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Sammanfattning 
Det finns idag stora problem med bevarande av digitalt material. Centrum för långsiktigt digi-
talt bevarande är en kontaktyta för samverkan runt lösningar på dessa problem och en av de 
tidiga aktörerna som arbetar med FoU i samverkan med sina partners inom detta område. Ar-
tikeln beskriver hur etableringen av centret gått till och vad som krävs för att förverkliga och 
konsolidera en centrumbildning så att den kontinuerligt utvecklar ny vetenskapligt grundad 
kunskap som löser problem för parter och andra intressenter.  

1. Bakgrund 
 
Motiven för bildande av LDB-centrum var att det saknades lösningar på den problematik som 
orsakas av att världen blir alltmer digital och av den snabba tekniska utvecklingen. Sådana 
lösningar behöver utvecklas om det digitala arvet ska finnas kvar i framtiden. Mängden digital 
information växer exponentiellt. Till exempel har Kungliga biblioteket redan idag 
500 miljoner webbsidor och Statens ljud- och bildarkiv varje dag tar in ca 25 kanaler radio 
och TV som ska bevaras. Samtidigt går den teknologiska utvecklingen allt snabbare; både 
hård- och mjukvara föråldras snabbt och ersätts med nya varianter som ofta inte är kompatibla 
med föregående versioner. Detta gör det allt svårare att spara digitalt material längre än 10 år.  
 
Idag söker centrets parter, myndigheter och företag (t ex banker, läkemedelsföretag) aktivt 
efter lösningar som möjliggör bl a uppfyllandet av lagstiftning om bevarande av information. 
Myndigheter och många företag som ännu inte uppmärksammat problematiken kommer att 
inom kort att upptäcka behovet av lösningar. Detta gäller inte minst för det omfattande mate-
rial som skapas inom e-förvaltningen och som ska bevaras.  
 
Problematiken består i att modeller, metoder och plattformsoberoende mjukvara för att bevara 
och göra elektroniskt material tillgängligt på längre sikt är bristfälliga eller saknas helt. Den 
kunskap som finns idag utgår från traditionell pappersarkivering. Nya lösningar som tillvara-
tar och utgår från den digitala teknikens möjligheter behövs. Lösningarna behöver utvecklas 
på nationell och internationell nivå. Det blir orimligt dyrt om varje bevarare av digitalt mate-
rial själva ska utveckla egna lösningar, t ex kostade Försäkringskassans egenutveckling av 
bevarandesystemet IVAR 20 miljoner kronor. Nya applikationer krävs även för förverkligan-
det av Europeana (en ingång till det europeiska digitala kulturarvet). 

2. LDB-projektet  
 
Centrets tillblivelse är ett resultat av flera års gemensamma ansträngningar av parterna. Cent-
ret föregicks av ett 3-årigt projekt, det s k LDB-projektet, som i sin tur var ett resultat av ar-
kivutredningen ”Arkiv för alla – nu och i framtiden (SOU 2002:78). Utredningen pekade på 
de allvarliga problemen med digitalt bevarande och förordade en samlad nationell enhet för 
kompetensutveckling och -försörjning inom området. Riksarkivet och Ltu inledde 2003 plane-
ringen för att skapa en sådan enhet. Projektplan skrevs och diskussioner med intressenter och 



potentiella finansiärer genomfördes. Så kom LDB-projektet till stånd med finansiering från 
länsstyrelsen i Norrbotten. Projektet var ett samarbete mellan Riksarkivet och Ltu som pågick 
2004-2006.  
 
Projektet hade som syfte att både bedriva forskning och utveckling inom LDB-området och 
att etablera en centrumbildning för långsiktig och uthållig kunskapsuppbyggnad och –
spridning.  
 
I LDB-projektet genomfördes forskning och utvecklingsarbete. Inom forskningen producera-
des tre licentiat-avhandlingar och ett antal studentrapporter. Temana för avhandlingarna var 
metodik för utveckling av arkivinformationssystem, en kartläggning av vilka meta- och kon-
textuella data som är nödvändiga för att information ska kunna bli tolkad rätt och förstådd i 
framtiden samt en kartläggning av hur arkivariens roll och yrkeskompetens förändras och 
behöver förändras vid arbete med bevarandesystem. Studentarbeten på avancerad nivå har 
behandlat lagring och presentation av dynamiska skärmvyer, möjligheter och problem vad 
gäller arkivering av webb-sidor samt bevarandeplanering. Dessutom genomfördes en kart-
läggning av state-of-the-art internationellt inom digitalt bevarande.  
 
Utvecklingsverksamheten genomfördes i form av omvärldsanalyser, enkätundersökningar och 
praktikfall. Som praktikfall användes Försäkringskassans ärendehanteringssystem, diariefö-
ringssystemet vid Länsstyrelsen i Norrbottens län och ekonomisystemet AGRESSO som nytt-
jas av framförallt statliga myndigheter. Syftet var att stödja myndigheterna i deras bevarande-
arbete och samtidigt få underlag för utveckling av en generell modell för leveranser av digitalt 
material till arkivinstitutioner.  
 
Forsknings- och utvecklingsverksamheten inom LDB-projektet kompletterades med en ambi-
tiös plan för marknadsföring och informationsverksamhet. Under projektperioden har projekt-
personal och andra knutna till projektet genomfört ett trettiotal föredrag vid konferenser, se-
minarier och work shops arrangerade av olika intressenter runt om i Sverige. LDB-projektet 
behandlades också tämligen regelbundet i massmedia. 
 
Det tredje målet för LDB-projektet var etablerandet av ett nationellt kompetenscentrum för 
LDB. Detta centrum förverkligades efter en långvarig och noggrann planering i slutet av pro-
jektperioden. Planeringen av centrumbildningen inleddes med en s k ”flygning”, framtagning 
av en framtidsvision, i augusti 2003. Deltagare från Ltu, Riksarkivet, Landsarkiven, Riksför-
säkringsverket, Riksantikvarieämbetet och Bodens kommun samlades för att under två inten-
siva dagar arbeta med vision, strategi och konsekvensbeskrivningar. Redan vid detta tillfälle 
lades grunden för det LDB-centrum som finns idag. Resultaten från ”flygningen” användes 
sedan som stöd och riktlinje i det fortsatta planeringsarbetet. Under planeringsarbetet utfor-
mades också en finansieringsplan med grundfinansiering från parterna och projektfinansiering 
från externa finansiärer samt en plan för engagerande av ytterligare parter.  

3. Uppbyggnad av LDB-centrums verksamhet 
 
Den långsiktiga planeringen resulterade i att det nationella kompetenscentret för långsiktigt 
digitalt bevarande (LDB-centrum) etablerades 1 januari 2006 med Ltu som huvudman. Part-
ners i centret var då Ltu, Riksarkivet och Bodens kommun. Kungliga biblioteket och Statens 
ljud- bildarkiv tillkom som parter efter ett år.  
 



Centret arbetar med forskning och utveckling av metoder för långsiktigt digitalt bevarande 
och tillgängliggörande. LDB-centrums tre verksamhetsgrenar är: forskning, praktisk utveck-
ling och kompetensförsörjning till alla intressentgrupper (producenter av digitalt material som 
ska bevaras som t ex kommuner, landsting, försäkringskassan, bevarare av digitalt material 
och företag med kommersiella intressen av digitalt bevarande).  
 
LDB-centrum har under de första åren haft en organisation med en styrelse, styrelsens delega-
tionsgrupp, en föreståndare, en vetenskaplig ledare och ett antal projektgrupper. Kompetens-
resurserna i centret består för närvarande av två professorer, tre fil. doktorer, två doktorander, 
fem utvecklare/programmerare samt personal från RA, KB och SLBA, Bodens kommun och 
Ltu som är deltidsengagerade i olika projekt.  
 
En arbetsmodell har utvecklats med nära samarbete mellan utvecklare av praktiska verktyg 
för allmän användning och forskare som tillhandahåller teoretiska grunder och forskningsre-
sultat som integreras i det praktiska utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbetet ger data och empi-
ri till forskningsarbetet. Synergieffekter uppstår i mötet mellan forskare och utvecklare. Lös-
ningar med nya infallsvinklar genereras i mötet mellan forskare och utvecklare. Samarbetet 
med Riksarkivet, Kungliga biblioteket och Statens ljud- och bildarkiv medför att dessa parter 
medverkar med personal, arkivkunskaper och digitala samlingar som används för testning av 
de lösningar som utvecklas.  
 
Kunskapsuppbyggnad sker genom egen forskning och utveckling samt genom att följa lik-
nande aktiviteter i Sverige, Europa och övriga världen. De främsta pågående projekten är 
PROTAGE (automatisering av bevarandeprocesser med stöd av agentteknologi) där LDB-
centrum är en central part, PLANETS (automatisering av bevarandeplanering och insamling 
av information rörande filformat), CASPAR (uppbyggnad av arkivinformationssystem base-
rade på standarden OAIS) och SHAMAN (lagringslösningar och gridteknologi). Samarbete 
med PLANETS, CASPAR och SHAMAN är under etablering. Andra samarbeten blir med 
Europeana och EU FP7-projektet ATHENA (Access to cultural heritage networks across Eu-
rope), där Ltu är svensk part.  
 
Forsknings- och utvecklingsarbetet inom LDB-centrum ligger i framkanten både nationellt 
och internationellt. I Sverige är det bara Ltu som byggt upp en IT-inriktad forsknings- och 
utvecklingsmiljö inom området. Detta har inneburit att mycket kunskap har behövt 
nyutvecklas, inte bara sammanställas, innan en utvidgning av antalet samarbetspartners kan 
genomförs. För att samarbete ska vara intressant för nya parter behöver en tillräcklig 
kunskapsmassa finnas tillgänglig  
 
En centrumbildning vid Luleå tekniska universitet (Ltu) har dock som explicit syfte att vara 
en kontaktyta för samverkan mellan universitetet och näringsliv/förvaltning. Kompetens- för-
sörjning sker genom deltagande i konferenser, genom att centrat genomför utbildningar och 
ger rådgivning, genom den kunskapsportal som är under uppbyggnad och genom uppsökande 
verksamhet och direkta samarbeten med myndigheter och företag med engagemang inom di-
gitalt bevarande. Under de första åren har de direkta samarbetena främst inneburit genomfö-
rande av projekt som löser konkreta problem hos parterna. Samtidigt har detta bidragit till 
utveckling av ny kunskap och forskningsresultat som kan delas med nya parter och övriga 
intressenter.  
 
Hittills har samarbeten i LDB-projektet och LDB-centrum med syfte att lösa konkreta pro-
blem med bevarande av digitalt material genomförts tillsammans med Riksarkivet, Kungliga 



biblioteket, Statens ljud- och bildarkiv, Försäkringskassan, Sambruk och Verva. Ett arbetssätt 
vi gärna tillämpar är att ta ett konkret problem hos en organisation, samla andra organisationer 
med samma problem i ett projekt och tillsammans arbeta fram en så generell lösning som 
möjligt. Både arbetssätt och resultat dokumenteras i LDB-centrums kunskapsbank som där-
igenom kontinuerligt byggs på.  
 
Kunskapsbanken har tillkommit som ett medel för att bl a säkerställa att kunskapen finns kvar 
inom centret även om personer övergår till andra verksamheter. De personer som är eller har 
varit engagerade i LDB-verksamheten bygger upp en i stort sett unik kompetens. Kompetens-
utvecklingen tar lång tid, eftersom området är komplext. När en person som utvecklat specia-
listkompetens lämnar verksamheten blir det problematiskt i en liten organisation där det inte 
finns möjlighet att ha flera personer med samma eller liknande kompetens.  
 
De första åren av LDB-centrums verksamhet har en del större forsknings- och utvecklingspro-
jekt inletts. Projekten interagerar nära med varandra och ger input till varandra för maximal 
effekt av gjorda insatser. Pågående projekt i LDB-centrum är: 
 
”Tillgängliggörande av kunskap genom långsiktigt digitalt bevarande”, 2007-2009, fi-
nansieras av Vinnova och omfattar tre doktoranders arbete fram till doktorsexamen.  
 
PROTAGE (PReservation Organizations using Tools in AGent Environments), 2007-2010, 
STREP-projekt inom EU FP7 Radical New Approaches to Digital Preservation. I projektet 
behandlas problematiken med bevarande av mycket stora mängder information att behandlas. 
Hanteringen måste automatiseras för att bli ekonomiskt försvarbar. Agentteknologi utforskas 
som ett medel för automatisering. Projektet finansieras av EU fP7. 
 
”Digitalt bevarandeobjekt”, 2008-2010, finansieras av Kempe-stiftelserna och omfattar en 
doktorands arbete fram till doktorsexamen.  
 
Testplattformsprojektet, 2008-2010, utvecklar en fullständig plattform för testning av tek-
nikoberoende lösningar för digitalt bevarande och tillgängliggörande. Idag finns ingen liknan-
de plattform för att testa helheten. Målet är att plattformen ska kunna användas av företag, 
myndigheter och andra att testa produkter och system. Projektet finansieras av Nutek (numera 
Tillväxtverket) och länsstyrelsen i Norrbotten.  
 
CODA-projekten som är direkta samarbeten med parterna, t ex CODA-FORM (Curation of 
Digital Assets – Format Management) och CODA-POP (Curation of Digital Assets – Proces-
ses of preservation) som bedrivs tillsammans med Kungliga biblioteket, Statens ljud- och 
bildarkiv och Riksarkivet och behandlar formathantering och bevarandeprocesser.  
 
Elektroniskt bevarande är ett Sambruksprojekt i samarbete med 29 kommuner som lägger 
grunden till digitala arkiv för kommunal verksamhet. Projektet är också ett gott exempel på 
resultatspridning från LDB-centrum, kunskaper förs ut direkt till kommunerna från centret.  

4. Framtiden 
 
LDB-centrum planerar att vara den långsiktiga lösningen för kunskapsuppbyggnad och kom-
petensförsörjning inom området digitalt bevarande och tillgängliggörande i Sverige. Vi ser 
LDB-centrum som en långsiktig satsning och en nationell kraftsamling där resultaten integre-
ras i en fortgående FoU-insats.  



 
Visionen för LDB-centrum är: Om fem år ska LDB-centrum vara ett av Europas ledande kun-
skapscentrum inom automatisering av bevarande och tillgängliggörande. LDB-centrum har 
ambitionen att bli ett europeiskt research centre of excellence inom processer för bevarande 
och långsiktigt tillgängliggörande av digital information med fokus på automatisering av pro-
cesserna.  
 
En centrumbildning ska vara en brygga mellan akademi och näringsliv/förvaltning. Detta 
gäller i högsta grad för LDB-centrum. De första åren har konsolidering fokuserats för att byg-
ga upp kunskap och resultat som kan delas med nya externa parter. Vikten av samarbete beto-
nas dock mycket tydligt i verksamhetsplanen det anges att LDB-centrum ska bedriva forsk-
ning och utveckling, säkerställa och sprida kunskap samt bidra till regional utveckling och 
tillväxt. Nu har en kunskapsmassa som är tillräckligt omfattande för att utvidga samarbetsytor 
uppnåtts vilket ger möjligheter till nya samarbeten.  
 
Strategin framöver är att 1) integrera alla FoU-resultat i testplattformen för maximal kun-
skapsutveckling, 2) söka långsiktiga samarbeten med IT-företag och fler myndigheter, 3) kon-
tinuerligt värdera resultaten utifrån möjligheter att kommersialisera och 4) kontinuerligt 
genomföra aktiviteter för resultatspridning.  
 
Testplattformen ger ökade möjligheter till billigare lösningar för varje enskild producent.   
Testplattformen ska vara en förebild för hur ett bevarandesystem som bevarar digitalt material 
åt olika typer av organisationer kan byggas upp. Plattformen byggs därför så generell som 
möjligt. Den ska kontinuerligt vidareutvecklas med resultat från andra LDB-projekt. Plattfor-
men byggs i löst kopplade moduler så att moduler enkelt kan ersättas när ny mjuk- och hård-
vara ersätter tidigare. Med denna satsning blir vi (så vitt vi känner till) unika i Sverige och 
Europa. Avsikten är att inom några år vara den organisation som har bäst praktisk kunskap 
om att bygga och förvalta digitala bevarandesystem på ett kostnadseffektivt sätt.  
 
Det finns ett behov av digitala bevarandesystem och också ett intresse att få hyra arkivkapaci-
tet. Många aktörer runt om i Sverige och internationellt planerar att bygga system för långsik-
tigt digitalt bevarande. Ett dilemma är att det finns ytterst begränsad praktisk kunskap om hur 
man bygger ett digitalt bevarandesystem. Resultaten från LDB-centrum kan användas av 
myndigheter, kommuner, landsting och företag som vill bygga egna system. Detta leder till 
betydligt lägre kostnader för bevarandesystem och –tjänster för varje enskild bevarandeorga-
nisation. Ur testplattformen kommer även verktyg som olika organisationer kan nyttja i sitt 
bevarandearbete. Resultaten kan också användas av IT-företag för utveckling av tjäns-
ter/produkter inom bevarandeområdet. En del resultat kommer att ge möjligheter till av-
knoppning av nya företag.  
 
Resultaten från testplattformen kommer även att kunna användas för tillgängliggörande av 
digitalt material mobilt. Sådana lösningar för det digitala kulturarvet kan gagna bl a turistin-
dustrin. Som ytterligare exempel kan nämnas att mormonkyrkan digitaliserar alla kyrkböcker 
och levererar dessa digitalt till Riksarkivet.  Detta ger möjligheter till mobila lösningar för 
släktforskning utan resor till Riksarkivet och/eller landsarkiv.  
 
LDB-centrum initierar därför nu samarbete med företag. Det gäller framför allt företag som 
vill etablera sig som leverantör av tjänster och/eller produkter inom digitalt bevarande för 
bevarandeorganisationer eller t ex e-förvaltning eller som behöver bevarandelösningar för sitt 
eget digitala material.  



 
Det långsiktiga tänkandet i kombination med integration av projektresultat i en fortgående 
kunskapsutvecklingsprocess i LDB-centrum borgar för att resultat kommer att användas och 
vidareutvecklas. Möjligheterna till kompetensutveckling via LDB-centrum och till utveckling 
av nya produkter/tjänster baserade på resultat av FoU-arbete i centret ger möjligheter till regi-
onal etablering av en marknadsandel inom detta nya område. Marknadsandelen kan realiseras 
i form av nya konsultföretag som genomför uppdrag för organisationer med behov av digitalt 
bevarande och/eller nya produkter/tjänster hos existerande IT-konsultbolag. Det finns redan 
hög kompetens inom IT-branschen i Norrbotten och IT-gymnasierna lägger grunden för en 
fortsatt arbetsmarknad och kompetensförsörjning inom IT-sektorn regionalt. Med stöd från 
LDB-centrum kan digitalt bevarande bli ett tillväxtområde och potentiellt även ett profilområ-
de för regionen. 
 
Resultatspridning, kompetensförsörjning, utbildning, rådgivning är centrala delar i LDB-
centrets verksamhet och uppgifter. Resultat kommer även fortsatt att spridas genom deltagan-
de i seminarier och konferenser inom LDB-området och IT-området, vetenskapliga och popu-
lärvetenskapliga publikationer, utbildning och fortbildning, handböcker och handledningar, 
uppsökande verksamhet till myndigheter och företag, samt LDB-centrets kunskaps- och in-
formationsportal.  
 
LDB-centrum kommer att, tillsammans med systemvetenskapliga avdelningen vid Ltu, att 
verka för en kontinuerlig utveckling av utbildningar för arkivarier, bibliotekarier, IT-personer 
och andra som arbetar med digitalt bevarande, framför allt inom kulturarvssektorn och IT-
branschen. Ett exempel är den internationella mastersutbildning i digitalt bevarande som star-
tar för första gången hösten 2009.  
 
LDB-centrum kommer även att fortgående bevaka vad som händer inom området globalt. 
Detta ska ske genom aktiv samverkan och utbyte med andra aktörer, regionalt, nationellt och 
internationellt. På så sätt kan aktuell information kring bl a metodutveckling och standardise-
ringsarbete som pågår i Sverige, EU och globalt snabbt spridas.  

5. Slutsatser 
 
När man bygger upp en centrumbildning behövs tålamod. Det är en lång, mödosam och 
stundtals krävande, men samtidigt oerhört spännade och stimulerande, process som tar ett 
antal år. Detta gäller särskilt när uppbyggnaden rör ett helt nytt FoU-område. En tillräckligt 
omfattande och intressant kunskapsmassa behöver byggas upp innan samarbetsytorna kan 
vidgas till andra än de ursprungliga parterna.  
 
Det krävs mycket omtanke om finansiering av verksamheten, speciellt på längre sikt. En 
centrumbildning lever bara så länge som den har finansiering. En hel del ansträngning behövs 
fortgående för att hålla en kontinuerlig och tillräcklig hög grad av finansiering för att 
verksamheten ska kunna arbeta effektivt och nå goda resultat. Integrering av resultat och 
fokus i verksamheten är medel för att underlätta inflöde av nya projektmedel.  
 
Intern kompetensförsörjning är ytterligare en väsentlig frågeställning. Den kunskap som 
utvecklas i en centrumbildning är immateriell, den finns bara tillgänglig så länge som 
personer som innehar kunskaperna finns kvar i verksamheten. En kunskapsbank är därför 
mycket väsentlig, liksom skapande av en god arbetsmiljö där personer trivs och stannar.  
 


