guideline” och ”Guidelines and 

Functional Requirements for Records in Business Systems”, men det krävs inte 

bara en god hantering av metadata för att ett långtidsbevarande ska fungera. Det 

behövs en mer övergripande strategisk-organisatorisk lösning också. Utredarna 

lägger fram två huvudaspekter för bevarandet. Dels bevarande av temporära filer 

och dels ett permanent bevarande för arkiven. I det här läget sitter Queenslands 

ledning på två stolar. De är ansvariga för bevarandet av statens samlingar, men 

har också en ledande roll i hanterandet av det material som inte kommer att lång-

tidsbevaras.116 

Som många andra är man i Queensland bekymrade över vad som kommer att 

hända om man inte tar tag i problemen nu. Några av de hinder som nämns är till 

exempel stor skillnad i motivation mellan de som kan dra nytta av informationen 

och de som måste genomföra bevarandet, förvirring när det gäller ansvar och en 

tendens att tycka att problemet är någon annans, brister i finansieringsmodell och 

oförmåga att sätta ett ekonomiskt värde på bevarandet. Det leder i förlängningen 

till en osäkerhet om vem som ska betala, övertro på hur bra det egna systemet 

redan fungerar samt rädsla för att projektet blir alltför omfattande. 

Alternativet att blunda för utvecklingen menar man skulle kunna leda till att 

informationen förlorar sitt bevisvärde och sin läsbarhet. 2006 genomförde Que-

ensland en undersökning i ett led för att kartlägga förlusten av offentliga hand-

lingar på grund av till exempel föråldrad programvara, som visade att 34 procent 

av de tillfrågade kände en osäkerhet när det gällde bevarandet och redan hade er-

farit hur material hade blivit oläsbart.117 

Det finns ingen enkel lösning på problemet. Även om OAIS verkar vara en 

bra lösning, går det inte att oreflekterat applicera modellen i de statliga arkiven, 

menar man i Queensland. Det kommer att behövas ett speciellt kontor hos QSA 
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för att övervaka och utveckla lösningar för framtiden. Även här refererar man till 

de tre delarna organisation, teknik och resurser, även om man inte liknar det vid 

en trebent pall. 

Adrian Cunningham kritiserar OAIS som en bra lösning för arkiven. Det är 

lysande för bibliotek, för vilka en SIP är enkel och självklar, men vad händer med 

det material som skapas ute i verksamheterna för att sedan paketeras och lämnas 

in? Det finns inga färdiga informationspaket som bara väntar på att hämtas upp. 

Ofta har man ungefär klart för sig hur mycket information som ligger lagrad, men 

är sämre på att värdera den och se vad som är viktigt att spara, menar han.118 Pro-

blemet med OAIS är i så fall inte av teknisk natur, utan hur verksamheterna hante-

rar sin information, generellt. Jag menar att det är den typ av frågeställningar ar-

kiven brottats med sedan begynnelsen. 

                                                 
118 Cunningham, Adrian (2008). ”Digital Curation”, s. 534. 
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Fyra förstudier om e-arkiv 

Grunden för min studie finns att hämta i de förstudier som de valda stadsarkiven 

har gjort. Detta kapitel är en genomgång av det förarbete som har gjorts och de 

visioner som fanns när förstudierna skrevs. Eftersom visionerna är av allmän ka-

raktär förekommer en del generella formuleringar som är liknande för alla de in-

blandande stadsarkiven. I analyskapitlet kommer intervjuer med arkivarier på de 

olika stadsarkiven att fördjupa och utveckla resonemangen kring konkretiserandet 

av en del av visionerna för e-arkiven. 

Uppsala 

Visionen för e-arkivet är att all elektronisk information hanteras som en långsiktig strategisk 

resurs för ökad öppenhet, demokrati och utveckling.119 

 

Uppsala Stadsarkiv har sedan år 2006 förberett ett e-arkiv, som ska tjäna som ett 

långsiktigt bevarande av handlingar som skapas i kommunens verksamheter. Må-

let för den nya formen av arkiv är att fungera som en långsiktig resurs för inform-

ationshantering, fånga upp information som skapas digitalt, tillgodose allmänhet-

ens, näringslivets, verksamheternas och lagstiftningens krav på tillgänglighet, men 

också bli en förmedlare av kunskap.120 

Sven Jonsson, som arbetar med e-arkivfrågor på stadsarkivet, förklarade i in-

tervjun att en del har publicerats på kommunens interna webbplats, Insidan, och 

några småregister, som excel-filer, har kommit in men att de i övrigt inte tagit 

emot digitalt material alls.121 2011 sökte man och fick medel för att genomdriva en 

pilotstudie tillsammans med dåvarande Stadsbyggnadskontoret.122 Uppsala stads-

arkiv går på Riksarkivets linje, som rekommenderar att e-arkivet ska vara ett sy-

stem för långsiktig informationsförsörjning genom att vara kommungemensamt. 

Då uppnår man största möjliga nytta, menar man. I slutrapporten från förstudien 

går man igenom de delar som behöver samordnas innan ett e-arkiv kan komma till 

stånd. 

Stadsarkivet formulerar verksamheternas ansvar i ett antal punkter. Först och 

främst ansvarar verksamheterna för att materialet produceras med metoder som 
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120 Uppsala stadsarkiv. Slutrapport (2011), s. 7. 
121 Intervju, Sven Jonsson och Sara Håkansson, Uppsala stadsarkiv, 2014-02-28. 
122 Uppsala stadsarkiv. Slutrapport (2011), s. 6. 



 36 

ger beständighet. Till det kommer de vanliga kraven på att ordna, skydda och 

lämna ut på ett säkert sätt och gallra det som kan eller ska gallras. 

Finansieringen bygger på att så många verksamheter som möjligt är med och 

betalar. Nyttoeffekten med ett gemensamt arkiv försvinner också om bara ett fåtal 

verksamheter bidrar med sin information. I sin förstudie går Uppsala stadsarkiv 

igenom hur ett anslutningsprojekt skulle kunna vara uppbyggt. 

Som en del i utvecklandet av e-arkivet ser man också att systemförvaltningen 

spelar en viktig roll. Här anknyter man till det som i OAIS kallas för ”preservation 

planning”, bevarandeplanering.123 Bland annat ska ett varningssystem kunna säga 

ifrån när det är dags att se över sina bevarandestrategier och eventuellt vidta åt-

gärder. Där går man också in på hur nya filformat ska introduceras och säkerstäl-

las. En annan viktig del är administrationen, som inte bara ska ha ansvaret för 

systemadministrationen, utan också upprätta de leverensavtal som ser till att sam-

arbetet mellan e-arkivet och systemleverantören fungerar som det ska. För att ar-

betet med att lämna över materialet till e-arkivet ska ske så smidigt som möjligt 

förordar man också att ta in ett gemensamt system för konvertering till bevarande-

format, pre-ingest.124 Det kan bli komplicerat och dyrt om varje verksamhet ska ta 

fram ett sådant verktyg på egen hand, menar man. 

I det långa loppet hoppas man på att de enklare frågorna, som idag sköts av 

personal på arkivet, ska kunna administreras via en e-tjänst. Dock måste hantering 

av känsliga uppgifter, som lyder under offentlighets- och sekretesslagen och 

PUL125, personuppgiftslagen, utredas. 

Linköping 

E-arkivsfrågan hör ihop med en effektiv e-förvaltning där kommunens ambition är att gå mot 

en digitalt sammanhållen kedja där även långtidsarkivet är digitalt.126 

 

Linköpings kommun inledde 2012 ett samarbete med företaget Lemontree, för att 

utreda grunderna för vad ett e-arkiv kan innebära. Resultatet av samarbetet blev 

projektet E-Lin. I projektets ambitioner har ingått att skapa ett samarbete med 

andra liknande projekt i och utanför kommunen. Än så länge redovisar inte pro-

jektet en färdig lösning, utan är mer ett underlag för fortsatt arbete. Man ser arbe-

tet med e-arkivet som en nationell angelägenhet bland annat i samarbete med 

SKL.127 
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Utgångspunkten för arbetet med e-arkiv är att börja med en strategisk verk-

samhetsutveckling. Med en fungerande e-förvaltning blir steget inte långt till e-

arkivet. Man ser att målen för e-förvaltningen bör bli en enklare vardag för företag 

och privatpersoner, en öppnare och smartare förvaltning, högre effektivitet och 

högre kvalitet i verksamheterna. Nyttan ska vara i centrum och samarbete är avgö-

rande för framgång. Linköping vill gärna följa de nationella intentionerna om 

samarbete. 

E-arkivet kan ses som de elektroniska handlingar som behandlas i förvalt-

ningen. För att e-förvaltningen ska komma medborgarna till nytta, betonar man att 

informationen måste komma till rätt person i rätt tid. Det är stora krav som ställs 

på långsiktigt bevarande, återanvändning och vidareutnyttjande av informationen 

för att det ska kunna uppnås.128 I stort sett ser man att e-arkivet har samma grund-

läggande funktioner som idag, d.v.s. att ta emot, vårda, lagra och tillhandahålla 

information. Den stora skillnaden blir att informationen blir mer integrerad med 

övrig verksamhet. E-arkiveringen berör hela dokumenthanteringskedjan. 

I sin förstudie skiljer man på information som man kallar för bevarandehand-

lingar i ett System för bevarande och myndighetens elektroniska handlingar, oav-

sett format med tillhörande dokumentation. Det senare blir en större mängd in-

formation, men ger också en bättre bild av den digitala kedjan. Riksarkivet föror-

dar det senare.129 

Linköpings stadsarkiv kommer igång med kravspecifikationerna hösten 2014. 

Själva arkivet beräknas i nuläget vara färdigt till 2015. Sedan väntar en lång över-

gångsfas med implementering. De räknar med att den fasen tar flera år. 

Eskilstuna, Enköping, Strängnäs (EES) 

Visionen är att den interna hanteringen av respektive kommuns allmänna handlingar enbart ska 

ske elektroniskt via ett elektroniskt informationsflöde. Den elektroniska informationen ska 

kunna användas både av allmänheten, näringslivet och kommunernas verksamheter, idag och 

imorgon.130 

 

Eskilstuna har valt att gå ihop med kommunerna Enköping och Strängnäs i ut-

vecklingen av e-arkiv. Även Västerås deltar i samarbetet, men är inte med i för-

studien. (Hädanefter kallas samarbetet EES) I den gemensamma förstudien från 

2013 sammanfattas de viktigaste punkterna. Man menar att tillgänglighet via in-

ternet ses som en självklarhet för allt fler och att kommunerna måste svara upp 

mot den förväntan. Det ställer dock större krav på de som producerar materialet, 

bl.a. förutsätter det att man har en fungerande e-förvaltning. Arkivets roll bör, 

förutom det traditionella att bevara och förvalta information för framtiden, även 

bli att frigöra resurser från aktiva system. Man betonar att informationen ska be-
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varas i enkla och stabila format, så att informationsförlusterna blir så små som 

möjligt vid en överföring till ett nytt format. Dessutom menar man att informat-

ionen inte ska kunna förändras eller förstöras utan formella beslut. Visionen med 

samarbetet på sikt är att den interna hanteringen av information enbart ska ske 

elektroniskt. Intressenterna ser man som kommunernas verksamheter, näringslivet 

och allmänheten. 

Nuläget beskrivs som en infrastruktur som bygger på hantering av papper. 

Även sådant material som ursprungligen skapats i en digital miljö skrivs ut och 

bevaras på papper eller på mikrofilm.131 I nuläget är det inte känt vilka olika verk-

samhetssystem som finns, men det kommer att göras en utredning, eftersom flera 

av systemen kommer att behöva överföras till e-arkiv relativt snart. Det behövs 

även göras en utredning över vilka olika format som används inom kommunerna 

och hur dessa ska kunna bevaras. Idag behandlas informationen olika, beroende 

på om den ska användas eller bevaras. Pappershandlingar skannas in i system, för 

att bli åtkomliga, samtidigt som digital information skrivs ut för att kunna bevaras. 

Avsaknaden av dokumenthanteringsplaner och arkivbeskrivningar upplevs också 

som ett tillgänglighetsproblem. Man menar att det kan vara svårt för allmänheten 

att ens känna till att dokumenten existerar, än mindre att kunna ta del av dem. 

Äldre system, som man idag bara behåller för lagring, skulle kunna avvecklas 

om informationen konverterades till ett bevarandeformat och integrerades med ett 

e-arkiv. Man skulle i de fallen spara de resurser som läggs på att förvara och 

skapa backuper på information som saknar intresse för verksamheten. Att helt 

komma ifrån arkivering på papper är nog inte möjligt inom en överskådlig fram-

tid. Däremot menar man att ökningen av mängden papper väsentligt kan minska 

om man också arkiverar digitalt.132 

Vid intervjutillfället hade det gått tre månader sen förstudien publicerades, 

men arbetet med upphandlingarna pågick. Ett beslutsunderlag kommer att tas 

fram under våren 2014 med hjälp av workshops, tillsammans med leverantörerna. 

Till hösten 2014 skulle i skrivande stund upphandlingen av ett e-arkiv påbörjas.133 

Stockholm 

E-arkiv Stockholm är en stadsgemensam tjänst för att förvara, bevara och tillhandahålla de di-

gitala handlingar som skapas i stadens förvaltningar och bolag. Syftet är att effektivisera sta-

dens informationshantering och att därmed ge god tillgång till information åt Stockholms med-

borgare.134 

 

Citatet sammanfattar hur Stockholms stad ser på sitt e-arkivsprojekt, som fick 

namnet Projekt Navet. Man kan se namnet som en metafor, där verksamheterna 

snurrar runt en gemensam samlingspunkt, arkivet. Projektet påbörjades 2007 och 

                                                 
131 EES. Förstudie e-arkiv (2013), s. 9. 
132 Ibid, s. 10. 
133 Intervju, Frida Sandgren, Eskilstuna stadsarkiv 2014-03-26. 
134 Policy för e-arkiv Stockholm från webbplatsen, http://www.ssa.stockholm.se 
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avslutades 2010. Målet var att underlätta tillgången till kvalitetssäkrad informa-

tion för stadens invånare och andra intressenter. Projektet fick två spår där huvud-

spåret blev själva e-arkivet. 2008 utarbetade man en kravspecifikation för upp-

handling av ett arkivsystem, där grunden för systemet skulle vara den internation-

ella standarden OAIS. 

För att strukturera upp arbetet delades projektet upp i fyra etapper, där den 

första etablerades 2008 och den sista avslutades i november 2009. Man började 

med att samplanera genomförande med produktleverantörer och upprätta arbets-

former. Därefter genomförde man testleveranser och planerade pilotanslutningar. 

Färdigställandet av e-arkivet innehöll moment som att utarbeta en styrmodell, 

realisera pilotanslutningarna, förankra och sälja in arkivet och förbereda utbild-

ning av organisationen. På det hela taget gick allt enligt planerna. 

En förklaring till att arbetet gick så smidigt var formen man valde för att sam-

arbeta och sprida informationen om arbetet. Man inrättade ett projektrum, pro-

jektplatsen, där alla som var intresserade kunde delta och ta del av information. 

Rummet (som inte är en virtuell arbetsplats, utan ett verkligt rum) användes till 

planeringsarbete från början, men utvecklades till att bli en förmedling av in-

formation om arbetets gång. Ibland dokumenterades viktiga anteckningar på 

whiteboards. Eftersom projektet hade medlemmar som sällan eller aldrig befann 

sig på samma plats var den här gemensamma mötesplatsen värdefull. 

Ett sidospår utvecklades också, som senare skulle få en allt större betydelse, 

nämligen utformandet av en Gemensam InformationsFörsörjning (GIF). Stadens 

behov av ett gemensamt system för digital ärende- och dokumenthantering visade 

sig vara större än väntat, så Navets styrgrupp utvidgade uppdraget.135 Det var inte 

meningen att sidospåret skulle bli så stort från början, men behovet fanns, så nu 

har det förlängts och utvecklat till ett eget projekt, e-dok.136 

 

                                                 
135 Stockholms stadsarkiv. Navet, s. 6 ff. 
136 Intervju, Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv. 2014-04-03. 
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Informanterna om forskningsfrågorna 

Öppenhet och nytta 

Att göra myndigheternas information tillgänglig på nätet är en del i ambitionen att 

ge ökad insyn i det gemensamma kulturarvet. En tillgänglighet på nätet blir ett sätt 

att tillgodose en öppenhet dygnet runt. I kommande kapitel kommer stadsarkivens 

syn på öppenheten att utredas. 

I Linköping ser man att öppenheten redan finns på ett sätt, men att den måste 

styras upp för att användarna ska kunna ta del av den på bästa sätt. En av E-lins 

projektansvariga, Mariella Andersson, beskriver hur de ser på öppenheten: 

 
Verksamheten är digitaliserad. Nästan 80–90 procent. Öppenheten finns ju redan. Mycket av 

det här kan man redan hitta digitalt. Det är just hur man ska hitta det under en lång tid. De som 

har haft tillgång till informationen i verksamheten. Ska de inte ha det längre, ska de begära att 

få ut uppgifter? Ska man ha en sökmotor till hela e-arkivet eller ska man ha en separat sökmo-

tor till system för bevarande och sen till verksamhetssystemen separat. Det är mycket frågor 

som inte vi har löst.137 

 

Frida Sandgren på Eskilstuna stadsarkiv välkomnar öppenheten och menar att den 

är ett av de främsta argumenten för att sälja in arkivet mot allmänheten och politi-

kerna, men att det kanske inte är möjligt att arkivet kommer att bli så tillgängligt 

som vissa önskar. Information som omfattas av PUL kommer till exempel inte 

kunna sökas via internet.138 

På Uppsalas stadsarkiv ser man arkivet som en garant för en långsiktig in-

formationsförsörjning i kommunen. I sina visioner målar man upp en bild av att 

företag, myndigheter och medborgare ska kunna använda olika gränssnitt för att få 

tillgång till informationen. En e-tjänst, som ska vara tillgänglig via bland annat 

smartphone-appar och läsplattor.139 Informationssäkerheten ska vara hög, så att rätt 

information blir tillgänglig efter behov och att spårbarheten kan upprätthållas över 

tid,140 det vill säga att det med säkerhet går att veta var, när och av vem informat-

ionen har skapats. Spårbarheten är också en av aspekterna i records continuum. 

Ser man visionerna i ljuset av Upwards modell ser man att den digitala informat-

ionen i högre grad är beroende av att olika aktörer samarbetar, och att dessa 

aspekter måste tas i beaktande redan vid skapandet. Modellen visar också att det 

                                                 
137 Intervju, Mariella Andersson, Linköpings stadsarkiv, 2014-03-24. 
138 Intervju, Frida Sandgren, Eskilstuna stadsarkiv, 2014-03-26. 
139 Uppsala stadsarkiv. Slutrapport 2011, s. 7. 
140 Uppsala stadsarkiv. Slutrapport 2011, s. 20. 
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kollektiva minnet är beroende av att informationen behållit sin autenticitet i hela 

kedjan från skapandet. 

Mycket av resonemangen kring e-arkiv och öppenhet handlar om nyttan. E-

delegationen vågar sig på en definition av nytta i sin rapport från 2014, att nytta är 

en mätbar förändring vilken uppfattas som positiv av en eller flera intressenter och 

som bidrar till ett eller flera verksamhetsmål.141 När Stockholms stadsarkiv sålde 

in idén om ett kommungemensamt arkiv var nyttan i fokus. Man såg framför sig 

kortare, effektivare handläggningar men också att det skulle bli billigare för verk-

samheterna. Med en gemensam lösning skulle man inte behöva lägga resurser på 

att skaffa motsvarande system själva. Visionen för e-arkiv kan, utifrån de olika 

förstudierna, sammanställas i följande punkter: 

 

Visionen är att E-arkivet ska: 

 Säkerställa en långsiktig informationsförsörjning. 

 Bidra till en ökad effektivisering för kommuner, landsting och regioner så-

väl som för företagare (PSI-direktivet142) och medborgare. 

 Ge ökad tillgänglighet till information och det gemensamma kulturarvet. 

 Förbättra medborgarservice och att stödja delaktighet. 

 Minska de långsiktiga kostnaderna för manuell hantering och arkivering. 

 Minska kostnaderna för gamla systemlicenser. 

 Underlätta en effektiv intern åtkomst av information. 

 Öka möjligheter till sammanhållen process, som diarieföring och långtids-

arkivering. 

 Öka rättsäkerheten. 

 

Vilka är de intressenter som E-delegationen syftar på? Det finns en bred syn på 

användaren i alla de förstudier som jag har tagit del av. Allmänheten, verksamhet-

erna och forskningen viktas inte på något sätt, utan behandlas som likvärdiga in-

tressenter. Vad jag ville veta var om det fanns något samband mellan hur man såg 

på användaren och motivationen att skapa ett mellanarkiv. Jag ställde därför frå-

gor om vem man såg som den viktigaste användaren, det vill säga konsumenten 

om man kopplar det till OAIS-modellen. 

Vid intervjuerna kom svaren relativt snabbt och tydligt. De olika arkiven gav 

skiftande svar på frågan. Linköping och Stockholm svarade allmänheten. 

Eskilstuna och Uppsala svarade den interna användaren, d.v.s. verksamheterna 

själva. Det kan förklara varför man ser mellanarkivslösningen som ett högpriorite-

rat projekt. Materialet som omfattas av sekretess kan i stort sett bara användas av 

de egna verksamheterna. 

Sven Jonsson på Uppsala stadsarkiv förklarar deras inställning. Allmänheten 

är alltid viktigast, om man måste välja, men just nu i startläget av e-arkivet är 

verksamheterna viktiga ur ett internt marknadsföringsperspektiv. De är förutsätt-

                                                 
141 E-delegationen (2014), Vägledning i nyttorealisering – bilagor, version P2.0-36, s. 7 
142 Public Sector Information, se förklaring på nästa sida. 
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ningen för att kunna komma igång med e-arkivet. Har man inte verksamheterna 

med sig först, så blir det inget alls.143 

Eftersom Stockholms stadsarkiv ser allmänheten som den viktigaste använda-

ren, menar man att de ska kunna ta del av information som inte omfattas av sekre-

tess eller PUL144. Matilda Ekström, en av de ansvariga för e-arkivdelen av stadsar-

kivet förklarar:  

 
Vi har en e-tjänst kopplad till arkivet så vi hade en förhoppning om att det skulle bli lättare att 

utbyta information inom staden också, men det visade sig inte bli så lätt eftersom information-

en ofta omfattas av sekretess och PUL.145 

 

Det finns effekter att vinna med att samla informationen på ett ställe. Då slipper 

man stuprören (att man måste söka i varje system för sig) och kan istället vända 

sig till ett ställe. I Stockholms stad blir också Public Sector Information (PSI) 

verklighet, vilket innebär att t.ex. ett företag ska kunna ta del av information och 

sen skapa nya tjänster eller produkter utifrån det, så de finns också med som mål-

grupp. ”För oss är arkivet också ett handläggarstöd för våra handläggare här för 

den informationen som inte visas i vår e-tjänst. Förfrågningar som omfattas av 

sekretess och PUL hanteras av handläggarna.”146 Till sin hjälp har Stockholm en 

tregradig skala för sekretess. 

 

0 Noll innebär att informationen är helt fri från restriktioner. 

1 Ett innebär att handlingen kommer upp i en sökning, men är markerad som 

sekretessbelagd. 

2 Två innebär att informationen inte alls blir synlig vid en sökning.147 

 

Ekström menar att verksamheterna kan leverera till arkivet så snart ett ärende 

är avslutat. Det kan röra sig om så tidigt som en månad efter avslutat ärende, vil-

ket innebär att arkivet tar över ansvaret för informationen och därmed också får 

ansvaret för att svara på frågorna som hör till. Om materialet är sekretessbelagt 

har verksamheterna inte längre tillgång till det på samma sätt, utan en behörig-

hetsprövning behöver göras vid varje ärendeförfrågan. 

PUL är en utmaning för Stockholms stadsarkiv. Eftersom det är mycket 

material som omfattas av lagen, utreder de om till exempel bankinloggning skulle 

kunna vara en lösning. En del leveranser tar fortfarande mycket tid i anspråk på 

grund av det, men arbetet med att hitta automatiserade tekniska lösningar pågår. 

                                                 
143 Sven Jonsson, mailkontakt 2014-04-24. 
144 Personuppgiftlagen, PUL (1998:204) syftar till att skydda människor så att deras personliga integritet inte 

kränks av att personuppgifter hanterats fel. Syftet grundar sig i 2 kapitlet 3§ som återfinns i regeringsformen. 

De juridiska aspekterna kring sekretessbelagt material handlar förutom PUL framför allt om offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400). Lagen reglerar bland annat hur och när offentliga handlingar får lämnas ut, 

vad som omfattas av sekretess, vem sekretessen gäller mot och vad som gäller vid skydd av allmänna intres-

sen, som rikets säkerhet. 
145 Intervju, Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv, 2014-04-03. 
146 Intervju, Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv, 2014-04-03. 
147 Intervju, Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv, 2014-04-03. 
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Anslutningsplaner 

Inlämnande av arkivmaterial till arkivinstitutionerna kan vara frivilligt eller obli-

gatoriskt. Stadsarkiven i den här studien har tänkt på olika sätt. 

Frida Sandgren på Eskilstuna stadsarkiv berättar att de inte har kommit så 

långt i processen att få verksamheterna med sig, men att de hoppas att kunna få 

igenom ett beslut i kommunfullmäktige som ska se till att alla ansluter sig. Det är 

viktigt att ha ett beslut att förhålla sig till, fortsätter hon. På frågan om kostnaden 

kommer att bli ett problem menar hon vidare att det beror på hur finansieringsmo-

dellen kommer att se ut. Om det blir verksamheterna som betalar helt själva, eller 

om kommunen går in. 

I Linköping har man en positiv grundsyn till att det blir ett e-arkiv. Verksam-

heterna vill helst slippa pappershanteringen, men givetvis finns en oro för kostna-

derna som kan drabba dem.148 

Uppsalas stadsarkiv presenterar grundförutsättningarna till finansiering av an-

slutningarna i sin förstudie, där delar av det inledande arbetet kan bekostas 

centralt, som en slags morot för verksamheterna, medan andra delar bekostas av 

verksamheten själva.149 Om det ska vara frivilligt eller inte beror på kommunens 

styrmodell,150 förklarar Sven Jonsson, arkivarie på Uppsala stadsarkiv. I teorin kan 

anslutning vara obligatorisk, men i praktiken handlar det om vilken arkiverings-

metod som är lämplig i en viss process. 

 

Jonsson nämner två exempel: 

1. Namngivningsnämnden producerar bara inbundna protokoll. E-arkivering 

av dessa är ingen nackdel, men är troligen inte (åtminstone inte under 

överskådlig tid) en arkiveringsmetod som är rationell i förhållande till 

kostnad och nytta. 

2. Socialakter t.ex., omfattas av sträng sekretess. E-arkivering av dessa kan 

diskuteras, eftersom åtkomsten till informationen ska vara så begränsad 

som möjligt. Själva idén med e-arkivering (ökad tillgänglighet) uppfylls 

inte. Men det är en fråga att ta ställning till strategiskt – varför och för 

vem har man ett e-arkiv. Olika åsikter kan finnas om detta. Liknande dis-

kussioner kan finnas kring t.ex. betyg (PUL), som ju inte heller kan till-

gängliggöras brett genom t.ex. en generell publicering utan inloggnings-

krav. 151 

 

Det finns säkert många liknande fall som gör att e-arkivering inte är självklar, 

påpekar han. Han menar också att frågan om obligatorisk anslutning eller inte, är 

fel ställd. Den intressanta frågan är var nyttan med e-arkivering uppstår på bästa 

sätt. 

                                                 
148 Mailkontakt, Dan Malmsten, Linköpings stadsarkiv, 2014-04-28. 
149 Uppsala stadsarkiv. Slutrapport 2011, s. 20. 
150 Styrmodellen för Uppsala kommun 2014-2017 finns att läsa i IVE_WEB_0815.pdf. 
151 Mailkontakt Sven Jonsson, Uppsala stadsarkiv, 2014-04-28. 
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Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv, nämner också socialakterna. Just nu 

håller de på att lägga in materialet. Arkivet får många frågor på det och som det 

ser ut just nu finns det både digitalt och analogt. Det blir inte aktuellt att digitali-

sera det äldre analoga materialet. Däremot kommer den analoga delen successivt 

att fasas ut och all information kommer att bli digital. Socialtjänstsystemet kom-

mer att användas mer och mer, förklarar Ekström. 

Sven Jonsson utreder möjligheterna till e-arkivering. Förutsättningen är att in-

formationen ska arkiveras, men om det sedan är möjligt att e-arkivera materialet, 

beror på vilka resurser som finns, menar han. Vilka resurser som finns beror på 

styrmodellen. Frågan handlar om att all elektronisk information inte nödvändigt-

vis måste e-arkiveras. Bara den e-information som uppfyller en kombination av 

kriterier bör e-arkiveras: 

 

 Stor mängd information i en viss process (t ex bygglov) 

 Stor och långsiktig efterfrågan till informationen 

 Stort behov av vidarehantering för nya ändamål 

 

De två första kriterierna är baskriterier för att det ska vara lönt att lägga den 

tid och de resurser som behövs för att genomföra e-arkiveringen och hålla liv i 

informationen in i evigheten. Det sista kriteriet är ytterligare en betydande faktor, 

men inte nödvändig, menar Jonsson. Under överskådlig tid kommer e-arkivering 

och pappersarkivering att samexistera, beroende på till exempel nytta, möjligheter 

och ekonomi.152 

I Västerås PENG-analys153 finns liknande tankar. Man menar att även om le-

veranserna till stadsarkivet på papper kommer att minska, kommer det inte helt att 

försvinna. Det som finns på papper idag ska fortfarande finnas tillgängligt och de 

papper som kommer in gör att lagringsbehovet kommer att fortsätta att öka. På 

sikt ser man att det analoga materialet kan komma att digitaliseras för sökbarhet-

en, men det behövs framför allt bättre sökrutiner för det som redan finns.154 

Stockholms stadsarkiv hade i början tilltro till en frivillig anslutning till arki-

vet. Erfarenheten visade dock att det fanns ett stort intresse i början, men när det 

väl kom till kritan stod man inte på kö för att ansluta sig. 

 
När vi hade arkivet på plats hade vi från början en idé om att det skulle vara frivilligt att lämna 

in, och så skulle vi sälja in e-arkivet till förvaltningarna. Men det insåg vi ganska snart, att alla 

var väldigt positiva till e-arkivet, men det var inte så att folk stod i kö för att få vara först med 

att få leverera. Så därför fick vi i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en anslutnings-

plan. Så den har ju vi och det är den som styr när vi ska ta emot leverenser. Så det är vi som 

bestämmer när förvaltningarna ska leverera till oss. Att leverera till e-arkiv Stockholm är obli-

gatoriskt för stadens verksamheter. Frågan är mer när man ska lämna den digitala information-

en.155 

 

                                                 
152 Mailkontakt Sven Jonsson, Uppsala stadsarkiv, 2014-04-28. 
153 PENG står för Prioritera Enligt NyttoGrunder 
154 Västerås stadsarkiv, PENG-analys E-arkiv, 2012, s. 5. 
155 Interjvu Stockholms stadsarkiv 2014-04-03 
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Matilda Ekström menar också att deras högsta prioritet är att fylla på arkivet. Sen 

kan man jobba på ett effektivare sätt.156 Hanna Johanssons påpekande att alla aktö-

rerna i OAIS-modellen måste finnas för att arkivet ska komma till bäst nytta157 kan 

alltså kompletteras med ytterligare en faktor, innehållet. Finns det inget innehåll, 

finns det ingenting att organisera och lämna ut till intressenterna. 

I Stockholm ser man heller inte att kostnaderna var en avgörande faktor för 

om verksamheterna skulle ansluta sig eller inte. Det som istället fällde avgörandet 

var politikernas stöd och att besluten fattades när det fanns en politiker med enga-

gemang för arkivfrågor på plats. 

 
Det som är otroligt viktigt är att vi hade stöd i politiken. För vår del är det ju politiken. För en 

myndighet kanske det är något annat. Vi hade det stödet och vi hade en stadsarkivarie, Björn 

Jordell (i skrivande stund riksarkivarie), som drev frågan på ett effektivt sätt. Så att vi kom helt 

rätt. Vi hade rätt timing för det här projektet.158 

 

För Uppsalas politiker har e-arkivsfrågan inte varit lika självklar. Kulturnämndens 

ordförande Eva Edwardsson svarar på frågan om e-arkivsfrågan är viktig för Upp-

sala kommun: 

 
Ja, det ses som en viktig strategisk fråga. Det har dock varit svårt för kulturnämnden att få ge-

hör för frågans betydelse hos kommunledningen. Vi har därför fått föra lite ”gerillakrig” och 

har skickat en formell skrivelse till kommunstyrelsen för tre år sedan, där vi ställde en formell 

fråga om det var kulturnämnden eller kommunstyrelse som var ytterst ansvarig för e-

arkivfrågorna. Svaret blev kommunstyrelsen. E-arkivfrågans strategiska betydelse är en stor 

anledning till att ansvaret som arkivmyndighet från och med 1 januari 2015 kommer gå över 

till kommunstyrelsen från kulturnämnden.159 

 

Även i Edwardssons svar kan man se att det personliga engagemanget spelar en 

stor roll i hur frågan hanteras av politikerna. Ordet ”gerillakrig” antyder att vägen 

inte har varit rak och självklar. 

  

                                                 
156 Intervju, Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv, 2014-04-03 
157 Johansson, Hanna (2009). ”Omgivningens krav på e-arkiv enligt OAIS”, s. 40. 
158 Intervju, Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv, 2014-04-03 
159 Mailkontakt Eva Edwardsson, Kulturnämnden, 2014-05-28. 
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Mellanarkivslösning 

Det är där vi ser de stora vinsterna. I mellanarkivet. 

Frida Sandgren, Eskilstuna stadsarkiv. 
 

Utan mellanarkiv blir det mer som ett vanligt arkiv d.v.s. att man har handlingarna i källaren. 

Enda skillnaden är att man får upp dem på skärmen. Med ett mellanarkiv kan man göra fler sa-

ker med informationen. 

Sven Jonsson, Uppsala stadsarkiv. 
 

Vi har inte tänkt så mycket på det. Det viktigaste är ju att det kommer över på rätt sätt. 

Dan Malmström, Linköpings stadsarkiv. 
 

Vi såg inte heller nyttan av ett mellanarkiv till att börja med, men det finns ju tillfällen då det 

kan vara användbart. 

Matilda, Ekström, Stockholms stadsarkiv.160 

 

Vart och ett av citaten ovan får stå som en sammanfattning av de olika arkivens 

inställning till mellanarkivslösningen och får agera bakgrund till kommande ana-

lys. Som det fungerar hos stadsarkiven idag överförs informationen och ansvaret 

för informationen, informationsägarskapet, i och med att verksamheterna lämnar 

över materialet till arkivinstitutionen. Ansvaret för att svara på frågor, hantera 

sekretess och lämna ut material övergår också i och med det. Oron för att utveck-

landet av nya programvaror och system ska göra tidigare lösningar föråldrade, och 

därmed oläsbara, har bidragit till att försöka hitta en tänkbar lösning för att säkra 

bevarandet så tidigt som möjligt.161 

Uppsala stadsarkiv är det arkiv av de som ingår i undersökningen som har den 

mest utarbetade uppfattningen om vad ett mellanarkiv är och vilka fördelar som 

finns. I sin förstudie har man analyserat två alternativa vägar att överföra inform-

ation och informationsägarskap till arkivet, där både de och Riksarkivet förordar 

samma lösning. 

Den ena versionen, kallad alternativ 1, går ut på att informationen förs över 

till stadsarkivet när ärendet är avslutat, men innan informationen skulle ha över-

förts om det fungerat som det gör idag, med det analoga materialet.162 Informat-

ionen kommer då att konverteras till det format som kommer att användas vid 

slutförvar, medan informationsägarskapet blir kvar hos verksamheten. Det innebär 

att förfrågningar och sekretessbedömningar tas om hand av verksamheterna till 

dess ansvaret förs över till Stadsarkivet. 

                                                 
160 Alla citat är tagna från intervjuerna. 
161 Uppsala stadsarkiv. Slutrapport 2011, s. 11. 
162 Uppsala stadsarkiv. Slutrapport 2011, s. 12. 
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Figur 8 tar upp hur aktörerna förhåller sig till varandra. De olika verksamhet-

erna har getts var sin färg som följer informationen genom modellen. När inform-

ationen passerar gränsen till e-arkivet första gången förändras alla format, till en 

gemensam standard. Det är här den stora förändringen sker. Det går inte längre att 

söka materialet på samma sätt som i det ursprungliga systemet, men materialet 

samlas på ett ställe och går att söka på annat sätt. Om verksamheten väljer att in-

tegrera sitt verksamhetssystem med e-arkivet, kan de se informationen i sitt eget 

verksamhetssystem.163 Efter en tid, som bestäms mellan verksamhet och arkiv, 

övergår informationsägarskapet till arkivet. 

Uppsala stadsarkiv anser att fördelarna med alternativ 1 är många. Genom att 

skapa en kommungemensam plattform kan fler få tillgång till aktuell information 

tidigare. Det skulle då vara möjligt att kombinera källor för olika sökvägar och 

ändamål. Om informationen skulle ha sparats med hjälp av rutiner och format som 

inte lämpar sig för långtidsförvaring, upptäcks det på ett tidigare stadium. Dessu-

tom behöver verksamheterna inte bygga upp någon egen strategi för långtidsför-

varing och avlastar samtidigt sitt eget IT-system. 

Nackdelarna med alternativ 1 skulle vara att verksamheterna inte kan styra 

över materialet på samma sätt som i sina egna system. Slutrapporten föreslår att 

informationsklassning används för att komma till rätta med behörighetsstyrning-

                                                 
163 Sven Jonsson, mailkontakt, 2014-04-24. 

Figur 8: Mellanarkivslösning alternativ 1. Hämtad från Uppsalas förstudie (2011). 
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en.164 Man föreslår samtidigt att verksamheterna bör vänta cirka fem år med att 

överlåta informationsägarskapet. Man menar att verksamheterna själva har större 

kapacitet och kompetens att svara på frågor om det aktuella materialet. Det är 

också bra att de slipper begära sekretessprövning på det egna materialet, så länge 

det är någorlunda aktuellt. Idag finns inte tillräckligt med resurser för att svara på 

alla frågor hos Stadsarkivet. 

Sven Jonsson tog upp fler fördelar i intervjun. I mellanarkivet kan man fortfa-

rande ändra och gallra, vilket man inte kommer att kunna göra i slutarkivet. Det 

finns exempel på handlingar som kan behöva ändras, men som inte är dagsfärska. 

Ett sådant exempel är bygglovsärenden hos stadsbyggnadskontoret. När man väl 

har fått ett bygglov har man fem år på sig att bli klar. När allt är färdigbyggt, kon-

trolleras att det som har byggts överensstämmer med bygglovets beskrivningar. 

Stämmer det kan man avsluta ärendet och lägga det till handlingarna. I ett sådant 

fall kan man skicka in ärendet innan det är avslutat, och ändra i filerna, när bygget 

är klart.165 

 

 

                                                 
164 Informationsklassning är en metod att skydda information utifrån olika skyddsbehov, t.ex. sekretess. Det 

ger arkivet möjlighet att styra behörigheter utifrån ett regelverk och hantera utlämnande av informationen. 

EES förstudie s. 26. 
165 Intervju Sven Jonsson och Sara Håkansson, Uppsala stadsarkiv 2014-02-28. 

Figur 9: Utan mellanarkivslösning alternativ 2. Hämtad från Uppsalas förstudie (2011). 
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Alternativ 2 skulle mer motsvara hur ett analogt arkiv fungerar idag.166 In-

formationen blir kvar hos verksamheterna tills det är dags att föra över både an-

svaret och materialet till arkivet för långtidsförvaring. I figur 9 ser vi verksamhet-

ernas färger igen, den stora förändringen, leveranserna, sker samtidigt som in-

formationsägarskapet går över till arkivet. Fördelarna med alternativ 2 är att det 

inte är lika resurskrävande. Man behöver inte på samma sätt gå igenom behörig-

hetshantering och uppdatering av metadata. Det man tjänar på alternativ 2, förlo-

rar man när det är dags för leverans. Det kan hända att informationen inte uppfyll-

ler kraven, i och med att arkivet inte innehåller lika aktuell information som i al-

ternativ 1. Därmed bidrar alternativ 2 inte på samma sätt till utveckling av lång-

siktiga e-tjänster eller e-förvaltning.167 

Liksom Uppsala har EES valt att utreda en mellanarkivslösning. Överföringen 

till slutarkivet blir då inte mer komplicerat än att informationsstatus och behörig-

heter ändras, menar man. Man kommer också att använda OAIS som arkive-

ringsmodell.168 Man ser OAIS-modellen som den enda standardiserade och håll-

bara över tid. Fördelarna man ser med mellanarkivslösningen är att verksamheter-

na inte behöver ha någon egen strategi för långsiktigt bevarande, att en kommun-

gemensam plattform för e-förvaltning ger en effektivare service samt att risken 

minskar för höga kostnader och informationsförluster, i försöken att rädda föråld-

rad elektronisk information. I studien framställs också andra lösningar, som att 

verksamheterna själva har ett mellanarkiv. Nackdelen med en sådan lösning är att 

verksamheterna i det fallet inte kan dra nytta av den gemensamma finansieringen. 

Dessutom blir överföringen till ett slutarkiv mer komplicerat i ett senare skede. 

EES har inte på samma konkreta sätt beskrivit de olika alternativen, även om 

man delvis tar upp samma frågeställningar. Informationen ägs idag av verksam-

heterna fram till den punkt då det är dags att lämna över arkivmaterialet till beva-

rande. När det gäller analogt material går det bra att vänta tills informationen är 

inaktuell innan man lämnar in den. Det är inte möjligt med digitalt material av 

olika anledningar. Man måste försäkra sig om att den kan föras vidare till andra 

system. Dokumentation och metadata ska göra det möjligt att sätta in information-

en i sitt rätta sammanhang, och det är svårt att göra i efterhand. Informationsägar-

skapet hos verksamheterna är något tillfälligt. Förr eller senare upphör ägarskapet, 

antingen genom gallring eller genom att föras över till arkivinstitutionen. Man 

menar att den aktuella informationen efterfrågas mer och att det därför är bättre att 

den blir kvar hos verksamheten. I figur 10 visas hur EES tänker sig den ultimata 

tidpunkten för överlämning av information till stadsarkivet. Bilden kan bli svår-

tolkad. Det ser ut som om mellanarkivet blir kvar hos verksamheten rent fysiskt, 

men i själva verket beskriver man inte det fysiska överlämnandet här, utan överfö-

ringen av informationsägarskapet. Eskilstuna förordar en lösning som motsvarar 

Uppsalas alternativ 1.169 

                                                 
166 Uppsala stadsarkiv. Slutrapport 2011, s. 20. 
167 Uppsala stadsarkiv. Förstudie 2011, s. 14. 
168 EES Förstudie e-arkiv 2013, s. 31.  
169 Intervju, Frida Sandgren, Eskilstuna stadsarkiv, 2014-03-26. 
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Däremot finns det en risk för att programvaran blir för gammal, innan inform-

ationen blir inaktuell, vilket talar för en tidig inlämning. En mellanarkivslösning 

blir då en fruktbar kompromiss. Eftersom den tekniska utvecklingen ständigt pro-

ducerar nya lösningar finns alltid risken att kunskaperna om hur programvaran 

fungerar hinner glömmas bort. I intervjun med Sandgren framkom att det redan 

har hänt, trots att arkivet inte har tagit hand om något digitalt material från verk-

samheterna. De hade själva ett gammalt diariesystem som hade blivit avställt. 

Som tur var kunde de hyra in en pensionär, som fortfarande kom ihåg hur det fun-

gerade. Det var ren tur att någon kunde, förklarade Sandgren. Att i tid säkerställa 

informationen är en viktig del av arkivfunktionen.170 

Västerås stadsarkiv är inte med i EES:s ursprungliga förstudie, men har gjort 

en PENG-analys av nyttan med e-arkiv.171 Bland annat framkommer att de ser en 

mellanarkivslösning i enlighet med Uppsalas alternativ 1, som beskrivs ovan.172 

I Linköpings stadsarkivs förstudie framkommer inte hur och om de har tänkt 

sig en mellanarkivslösning. Illustrationerna visar att informationsägarskapet över-

förs direkt från verksamhetens aktuella system in i bevarandesystemet, utan något 

mellanled. Dan Malmsten, arkivarie på Linköpings stadsarkiv, berättade att han 

hade deltagit i ett seminarium där Riksarkivet förklarade hur mellanarkivslösning-

en fungerade. I deras förstudie om e-arkiv och e-diarium finns där följande modell 

om hur förhållandet mellan verksamheterna och arkivet kan se ut. Bilden blir in-

tressant, eftersom jag tidigare nämnt att alla studiens stadsarkiv studerat den för-

                                                 
170 Intervju Frida Sandgren, Eskilstuna stadsarkiv 2014-03-26 
171 PENG står för Prioritera Enligt NyttoGrunder 
172 Lundevall, Kristina & Wadman, Ola (2012). ”PENG-analys e-arkiv, Västerås stad”, s. 7. 

Figur 10: Informationsöverlämning. Hämtad från Eskilstuna, Enköping och Strängnäs förstudie (2013) 
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studien inför skapandet av sin egen. På bilden syns tydligt att man tänker sig att 

det ska finnas en sökfunktion som ska omfatta hela informationsflödet, även verk-

samhetssystemen.173 

 

Det blir tydligt i riksarkivets modell att man ser informationens utveckling 

och omhändertagande i ett livscykelperspektiv. Även om söktjänsten spänner över 

hela linjen, når dokumenten ett stadium där ingenting längre kommer att ändras, 

utan bara förvaras på ett så oförändrat sätt som möjligt.  

 

 

Mellanarkivet är på den här bilden kvar hos verksamheten. Riksarkivet visar 

alltså i bilder att de är inne på version 2 av Uppsala stadsarkivs definition. Ytterli-

gare en bild från deras nyhetsbrev från maj 2014 bekräftar den bilden. Även om 

                                                 
173 Riksarkivet (2011). Förstudie om e-arkiv och e-diarium. 

Figur 11: Informationshantering Riksarkivet. Caspar Almalander, e-post 2014-04-23. 

Figur 12: Hämtad från Riksarkivets nyhetsbrev maj 2014. 
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möjligheten att använda en annan aktör finns, blir det klart att man inte ser arkiv-

myndigheten som aktör i det fallet. 

Att se arkivet som hela processen från ax till limpa var något som Linköpings 

stadsarkiv tidigt kom in på, och anknyter därmed till continuum-tänkandet. De 

hade inte själva reflekterat över om mellanarkiv skulle kunna vara en väg. Det 

viktiga för dem var inte att materialet lämnades in vid någon särskild tidpunkt. 

Huvudsaken var att det blev rätt när det väl kom in. I det sammanhanget kunde 

man se att de inte var negativa till att verksamheterna hade egna arkivmoduler, 

som hörde till deras system. Mariella Andersson menade också att det inte är 

oproblematiskt med ett mellanarkiv: 

 
Det är inte helt trivialt heller med ett mellanarkiv för det finns ungefär 250 verksamhetssystem. 

Ska det vara ett mellanarkiv, eller ett mellanarkiv i varje verksamhetssystem? Det handlar mer 

om hur man ska migrera informationen från verksamhetssystemet till ett system för bevarande. 

Vi har inte riktigt landat i det där.174 

 

Malmsten förklarade och visade hur informationen ska levereras till arkivet. I nu-

läget håller de på att ta fram instruktioner och riktlinjer för på vilket sätt arkivet 

vill ha in materialet. Det som syns i modellen är överföringen av information från 

verksamheterna till stadsarkivet. Ansvaret och materialet förs över vid ett och 

samma tillfälle. Det som händer innan ansvarsstrecket är egentligen inte vårt an-

svar, menar Malmsten.175 

 

 

Dock är han tydlig med att e-arkivet måste byggas upp tillsammans. Det blir 

inte bra om man struntar i vad som händer ute i verksamheterna, så det gäller att 

                                                 
174 Intervju, Mariella Andersson, Linköpings stadsarkiv, 2014-03-24. 
175 Intervju, Mariella Andersson, Linköpings stadsarkiv, 2014-03-24. 

Figur 13: Informationsöverlämning. Hämtad från Linköpings förstudie (2013a). 
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hitta en modell som fungerar på ett tidigt stadium. Andersson utvecklade tankarna 

kring mellanarkiv ute i verksamheterna: 

 
Slutarkivet ska ju kunna ta emot information från alla typer av system. Varje verksamhetssy-

stem skulle också kunna ha ett mellanarkiv. Vi har ett antal standardsystem som har en arkiv-

modul och då tänker vi att det får de gärna ha, men så här ska det se ut när det kommer till 

stadsarkivet.176 

 

Frida Sandgren förklarade att EES har en tydlig linje när det gäller ett kommun-

gemensamt mellanarkiv. Eftersom det är själva exporten av information från ett 

system till ett annat som är kostsamt och tidskrävande, sparar man mycket kraft 

och tid på att skippa en egen arkivmodul för att istället leverera handlingarna di-

rekt till arkivet. Dessutom har man där fortfarande möjligheten att ändra materi-

alet. Det kan till exempel vara så att man skulle vilja gallra visst material. Det går 

att göra i ett mellanarkiv, men i ett slutarkiv ska informationen inte ändras.177 

När det gäller hur den digitala informationen ska lämnas in till arkivet är EES 

inne på samma spörsmål som Linköping. Att se till att informationen kommer in 

på rätt sätt. 

 
Vi har kommit fram till att folk ofta gör lite egna lösningar på saker och ting. Man jobbar inte i 

systemet utan man jobbar utanför och sen kopplar ihop det på skumma sätt eller skriver ut det 

på papper, för det är ju ändå pappret som ska bevaras. I e-arkivet måste man ju verkligen jobba 

i de system som finns och följa de rutiner som finns. Så det kommer att bli ett stort jobb att mo-

tivera folk. Och sen för arbetsgivare och chefer att se till att folk verkligen gör på rätt sätt. Så 

det är där det stora jobbet kommer att göras, ser jag det. Ute i verksamheterna.178 

 

Att leverera på rätt sätt är också något som bekymrar Stockholms stadsarkiv. Ett 

av de största problemen de hade i början var att verksamheterna trodde att deras 

format var rätt, men att det vid leveransen visade sig att formaten inte blev god-

kända.179 Framför allt gällde det dokumentformatet pdf/a.180 För att komma till 

rätta med problemen har stadsledningskontoret i Stockholm köpt in en central 

konverterare som ska fungera mot slutarkivet, men verksamheterna måste ändå stå 

för att bygga en integration till den delen. Än så länge finns inte konverteringen 

inbyggd i systemen, men det kanske är något som leverantörerna kan utveckla, 

menar Ekström.181 

                                                 
176 Intervju, Mariella Andersson, Linköpings stadsarkiv, 2014-03-24 
177 Intervju Frida Sandgren, Eskilstuna stadsarkiv 2014-03-26 
178 Intervju Frida Sandgren, Eskilstuna stadsarkiv 2014-03-26 
179 Intervju, Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv, 2014-04-03. 
180 Formatet pdf/a har fyra nivåer, där nivå 1 innebär en opåverkbar bild av dokumentet och nivå 4 innebär att 

allt är sökbart och att utseendet med typsnitt är som när dokumentet skapades. 
181 Intervju, Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv, 2014-04-03. 
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Jag återvänder därför till Upwards modell. Den här gången har jag även satt in 

mellanarkivet i sin funktion. Modellen visar var informationen från verksamheten 

finns, samtidigt som den visar att informationsägarskapet fortfarande finns kvar 

hos verksamheten. Som flera av mina informanter påpekar måste man hela tiden 

ha i bakhuvudet att material som omfattas av sekretess och personuppgiftslagen 

PUL inte kommer att vara tillgängliga för allmänheten i ett e-arkiv. Den aspekten 

av e-arkivet fungerar på samma sätt som ett vanligt analogt arkiv. 

Som framgår av bilden är mellanarkiv i det här fallet inte en fysisk avgräns-

ning, utan en definitionsfråga. Den blå färgen representerar var ansvaret för 

materialet ligger. Den fysiska informationen finns på arkivinstitutionens server, 

medan ansvaret för att svara på frågor, hantera sekretess och lämna ut material 

fortfarande ligger hos verksamheten. I det avseendet kan man säga att materialet 

som finns i mellanarkivet befinner sig både på nivån ”organisera” och ”tillgäng-

liggöra”. Det illustreras i bilden med nyanser av samma färg, som symboliserar 

materialets olika mognadsgrad. Material från nivån ”organisera” kommer fram i 

den mer publika nivån ”tillgängliggöra” tidigare än vad som skulle varit fallet 

utan mellanarkiv, vilket syns på den ljusare färgen. 

Figur 14: Records continuum model 

med mellanarkivet infogat. Bilden skapad 

av författaren. 



 55 

Slutdiskussion 

I början av den här uppsatsen formulerade jag ett antal frågor om e-arkiv i all-

mänhet och mellanarkivslösning i synnerhet. Frågeställningarna var hur stadsarki-

ven ser på öppenhet, nytta, anslutningsplaner och när verksamheterna ska arkivera 

sitt material, d.v.s. en mellanarkivslösning. 

Genomgången av materialet från de olika stadsarkiven har tillsammans med 

intervjuerna gett en uppfattning om var man står nu och vart man är på väg. Det är 

dock ganska många frågetecken kvar att räta ut innan e-arkiven kan fungera som 

förstudiernas visioner målar upp. Att bli den självklara bevarandelösningen för 

verksamheternas digitala information. Även Stockholm, vars e-arkiv är i drift, har 

ett par frågor kvar att lösa. Regeringens förslag om riksomfattande e-arkiv tyder 

dock på att e-arkivslösningar anses prioriterade. 

Stadsarkivens syn på e-arkivet anknyter till helhetsperspektivet i records con-

tinuum model, i och med att man tänker på hur informationen ska bevaras redan 

när den skapas, även om man anknyter till ett life cycle-tänkande när det gäller hur 

informationen hanteras i slutarkivet. När materialet väl når slutarkivet kommer 

inte någonting att ändras och det motsäger Sue McKemmish devis att dokumenten 

i records continuum ska vara i ständigt vardande.182 Å andra sidan motsäger även 

Frank Upward det genom att påstå att det går bra att ha ett life cycle-tänkande 

även inom records continuums ramar.183  

Öppenhet och nytta 

Vem ska ha tillgång till materialet som finns i arkiven och varför? Vikten av att 

veta hur de olika användargrupperna ser ut och hur sökmönster ser ut är betydel-

sefullt när materialet ska tillgängliggöras visa olika sökgränssnitt. Det svensk-

estlands-isländska samarbetet APIS mindre undersökning184 tyder på att en stor del 

av befolkningen helst söker sin information via internet. Anneli Sundqvists av-

handling visar däremot att många av de som söker efter information via olika sök-

funktioner ändå föredrar en mänsklig kontakt.185 En följdverkning av att automati-

sera de enklare frågorna och utlämnandena, som betyg, kan vara att de frågor som 

                                                 
182 McKemmish, Sue (1994), ”Placing the Records Continuum”, s. 200. 
183 Upward, Frank (1996). ”Structuring Records Continuum – Part One”. 
184 Runardottir. Mari (2011). ”Acces for Public Information”, s. 7ff. 
185 Sundqvist, Anneli (2009), Search Processes, s. 208. 
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ändå inkommer till arkiven blir mer tidskrävande. Att den tidsbesparing man hop-

pas på äts upp av att människor har mer avancerade frågor. Det understryker vik-

ten av att den verksamhet som bäst förstår sig på materialet ska hjälpa till att hitta 

rätt information och svara på frågorna. Det talar i så fall för en mellanarkivslös-

ning. 

Att allmänheten blir en viktig målgrupp för olika sökmöjligheter är de tillfrå-

gade överens om. Den svenska offentlighetslagstiftningen genomsyrar hur man 

ser på tillgänglighet. För att nå en lösning som omfattar så många människor som 

möjligt, så smidigt som möjligt är det bästa sättet att samarbeta. Det är också en 

klar ambition på såväl riksplanet som lokalt. Som vi har förstått av flera av de 

inblandade stadsarkivarierna är det inte okomplicerat att välja ut den information 

som ska bevaras digitalt. Omfattning och användbarhet är faktorer som spelar in. 

Det gäller även det material som inte kommer att göras tillgängligt för alla. 

”…om det inte omfattas av sekretess och PUL”. Den här bisatsen återkom re-

gelbundet i intervjuer och material. Behöver alla ha tillgång till all information, 

hela tiden? De olika vägar som stadsarkiven i den här undersökningen väljer att gå 

är delvis beroende av hur man ser på det sekretessbelagda materialet, och inte 

minst vem som ska svara på de frågor som kan uppkomma på materialet som 

finns i arkiven. 

I Stockholm ser man att frågorna mycket väl kan besvaras av den egna arkiv-

personalen. Stockholms stadsarkiv har hittills löst frågeaspekten med att inte ta in 

så mycket sekretessbelagt material, även om den digitala delen av socialtjänstak-

terna finns i arkivet och har fått mycket förfrågningar. Uppsala och Eskilstuna 

tycker att det är bättre att verksamheterna som producerar dokumenten sköter den 

biten så länge materialet är aktuellt. Det skulle i så fall innebära att man inte gärna 

vill ha ansvaret för materialet i arkivet förrän det börjar bli ointressant, och frå-

gorna börjar klinga av. Här kan mellanarkivet komma in i bilden. 

Landstingsarkiven har valt att lösa sekretessfrågan med att begränsa möjlig-

heten för allmänheten att komma åt materialet, så långt det är möjligt. Informat-

ionen finns tillgänglig, men bara om man passerar arkivariernas kontroll först.186 

För verksamheterna skulle säkerställandet av informationen kunna bli en av-

görande nytta. Gemensamma standarder som OAIS och gemensamma format gör 

att konverteringar längre fram i tiden, när tekniken kommit längre än idag, blir 

enklare att genomföra. Gamla system kan avvecklas och man löper inte risk att 

förlora viktiga sök- och sammanställningsmöjligheter. Just de funktionerna skiljer 

det digitala från det analoga och gör att mindre tid kommer att behöva läggas på 

att leta omkring i arkivboxar och istället ägna sig åt andra uppgifter. Speciellt gäl-

ler det ärenden som lätt kan utföras med till exempel en e-tjänst, som uthämtande 

av betyg. Ju tidigare man kan avveckla gamla system, ju mer pengar sparar man. 

Även här erbjuder mellanarkivet en lättnad. 

                                                 
186 Landstingsarkivet Stockholm > e-arkiv > utlämnande 
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Anslutningsplaner 

E-arkivsfrågan är i grund och botten politisk. Bara det faktum att Stockholms 

stadsarkivs framgångar hängde på hur de lokala politikerna, med Björn Jordell 

(som senare blev riksarkivarie) i spetsen, prioriterade frågan, visar att bevarande 

och arkivering är något man måste motivera och sälja in till de som fördelar resur-

serna. Det är principbeslutet om att e-arkivering ska vara obligatorisk för Stock-

holms stad som avgör om de får information att fylla arkiven med, menar arkiva-

rien på Stockholms stadsarkiv, Matilda Ekström. Hon talar till och med om att det 

är prio ett. Sven Jonsson på Uppsala stadsarkiv talar om resursfördelningen som 

beroende av kommunens styrmodell, vilket absolut är en politisk angelägenhet. 

Förståelsen för långsiktigt bevarande hos politikerna blir alltså grunden till fram-

gång. 

Att få verksamheterna med sig är nästa steg och något alla tillfrågade arkiv ser 

som viktigt. Det är medarbetarna, som gör arbetet ute i verksamheterna, som 

skapar den information som sedan bevaras i arkiven. Amerikanska Research Lib-

rary Group upprepade på olika sätt medarbetarnas betydelse i sina attribut för ett 

pålitligt och ansvarsfullt digitalt bevarande.187 Man kunde inte nog många gånger 

upprepa vikten av internutbildning. Om vi återvänder till Anthony Giddens för ett 

ögonblick ser vi att tankarna kring individens betydelse återkommer. Att en orga-

nisation är den samlade bilden av kompetens och intressen som medarbetarna just 

nu har. Det blir i det ljuset viktigt att etablera rutiner och regler ute i verksamhet-

erna och en förståelse att digital arkivering är viktig. Strategier kring långsiktighet 

finns med från början. Det duger inte att i efterhand komma på att formaten, sy-

stemen och hårdvaran var så föråldrade att ingenting gick att rädda. 

Som det är nu finns mycket av det digitala materialet redan tillgängligt via 

olika sökmotorer. Som en av E-Lins projektledare, Mariella Andersson från Lin-

köpings stadsarkiv uttryckte det, är tillgången till det färska materialet inte huvud-

poängen med e-arkivet, utan att veta var materialet finns på längre sikt. Att samla 

informationen från kommunens verksamheter och det gemensamma kulturarkivet 

under samma flagg. Långtidsperspektivet hör också till utmaningarna. Educopia 

Institutes konferens och Queenslands elektroniska strategi belyser på olika sätt 

vad som behövs för att ett långtidsbevarande ska kunna bli verklighet. De tre be-

nen i McGyverns pall måste alla finnas med. Organisation, teknik och resurser. 

Inom benet organisation har modellen OAIS också en tredelad uppbyggnad som 

en förutsättning för att arkiven ska ha den balans som krävs, men här handlar det 

om de olika aktörerna producent, konsument och ledning. Johanssons påpekande 

om alla aktörers betydelse blir än viktigare. ”Utan producent finns ingen informat-

ion”.188 Det blir alltså inte meningsfullt att ha ett e-arkiv om det inte fylls på. Be-

tydelsen av informationen blir marginell, eftersom den stora informationsmäng-

                                                 
187 Research Libraries Group (RLG) and Online Computer Library Center (OCLC), ”Trusted Digital Reposi-

tories: Attributes and Responsibilities,” (Mountain View, CA: RLG, May 2002 [now maintained by 

OCLC]), s. 13 ff. 
188 Johansson, Hanna (2009). ”Omgivningens krav på e-arkiv enligt OAIS”, s. 40. 
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den ändå återfinns på annat håll. Om e-arkiv ska fylla den kulturarvsinsats som 

visionerna hoppas på måste insatserna bli gemensamma.  

Harrison Eiteljorgs erfarenheter av att försöka samla arkeologiskt material på 

ett ställe visar att det inte är så lätt som man i sin idealistiska ambition tror.189 Ar-

kivarierna kan inte luta sig tillbaka och vänta på att materialet ska strömma in i e-

arkivet. Det kommer inte att hända, om man inte får varje nyckelperson i proces-

sen med sig.  

Mellanarkiv 

Vad är ett arkiv? För många är det ett fysiskt rum, som går att gå in i, med pap-

persfyllda kartonger. Det är svårt att släppa den bilden och vandra in i ett sam-

manhang där arkivet inte är en fysiskt ihopsamlad enhet, utan den struktur som 

binder de olika elementen samman på ett logiskt sätt. Speciellt svårt att släppa den 

traditionella bilden verkar det bli när man talar om mellanarkiv. Var ska mellan-

arkivet vara? Hos verksamheten eller hos arkivmyndigheten? Svaret ”ja” på den 

frågan kan te sig en smula kryptiskt, men blir det rätta, om man talar om Uppsalas 

mellanarkivslösning, alternativ 1. När informationen väl har kommit till mellanar-

kivet flyttas den inte fysiskt, utan byter bara ägare med ett kommando. Det gör att 

det stora steget sker när informationen lämnas in. Ju tidigare informationen lyfts 

över till ett format som är beständigare än nuläget, desto större är chansen att hålla 

den vid liv i många år till. Där uppfylls Riksarkivets önskan om att lämna in 

materialet så tidigt som möjligt. 

Inställningen hos Linköpings stadsarkiv, att det inte spelar någon roll när 

verksamheterna lämnar in informationen, bara det sker på rätt sätt, kan fungera. 

Det förutsätter dock att verksamhetssystemen inte förändras och att samma system 

används under en längre tid. Det behövs inte så lång erfarenhet av datoranvänd-

ning för att inse att stabilitet och kontinuitet inte är något som finns högst upp på 

programvaruleverantörernas prioriteringslista. I väntan på att leverera till arkivet 

kan därför mycket hända. Gamla system kan inte ställas av och licensen måste 

betalas ända tills det är dags att lämna in materialet. Den gamla informationen 

hinner bli oläslig och medarbetare kanske till och med glömmer bort hur systemet 

fungerade. Det gamla diariesystemet som Frida Sandgren på Eskilstuna stadsarkiv 

nämnde, som ingen aktiv medarbetare på arkivet förstod sig på, blir ett exempel 

på information som förmodligen hade fungerat bättre som konverterad till ett nytt 

system. 

Vem ska ta hand om materialet? Riksarkivet menar att informationen ska 

samlas in av och bevaras hos arkivmyndigheter, som representanter för samhället. 

I många kommuner, bland annat Uppsala som ingår i denna studie, kommer arkiv-

tjänster att upphandlas från privata aktörer, även om informationen formellt sett 

                                                 
189 Eiteljorg, Harrison (1997) ”Electronic archives”, s. 1055 f. CSA > Archaeological Data Archive Project > 

News fall 2002. 
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ägs av arkivmyndigheten. Blue Ribbon Task i USA går ett steg längre när de före-

slår att också privata aktörer kan träda in, men skillnaden ligger i att överlåta mer 

av ansvaret på det privata arkivet.190 En sådan lösning skulle kunna vara ett alter-

nativ för de privatarkiv som nämns i Isto Huvilas m.fl. artikel, som även det är en 

del av det kollektiva minnet, och där mycket av materialet annars riskerar att gå 

förlorat.191 

Riksarkivet är inte främmande för att låta en mellanarkivslösning ligga hos 

verksamheterna själva. Det skulle i så fall kräva en kontroll av hur det sköts med 

garantier för att materialet verkligen går att lämna in i de format OAIS kräver. 

Dock är inte arkivmoduler ute hos respektive verksamhet något som de intervju-

ade arkivarierna egentligen förespråkar. Det blir mer ett konstaterande av att ”så 

skulle det också kunna vara”. Bäst blir kontakten mellan verksamheterna och ar-

kivet om det finns en systemintegration, så att informationen finns tillgänglig för 

sökning både i arkivet och i det egna systemet. En ökad efterfrågan kan förhopp-

ningsvis leda till att leverantörerna skapar de integrationslösningar och konverte-

ringsfunktioner som efterfrågas. Som jämförelse kan nämnas övergången från 

analog till digital tv. Nu finns det ingen tv som tillverkas utan inbyggd digitalbox. 

Stockholms stadsarkiv är inte emot en mellanarkivslösning. Tvärtom har de 

förberett möjligheten, men inte haft användning för den än. Att öppna för möjlig-

heten till en mellanarkivslösning är en bra idé när kravspecifikationerna för e-

arkivet ska sammanställas. Att det blir en högre arbetsbelastning i och med att 

materialet kommer över tidigare borde vara ett argument för att införa en mellan-

arkivslösning även där. 

Som jag ser det blir mellanarkivslösningen en fruktbar kompromiss mellan att 

rädda materialet till framtiden i ett tidigare skede och att de som har kompetensen 

ansvarar för hanteringen tills antalet förfrågningar inte längre är lika högt. 

Avslutande reflektioner 

De aspekter av e-arkivering som den här studien belyser är inte så omfattande som 

de skulle ha behövt vara för att få en fullständig bild av läget. Dock kan man se 

tendenser även i det här materialet. All dokumentation och forskning som jag har 

tagit del av påtalar samarbete och tidig hantering av metadata som den viktigaste 

vägen till en hållbar digital arkivering. Sammanfattningsvis kan man se att de tre 

rubrikerna öppenhet, anslutningsplaner och mellanarkiv också kan uttryckas som 

organisation, innehåll och tid.  

Med organisationen menar jag i första hand en struktur för samarbete kring 

den gemensamma informationen. Tidigare i uppsatsen har jag försvarat vikten av 

samarbete på flera plan. Det gäller gemensamma format, söktjänster och sekre-

                                                 
190 Blue Ribbon Task Force on Sustainable Digital Preservation and Access (2010), s. 77. 
191 Huvila, Isto, Eriksen, Jon, Häusner, Eva-Maria och Jansson, Ina-Maria. (2014). ”Continuum thinking and 

the context of personal information”. 
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tessystem både på det lokala planet och nationellt. Den allomfattande söktjänst 

som visas i Riksarkivets modell över hur arkivering är uppbyggd (figur 11) funge-

rar med befintligt material, men blir också en vision som omfattar de kommande 

e-arkiven. 

Innehållet är själva informationen. Finns det ingenting i arkiven är all organi-

sation som har hand om inlämnande, förvaring och utlämnande meningslös. 

Tiden är den förgänglighetens klocka som tickar i bakgrunden av allt elektro-

niskt material och gör det utdaterat och oläsligt i takt med att programvara uppda-

teras. Mellanarkivet kan rädda material som annars skulle riskera att gå förlorat. 

De olika modeller över arkivering som jag har valt att ta med i den här studien 

betonar alla att balans är viktigt. I den trebenta pallen visas balansen mellan orga-

nisation, resurser och teknik, i records continuum visas balansen mellan konkreta 

och abstrakta aktörer i de olika axlarna bevarande, spårbarhet, identitet och ge-

nomförande och i OAIS visas balansen mellan producent, konsument och ledning. 

Rubbas balansen kan det leda till misslyckande, som i fallet med den arkeologiska 

forskningsdatabasen, där man inte fick in tillräckligt med material för att det 

skulle bli försvarbart att finansiera verksamheten mer. I det fallet föll innehållet 

och därmed resurserna bort, vilket ledde till att den trebenta pallen kollapsade. 

Men – varför har man inte tänkt på e-arkiv förut? Datorer har funnits länge. 

Oavsett om det är en kines eller inte som har sagt nedanstående, stämmer det bra 

på inställningen till digitalt långtidsbevarande. Bättre börja nu, än inte alls. 

 
Det bästa tillfället att plantera ett träd är för 20 år sedan. 

Det näst bästa är idag. 

Kinesiskt talesätt 

Fortsatt forskning 
Det fortsatta arbetet att studera e-arkiven i kommunerna kan med fördel göras när 

fler e-arkiv har sjösatts. Hur blev det med nyttan och hur blev balansen mellan 

ekonomi och inlämnande? Blev det som man hoppades i sina visioner? 

Dessutom vore det intressant att fortsätt utreda frågor kring sekretess och inform-

ationssäkerhet. Hur påverkar den ökade öppenheten och spridningen på nätet den 

personliga integriteten? 

Flera frågor av teknisk karaktär är för närvarande inte lösta. Till exempel vem 

som ska ta fram det ultimata, bestående formatet. Fram till dess skulle man kunna 

utveckla ett enhetligt pdf/a-format med .pdfa som suffix. För många varianter ger 

ett ohållbart läge, där man inte med ett snabbt ögonkast kan avgöra om filen har 

rätt format. Hur kommer Riksarkivet att hantera det material som finns på mag-

netband och kommer ett riksomfattande e-arkiv att vara möjligt? 

  



 61 

Sammanfattning 

Denna uppsats har ägnats åt att fördjupa sig i och besvara ett antal frågor kring 

digital arkivering, e-arkiv, i allmänhet och mellanarkivslösning i synnerhet. Syftet 

var att utreda hur olika stadsarkiv ser på öppenhet, nytta, anslutningsplaner och 

när verksamheterna ska arkivera sitt material. Till min hjälp har jag haft förstudi-

erna till sex stadsarkiv, (Uppsala, Linköping, Eskilstuna, Enköping, Strängnäs och 

Stockholm) samt intervjuer med stadsarkivarier från fyra av arkiven (Uppsala, 

Linköping, Eskilstuna och Stockholm). Anledningen till att frågeställningarna och 

undersökningen är intressanta just nu är att fem av de sex stadsarkiven står i be-

grepp att skapa ett långtidsbevarande för den digitala informationen som skapas 

ute i kommunens verksamheter. Stockholms stadsarkiv är det enda av arkiven som 

kommit igång med sin verksamhet och finns därför med i studien som en jämfö-

relse. 

Genom att använda Frank Upwards mångdimensionella, teorietiska struktur-

modell för arkivering, records continuum model, visas vikten av att all kringin-

formation och metadata följer med dokumenten i alla dimensioner eller mognads-

grader. Modellen visar hur informationshanteringens olika aktörer och skeenden 

förhåller sig till varandra i tid och rum. Även OAIS-modellen och en modell som 

kallas den trebenta pallen har använts. Balans mellan de olika aktörerna betonas 

av de som förespråkar och använder sig av modellerna. 

Uppsala stadsarkiv beskriver två alternativa vägval för inlämnande av inform-

ation till arkivet i sin förstudie från 2011: Alternativ 1 (mellanarkiv) innebär att 

verksamheterna lämnar in materialet till stadsarkivet så snart ett ärende är avslu-

tat, men att de behåller informationsägarskapet. Frågor och hanteringen av materi-

alet sköts av verksamheterna. Alternativ 2 (som det fungerar, analogt, idag) inne-

bär att materialet och informationsägarskapet övergår till stadsarkivet vid samma 

tidpunkt och att ansvaret för att svara på frågor och skicka ut kopior ligger då hos 

arkivet. 

Undersökningen visar att synen på när man ska lämna in materialet varierar 

mellan de olika stadsarkiven. Uppsala och Eskilstuna kommer att tillämpa alterna-

tiv 1 och Linköping alternativ 2. Stockholm har i praktiken alternativ 2, men för-

ordar att materialet ska lämnas till arkivet så snart det är möjligt, om det inte om-

fattas av sekretess och personuppgiftslagen, PUL. 

Att i tid bevara informationen i ett hållbart format är en ambition hos alla in-

blandade parter. Mellanarkivet kan där erbjuda en lösning som inte försvårar an-

vändandet för de verksamheter som lämnat in materialet, genom sekretess-spärrar. 
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Bilaga 1 Frågeunderlag, stadsarkiven utom 
Stockholm 

Öppenhet 

Hur ser ni på öppenheten? 

Vem ska ha tillgång till arkivet? 

Vem är den viktigaste användaren? 

Ska arkivet vara tillgängligt på nätet? 

Vilken information ska i så fall vara sökbar? 

Är det viktigt att arkivet har full kontroll över materialet? 

Informationsägarskap 

Kommer ni att följa Riksarkivets riktlinjer? 

Om inte, på vilket sätt skiljer det sig åt? 

Hur kommer informationen att överföras? 

När kommer informationen att överföras? 

Hur kommer informationsägarskapet att överföras? 

När kommer informationsägarskapet att överföras? 

Kommer ni att använda en mellanarkivslösning? 

Gäller det för alla verksamheter? 

I vilken utsträckning kommer ni att låta verksamheterna lämna in material 

analogt? 

Hur ser ni på anslutningen för verksamheterna? 

Nytta 

Hur ser man på nyttan med arkivet? 

Vilka är de största vinsterna med ett e-arkiv för er? 

Vem är den viktigaste konsumenten? 

Är det svårt att få verksamheterna att se nyttan? 

Är det svårt att få verksamheterna med sig? 

Upphandling av IT 

Vilken policy har er kommun? Tjänst eller produkt? 

Är det bra eller dåligt? 

Är det viktigt att arkivet har full kontroll över materialet? 

Ser ni några fördelar med kommunens val? 

Ser ni några nackdelar med kommunens val? 

Har verksamheterna haft några synpunkter på kommunens val? 
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Bilaga 2 Frågeunderlag, Stockholm 

 

Öppenhet 

Hur ser ni på öppenheten? 

Vem ska ha tillgång till arkivet?  

Vem är den viktigaste användaren? 

Hur har ni tänkt kring vilken information ska vara sökbar? 

Informationsägarskap 

Har ni följt Riksarkivets riktlinjer? 

Om inte, på vilket sätt skiljer det sig åt? 

Använda en mellanarkivslösning? 

I så fall. Använder man hellre mellanarkivet, än lämnar direkt till slutarkiv? 

I vilken utsträckning låter ni verksamheterna lämna in material som skapats i 

en digital miljö analogt? 

Nytta 

Hur ser ni på nyttan med arkivet? 

Vilka är de största vinsterna med ett e-arkiv för er? 

Vem är den viktigaste konsumenten? 

Är det svårt att få verksamheterna att se nyttan? 

Ni har en plan för när verksamheterna ska ansluta sig till systemet. 

Hur har den kontakten fungerat? 

Är det svårt att få verksamheterna med sig? 

Hur ser ni på anslutningen för verksamheterna? 

Upphandling av IT 

Vilken policy har er kommun? Tjänst eller produkt? 

Är det bra eller dåligt?  

Är det viktigt att arkivet har full kontroll över materialet? 

Ser ni några fördelar med kommunens val? 

Ser ni några nackdelar med kommunens val? 

Har verksamheterna haft några synpunkter på kommunens val? 

 

 


