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SAMMANFATTNING 
 
Den långsiktiga bevaringen av digital information innebär nya utmaningar för 

svenska offentliga arkiv. I arbetet med att utveckla system för att hantera dessa 

utmaningar utgår svenska offentliga arkiv ifrån en konceptuell rammodell kallad 

Open Archival Information System (OAIS-modellen). Syftet med denna uppsats är 

att bidra med en ökad förståelse för hur svenska offentliga arkiv kan hantera de 

aktiviteter som ryms under bevarandeplanering (Preservation Planning) enligt 

OAIS-modellen. 

 

För att uppnå syftet har existerande forskning på området granskats och kopplats 

till bevarandeplanering enligt OAIS-modellen. För att kunna utvärdera den 

existerande forskningen har ny empirisk data samlats in genom kvalitativa 

intervjuer. 

 

Viktiga slutsatser som har varit möjliga att dra i denna undersökning är att en 

migreringsstrategi är att föredra för svenska offentliga arkiv. Det kan även vara 

lämpligt för svenska offentliga arkiv att frångå OAIS-modellen och lagra teknisk 

metadata dels i informationspaketet och dels i en separat referensdatabas. Vidare 

behöver svenska offentliga arkiv ej lösa problematiken med att bevara digital 

information i ursprungliga filformat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
The long-term preservation of digital information comes with new challenges for 

Swedish public archives. When developing systems to handle these challenges, 

Swedish public archives use a reference model called the Open Archival 

Information System model (OAIS-model). The purpose of the present study is to 

aid in the understating of how Swedish public archives can manage the activities of 

Preservation Planning in the OAIS-model. 

 

In order to reach the purpose of the study, existing research in the area has been 

gathered and fitted to Preservation Planning in the OIAS-model. In order to 

evaluate the existing research, new empirical data has been collected using 

qualitative interviews. 

 

Among the important results this study indicates that a migration strategy is 

preferable to Swedish public archives. The results also indicate that it might be 

suitable for Swedish public archives to side-step the intentions of the OAIS-model 

and store technical metadata both in the information package and in a separate 

reference-database.  Further the results indicate that Swedish public archives do not 

have to solve the problems associated with preserving digital information in its 

original file formats.  
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1 INLEDNING 
 
Uppsatsens första kapitel behandlar i ordning: bakgrund, problembeskrivning, den 
forskningsfråga som undersökningen ska besvara, uppsatsens syfte, gjorda 
avgränsningar samt uppsatsens vidare disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Arkiv har till uppgift att ta emot, bevara och vårda handlingar av olika slag som 
anses ha ett värde för framtiden (ett arkivvärde). På begäran ska arkiv även 
tillhandahålla och levandegöra dessa handlingar åt de individer eller organisationer 
som har ett intresse av dem (Nationalencyklopedin, 2005). 
 
I Sverige är arkivsektorn uppdelade i en offentlig och en enskild (privat) sida. Un-
der den offentliga sidan finns stat, kommuner och landsting. De offentliga arkiven 
bevarar allmänna eller med sådana jämförbara handlingar. De enskilda arkiven 
delas vanligtvis upp i folkrörelse- och föreningsarkiv, näringslivsarkiv, person- och 
släktarkiv samt bya- och gårdsarkiv (SOU 2002:78, 2002). 
 
Arkivmyndigheter är ålagda att följa arkivlagen (1990:782) och är ansvariga för att 
sköta tillsynen av svenska offentliga arkiv. Riskarkivet och Landsarkiven sköter 
tillsynen av arkiv hos statliga myndigheter och organ. Vidare finns det hos varje 
kommun och landsting enskilda arkivmyndigheter som svarar för tillsynen av dessa 
organisationers offentliga arkiv. Riksarkivet har dock ett överinseende över alla de 
offentliga arkiven. Detta innebär att Riksarkivet även ängar sig åt samordning och 
rådgivning till kommuner och landsting (SOU 2002:78, 2002). 
 
Denna uppsats riktar sig främst till svenska offentliga arkiv som är ålagda att följa 
arkivlagen och som är under Riksarkivets överinseende. Det är dessa arkiv som vi 
(författarna) i fortsättningen av uppsatsen avser med begreppet svenska arkiv. De 
handlingar som avses i denna uppsats är därför (såvida inte annat anges) allmänna 
eller med sådana jämförbara handlingar. 
 
Traditionellt sätt har de handlingar som arkiven varit befattade med utgjorts av 
pappersdokument, mikrofilm och andra fysiska artefakter (Nationalencyklopedin, 
2005). En ökande mängd handlingar som har ett arkivvärde skapas (föds) 
emellertid digitalt (eng born digital) eller överförs till en digital form (t ex genom 
OCR-avläsning av blanketter) för vidare behandling och/eller arkivering. Allt fler 
av de handlingar som behöver bevaras för framtiden finns således bara i digitalt 
format på digitala lagringsmedia av olika slag (t ex på hårddisk, magnetband och 
olika optiska lagringsmedia).  
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I denna uppsats definierar vi begreppet digital bevaring som: 
 
”den process som försäkrar att ett digitalt objekt förblir långsiktigt tillgängligt” 
(LIFE-project, 2006, författarnas översättning). 
 
Som framgår av denna definition menar vi att digital bevaring avser den process 
som vidtas i syfte att säkerställa att ett digitalt objekt (eller digital information, se 
nästa stycke) långsiktigt förblir tillgängligt för de individer eller organisationer som 
har ett intresse av det. Att processen vidtas ska enligt oss emellertid endast ses som 
en förutsättning, och inte som någon försäkran för att detta syfte uppnås. 
 
Runardotter et al (2005) menar att det i grunden är information förmedlad av hand-
lingar som når arkiven. Vi delar denna syn och i fortsättningen av uppsatsen kom-
mer vi huvudsakligen att använda termen information istället för handlingar (avse-
ende vad arkiv bevarar). 
 

1.2 Problembeskrivning 
 
Den långsiktiga bevaringen av digital information innebär nya utmaningar för 
arkiv. Till skillnad ifrån exempelvis vanliga pappersdokument, som har en lång 
livslängd (uppåt 500 år under rätta förhållanden) och som inte kräver någon 
speciell utrustning för att det ska gå att tillgodogöra sig den information som 
dokumenten förmedlar. Så är bevaringen och tillhandahållandet av digital 
information betydligt mer komplicerad (Lazinger, 2001). 
 
Lazinger (2001) menar att utmaningarna med den långsiktiga bevaringen av digital 
information är en konsekvens av dels den begränsade livslängden hos digitala 
lagringsmedia, samt dels att den teknik som används blir omodern i en snabb takt. 
Vi ska kortfattat utveckla dessa utmaningar i det följande. 
 
Digitala lagringsmedia har en relativt begränsad livslängd. Medellivslängden på en 
ny hårddisk är exempelvis mindre än 6 år, medan en optisk skiva t ex en CD-R 
eller DVD-skiva har en livslängd på mellan 10 och 100 år beroende på typ och 
fabrikat (ZD Net Australia, 2002).  

 
Även om vissa digitala lagringsmedia har en relativt lång livslängd, så går det p g a 
den snabba tekniska utvecklingen att vare sig garantera åtkomsten till mediet i sig 
eller till den information som finns lagrad på mediet. Den snabba tekniska ut-
vecklingen innebär att hårdvara (t ex CD- och DVD-läsare) och mjukvara (t ex den 
ordbehandlare som denna uppsats är skriven på) som vi använder idag på relativt 
kort tid blir omodern och riskerar att bli inkompatibel med framtidens hård- och 
mjukvara. En CD-R skiva kanske håller i 15 år men det är till föga hjälp när vi om 
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10 år ska läsa skivan och inte har tillgång till någon lämplig hårdvara. Även om vi 
skulle ha en sådan tur att framtidens hårdvara klarar av att läsa CD-R skivor så 
finns det ingen garanti att framtidens mjukvaror klarar av att öppna de datafiler och 
därmed ge åtkomst till den information som finns lagrad på skivan.  
 
I Sverige anses hanteringen av utmaningarna med den långsiktiga bevaringen av 
digital information vara av en avgörande betydelse för hur den offentliga sektorn 
ska klara av att leva upp till intentionerna med den s k 24-timmarsmyndihgeten1. 
Mot bakgrund av detta har Riksarkivet tillsammans med Luleå Tekniska 
Universitet (LTU) upprättat en forsknings- och utvecklingsenhet inom ramen för 
projektet Långsiktigt Digitalt Bevarande (LDB-projektet) (LDB-projektet, 2005). 
 
Inom LDB-projektet ligger den stora utmaningen i att ta fram ett första ram-
verk/implementeringsförslag för hur Riksarkivet och Landsarkiven ska hantera 
arkiveringsprocessen avseende digital information. LDB-projektet arbetar här i 
enlighet med en referensmodell kallad Open Archival Information System (OAIS). 
OAIS-modellen har utvecklats av amerikanska Consultative Committee for Space 
Data Systems (CCSDS). OAIS-modellen har även antagits som internationell 
standard ISO 14721:2003 (LDB-projektet, 2005; CCSDS, 2002). 
 
OAIS-modellen är ett konceptuellt ramverk som beskriver alla funktioner som 
krävs av ett arkiv som ska hantera digital information. Modellen beskriver hur 
digital information kan förberedas för arkivering, tas emot, bevaras under en lång 
tidsperiod, vårdas och göras tillgänglig för externa intressenter. OAIS-modellen är 
design- och implementationsoberoende, den är således ingen ”ritning” för hur ett 
digitalt arkiv ska konstrueras. Enligt CCSDS (2002) är istället några av styrkorna 
med OAIS-modellen att den tillhandahåller: 
 

• ett ramverk för förståelsen och för att öka medvetenheten kring de arkiv-
koncept som krävs för den långsiktiga bevaringen och åtkomsten till digital 
information;  

 
• ett ramverk som inkluderar terminologin och koncepten som behövs för att 

beskriva och jämföra designen och driften av nuvarande och framtida arkiv;  
 
• ett ramverk för att beskriva och jämföra olika strategier och tekniker för 

långsiktig bevaring. 
 
Enligt OAIS-modellen är ett arkiv en organisation uppbyggd av människor och 
system som har tagit på sig ansvaret att bevara information och göra denna till-
gänglig för externa intressenter. Informationen som ska bevaras i ett OAIS ska 

                                                 
1 24-timmarsmyndigheten avser en statlig satsning på att förbättra myndigheternas tillgänglighet och 
service med hjälp av informationsteknologi. 
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(som vi nämnde tidigare) bevaras långsiktigt. Med långsiktigt menas tillräckligt 
lång tid för att påverkas av den tekniska utvecklingen. I OAIS-modellen ligger 
fokus på digital information, både avseende den primära information som ska be-
varas och den information som ska beskriva den primära informationen (s k be-
skrivande information). OAIS-modellen är emellertid tillämpbar på alla typer av 
arkiv, även de som inte bevarar digital information och/eller de som inte bevarar 
information långsiktigt (ibid). 
 
OAIS-modellen definierar miljön till ett OAIS och beskriver vilka funktionella 
delar som ett OAIS är uppbyggt av. Figur 1 visar denna miljö och de sex funk-
tionella delarna i ett OAIS, i figuren är även vissa informationsflöden utritade (som 
pilar och linjer) (ibid). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. OAIS miljö och funktionella delar (något omarbetad från CCSDS, 2002). 
 
 
Miljön till ett OAIS består av tre intressenter: (1) producent (Producer); (2) 
ledning (Management); och (3) konsument (Consumer). Dessa intressenter beskrivs 
kortfattat i det följande (ibid):  
 

1. Producent är rollen som spelas av de personer eller system som producerar 
den information som ska bevaras i ett OAIS. 

 
2. Ledning är rollen som spelas av den styrande funktion som sätter över-

gripande riktlinjer för ett OAIS. 
 

3. Konsument är rollen som spelas av de personer eller system som interagerar 
med ett OAIS för att hitta och ta ut information som finns bevarad i arkivet. 
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Centralt i OAIS-modellen är begreppet informationspaket (information package). 
Ett informationspaket innehåller två typer av information: Content Information; 
och Preservation Description Information (PDI). OAIS-modellen definierar tre 
typer av informationspaket (ibid). Dessa tre typer beskrivs kortfattat i det följande. 
 
En producent skickar den information som ska bevaras i ett OAIS i form av ett 
Submission Information Package (SIP).  
 
Ett OAIS skapar ett Archival Information Package (AIP) utgående från ett eller 
flera SIP:s. AIP är den typ av informationspaket som bevaras av ett OAIS (d v s 
som lagras i arkivet). 
 
När en konsument begär ett AIP från arkivet så lämnas det ut i form av ett Disse-
mination Information Package (DIP). Till skillnad från ett AIP så behöver ett DIP 
inte innehålla viss beskrivande information som inte är relevant för konsumenten. 
 
Som vi nämnde tidigare beskriver OAIS-modellen ett arkiv som bestående av sex 
funktionella delar med tillhörande gränssnitt (se figur 1). Dessa sex funktionella 
delar är: (1) Ingest; (2) Archival Storage; (3) Data Management; (4) Administra-
tion; (5) Access; och (6) Preservation Planning. Dessa delar har specifika 
funktioner och roller i ett OAIS, vilka kommer att beskrivas kortfattat i det följande 
(ibid): 
 

1. Ingest tillhandahåller tjänster och funktioner för att ta emot SIP:s från pro-
ducenter och förbereda dem för lagring och hantering i arkivet. Detta in-
kluderar bl a att utföra kontroller på SIP:s, generera ett AIP utgående från 
ett eller flera SIP:s, uppdatera arkivets databas med beskrivande infor-
mation som har genererats från AIP:s och att koordinera uppdateringar av 
arkivet med Archival Storage och Data Management (ibid). 

 
2. Archival Storage tillhandahåller tjänster och funktioner för lagringen av 

AIP:s, underhåll av AIP:s och för att hämta AIP:s som har lagrats i arkivet. 
Det är denna del som tillhandahåller den permanenta lagringen av AIP:s 
(ibid). 

 
3. Data Management tillhandahåller tjänster och funktioner för att skapa, 

underhålla och hämta beskrivande information som identifierar och doku-
menterar den information som finns lagrad i arkivet. Beskrivande informa-
tion kan t ex vara information om författare samt nyckelord. Denna del han-
terar även administrativ data som används i driften av arkivet (ibid). 

 
4. Administration tillhandahåller tjänster och funktioner för den övergripande 

driften av arkivet. Till det hör bl a att förhandla leveransavtal med produ-
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center, skapa och upprätthålla standarder för arkivet samt att tillhandahålla 
kundtjänstfunktioner (ibid).  

 
5. Access tillhandahåller tjänster och funktioner som hjälper konsumenter att 

hitta information i arkivet samt att begära och hämta ut information från ar-
kivet i form av DIP:s (ibid). 

 
6. Preservation Planning tillhandahåller tjänster och funktioner för att över-

vaka arkivets externa miljö, och ge rekommendationer för att säkerställa att 
den information som finns lagrad i arkivet långsiktigt förblir tillgänglig för 
konsumenter. Till det hör bl a att utvärdera innehållet i arkivet och med 
jämna mellanrum ge rekommendationer om att migrera arkivets nuvarande 
innehåll, att utveckla rekommendationer avseende standarder för arkivet 
och att följa den tekniska utvecklingen i omvärlden samt de krav som 
konsumenter ställer avseende service (ibid). 

 
I denna uppsats kommer vi endast att behandla aktiviteter som ryms under punkt 6 
ovan, d v s Preservation Planning, som vi i denna uppsats har valt att översätta till 
bevarandeplanering. Denna funktionella del av OAIS-modellen beskrivs mera in-
gående i avsnitt 3.1. Varför vi har valt denna inriktning kommer att förklaras i det 
följande. 
 
Förutom LDB-projektet i Sverige så finns det en mängd projekt och institutioner 
runt om i världen som arbetar med att ta fram lösningar på utmaningarna med den 
långsiktiga bevaringen av digital information (se t ex InterPARES, National 
Archives of Australia, DNEP project och Brittiska the National Archives). 
 
I denna uppsats undersöker vi en del av OAIS-modellen som (ännu) inte har belysts 
i någon större utsträckning inom ramen för LDB-projektet. Som vi har redan har 
nämnt kommer vi att undersöka de aktiviteter som ryms under den funktionella 
delen bevarandeplanering. Med utgångspunkt i OAIS-modellen kommer vi att 
identifiera existerande forskning på området. Denna forskning kommer vi sedan att 
utvärdera i syfte att kunna föreslå lämpliga tillvägagångssätt för hur svenska arkiv 
kan hantera de aktiviteter som innefattas av bevarandeplaneringen.  
 

1.3 Forskningsfråga 
 
Vad är lämpliga tillvägagångssätt för bevarandeplanering hos svenska offentliga 
arkiv? 
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1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att bidra med en ökad förståelse för hur svenska 
offentliga arkiv kan hantera aktiviteter som ryms under bevarandeplanering 
(Preservation Planning) enligt OAIS-modellen. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
I denna uppsats skiljer vi inte på vilken typ av digital information som bevaras, 
d v s om det rör sig om dokument, bilder, ljud, filmer, databaser, applikationer eller 
andra typer av digital information. 
 
Vi har också avgränsat oss till att undersöka den långsiktiga bevaringen av digital 
information på en mer övergripande nivå. Med det menar vi att vi inte kommer att 
ge förslag på konkreta tekniska lösningar. 
 
I denna uppsats kommer vi att övergripande behandla alla de aktiviteter som ryms 
under bevarandeplanering enligt OAIS-modellen. Vi har dock avgränsat oss till att 
endast titta mer ingående på aktiviteten Monitor Techonolgy. 
 

1.6 Disposition 
 
Uppsatsen är indelad i sex kapitel: (1) Inledning; (2) Metod; (3) Teori; (4) Empiri; 
(5) Analys och diskussion; och (6) Slutsatser. Då kapitel 1 redan har behandlats 
följer nedan en kortfattad beskrivning av innehållet i kapitel 2-6: 
 

2. Metod. I detta kapitel beskriver vi de metoder som vi har tillämpat för 
undersökningens genomförande. 
 

3. Teori. I detta kapitel presenterar vi den teori som undersökningen tar 
stöd i. 

 
4. Empiri. I detta kapitel presenterar vi en sammanställning av den empiri 

som vi har samlat in. 
 

5. Analys och diskussion. I analyskapitlet presenterar och diskuterar vi 
resultatet av den analys som vi har utfört på det teoretiska och empiriska 
materialet. 

 
6. Slutsatser. I uppsatsens sista kapitel sammanfattar vi de slutsatser som 

vi har kunnat dra i analysen. Vi diskuterar även resultatet och de meto-
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der som vi har tillämpat. Avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt forsk-
ning. 
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2 METOD 
 
I detta kapitel beskriver vi vilka vetenskapliga metoder som vi har tillämpat för att 
besvara den forsningsfråga som vi ställde i avsnitt 1.3.  
 

2.1 Undersökningens genomförande 
 
För att kunna besvara den forskningsfråga vi ställde i avsnitt 1.3 och för att kunna 
uppnå syftet med uppsatsen, har vi genomfört denna undersökning på följande vis. 
Då syftet med uppsatsen är att bidra med en ökad förståelse för hur svenska arkiv 
kan hantera de aktiviteter som ryms under bevarandeplanering enligt OAIS-
modellen, inleddes arbetet med en teoretisk genomgång av OAIS-modellen. Efter 
denna inledande teorigenomgång och efter samtal med Hugo Quisbert, doktorand 
vid Luleå Tekniska Universitet och verksam inom LDB-projektet, stod det klart för 
oss att OAIS-modellen är ett konceptuellt ramverk. Som vi har beskrivit mera 
utförligt i avsnitt 1.2 och som vi beskriver nedan i avsnitt 3.2.1 använde vi därför 
OAIS-modellen som en utgångspunkt för att identifiera existerande forskning som 
beskriver olika tillvägagångssätt för arkiv att hantera de aktiviteter som ryms under 
bevarandeplaneringen. Detta medförde att vi genomförde ytterligare en 
teorigenomgång för att identifiera denna forskning. Vid denna andra 
teorigenomgång använde vi oss huvudsakligen av söktjänsten Google samt 
länksamlingar för att hitta relevant material. Resultatet av dessa båda 
teorigenomgångar är den teori som vi presenterar i kapitel 3. 
 
Efter dessa båda teorigenomgångar genomförde vi en första analys av teorin där vi 
tittade på hur den existerande forskningen kan kopplas till de olika delarna av 
bevarandeplanering enligt OAIS-modellen. Resultatet av denna analys presenterar 
vi i samband med redovisningen av undersökningens teoretiska referensram i 
kapitel 3. 
 
För att få en möjlighet att besvara forskningsfrågan har vi sett ett behov av att på 
något sätt kunna bedöma tillämpbarheten på den insamlande teorin för svenska 
offentliga arkiv. I syfte att kunna göra denna bedömning samlade vi i nästa steg in 
ett empiriskt material. Det empiriska materialet som presenteras i kapitel 4 består 
av kvalitativa intervjuer med tre respondenter. Dessa respondenter valdes ut genom 
ett icke-sannolikhetsbaserat urval. Vid bad Hugo Quisbert förmedla kontakter med 
tre respondenter inom den svenska offentliga arkivsektorn som han ansåg besitta 
expertkunskaper inom digital bevaring. Av respondenterna arbetar en vid 
Regionarkivet och två arbetar vid Riksarkivet. Samtliga intervjuer genomfördes 
över telefon. De frågor vi ställde vid intervjuerna hade en medel till låg grad av 
standardisering samt en låg grad av strukturering. Det innebar att vi ställde 
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förhållandevis varierande frågor till respondenterna, samtidigt som respondenterna 
var fria att svara på frågorna efter eget tycke (Patel & Davidsson, 2003).  
 
Några dagar före genomförandet av respektive intervju skickade vi en 
intervjuguide till respondenterna. Intervjuguiden innehöll i huvudsak det teoretiska 
material vi presenterar i avsnitt 3.1 - 3.5, exklusive den koppling till OAIS-
modellen vi gör i underavsnitten till avsnitt 3.2 - 3.5. I anslutning till beskrivningen 
av respektive forskning i intervjuguiden formulerade vi en fråga där vi bad 
respondenten ta ställning till sina reflektioner kring forskningen, dels dess koppling 
till bevarandeplanering enligt OAIS-modellen och dels dess tillämpbarhet för 
svenska offentliga arkiv. Då intervjuguiden som vi tidigare nämnt i huvudsak 
omfattade det material vi presenterar i kapitel 3, har vi valt att ej bifoga denna som 
en bilaga. Under själva intervjun sammanfattade vi i korthet innehållet i 
intervjuguiden innan vi bad respondenten ge sina reflektioner på materialet. Vi 
ställde sedan följdfrågor för att kunna utveckla intressanta resonemang och 
reflektioner, samt för att när det är nödvändigt åter kunna styra in samtalet på 
reflektioner som ansågs vara relevanta för undersökningen. 
 

2.1.1 Analys av empirin 
 
Vi genomförde sedan en analys av det empiriska materialet. Vid analysen till-
lämpade vi ett kvalitativt tillvägagångssätt. Samtliga intervjuer spelades in på band 
och analysen påbörjades redan vid transkriberingen av intervjuerna. Vi fick då yt-
terligare en möjlighet att gå igenom vad som sagts vid respektive intervju. Vid 
transkriberingen tog vi även hjälp av stödanteckningar som vi hade fört under in-
tervjuerna. Vi påbörjade arbetet med att bearbeta intervjumaterialet när transkri-
beringen var klar.  Eftersom vi hade ställt frågor kring användbar forskning ifrån 
fyra stycken institutioner och projekt var det transkriberade materialet redan indelat 
i dessa fyra kategorier, d v s respondenternas reflektioner kring denna användbara 
forskning (se den teori vi presenterar i avsnitt 3.2 - 3.5). Då de frågor vi ställde 
hade en låg grad av strukturering, d v s att respondenterna hade stor frihet i hur de 
valde att svara på frågorna, fanns det en del icke-relevanta svar under varje tema 
som sorterades bort. 
 
Vi påbörjade sedan arbetet med att hitta och analysera kopplingar mellan de svar 
som respondenterna gett inom varje kategori. Slutligen relaterade vi funna 
kopplingar till bevarandeplanering enligt OAIS-modellen och till den användbara 
forskning som vi presenterar i avsnitt 3.2 - 3.5, i syfte att kunna ge svar på 
forskningsfrågan och uppnå syftet med uppsatsen. 
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2.1.2 Kvalitén i denna undersökning 
 
I kvalitativ forskning är att begreppen validitet och reliabilitet så sammanflätade att 
begreppet reliabilitet sällen används. Istället ges begreppet validitet, d v s till-
förlitligheten i forskningen en vidare innebörd (Patel et al, 2003).  
 
För att säkerställa en hög validitet och därmed hög kvalité i denna undersökning 
har vi tagit hänsyn till en rad faktorer under arbetets gång. Som vi redogjorde för i 
avsnitt 2.1 har vi genomfört en omfattande teorigenomgång för att säkerställa att vi 
har tagit med den teori som är mest lämplig mot bakgrund av forskningsfrågan. Vi 
lät respondenterna ta del av en intervjuguide (se avsnitt 2.1 för en vidare dis-
kussion) några dagar före intervjutillfället. Detta gjordes för att ge respondenterna 
möjligheten att i förväg reflektera kring det material vi skulle ställa frågor om. Un-
der intervjuernas gång var vi även noggranna med att respondenterna förstod de 
frågor vi ställde till dem, samt att vi även förstod de svar som de gav. En av oss 
ställde frågorna medan den andre antecknade svaren, kontrollerade ordningsföljden 
på frågorna samt kontrollerade att den som ställde frågorna inte glömde något vik-
tigt. Samtliga respondenter gavs även möjligheten att vara anonyma, vilket alla 
även valde. Vi anser att möjligheten att vara anonym bör ha bidragit till att respon-
denterna varit mera öppna i sina svar. Vid analysen av det empiriska- och teore-
tiska materialet har vi även varit noggranna med att inte göra några över- eller 
undertolkningar, och att de tolkningar som vi har gjort verkligen har tillfört det 
aktuella forskningsområdet något. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  12

3 TEORI 
 
I detta kapitel presenterar vi undersökningens teoretiska referensram. Vi inleder 
kapitlet med att ge en utförlig beskrivning av bevarandeplanering enligt OAIS-mo-
dellen. I anslutning till denna beskrivning kommer vi även att redogöra för vilka 
implikationer OAIS-modellen har för denna undersökning. Därefter presenterar vi 
resultatet av en genomgång av användbar forskning ifrån fyra stycken inter-
nationella institutioner och projekt. Denna forskning beskriver tillvägagångssätt 
för hur arkiv kan hantera de aktiviteter som ryms under bevarandeplanering enligt 
OAIS-modellen. I samband med redogörelsen för respektive forskning kommer vi 
även att koppla forskningen mot OAIS-modellen, och kort diskutera vilka akti-
viteter inom bevarandeplaneringen som forskningen berör. 
 

3.1 Bevarandeplanering enligt OAIS-modellen 
 
Vi har introducerat bevarandeplaneringsdelen i OAIS-modellen i avsnitt 1.1, där 
skrev vi bl a att: ”bevarandeplanering tillhandahåller tjänster och funktioner för 
att övervaka arkivets externa miljö, och ge rekommendationer för att säkerställa 
att den information som finns lagrad i arkivet långsiktigt förblir tillgänglig för kon-
sumenter”. Beedham, Missen, Palmer & Ruusalepp (2005) utvidgar detta och me-
nar att bevarandeplaneringsdelen ansvarar för att utveckla en bevarandestrategi 
samt att föreslå lämpliga revisioner till denna strategi, i syfte att kunna tackla för-
ändrade förutsättningar i arkivets miljö. Vidare menar Beedham et al att syftet med 
bevarandeplaneringen är att följa vad som händer i omvärlden för att i tid upptäcka 
förändringar som negativt skulle kunna påverka arkivets förmåga att bevara och 
tillhandahålla den information som arkivet förvarar. Sådana förändringar skulle 
kunna vara nya lagrings- eller åtkomsttekniker samt förändringar i krav eller för-
väntningar hos arkivets externa intressenter (d v s producenter och konsumenter). 
Bevarandeplaneringsdelen ska sedan utveckla strategier för att möta dessa för-
ändringar, och även hjälpa till med att implementera dessa strategier i arkivet. En-
ligt Beedham et al utgör bevarandeplaneringsdelen en säkerhet mot en teknik- och 
användarmiljö i ständig förändring. Enligt OAIS-modellen är bevarande-
planeringsdelen underställd administrationsdelen (se avsnitt 1.1) (CCSDS, 2002). 
 
Figur 2 visar en schematisk bild över bevarandeplaneringsdelen. Figuren visar att 
bevarandeplaneringsdelen innehåller fyra delfunktioner. Figur 2 visar även 
informationsflöden mellan dessa delfunktioner, mellan delfunktioner och andra 
funktionella delar i OAIS-modellen samt mellan delfunktioner och arkivets externa 
intressenter (CCSDS, 2002). 
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Figur 2. Bevarandeplaneringsfunktionen (Preservation Planning) (omarbetad från CCSDS, 2002). 
  
 
De fyra delfunktionerna i bevarandeplaneringsdelen är: (1) Monitor Designated 
Community; (2) Monitor Technology; (3) Develop Preservation Strategies and 
Standards; och (4) Develop Packaging Designs and Migration Plans (ibid). Vi ska 
beskriva dessa delfunktioner närmare i det följande: 
 

1. Monitor Designated Community. Denna funktion samspelar med arkivets 
konsumenter och producenter för att följa förändringar i deras servicekrav 
(Service requirements) och de produktteknologier (Product technologies) 
som de har tillgång till (se informationsflöden i figur 2). Servicekrav och 
produktteknologier kan omfatta t ex dataformat, lagringsmedia, mjukvara, 
datormiljö och mekanismer för att kommunicera med arkivet. Som figur 2 
visar kan förändringar avseende dessa aspekter följas med hjälp av enkäter 
(Surveys). De kan även följas via återkommande utvärderingar, via work-
shops eller via enskilda kontakter. Från funktion skickas Reports, Require-
ments alerts och Emerging standards till funktionen Develop Preservation 
Strategies and Standards samt Preservation requirements till funktionen 
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Develop Packaging Designs and Migration Plans (se informationsflöden i 
figur 2). (ibid) 

 
2. Monitor Technology. Denna funktion är ansvarig för att följa den tekniska 

utvecklingen avseende digitala teknologier, informationsstandarder och 
datormiljöer (d v s hårdvara och mjukvara). Detta görs för att identifiera 
nya teknologier som kan medföra att arkivets datormiljö blir omodern, vil-
ket i sin tur kan förhindra åtkomsten till (en del av) den information som 
arkivet förvarar. OAIS-modellen föreskriver att denna funktion kan inne-
fatta förmågan att utveckla prototyper för att kunna utvärdera nya teknolo-
gier. En begäran om att utveckla prototyper kommer i sådana fall från 
funktionerna Develop Preservation Strategies and Standards samt Develop 
Package Designs and Migration Plans (se informationsflödet Prototype re-
quests i figur 2). Från funktionen skickas Reports, External data standards, 
Prototype results och Technology alerts till funktionen Develop Preserva-
tion Strategies and Standards samt Prototype results till Develop Pack-
aging Designs and Migration Plans (se informationsflödena i figur 2). 
(ibid) 

 
3. Develop Preservation Strategies and Standards. Denna funktion ansvarar 

för att utveckla och rekommendera strategier och standarder. Dessa strate-
gier och standarder ska ge arkivet bättre möjligheter att förutse och hantera 
framtida förändringar i de servicekrav som ställs av externa intressenter, 
eller trender i den tekniska utvecklingen som skulle kunna ge upphov till 
krav på migrering. Då både av (en del av) den information som arkivet re-
dan förvarar samt av ny information som har skickats till arkivet för för-
varing. Funktionen tar emot reports från Monitor Designated Community 
och Performance information, Inventory reports samt sammanställningar av 
Consumer comments från den funktionella delen Administration. Funktio-
nen tar även emot Reports och External data standards från Monitor Tech-
nology. Funktionen utarbetar profiler på External data standards och 
skickar användningsförslag på dem till Administration. Funktionen tar emot 
Issues från Develop Packaging Designs and Migration Plans. Dessa Issues 
skickas till funktionen ifall Develop Packaging Designs and Migration 
Plans stöter på nya och oväntade krav avseende den information som läm-
nas till arkivet för förvaring. Funktionen svarar då genom att skicka Advice 
till Develop Packaging Designs and Migration Plans som innehåller råd för 
hur de nya kraven ska hanteras (se informationsflödena i figur 2). (ibid) 

 
4. Develop Packaging Designs and Migration Plans. Denna funktion ansvarar 

för utförandet av tre aktiviteter: (I) designa nya informationspaket (IP); (II) 
utveckla detaljerade migreringsplaner; och (III) att implementera de direk-
tiv och riktlinjer som kommer från den funktionella delen Administration. 
Funktionen ansvarar även för att ge råd angående tillämpningen av nya IP-
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designer och migreringsplaner på specifika delar av den information som 
arkivet redan förvarar eller på ny information som skickas till arkivet för 
förvaring. Funktionen tar emot Approved standards och Migration goals 
från Administration. Approved standards består av standarder för format, 
metadata och dokumentation. Funktionen applicerar sedan dessa standarder 
på de Preservation requirements som den mottagit från Monitor Designated 
Community. Detta resulterar i designer över AIP and SIP templates som 
skickas till Administration tillsammans med Customization advice och 
AIP/SIP review som ger vägledning kring hur dessa designer ska tillämpas. 
Vidare skickar funktionen Issues till och tar emot Advice från Develop Pre-
servation Strategies and Standards, grunden till dessa informationsflöden 
beskrevs i den föregående punkten (3) (se informationsflödena i figur 2). 
Enligt OAIS-modellen brukar de Migration goals som denna funktion tar 
emot från Administration innebära att AIP:s (inklusive Content informa-
tion) måste omvandlas från sin nuvarande form för att inte bli oåtkomliga 
som en följd av den tekniska utvecklingen. Dessa Migration goals kan leda 
till utvecklingen av: ny design för AIP:s, mjukvaruprototyper, testplaner, 
utvärderingsplaner, och implementationsplaner för infasningen av AIP:s 
(som bygger på ny design). Dessa aktiviteter kan komma att kräva expert-
kunskaper från andra funktioner inom bevarandeplanering. När migrerings-
planer, AIP design och mjukvara har testats och godkänts skickas de som 
ett Migration package till Administration som utför själva migreringen (se 
informationsflöden i figur 2). (ibid) 

 

3.1.1 Implikationer för denna undersökning 
 

Beskrivningen av bevarandeplanering enligt OAIS-modellen som gjordes i det 
föregående avsnittet har viktiga implikationer för denna undersökning. Som vi 
beskrev i avsnitt 1.2 är OAIS-modellen ett konceptuellt ramverk som beskriver de 
funktioner som krävs av ett arkiv som ska bevara digital information. OAIS-
modellen är design- och implementationsoberoende och den kan därmed inte be-
traktas som ett konkret förslag för hur ett digitalt arkiv ska konstrueras. Vi nämnde 
att några av styrkorna med OAIS-modellen enligt CCSDS (2002) är att den till-
handahåller: 
 

• ”ett ramverk för förståelsen och för att öka medvetenheten kring de arkiv-
koncept som krävs för den långsiktiga bevaringen och åtkomsten till digital 
information;  

 
• ett ramverk som inkluderar terminologin och koncepten som behövs för att 

beskriva och jämföra designen och driften av nuvarande och framtida ar-
kiv; 
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• ett ramverk för att beskriva och jämföra olika strategier och tekniker för 
långsiktig bevaring.” 

 
Teorin om bevarandeplanering enligt OAIS-modellen ger därmed inte i sig förslag 
till lämpliga tillvägagångssätt för arkiv att hantera de aktiviteter som omfattas av 
bevarandeplaneringens fyra funktionella delar (d v s Monitor Designated Commu-
nity, Monitor Technology, Develop Preservation Strategies and Standards samt 
Develop Packaging Designs and Migration Plans). 
 
Som vi beskrev i avsnitt 1.2 används istället OAIS-modellen i denna uppsats som 
en utgångspunkt för att identifiera existerande forskning som beskriver olika till-
vägagångssätt för arkiv att hantera de aktiviteter som ryms under bevarande-
planeringen. Att använda OAIS-modellen på detta sätt är i linje med modellens 
syfte och även det sätt med vilket den används inom LDB-projektet. I den reste-
rande delen av detta kapitel kommer vi att presentera den användbara existerande 
forskning som vi har identifierat med utgångspunkt i OAIS-modellen. I samband 
med att vi presenterar denna forskning kommer vi även att kortfattat diskutera vil-
ken koppling som vi anser att forskningen har till OAIS-modellen. Där det är till-
lämpligt kommer vi att diskutera vilka aktiviteter inom bevarandeplanerings fyra 
funktionella delar som forskningen behandlar. 
 

3.2 Användbar forskning från IBM/KB Long-Term Preservation 
Study 
 
Det Nationella Biblioteket i Nederländerna (Koninklijke Bibliotheek, KB) gav år 
2000 IBM i uppdrag att bygga ett Digital Information Archiving System (DIAS) för 
att kunna lösa KB:s problem med att långsiktigt bevara stora mänger digitala do-
kument. Designen av DIAS baseras på OAIS-modellen och en första version av 
DIAS levererades hösten 2002. Parallellt med utvecklingen och implementeringen 
av DIAS inleddes det som kallas IBM/KB Long-Term Preservation Study (LTP-
studien), huvudsyftet med LTP-studien var att undersöka den funktionalitet som 
krävs för den långsiktiga bevaringen av digitala objekt som lagras i DIAS (termen 
digitala objekt avser all information som lagras i DIAS inklusive bilder, ljud, filmer 
och program). LTP-studien har resulterat i 6 st rapporter som beskriver olika (vik-
tiga) aspekter kring långsiktig digital bevaring (van Diessen, 2002). 
 
Av dessa rapporter är rapport nr 3: Preservation Requirements in a Deposit System 
(van Diessen, 2002) intressant för denna undersökning. Rapporten identifierar de 
krav som ställs på bevarandesystemet till DIAS (från Preservation Subsystem, för-
fattarnas översättning). Bevarandesystemet är termen som används i DIAS och 
LTP-studien för bevarandeplanering enligt OAIS-modellen. Enligt van Diessen 
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behöver bevarandet av digitala objekt studeras utifrån minst tre perspektiv: (1) 
media; (2) teknik; och (3) immateriella aspekter. 
 
1. Mediaperspektivet avser att vidta åtgärder för att hantera den begränsade livs-

längden hos digitala lagringsmedia. Till sådana åtgärder hör att skapa 
säkerhetskopior och att kopiera information till nya, fräsch lagringsmedia av 
samma typ (s k refreshing) (ibid). 

 
2. Teknikperspektivet avser att vidta åtgärder för att hantera den snabba tekniska 

utvecklingen som innebär att hård- och mjukvara som används idag, på sikt blir 
omodern. Till sådana åtgärder hör: (a) migrering, som innebär att flytta infor-
mation till ny teknik och nya format allt eftersom de blir tillgängliga och gam-
mal teknik och format blir omoderna; samt (b) emulering, vilket innebär att an-
vända speciella tekniker för att exekvera gammal teknik och gamla format i en 
ny datormiljö (ibid). 

 
3. Perspektivet immateriella aspekter avser att vidta åtgärder för att bevara den ur-

sprungliga autenticiteten och integriteten hos den lagrade informationen (ibid). 
 
Van Diessen menar att bevarandesystemet till DIAS huvudsakligen hanterar be-
varing ur perspektivet bevarande av teknik. 
 
Enligt van Diessen så ska Bevarandesystemet ge rekommendationer för att säker-
ställa att de digitala objekt som lagras i DIAS förblir tillgängliga över lång tid, även 
om den datormiljö som DIAS ursprungligen bygger på blir omodern. Bevarande-
systemet åstadkommer detta genom att implementera tjänster och funktioner som 
övervakar den tekniska infrastruktur som behövs för att visa de digitala objekt som 
lagras i DIAS.  
 
Bevarandesystemet har enligt van Diessen följande syften: 
 

• Identifiera digitala objekt som riskerar att bli oåtkomliga som en följd av 
den tekniska utvecklingen. 

 
• Implementera de aktiviteter som krävs för bevarande av teknik (d v s migre-

ring eller emulering). 
 

• Registrera de tekniska metadata som behövs för att generera och validera 
den hård- och mjukvara som krävs för att visa ett digitalt objekt. 

 
Den största skillnaden mellan den design som har tillämpats i DIAS jämfört med 
OAIS-modellen, är placeringen av de tekniska metadata som är förknippade med 
alla digitala objekt. Som vi beskrev i avsnitt 1.1 så är begreppet informationspaket 
centralt i OAIS-modellen, informationspaket innehåller två typer av information: 
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Content Information och Preservation Description Information (PDI). Content In-
formation är det som avses med digitala objekt i DIAS. PDI innehåller de tekniska 
metadata som behövs för att visa ett digitalt objekt (tillsammans tillhandahåller 
informationspaketet således all information som behövs för att visa ett digitalt ob-
jekt). I DIAS är inte Content Information och PDI lagrade tillsammans i ett 
informationspaket, de tekniska metadata (d v s PDI) som hör till varje digitalt ob-
jekt är istället lagrade separat i själva bevarandesystemet (ibid).  
 
Van Diessen menar att denna uppdelning av Content Information och PDI bl a le-
der till ett mer flexibelt system. DIAS kan uppdatera och hantera tekniska metadata 
utan att modifiera de digitala objekten. Digitala objekt och tekniska metadata 
hanteras således separat och kopplas samman genom något som kallas FileTypeID 
(FileTypeID kommer att beskrivas närmare längre fram i detta avsnitt). 
 
Förutom denna uppdelning så menar van Diessen att bevarandesystemet i DIAS 
inte skiljer sig i någon större utsträckning från bevarandeplanering enligt OAIS-
modellen. Bevarandesystemet måste följa den tekniska utvecklingen för att identi-
fiera när digitala objekt riskerar att bli oåtkomliga, och vidta åtgärder (migrering 
eller emulering) för att hantera detta. 
 
Van Diessen beskriver relativt ingående designen av bevarandesystemet till DIAS 
(vilket skiljer hans rapport ifrån annan forskning som vi beskriver senare i detta 
kapitel). Vi kommer i det följande att beskriva huvuddragen i denna design avse-
ende uppdelningen av Content Information och PDI. Läsaren som vill ha mera 
detaljer kring hela bevarandesystemet hänvisas till van Diessen (2002). 
 
Preservation Layer Model 
 
Som vi har nämnt tidigare så beskriver tekniska metadata vilken mjuk- och hård-
vara som behövs för att visa ett digitalt objekt. Att hantera teknisk metadata är där-
för av central betydelse för bevarandesystemet. I DIAS används begreppet Pre-
servation Layer Model (PLM) för att beskriva själva strukturen hos de tekniska 
metadata som lagras och hanteras i bevarandesystemet (ibid). PLM kommer i fort-
sättningen av texten att användas synonymt med tekniska metadata. Innebörden av 
PLM beskrivs mera utförligt i det följande: 
 
Digitala objekt visas med hjälp av en kombination av mjuk- och hårdvara. Själva 
det digitala objektet är bara en bitström (ettor och nollor). Mjukvaran skapar ett 
sammanhang inom vilket det digitala objektet kan förstås. Hårdvaran som exekve-
rar mjukvaran tillhandahåller den fysiska representationen av det digitala objektet 
(ibid). Van Diessen beskriver en modell bestående av fyra lager som kan användas 
för att visa alla typer av digitala objekt, dessa fyra lager är: 
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1. Dataformatlager. Dataformatet definierar strukturen på det digitala objek-
tet. 

 
2. Applikationslager. Applikationer används för att skapa, ändra och visa digi-

tala objekt i ett visst format. 
 

3. Operativsystemslager. Operativsystem tillhandahåller gemensamma tjänster 
och funktioner så att applikationer ska kunna nyttja en viss uppsättning 
hårdvara. 

 
4. Hårdvarulager. Hårdvara utgör den teknik som ger digitala objektet en fy-

sisk representation (t ex som bilder på en bildskärm). 
 
Det är ovanstående modell som avses med PLM. En PLM visar den kedja av mjuk- 
och hårdvara som ett digitalt objekt är beroende av för att kunna visas. PLM 
används som ett verktyg för att hantera bevarandet av själva ”visningsprocessen”.  
Kedjan kan brytas på olika ställen när mjuk- och hårdvarukomponenter blir 
omoderna som en följd av den tekniska utvecklingen. Det räcker med att bryta en 
länk i kedjan för att göra ett digitalt objekt oanvändbart (ibid). 
 
Van Diessen menar att själva PLM-strukturen är tillämpbar på alla digitala objekt, 
d v s att den är generisk. PLM-strukturen kan bl a användas för att: 
 

• Identifiera digitala objekt som riskerar att bli oåtkomliga som en följd av att 
teknik som används i något av lagren blivit omodern. 

 
• Skapa View Paths för att kunna visa ett digitalt objekt. 

 
Van Diessen menar dock att det inte går att definiera en PLM för alla digitala ob-
jekt som lagras i DIAS. Bevarandesystemet kommer därför att hantera flera PLM:s. 
De specifika PLM:s som hanteras kommer att bero på bl a: typen av digitala objekt, 
tillgängliga applikationer, operativsystem och hårdvaruplattformar. Den tekniska 
utvecklingen kommer också att leda till att nya PLM:s måste skapas. Bevarande-
systemet implementerar därför en flexibel mekanism för att definierar nya PLM:s 
och förknippade View Paths efter behov. 
 
Ett centralt begrepp i bevarandesystemet som är förknippat med PLM, är det tidi-
gare nämnda View Path. En View Path representerar all den funktionalitet som 
krävs för att visa ett digitalt objekt. Van Diessen ger följande exempel på hur en 
PLM förhåller sig till en View Path för PDF filer. 
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Figur 3. PLM exempel (något omarbetad från van Diessen, 2002). 
 
 
Till vänster i figur 3 visas en PLM för PDF-filer, i de olika lagren beskrivs de olika 
tekniker som kan användas för att implementera respektive lager. Lager 2 (Appli-
cation Layer) beskriver t ex alla de applikationer (och olika versioner av dessa 
applikationer) som kan visa PDF-filer. Till höger i figuren visas en specifik View 
Path för att visa PDF-filer. Med hjälp av PLM:s så upprätthåller Bevarande-
systemet olika View Paths för alla de digitala objekt som lagras i DIAS. Varje di-
gitalt objekt har minst en View Path som specificerar en uppsättning mjuk- och 
hårdvara som ger möjlighet att visa objektet (ibid). 
 
Hitintills har vi sagt att det är digitala objekt som lagras i DIAS, de digitala objek-
ten lagras dock i sig i informationspaket, AIP:s likt de som föreskrivs av OAIS-
modellen (se avsnitt 1.1) (dessa AIP:s innehåller dock som framgått tidigare inga 
tekniska metadata).  För att koppla samman AIP:s som lagras enskilt i DIAS och 
View Paths som lagras i bevarandesystemet så finns i varje AIP en XML-
formaterad Table of Contents (ToC). Denna ToC specificerar namnet och 
FileTypeID (filtyp) på varje fil (d v s digitalt objekt) som lagras i AIP:et (ibid).  
 
Som figur 4 visar kan ett AIP t ex innehålla en Adobe PDF-fil (Doc1.pdf). Detta 
AIP innehåller också en ToC som kopplar samman den aktuella filtypen i AIP:et (d 
v s Adobe PDF) med två st View Paths (ViewPath200 och ViewPath190) som lag-
ras och underhålls i bevarandesystemet (Figur 4 visar endast den mest aktuella 
View Path för PDF-filer, ViewPath200). 
 
 
 
 
 
 

Application Layer (2) 
Application name: String 
Version: Collection of Strings 
 
Operating System Layer (3) 
Operating System: (Windows, MacOS) 
 
Hardware Layer (4) 
Processor Architecture: (Intel Pentium, PowerPC) 

Acrobat Reader 3.0 

Windows 

Intel Pentium 

PLM View path 
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Figur 4. DIAS och Bevarandesystemet (omarbetad från van Diessen, 2002). 
 
 
Van Diessen menar att de tekniska metadata som hanteras av Bevarandesystemet är 
väldigt viktiga i arbetet med att hantera den långsiktiga bevaringen av de digitala 
objekt som förvaras i DIAS. De ställer kraven på den tekniska infrastruktur (mjuk- 
och hårdvara) som krävs för att visa de digitala objekt som lagras i DIAS. De an-
vänds också för att definiera och exekvera bevarandestrategier d v s migrering eller 
emulering för att hantera den tekniska utvecklingen. 
 
Enligt van Diessen så tas aldrig några PLM:s och förknippade View Paths bort eller 
modifieras, utan det tillkommer endast nya vid behov. Van Diessen menar att detta 
förfaringssätt tillhandahåller information kring de digitala objektens migrerings- 
och emuleringshistoria. Att inga modifieringar tillåts anses också höja kvalitén på 
hela DIAS, eftersom det då är möjligt att gå tillbaka till en gammal View Path om 
något skulle gå fel vid övergången till en ny View Path. 
 
Vidare använder van Diessen LOVEM-diagram2 för att beskriva: (1) processen när 
nya digitala objekt förs in i DIAS; (2) processen för att skapa nya PLM:s och View 
Paths; och (3) processen för att följa den tekniska utvecklingen. 
 

1. Processen när nya digitala objekt förs in i DIAS beskrivs med den roll som 
Bevarandesystemet har i att välja View Path för ett nytt objekt eller att defi-
niera en ny View Path och ibland en ny PLM ifall dessa saknas. 

 

                                                 
2 LOVEM-diagram är en grafisk processbeskrivningsteknik. 
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2. Processen när nya PLM:s och View Paths skapas, börjar med en begäran på 
en ny View Path, då måste först Bevarandesystemet välja en lämplig PLM, 
saknas detta måste en ny PLM skapas innan en ny View Path kan skapas. 

 
3. Processen för att följa den tekniska utvecklingen börjar med att utvärdera 

View Paths där delar i kedjan riskerar att brytas p g a den tekniska ut-
vecklingen, och utifrån dessa välja en lämplig bevarandeteknik (emulering 
eller migrering). Output från processen är att alla digitala objekt i DIAS 
också fortsättningsvis är åtkomliga. 

 

3.2.1 IBM/KB Long-Term Preservation Study koppling till OAIS-
modellen 
 
Som vi nämnde i inledningen av avsnitt 3.2 så baseras designen av DIAS enligt van 
Diessen (2002) på OAIS-modellen, och Bevarandesystemet är termen som används 
i DIAS och LTP-studien för bevarandeplanering enligt OAIS-modellen. Van 
Diessen menar vidare att förutom uppdelningen av content information och teknisk 
metadata så skiljer sig inte bevarandesystemet i någon större utsträckning ifrån 
bevarandeplanering enligt OAIS-modellen. I syfte att få till stånd en mer objektiv 
jämförelse mellan bevarandeplanering och bevarandesystemet i LTP-studien kom-
mer vi kortfattat att diskutera i vilken omfattning vi anser att bevarandesystemet 
beskriver hur arkiv kan hantera de aktiviteter som ryms under bevarandeplanering 
enligt OAIS-modellen. 
 
Vi delar van Diessens uppfattning att bevarandesystemet utför och beskriver ett 
möjligt sätt att hantera i princip samtliga av de aktiviteter som ryms under 
bevarandeplanering enligt OAIS-modellen. Den stora skillnaden som vi ser, och 
som även van Diessen poängterar, är uppdelningen av content information och tek-
nisk metadata. Denna uppdelning innebär enligt oss en stor avvikelse från OAIS-
modellen. Den för med sig att den digitala informationen bevaras på ett håll, i sin 
ursprungliga form, medan den tekniska metadatan, d v s information om hur den 
digitala informationen ska kunna visas/presenteras bevaras och hanteras separat i 
bevarandesystemet. Denna lösning där den digitala informationen bevaras i sin ur-
sprungliga form för att sedan inte förändras, innebär enligt oss att det slutligen 
kommer att krävas emulering för att visa den digitala informationen.  
 

3.3 Användbar forskning från InterPARES 
 
InterPARES 1 projektet har i sin rapport Preservation Task Force Rapport beskri-
vit en generisk modell kallad Preserve Electronic Records för att bevara elek-
troniska handlingar, vilket är ett begrepp som är väldigt likt begreppet digital in-
formation som vi studerar i denna undersökning. Modellen identifierar och beskri-
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ver utförligt de processer som behövs för att bevara elektroniska handlingar (d v s 
modellen beskriver alla input/output relationer, aktiviteter som behövs för att utföra 
omvandlingen av input till output i processerna samt hur de olika processerna är 
sammanlänkade). Preserve Electronic Records-modellen bygger på samma an-
taganden som OAIS-modellen avseende arkivets förhållande till externa intressen-
ter (producenter och konsumenter). Preserve Electronic Records-modellen skiljer 
sig dock från OAIS-modellen då den är specifik för bevarandet av elektroniska 
handlingar. Preserve Electronic Records-modellen föreskriver inte en viss im-
plementation, utan den är istället tänkt som en utförlig, precis och samman-
hängande vägledning som organisationer och individer kan använda för att designa, 
utveckla och utvärdera system för bevaringen av elektroniska handlingar (Inter-
PARES, 2001). 
 
Den övergripande processen att bevara elektroniska handlingar enligt Preserve 
Electronic Records-modellen är uppdelad i fyra delprocesser, se figur 5: (1) 
Manage the Preservation Function; (2) Bring in Electronic Records; (3) Maintain 
Electronic Records; och (4) Output Electronic Records. Där den första processen, 
Manage the Preservation Function styr de tre andra processerna, dessa tre proces-
ser kallas gemensamt för the execution activities (exekverande aktiviteterna). Figur 
4 visar en väldigt förenklad bild av Preserve Electronic Records-modellen där bara 
de informationsflöden som är relevant för denna undersökning är utritade (ibid).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figur 5. Preserve Electronic Records-modellen (förenklad från InterPARES, 2001). 
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Den styrande processen Manage the Preservation Function hanterar huvuddelen av 
de aktiviteter som ryms under bevarandeplanering enligt OAIS-modellen. Proces-
sen åstadkommer detta genom att skapa en specifik bevarandestrategi (preserva-
tion strategy) för alla typer av elektroniska handlingar som har valts ut för beva-
ring. Denna bevarandestrategi innehåller tre delar: (1) en uppsättning regler och 
procedurer för hur de olika typerna av elektroniska handlingar ska bearbetas i de 
olika exekverande aktiviteterna; (2) kriterier för att bedöma om varje regel och pro-
cedur som definierats i del 1 har utförts på ett korrekt sätt; och (3) vilka specifika 
bevarandeteknologier som ska användas för att bevara den aktuella typen av elek-
troniska handlingar (ända fram till de tillfällen då de ska tas fram på begäran av 
externa intressenter). InterPARES menar att dessa bevarandestrategier ska kontrol-
lera de olika exekverande aktiviteterna. En bevarandestrategi (för en viss typ av 
elektroniska handlingar) kommer att ställa krav på den tekniska infrastruktur som 
krävs för att implementera strategin. Processen Manage the Preservation Function 
består därför i sig av delprocesser som har till uppgift att införskaffa den tekniska 
infrastruktur och de bevarandeteknologier som krävs för att bevara de handlingar 
som arkivet ska förvara. Dessa bevarandeteknologier är specifika för olika klasser 
av digitala komponenter vilka de elektroniska handlingar som arkivet förvarar är 
uppbyggda utav. De kontrollerar bearbetningen och underhållet av dessa kom-
ponenter, samt återskapandet av elektroniska handlingar från dessa komponenter på 
begäran av externa intressenter. Med en teknisk infrastruktur avses det som behövs 
för att exekvera en specifik bevarandeteknologi (ibid). 
 
InterPARES ger följande exempel för att beskriva denna process. Antag att 
bevarandestrategin för handlingar som innehåller en textmassa säger att det visuella 
utseendet på dessa handlingar är viktigt att bevara, och att handlingarna därför ska 
bevaras som bildfiler. Den bevarandeteknologi som används för att implementera 
en sådan bevarandestrategi skulle då exempelvis kunna bestå av mjukvara för att 
konvertera handlingar som innehåller en textmassa från ett ordbehandlings-
dokument till en bildfil, samt mjukvara för att visa denna bildfil. Den tekniska 
infrastrukturen skulle i detta exempel bestå av hela den datormiljö som krävs för att 
exekvera dessa mjukvaror. 
 
Förutom att specificera vad som ska hända med en typ av elektroniska handlingar 
vid en viss tidpunkt som t ex när handlingarna förs in i arkivet. Så ska en bevaran-
destrategi (vilket är mer intressant i termer av bevarandeplanering enligt OAIS-
modellen) även specificera vad som ska ske under specifika förhållanden, som 
exempelvis när det lagringsmedia som handlingar är lagrat på måste bytas ut. För 
att fortsätta på det tidigare exemplet så skulle en bevarandestrategi också beskriva 
vad som ska ske om mjukvaran som krävs för att visa en bildfil blir omodern som 
en följd av den tekniska utvecklingen (ibid). 
 



 

  25

3.3.1 InterPARES koppling till OAIS-modellen 
 
Eftersom det som beskrivs i InterPARES-rapporten inte utgår ifrån OAIS-modellen 
menar vi att det inte är relevant att försöka koppla denna forskning till någon spe-
cifik del av bevarandeplanering enligt OAIS-modellen. Vad vi dock anser är rele-
vant är att InterPARES-rapporten ger ett annat perspektiv på hur bevarande-
planeringen kan hanteras än strikt i termer av de delfunktioner som OAIS-modellen 
föreskriver. IntrePARES-rapporten visar hur bevarandeplanering kan vara en del av 
en övergripande bevarandestrategi för varje typ av elektroniska handlingar som 
lagras i ett arkiv. Vi menar att det borde finnas fördelar med att ha beskrivet vilken 
bevarandeteknologi och teknisk infrastruktur som behövs för en viss typ av elek-
tronisk handling tillsammans med själva bevarandestrategin (för den typen av 
elektroniska handlingar). Det borde bl a underlätta arbetet med att följa den tek-
niska utvecklingen och snabbt kunna vidta åtgärder för att säkerställa att elektro-
niska handlingar förblir tillgängliga. 
 

3.4 Användbar forskning från Cornell University Library 
 
Cornell University Library (CUL) (2003) diskuterar i sin handbok, Digital 
Preservation Tutorial, en del svårigheter som är förknippade med att följa den tek-
niska utvecklingen, vilket är den huvudsakliga aktiviteten som utförs i funktionen 
Monitor Technology i bevarandeplanering enligt OAIS-modellen (se avsnitt 3.1). 
Cornell University Library ger även några praktiska råd kring hur arkiv (trots dessa 
svårigheter) ska kunna följa den tekniska utvecklingen. 
 
CUL (2003) menar att det kan vara svårt att följa den tekniska utvecklingen då det i 
nuläget inte finns någon central källa för att inhämta all den information som be-
hövs. Om det fanns en sådan källa så skulle den innehålla information kring alla 
versioner av all hård- och mjukvara som används, inklusive litteratur och andra 
indikatorer från alla domäner som berör redan utförda, nutida och framtida tekniska 
utvecklingar. Denna källa skulle också innehålla information om kompabiliteten 
mellan alla filformat, hård- och mjukvara. Enligt CUL så skulle denna källa i en 
perfekt värld vara kopplad till ett automatiserat riskövervakningssystem som varnar 
när den information som ett arkiv förvarar riskerar att bli oåtkomlig p g a den 
tekniska utvecklingen. 
 
Enligt CUL (2003) så får arkiv i nuläget förlita sig på enskilt arbete och samarbeten 
med andra organisationer för att hålla sig informerade om den tekniska ut-
vecklingen. Detta innebär bl a att läsa nyheter om ny teknik, samt att kommunicera 
med leverantörer och kollegor på andra arkiv. CUL föreslår rent konkret att arkiv 
håller sig uppdaterade genom att prenumerera på padiform-l3, en e-postlista som 
                                                 
3 http://www.nla.gov.au/padi/forum/ 
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ges ut av National Library of Australia. En annan e-postlista, IFLA DIGLIB list4 
rekommenderas också. Vidare rekommenderas att läsa RLG DigiNews5 och D-Lib 
Magazine6 samt andra källor för relevanta nyheter och information. 
 

3.4.1 Cornell University Library koppling till OAIS-modellen 
 
Som vi nämnde i inledningen av avsnitt 3.4 är det som CUL (2003) beskriver enligt 
oss direkt tillämpbart för delfunktionen Monitor Technology i bevarandeplanering 
enligt OAIS-modellen. CUL belyser svårigheter som finns med att följa den tek-
niska utvecklingen. De ger även några enkla pratiska förslag till hur aktiviteten ska 
kunna utföras trots dessa svårigheter. 
 

3.5 Användbar forskning från National Archives of Australia 
 
National Archives of Australia (NAA) (2004) tar i sin publikation, Digital Record 
Keeping: Guidelines for Creating, Managing and Preserving Digital Records, upp 
riktlinjer för hur Australiensiska myndigheter ska hantera arkiveringen av digitala 
handlingar. De flesta av dessa riktlinjer som berör bevarandeplanering enligt 
OAIS-modellen är dock för ospecifika för att vara relevanta för denna under-
sökning. Vi kommer dock att beskriva en av riktlinjerna från kapitel 10 i ovan 
nämnda publikation. Denna riktlinje beskriver punkter som arkiv bör tänka på för 
att hantera den tekniska utvecklingen. 
 
NAA menar att arkiv måste vidta åtgärder för att säkerställa att den teknik som 
krävs för att ge åtkomst till digital information är och förblir tillgänglig. NAA 
menar att det inte räcker med att spara digital information på ett lagringsmedia av 
något slag, informationen måste även gå att läsa med nuvarande och framtida tek-
nik. Arkiv måste därför utveckla en strategi/plan för hur de ska hantera den 
tekniska utvecklingen. När arkiv utvecklar en sådan strategi/plan menar NAA att 
de bör beakta följande 4 st mjuk- och hårdvarufrågor: 
 

1. Att många mjukvaror dels är plattformsspecifika och dels ägs av privata 
företag, och att arkiv måste ta ställning till sannolikheten att dessa mjuk-
varor kommer att vara tillgängliga i framtiden både avseende plattformar 
samt tillgängliga överhuvudtaget. 

 
2. Kostanden att bibehålla åtkomsten till omoderna format inklusive operativ-

system, mjukvara och licenser för system som inte längre används i den 
löpande verksamheten. 

                                                 
4 http://www.ifla.org/II/lists/diglib.htm 
5 http://www.rlg.org/en/page.php?Page_ID=12081 
6 http://www.dlib.org/ 
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3. Den uppskattade fysiska- och kommersiella livslängden på lagringsmedia 

som digitala handlingar lagras på. 
 

4. Den långsiktiga tillgängligheten av hårdvara och operativsystem som be-
hövs för att ge åtkomst till handlingar som har lagrats på olika lagrings-
media. 

 
NAA menar att en sådan strategi/plan bör infogas i en övergripande bevarande-
strategi. En sådan bevarandestrategi bör beskriva vilka tillvägagångssätt som arkiv 
har tagit för att bevara sin digitala information. 
 

3.5.1 National Archives of Australia koppling till OAIS-modellen 
 
Det som NNA (2004) beskriver är enligt oss tillämpbart för delfunktionen Monitor 
Technology i bevarandeplanering enligt OAIS-modellen. NAA ger ett antal kon-
kreta punkter för arkiv att beakta i arbetet med att följa den tekniska utvecklingen. 
Dessa punkter är även tillämpbara när arkivet utvecklar strategier för att hantera att 
den teknik som arkivet förlitar sig på blir omodern, vilket är en aktivitet som utförs 
i funktionen Develop Preservation Strategies and Standards i bevarande-
planeringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  28

4 EMPIRI 
 
I detta kapitel presenterar vi resultatet av de intervjuer som vi har genomfört. Vi 
har under respektive rubrik (Person A, B och C) sammanställt vad de tre respon-
denter som vi intervjuat har för reflektioner kring den forskning som vi pre-
senterade i avsnitt 3.2-3.5. Vi inleder varje sammanställning med en kort intro-
duktion till respektive respondent. 
 

4.1 Person A 
 
Person A arbetar som enhetschef vid Region- och Stadsarkivet Göteborg som hör 
till Regionarkivet. Regionarkivet ansvarar för arkivverksamheten i Västra 
Götalandsregionen och Göteborg stad. Förutom Region- och Stadsarkivet Göteborg 
består Regionarkivet av Regionarkivet Vänersborg och Regionarkivet Mariestad. 
Region- och Stadsarkivet Göteborg arbetar med en stor variation av arkivfrågor, då 
de arbetar mot både Göteborg stad och landstinget i Västra Götalands län. 
 
Person A arbetar huvudsakligen med det som på Regionarkivet kallas för do-
kumentstyrning. Med det avses att göra urval av handlingar bl a från verksamheter-
nas IT-system, som tillför forskningen och allmänheten något. Som en del i denna 
dokumentstyrning tar de olika organisationer som levererar handlingar till Region-
arkivet fram dokumenthanteringsplaner för hur deras handlingar ska hanteras, om 
de ska gallras eller bevaras. När de gäller IT-system sker detta urval i vissa fall 
kontinuerligt och planmässigt och i andra fall först när något händer med systemet, 
t ex när systemet ska bytas eller fasas ut. Då tar regionarkivet hand om systemet i 
enlighet med en kravspecifikation som Regionarkivet har utarbetat. Denna krav-
specifikation kallas Långtidslagring av ADB-upptagningar (se Region- och Stads-
arkivet Göteborg, 2005). Enligt denna kravspecifikation går det något förenklat att 
säga att Regionarkivet tar ut tabeller, relationer, registerdata och dokument ur det 
system som ska bevaras. Sedan sparas relationer, tabeller samt registerdata som 
textfiler medan dokument sparas som TIFF-filer. Dessa filer bränns sedan ned på 
CD-R skivor. För att säkerställa åtkomsten till handlingarna upprättar sedan 
Regionarkivet s k presentationsdatabaser utifrån den data som de har lagrat på   
CD-R skivor. Ansvaret för utveckling av metoder för digital arkivering, och 
ansvaret för arbetet att ställa av och långsiktigt bevara digital information finns hos 
regionens IT-enhet. 
 
Reflektioner kring forskning från IBM/KB Long-Term Preservation Study 
 
Person A anser att det är viktigt att bevara handlingar i sin ursprungliga form, i lik-
het med det som beskrivs i LTP-studien, då det ligger i arkivprofessionen. Person 
A säger att de vid Regionarkivet följer principen att det som har skapats digitalt, 
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även bevaras digitalt. För att kunna göra det så säger person A att de följer den 
kravspecifikation för digital arkivering som har upprättats vid Regionarkivet. Per-
son A säger dock att det ur ett arkivteoretiskt synsätt kan framstå som att Region-
arkivet huvudsakligen försöker bevara själva informationen i sin ursprungliga 
form: 
 

”Vad man kan bevara i sin ursprungliga form, eller vad man försöker be-
vara i sin ursprungliga form det är den information man hade i ett vård-
tillfälle, den diagnos som man ställde på patienten o s v…” 

 
Person A tycker att arbetet med digitalt bevarande är svårt med tanke på det som 
LTP-studien beskriver, med en kedja av länkar som alla måste hålla för att det ska 
gå att få åtkomst till den bevarade informationen: 
 

”Även om vi vill önska detta kan vi inte förutse vilka format och vilken tek-
nik som kommer i framtiden. I ett sådant läge intar vi en pragmatisk håll-
ning i det praktiska arbetet och försöker säkra en digital arkivering av den 
information som vi tror är viktig och som vi behöver i framtiden. Då kan vi 
inte fixera oss vid teorin om det ursprungliga dokumentet, utan vi måste 
sikta in oss på att säkra informationen och det viktiga i den…” 

 
Person A menar att de vid Regionarkivet inte riktigt tror på emulering som en håll-
bar strategi. När de vid Regionarkivet tar emot ett system så gör de sig av med det 
gamla systemet och bevarar de skärmbilder som användarna en gång såg (som 
TIFF-filer) tillsammans med det registerdata som utgör systemets innehåll samt de 
relationer och tabeller som beskriver systemets struktur. 
 
Person A säger att de vid Regionarkivet bygger upp presentationsdatabaser för att 
tillgängliggöra informationen som de bevarar.  
 
Person A menar att de vid Regionarkivet inte direkt pratar i termer av tekniska 
metadata på samma sätt som i LTP-studien. Person A säger att de på Regionarkivet 
jobbar efter de metoder som de har sett som lämpliga, och de tror att dessa metoder 
är så pass enkla att det ska vara möjligt att få åtkomst till den information som be-
varas även i framtiden: 
 

”Det programbundna material och den hårdvara vi arbetar med, den kan vi 
inte förutse ska finnas kvar, men vi tror att våra medel är så pass enkla att 
man i framtiden ska kunna tillgodogöra sig de arkivhandlingar som det di-
gitala arkiven rymmer…” 

 
Person A håller dock med om att det finns vissa likheter mellan det som beskrivs i 
LTP-studien och det tillvägagångssätt som används vid Regionarkivet. Där de be-
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varar själva grundinformationen på CD-R skivor, och sedan upprättar separata 
presentationsdatabaser som de arbetar mot för att få åtkomst till informationen. 
 
Person A säger att han i övrigt har ganska svårt att komma med reflektioner kring 
LTP-studien. Eftersom de på Regionarkivet inte har jobbat på samma teoretiska 
nivå, utan de har snarare utvecklat praktiska tillvägagångssätt för att hantera den 
uppgift som de står inför:  
 

”Vi har inte jobbat på den här teoretiska nivån, utan våran uppgift här på 
regionarkivet det är att jobba med system, digital arkivering av system som 
redan finns i bruk och som någon redan har utvecklat med sina fel och 
brister och som innehåller viktig information…”  

 
Reflektioner kring forskning från InterPARES 
 
Person A säger att han ser vissa likheter med det som beskrivs i InterPARES och 
med hur de arbetar vid Regionarkivet. Person A menar att de vid Regionarkivet har 
en form av bevarandestrategi, vilken innebär att de använder sig av en begränsad 
uppsättning filtyper: 
 

”Vi koncentrerar oss på några få filtyper av standardformat som vi tror är 
hållbara för framtiden.” 

 
Person A menar att det i Regionarkivets kravspecifikation finns beskrivet att om 
det exempelvis levereras en Microsoft Word-fil, så ska dels själva utseendet sparas 
som en TIFF-bild och dels så ska texten sparas som en textfil. Person A säger 
vidare att de på Regionarkivet har utrett för- och nackdelar med olika filformat. 
 
Person A håller med om att det vore lämpligt att ha beskrivet vilken teknik som 
behövs för presentationen av information i ett visst filformat, tillsammans med en 
beskrivning över vad som ska ske om tekniken blir omodern. Även om detta inte 
sker på regionarkivet: 
 

”…detta är inte nedskrivet utan det handlar mer om en regelbunden 
omvärldsbevakning, det ligger i kontexten att man skaffar sig den informa-
tionen. Men det vore säkerligen ett föredöme att skriva ned sådana saker.”   

 
Reflektioner kring forskning från Cornell University Library 
 
Person A säger att de vid Regionarkivet lägger ned ett jättestort jobb på att följa 
den tekniska utvecklingen. Det handlar då framförallt om olika former av informa-
tionsökning. De tittar på ny utveckling och utbyter i vissa fall erfarenheter med 
andra arkiv, både inom Sverige och utomlands. 
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Person A håller med om att det är väldigt svårt att följa den tekniska utvecklingen. 
Person A menar framför allt att det är svårt att kommunicera med leverantörer, då 
leverantörer inte har samma utgångspunkter som ett arkiv. För leverantörerna är det 
bara en fördel att ett arkiv använder sig av leverantörsbunden teknik säger Person 
A: 
 

”…det är väldigt svårt att få till stånd ett fruktbart samarbete med leveran-
törer kring långsiktigt bevarande. Vi är ofta rörande ense med 
leverantörerna om problemet med tidsbunden teknik men sen händer inget 
mer, det verkar som att våra intressen går lite stick i stäv.” 

 
Reflektioner kring forskning från National Archives of Australia 
 
Person A anser att de punkter som NAA tar upp är lämpliga för arkiv att tänka på: 
 

”Ja, absolut, och mycket av det här, t ex kostnaden att bibehålla åtkomsten 
till omoderna format, det driver ju också utvecklingen i arkivet.” 

 
Person A säger att de vid Regionarkivet fortlöpande bevakar delar av de punkter 
som NAA tar upp. Person A menar dock att det i Regionarkivets fall blir för ohan-
terligt att dokumentera strategier för att hantera att den teknik som används kom-
mer att bli omodern i framtiden. Person A tycker att det fungerar bättre att ha 
periodvis återkommande utvärderingar. 
 

”Det sker hela tiden en intern diskussion om nya problem och nya sätt att 
hantera saker och ting och den diskussionen är fruktbar. Den teknik som 
används för att bearbeta arkivinformationen i presentationsdatabaserna är 
modern teknik, vanligtvis Microsoft. Den teknik som krävs för att till-
godogöra sig informationen på de lagrade CD-R skivorna är relativt 
grundläggande teknik. Därför blir det ohanterligt att formulera ner strate-
gier för att hantera de här frågorna.” 
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4.2 Person B 
 
Person B arbetar vid IT-avdelningen på Riksarkivet i Stockholm. Person B arbetar 
med IT-frågor som rör leveransen, bevarandet och utlämnandet av digital informa-
tion hos Riksarkivet. Person B är även verksam inom LDB-projektet. 
 
Reflektioner kring forskning från IBM/KB Long-Term Preservation Study 
 
Person B menar i likhet med det som beskrivs i LTP-studien att Riksarkivet enligt 
sina författningar ska bevara handlingar ”på något sätt” i sin ursprungliga form. 
Person B säger dock att det som hittills har efterfrågats är att de bevarar själva in-
formationen i handlingarna.  
 
Person B säger att det till skillnad från det tillvägagångssätt som beskrivs i LTP-
studien, kan vara naturligt att förvara den tekniska metadatan ”dubbelt”. Dels i 
själva informationspaketet tillsammans med den information som bevaras, och dels 
i en referensdatabas skild ifrån informationspaketet: 
 

”Den saken kan man ha både i paketet och i någon typ av referensdatabas, 
för att kunna planera t ex vad man har för behov för att kunna till-
gängliggöra den information man har, att man har det dubbelt.” 

 
Person B tycker inte att ett sådant tillvägagångssätt skulle innebära några problem, 
för om man går in och ändrar i ett informationspaket t ex vid en migrering, då har 
paketet ändå packats upp. 
 
Person B säger att när de på Riksarkivet har pratat om tekniska metadata så har den 
tekniska metadatan inte varit speciellt avancerad, eftersom de hittills bara jobbat 
med att bevara databaser. Person B säger att den tekniska metadatan då utgörs av 
postbeskrivningar i exempelvis ASCII-format och kopplingar mellan tabeller. Per-
son B menar att detta har inneburit att de vid Riksarkivet inte har pekat ut specifika 
mjukvaror. Vid Riksarkivet har de istället valt hela formatstandarder och sedan 
utgått ifrån att det finns mjukvaror för att hantera dessa standarder. 
 
Person B anser att den lagermodell som LTP-studien använder för att beskriva den 
tekniska metadatan verkar vara förnuftig. Person B menar dock att det finns för 
mycket av ett emuleringssynsätt i den, d v s att det slutligen krävs emulering för att 
säkerställa åtkomsten till den bevarade informationen: 
 

”Jo de där lagren de måste väl till. För det är väl så tekniskt man måste se 
att det behövs, men det där beror ju på […] frågan är om du kan dokumen-
tera tillräckligt bra på en lägre nivå och sedan räkna med att du om inte 
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annat kan återskapa mjukvara, eller inte återskapa utan nyskapa mjukvara 
utifrån specifikationen…” 

 
Person B tycker inte att emulering är någon framkomlig väg för att säkerställa till-
gången till digital information, speciellt inte emulering ända ned på hårdvaran: 
 

”…det är ju då man börjar fundera på om det blir en hållbar strategi lång-
siktigt, särskilt om man har gjort flera generationsbyten.” 

 
Person B säger att de på Riksarkivet istället har tittat på en migreringsstrategi för 
bevarandet av digital information. Person B menar också att detta är det domine-
rande tillvägagångssättet internationellt hos arkiv som har jobbat praktiskt med 
bevarandet av digital information. Person B säger vidare att de vid Riksarkivet en-
ligt deras interna migreringsstrategi, har bestämt att de bevarar dels ursprungsfilen 
och dels den senast konverterade (migrerade) filen, men ingenting däremellan. 
Ursprungsfilen behålls för säkerhets skull, i fall det skulle bli någon diskussion i 
framtiden om den migrerade informationen. Person B säger dock att frågan i en 
sådan situation blir om det är möjligt att komma åt informationen i ursprungsfilen. 
Är filformatet väl specificerat menar Person B att ska vara möjligt att lägga resur-
ser på att utveckla mjukvara som kan läsa formatet. Något som Person B har sett 
benämnas både som mjukvaruemulering och mjukvarumigrering. 
 
Reflektioner kring forskning från InterPARES 
 
Person B tycker att det verkar förnuftigt att utveckla en bevarandestrategi som be-
skriver vilka bearbetningar som ska utföras på handlingar vid olika tidpunkter un-
der den tid de finns i ett arkiv. I likhet med det tillvägagångssätt som InterPARES 
beskriver. 
 
Person B säger dock att han har svårt att ta ställning till det som beskrivs i Inter-
PARES i övrigt.  Person B menar att de på Riksarkivet inte har blivit så avancerade 
att de kan ta ställning till sådana övervägande ännu. De håller fortfarande på att 
utveckla sina metoder dels genom förbättringar i den löpande verksamheten, dels 
genom den långsiktiga utveckling som bedrivs inom ramen för LDB-projektet. 
 
Reflektioner kring forskning från Cornell University Library 
 
Person B säger att en central källa för att inhämta exempelvis information om 
kompabiliteten mellan olika filformat och mjukvaror är något som har diskuterats 
länge inom arkivprofessionen. Då den tekniska infrastrukturen är ganska likartad i 
hela världen. 
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Person B säger att det i dagsläget finns en del s k filformatregister,  bl a finns det 
ett brittiskt register, som möjligtvis kan användas för att hantera en viss del av den 
problematik som Cornell University Library beskriver. 
 
Person B säger att de på Riksarkivet för egen del inte har bestämt exakt hur de ska 
arbeta för att följa den tekniska utvecklingen. I nuläget kan det sägas ske genom 
olika kontakter samt deltagande i kommittéer och standardiseringsarbeten på inter-
nationell nivå. 
 
Reflektioner kring forskning från National Archives of Australia 
 
Person B tycker att de punkter som NAA tar upp är bra och att de är viktiga att be-
akta i den tekniska bevakningen. Person B har dock svårt att ta ställning till om 
dessa punkter är tillräckliga eller om det krävs att man ser till fler aspekter. 
 
Person B säger vidare att det med jämna mellanrum skulle vara möjligt att göra 
utvärderingar där man tittar på punkter som liknar de som NAA tar upp: 
 

”Det är väl något som ligger i den tekniska bevakningen […] att göra det 
här på något sätt, och det är väl naturligt att det är någon periodicitet i det 
hela.” 

 
Person B menar att det inte verkar rimligt att ha en kontinuerlig övervakning av 
sådana punkter som NAA tar upp. Såvida det inte finns någon funktion som auto-
matiskt slår larm om den tekniska utvecklingen. 
 
Person B ställer sig dock frågande till hur mycket det går att planera i förväg när ett 
arkiv utarbetar strategier för att hantera den tekniska utvecklingen: 
 

”Man måste ju självklart ha en plan för att hantera problemet men frågan 
är vad det är man kan planera i förväg hur man ska göra så att säga…” 

 
Person B säger också att en sådan plan återanknyter till vilken övergripande stra-
tegi man har, d v s migrering eller emulering. 
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4.3 Person C 
 
Person C arbetar som chef på samordnings- och utvecklingsenheten vid IT-avdel-
ningen på Riksarkivet. Samordnings- och utvecklingsenheten har ansvaret för all 
samordning och programutveckling som sker inom Riksarkivet och Landsarkiven. 
Person C är även verksam inom LDB-projektet. 
 
Reflektioner kring forskning från IBM/KB Long Term Preservation Study 
 
Person C är sedan tidigare bekant med det arbete som har utförts inom LTP-
studien, då främst hur KB har tänkt att implementera sin emuleringsstrategi. Person 
C menar att själva bevarandesystemet som beskrivs i LTP-studien är kopplat till 
den tekniska lösning som KB har valt (med PLM:s och View Paths) vilket i grun-
den är en emuleringsstrategi. Person C säger att bevarandesystemet är rimligt givet 
dessa förutsättningar: 
 

”…jag håller med om att det är så man måste göra om man ska bygga en 
emulator. Det är ju att definiera beteenden på varje nivå i den hierarkin.” 

 
Person C berättar emellertid att han varit och tittat på systemet på plats, och han 
menar att KB för närvarande har problem med att nå en god prestanda: 
 

”…när vi har tittat på det i Holland, i Haag så går det väldigt långsamt och 
de har svårt att återskapa det med någon effektivitet men så menar de att de 
ska vinna tid på det framöver, att processorerna blir snabbare och att det 
ska gå bättre, men det som de har emulerat hitintills är ganska simpla 
objekt.” 

 
Person C säger att han inte tror att en emuleringsstrategi är långsiktigt hållbar. Mer 
specifikt tror Person C att det kan bli svårt att på ett framgångsrikt sätt emulera alla 
versioner av mjukvara (exempelvis operativsystem med olika patchar och upp-
dateringar) och uppsättningar av hårdvara som olika system kräver: 
 

”Just för att man kan se så många problem med att göra det där på ett 
vettigt sätt. Jag tycker absolut att det är värt att testa det för kunde man 
komma fram till en modell som fungerar så vore det bra.” 

 
Person C anser också att mycket av själva idén i LTP-studien med tekniska meta-
data beskrivna som PLM:s och View Paths faller i och med den stora mängden av 
framför allt mjukvaruversioner: 
 



 

  36

”Alla de patchar som kommer varje tisdag från Microsoft och som vi ska 
patcha upp servrar med, alla sådana uppdateringar påverkar ju systemet på 
ett eller annat sätt.” 

 
Person C säger att de på Riksarkivet istället för emulering har valt en migrerings-
strategi, och att de tillämpar denna strategi på ett bra sätt så att det fungerar. Person 
C säger dock att Riksarkivet med intresse följer utvecklingen inom LTP-studien för 
att se hur långt de kommer. 
  
Person C menar emellertid att en migreringsstrategi inte fungerar i alla situationer. 
Person C ger som exempel att simuleringar och datorspel är sådant som lämpligast 
bevaras med hjälp av emulering. 
 
Reflektioner kring forskning från InterPARES 
 
Person C menar att mycket av det som beskrivs i InterPARES liknar hur de har 
tänkt sig inom LDB-projektet, och även hur de arbetar inom Riksarkivet idag. 
Person C säger att de inom Riksarkivet följer sin Leveranshandbok och att de i sina 
författningar har slagit fast ett antal filformat som är godkända att användas. Ska 
Riksarkivet sedan genomföra en teknikövergång så kommer det att framgå i för-
fattningarna vilka format som ska gälla framöver. Även inom LDB-projektet säger 
Person C att de har tänkt använda sig av ett litet antal väl definierade filformat. 
 
Person C tycker också att själva tillvägagångssättet att utveckla en bevarande-
strategi som är knuten till varje typ av handling skulle vara lämpligt i ett framtida 
arkivsystem: 
 

”Jag tror att det är bra för det är så jag ser det, när vi pratar om det här, 
då pratar vi om systemtyper […] vi pratar om ekonomisystem, CAD/CAM-
system o s v, sen har du olika filtyper för varje system, du har filtyper för 
CAD/CAM, alltså ritningar och kartor o s v. Sedan har du för ljud, för rör-
lig bild och du har för text, och då får du ha en strategi för varje typ.” 

 
Person C säger dock att han inte har tänkt sig att en sådan bevarandestrategi även 
ska beskriva vilken mjuk- och hårdvara som krävs för att visa varje filtyp. Den in-
formationen ska istället kunna inhämtas ifrån centrala filformatregister som exem-
pelvis Brittiska Pronom: 
 

”Men just att då förklara hur bilden ska presenteras, alltså hur mjukvaran 
ska anropa och rendera den, det blir ju någonting som man ska knyta till 
beskrivningen av filformatet i sig, som jag har tänkt.” 
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Reflektioner kring forskning från Cornell University Library 
 
Person C är insatt i problematiken med att följa den tekniska utvecklingen som 
Cornell University Library beskriver. Person C anser att ett bra sätt för arkiv att 
följa den tekniska utvecklingen vore genom kompetenscenter, likt de som upp-
rättats i olika Europeiska länder som ett resultat av Minervaprojektet. Varje kom-
petenscenter skulle då kunna bevaka ett visst teknikområde: 
 

”Jag tror på det här med kompetenscentertanken. För då delar du ju arbets-
bördan och om man gör det där snyggt så kan man säga att man har olika 
personer eller institutioner som turas om att bevaka olika områden.” 

 
Person C menar att det går att använda existerande institutioner och samarbets-
organ för att skapa sådana nätverk av kompetenscenter, där arkiv har ett in-
formationsutbyte och kan identifiera goda exempel som andra kan följa. 
 
Person C berättar vidare att det i nuläget finns ett antal filformatregister i olika län-
der, bl a tidigare nämnda brittiska Pronom och en databas i USA, som arkiv kan 
använda sig av för att hantera en del av den problematik som Cornell University 
Library beskriver. Person C säger att man via dessa register kan leta upp bl a 
kompabilitetsinformation om olika filformat. Det finns även en del webbsidor där 
institutioner i olika länder samlar länkar och resurser kring digitalisering och digi-
talt bevarande, fast inget som är riktigt etablerat och det mesta är för bibliotek och 
inte för arkiv, vilket är en nackdel säger Person C. 
 
Person C säger att man har begärt pengar av EU för att sätta upp ett s k network of 
excellence som är tänkt att fungerar som ett sekretariat vilket underhåller en webb-
plats som länkar in från intressanta områden och utvecklingar. 
Reflektioner kring forskning från National Archives of Australia 
 
Person C tycker att de punkter som NAA tar upp är bra. Person C menar att det 
arbete som ha har utförts av NAA har sitt ursprung i att Australiensiska myndighe-
ter tappade kontrollen över sin information och att NAA därför kände sig tvingade 
att komma med klara riktlinjer till myndigheterna. Person C menar att detta är jätte-
bra och att de är samma upplägg som Riksarkivet jobbar efter med i Sverige. Per-
son C säger att Riksarkivet, i likhet med det som tas upp i den tredje punkten i 
NAA:s riktlinjer, har gett de svenska myndigheterna uppgifter om den uppskattade 
fysiska och kommersiella livslängden på digitala lagringsmedier. Person C anser 
dock att de finns mycket arbete kvar att göra, och det jobbar de bl a med inom 
ramen för LDB-projektet. 
 
Det som Person C tycker är allra viktigast är att varje myndighet/arkiv skapar en 
bevarandeplan som finns dokumenterad och som beskriver hur de ska bevara både 
pappers- och digitala arkiv, och att de i planen för digitala arkiv åtminstone har 
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beaktat de punkter som NAA tar upp. Person C menar också att det är viktigt att en 
sådan bevarandeplan är känd av de personer som arbetar i organisationen. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
 
I detta kapitel presenterar vi den analys som vi har genomfört av det teoretiska- 
och empiriska materialet. Vi har även löpande diskuterat resultatet av analysen. 
I analysen undersöker vi specifikt vad respondenterna anser om tillämpbarheten på 
den forskning kring bevarandeplanering som presenterades i avsnitt 3.2-3.5 för 
svenska offentliga arkiv. Analysen följer samma ordningsföljd som teori- och 
empirikapitlen. Vi inleder varje avsnitt i analysen med att återanknyta till den 
analys vi utförde i kapitel 3 avseende vilken del av bevarandeplanering enligt 
OAIS-modellen som respektive forskning behandlar.  
 

5.1 IBM/KB Long-Term Preservation Study 
 
Enligt van Diessen (2002) baseras det arkivsystem (DIAS) som beskrivs i LTP-
studien på OAIS-modellen. Vidare enligt van Diessen utför bevarandesystemet i 
DIAS huvuddelen av de aktiviteter som utförs av den funktionella delen bevarande-
planering enligt OAIS-modellen. 
 
Vi delar denna syn och menar att bevarandesystemet utför och beskriver hur arkiv 
kan hantera i princip samtliga aktiviteter som ryms under bevarandeplanering. Den 
största skillnaden mellan bevarandesystemet i LTP-studien och bevarandeplanering 
enligt OAIS-modellen är som van Diessen poängterar uppdelning i content 
information och PDI (tekniska metadata). De digital objekt som lagras i DIAS lag-
ras i sin ursprungliga form för att sedan inte förändras. Den tekniska metadatan 
lagras separat i bevarandesystemet och beskriver hur det förknippade digitala 
objektet ska kunna göras tillgängligt för konsumenter. Vi menar att denna lösning 
medför att det slutligen kommer att krävas emulering för att göra de digitala objek-
ten tillgängliga för konsumenter. 
 
Respondenternas reflektioner kring LTP-studien var relativt varierande. Några 
centrala teman framträdde dock i analysen av empirin. 
 
Som vi har beskrivit ovan så medför det bevarandesystem som van Diessen (2002) 
beskriver i grunden en emuleringsstrategi för bevarandet av digital information. 
Ingen av respondenterna anser dock att en emuleringsstrategi är generellt önskvärd. 
Person C håller dock öppet för att en emuleringsstrategi kan vara nödvändig för att 
bevara vissa typer av material, exempelvis datorspel och simuleringar. Skälen till 
att respondenterna inte tror på en emuleringsstrategi varierar något. Det centrala 
temat är dock att en emuleringsstrategi inte anses vara långsiktigt hållbar genom 
flera generationsbyten. Detta speciellt med tanke på den stor mängd av olika ver-
sioner av mjuk- och hårdvara som finns och används idag. Person C har även 
besökt KB i Haag, och han menar att det även finns uppenbara prestandaproblem 
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med den emuleringsteknik som de använder. Samtliga respondenter förordar 
istället en migreringsstrategi, där även ursprungsfilerna migreras. 
 
En intressant fråga är emellertid om det finns något egenvärde att bevara digitala 
objekt/digital information i sin ursprungliga form i likhet med det system som van 
Diessen (2002) beskriver? Person A anser förvisso att det ligger i arkivprofessionen 
att bevara handlingar i sin ursprungliga form, men att de på Regionarkivet i första 
hand försöker bevara själva informationen (i handlingarna) i sin ursprungliga form. 
Person B delar denna uppfattning och menar att det som hittills har efterfrågats av 
Riksarkivet är själva informationen, och inte att handlingarna ska bevaras i sin ur-
sprungliga form. 
 
Vi anser dock att det går att tänka sig ett system likt DIAS, där digitala objekt en-
dast bevaras i öppna och fullt specificerade filformat. Det skulle då vara möjligt att 
tillämpa det som Person B beskriver som mjukvarumigrering. Istället för att slut-
ligen bli beroende av emulering för att komma åt informationen, är det då möjligt 
att tänka sig en kontinuerlig utveckling av programvaror som kan läsa de digitala 
objekten (i sin ursprungliga form) på för tiden aktuella datormiljöer. 
 
Ett annat centralt tema som vi har kunnat urskilja i respondenternas svar är deras 
reflektioner kring uppdelningen av Content Information och teknisk metadata, 
vilket van Diessen (2002) beskriver som en viktig egenskap i bevarandesystemet. 
Här skiljer sig dock respondenternas svar något. Person A håller med oss när vi på-
pekar att det finns vissa likheter mellan hur de i dagsläget arbetar på Regionarkivet 
och den uppdelning av Content Information och teknisk metadata som van Diessen 
beskriver. På regionarkivet förvarar de själva grundinformationen på ett håll, 
medan de separat har upprättat s k presentationsdatabaser, genom vilka det är 
möjligt att få åtkomst till informationen. Person A säger dock att det inte är några 
djupare teoretiska funderingar likt de van Diessen beskriver, som har legat till 
grund för detta tillvägagångssätt.  
 
Vi menar att den praktiska tillämpningen på Regionarkivet med en uppdelning i 
grundinformation och presentationsdatabaser, tyder på att det tillvägagångssätt med 
en uppdelning av Content Information och tekniska metadata som van Diessen 
(2002) beskriver kan vara värt att studera vidare. 
 
Person B menar att det skulle kunna vara naturligt att förvara den tekniska meta-
datan både i informationspaketet och i någon form av referensdatabas i likhet med 
det som van Diessen (2002) beskriver. Person B motiverar detta med att vid änd-
ringar av informationspaket, t ex vid en migrering, så har paketet ändå ”packats 
upp”. Person B menar att den separata referensdatabasen skulle vara lämplig att 
använda för att t ex planera framtida behov av att kunna tillgängliggöra informatio-
nen.  
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Vi delar Person B:s åsikt och vi menar (som även Person B påpekade) att den 
design som van Diessen (2002) beskriver är en naturlig följd av den emulerings-
strategi som de har valt. Skulle istället en ren migreringsstrategi tillämpas förefaller 
det även enligt oss mer lämpligt att förvara metadatan ”dubbelt”. Person B och 
Person C menar vidare att den lagerstruktur med PLM:s på den tekniska metadatan 
som van Diessen beskriver, är en följd av den valda emuleringsstrategin. 
 

5.2 InterPARES 
 
InterPARES (2001) utgår inte ifrån OAIS-modellen och vi menar därför att det inte 
är relevant att försöka koppla InterPARES-rapporten till någon specifik del eller 
aktivitet i bevarandeplanering enligt OAIS-modellen. Vad vi emellertid anser vara 
relevant är att InterPARES-rapporten ger ett annat perspektiv på hur bevarande-
planeringen kan hanteras än strikt i termer av de delfunktioner som OAIS-modellen 
beskriver. IntrePARES-rapporten visar hur bevarandeplaneringen kan vara en del 
av en övergripande bevarandestrategi för varje typ av elektroniska handlingar som 
lagras i ett arkiv. 
 
Två av respondenterna, Person A och Person C ser likheter med det som beskrivs i 
InterPARES (2001) och med hur de själva arbetar inom sina respektive organisa-
tioner. De likheter som dessa respondenter ser är att de har en form av bevarande-
strategier, som innebär att de har slagit fast en begränsad uppsättning filformat som 
får användas. På regionarkivet där Person A arbetar är detta reglerat i en krav-
specifikation, medan det på Riksarkivet där Person C arbetar är reglerat i den s k 
Leveranshandboken. Enligt Person A har de på Regionarkivet gått längre än att 
bara specificera filformat. I sin kravspecifikation har de också beskrivit exakt vilka 
bearbetningar som ska utföras på material av olika slag i samband med att det leve-
reras till Regionarkivet. 
 
Vi menar att det som Person A beskriver nära kan likställas med det som beskrivs i 
InterPARES (2001), med bevarandestrategier för olika typer av elektroniska hand-
lingar, som bl a innehåller en uppsättning regler som beskriver hur handlingarna 
ska bearbetas i olika processer som utförs i arkivet.  
 
Även Person B håller med om att det förefaller lämpligt att utveckla bevarande-
strategier för hur olika typer av handlingar ska bearbetas under den tid de finns i 
arkivet. 
 
Person C menar att själva idén kring bevarandestrategier liknar hur de har tänkt 
arbeta på Riksarkivet i framtiden, i det som blir resultatet av LDB-projektet. Till 
skillnad ifrån det som beskrivs i InterPARES (2001), så tycker Person C emellertid 
att en bevarandestrategi ej ska beskriva vilken mjuk- och hårdvara som krävs för att 
visa den information som finns i de olika filformat som används. Person C tycker 
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att sådan ”beskrivande information” bör hämtas ifrån centrala filformatregister. 
Person A har dock en annan uppfattning och menar i likhet med InterPARES att 
det bör finnas fördelar med att beskriva vilken teknik som krävs för att visa infor-
mationen i ett visst filformat, tillsammans med en beskrivning av vilka åtgärder 
som ska utföras om tekniken blir omodern. 
 
I detta hänseende håller vi i viss utsträckning med båda Person A och Person C. Att 
hämta informationen från ett centralt filformatregister likt det som Person C före-
språkar har vissa fördelar. Då behöver arkiv inte underhålla databaser med infor-
mation om den teknik som krävs för att visa de olika filformat som används. Vi 
håller även med Person A och InterPARES (2001) att det borde finnas vissa för-
delar med att samla all information på samma ställe. D v s att på samma ställe 
samla information både om den teknik (mjuk- och hårdvara) som används samt 
vilka åtgärder som ska vidtas om arkivet anser att tekniken har blivit eller kommer 
att bli omodern.  
 

5.3 Cornell University Library 
 
Vi menar att det som beskrivs i CUL (2003) har direkta tillämpningar för del-
funktionen Monitor Technology i bevarandeplanering enligt OAIS-modellen. CUL 
belyser en del svårigheter som är förknippade med att följa den tekniska ut-
vecklingen. CUL ger även vissa förslag till hur arkiv ska kunna utföra denna 
aktivitet trots dessa svårigheter. 
 
Samtliga respondenter är medvetna om problematiken med att följa den tekniska 
utvecklingen som CUL (2003) beskriver. Speciellt Person A beskriver arbetet med 
att följa den tekniska utvecklingen som omfattande. Respondenterna skiljer sig 
dock åt hur de upplever denna problematik. 
 
Person A framhåller svårigheterna att kommunicera med leverantörer. Person A 
menar att leverantörer inte har samma utgångspunkter som ett arkiv, bl a när det 
gäller leverantörsbunden teknik. Att kommunicera med leverantörer är även en 
punkt som CUL (2003) beskriver som ett sätt för arkiv att hålla sig informerad om 
den tekniska utvecklingen. Det som Person A säger tyder dock på att en sådan re-
lation i sig kan var problematisk. Vi menar att detta kan vara viktigt för arkiv att ha 
i åtanke. 
  
Person B delar CUL:s (2003) beskrivning att en central källa för att inhämta 
kompabilitetsinformation om olika filformat, mjuk- och hårdvara vore väldigt 
önskvärt för att underlätta arbetet med att följa den tekniska utvecklingen.  Person 
B menar att en sådan central källa är något som har diskuterats länge inom arkiv-
professionen. Person B och Person C menar att de filformatregister som finns i 
dagsläget till viss del kan användas som en sådan central källa. 



 

  43

 
Person C tar förutom det som CUL (2003) beskriver med en central källa, även upp 
idén med kompetenscenter. Person C menar att dessa kompetenscenter skulle vara 
placerade i olika länder, där varje kompetenscenter ansvarar för att följa ut-
vecklingen inom ett visst teknikområde. Person C nämner även att de inom arkiv-
professionen i Europa har begärt pengar ifrån EU för att sätta upp ett sekretariat. 
Detta sekretariat är tänkt att fungera som ett nav som knyter samman olika områ-
den och intressanta utvecklingar inom arkivprofessionen. Vi menar att dessa 
kompetenscenter kan ses som en distribuerad informationskälla i konstrast till den 
centrala informationskälla som CUL beskriver. 
 
Avseende hur respondenterna i nuläget arbetar för att följa den tekniska ut-
vecklingen menar Person A att det i likhet med CUL (2003), handlar mycket om 
informationssökning och att utbyta erfarenheter med andra arkiv. Person A anser 
även att kontakter med leverantörer är ett viktigt inslag. Person B säger att de på 
Riksarkivet inte har utarbetat någon konkret strategi för hur de ska följa den tek-
niska utvecklingen. Person B säger dock att de i dagsläget i likhet med CUL:s be-
skrivning använder sig av kontakter av olika slag, samt att de även deltar i kom-
mittéer och standardiseringsarbeten på internationell nivå. 
 
Vi menar att det går att se tydliga likheter mellan det som CUL (2003) beskriver 
när det gäller olika tillvägagångssätt som arkiv kan använda sig av för att följa den 
tekniska utvecklingen, och hur respondenterna säger att de faktiskt arbetar med att 
följa den tekniska utvecklingen i dagsläget. 
 

5.4 National Archives of Australia 
 
Vi menar att det som NAA (2004) beskriver är tillämpbart för hur arkiv kan han-
tera aktiviteter som ryms under delfunktionen Monitor Technology i bevarande-
planering enligt OAIS-modellen. NAA beskriver ett antal konkreta punkter som 
arkiv kan tänka på i arbetet med att följa den tekniska utvecklingen. Vi menar även 
att de punkter som NAA tar upp är tillämpbara när arkivet utvecklar strategier för 
att hantera att teknik som arkivet använder blir omodern, vilket är en aktivitet som 
utförs i funktionen Develop Preservation Strategies and Standards i bevarande-
planeringen. 
 
Samtliga respondenter tycker att de fyra punkter som NAA (2004) beskriver är bra 
och väl värda att tänka på i arbetet med att följa den tekniska utvecklingen. Person 
B menar dock att det är svårt att ta ställning till om dessa punkter är tillräckliga, 
eller om det krävs att fler aspekter tas i beaktande. 
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Vi håller med Person B i detta avseende, och vi ser det som naturligt att de punkter 
som ett arkiv väljer att beakta bör ske med utgångspunkt i det enskilda arkivets 
särskilda förutsättningar. 
 
Person A och Person B anser att arkiv skulle kunna genomföra periodvis åter-
kommande utvärderingar där de belyser delar av de punkter som NAA (2004) tar 
upp. Både Person A och Person B menar dock att det vore för stelt att utarbeta och 
dokumentera en plan eller strategi där man tar ställning till dessa punkter i likhet 
med det som NAA beskriver. Person C har emellertid en annan uppfattning och 
menar som NAA att det är viktigt att varje arkiv utarbetar och dokumenterar en 
bevarandeplan som beskriver hur de ska bevara digital information. Där bör arki-
ven minst tänka på de punkter som NAA tar upp. Person C säger vidare att Riks-
arkivet har försett svenska myndigheter med uppgifter avseende punkt 3 som NAA 
beskriver, d v s uppgifter om den uppskattade fysiska och kommersiella livs-
längden på digitala lagringsmedier. Detta menar vi antyder att åtminstone en av 
dessa punkter finns dokumenterade av Riksarkivet. 
 
Vi delar Person C:s uppfattning att det är viktigt att arkiv utarbetar och doku-
menterar en bevarandeplan. Finns inte informationen dokumenterad menar vi att 
risken bör öka att viktiga saker förbises i framtiden, eller att viktig informa-
tion/kompetens går förlorad när exempelvis medarbetare lämnar organisationen. 
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6 SLUTSATSER 
 
I detta avslutande kapitel sammanfattar vi de viktigaste slutsatserna från analysen 
och diskussionen. Presentationen av slutsatserna kommer att besvara forsknings-
frågan och leda till att syftet med uppsatsen uppnås. Vi diskuterar även slut-
satserna och arbetet med uppsatsen i en resultat- respektive metoddiskussion. 
Avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt forskning.  
 
Som vi har angett i avsnitt 1.3 är den forskningsfråga som vi har sökt besvara 
genom denna undersökning: 
 
Vad är lämpliga tillvägagångssätt för bevarandeplanering hos svenska offentliga 
arkiv? 
 
Som vi har angett i avsnitt 1.4 är syftet med denna uppsats är att bidra med en ökad 
förståelse för hur svenska offentliga arkiv kan hantera aktiviteter som ryms under 
bevarandeplanering (Preservation Planning) enligt OAIS-modellen. 
 
De slutsatser som har varit möjliga att dra i denna undersökning kommer att pre-
senteras i punktform nedan. Vi inleder med att ge övergripande slutsatser för de 
aktiviteter som ryms under bevarandeplanering enligt OAIS-modellen. Sedan redo-
visar vi slutsatser för aktiviteter som huvudsakligen ryms under delfunktionen 
Monitor Technology i bevarandeplanering enligt OAIS-modellen. För varje kate-
gori (övergripande slutsatser samt slutsatser för Monitor Technology) kommer vi 
inleda med att presentera positiva slutsatser, d v s de slutsatser som undersökningen 
pekar på som lämpliga för svenska offentliga arkiv att tillämpa. Därefter följer 
negativa slutsatser (d v s slutsatser som undersökningen pekar på som ej lämpliga 
för svenska offentliga arkiv). 
 
Övergripande slutsatser: 
 

• Denna undersökning pekar på att det kan vara lämpligt för svenska arkiv att 
bevara Preservation Description Information (beskrivande 
information/teknisk metadata) både i informationspaketet och i en referens-
databas i likhet med IBM/KB Long-Term Preservation Study (se van 
Diessen, 2002). Resultatet av denna undersökning pekar på att ett sådant 
tillvägagångssätt möjligen kan underlätta arbetet med att planera för fram-
tida behov av att kunna tillgängliggöra informationspaket. 

 
• Denna undersökning pekar på att det kan vara lämpligt för svenska arkiv att 

ta fram bevarandestrategier som beskriver vilka typer av filformat som ska 
användas och vilka bearbetningar som ska utföras för olika typer av digital 
information i likhet med InterPARES-rapporten (se InterPares, 2001). 
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• Denna undersökning pekar på att en bevarandeplanering för svenska arkiv 

ej behöver lösa problemet med att bevara digital information i ursprungliga 
filformat, i likhet med IBM/KB Long-Term Preservation Study (se van 
Diessen, 2002). Resultatet av denna undersökning pekar istället på att beva-
randeplaneringen bör inriktas på att säkerställa bevaringen av själva den 
digitala informationen i sig (genom migrering). 

 
• Denna undersökning pekar på att en bevarandeplanering som i grunden 

baseras på en emuleringsstrategi i likhet med IBM/KB Long-Term 
Preservation Study (se van Diessen, 2002) ej är lämplig för svenska 
offentliga arkiv. För vissa typer av material exempelvis simuleringar och 
datorspel kan det dock vara lämpligt med emulering. Resultatet av denna 
undersökning pekar istället på att en migreringsstrategi är lämplig för 
svenska offentliga arkiv. 

 
Slutsatser för Monitor Technology: 

 
• Denna undersökning pekar på att det kan vara lämpligt för svenska arkiv att 

nyttja filformatregister i den tekniska bevakningen i bevarandeplaneringen 
(i likhet med det som Cornell University Library (2003) beskriver). Denna 
undersökning pekar vidare på att det i framtiden kan vara lämpligt att an-
vända s k kompetenscenter i den tekniska bevakningen. Där varje 
kompetenscenter är ansvarigt för ett eller flera specifika teknikområden. 

 
• Denna undersökning pekar på att det kan vara lämpligt för svenska arkiv att 

dokumentera en bevarandeplan i den tekniska bevakningen. Denna plan bör 
i likhet med National Archives of Australia (2004) ange att det ska ske 
periodvis återkommande utvärderingar av olika aspekter på tillgängligheten 
avseende den teknik som arkivet använder. 

 
• Denna undersökning pekar på att det kan vara problematiskt för svenska 

arkiv att kommunicera med leverantörer av tekniska lösningar som en del 
av Monitor Technology (den tekniska bevakningen) i bevarande-
planeringen. Problem kan uppstå genom att arkiv och leverantörer har olika 
syn på framför allt leverantörsbunden teknik.  
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6.1 Resultatdiskussion 
 
Resultatet av denna undersökning pekar på ett antal lämpliga tillvägagångssätt för 
hur svenska offentliga arkiv ska kunna hantera de aktiviteter som ryms under 
bevarandeplanering enligt OAIS-modellen. Dessa lämpliga tillvägagångssätt har vi 
identifierat genom att utvärdera det som vi, efter en omfattande teorigenomgång, 
ansett vara den mest relevanta existerande forskningen på området. 
 
Undersökningen har dock utförts inom ett område där det finns relativt lite tidigare 
forskning och erfarenheter, både i Sverige och internationellt. Bristen på tidigare 
forskning har begränsat de slutsatser som vi har kunnat dra. Detta visar sig genom 
att vi förutom att kunna dra vissa övergripande slutsatser kring hur svenska offent-
liga arkiv kan hantera de aktiviteter som ryms under bevarandeplanering enligt 
OAIS-modellen, endast har kunnat dra mer specifika slutsatser för hur svenska 
arkiv kan hantera de aktiviteter som ryms under den funktionella delen Monitor 
Technology. Det skulle naturligtvis ha varit önskvärt att kunna ge förslag för hur 
svenska arkiv kan hantera aktiviteter som ryms under övriga funktionella delar i 
bevarandeplanering enligt OAIS-modellen. Nödvändigt underlag för att kunna göra 
det saknas dock i nuläget. 
 
Vi har därmed inga föreställningar om att ha belyst området utförligt i och med 
denna undersökning. Vi vill istället att de slutsatser som vi har kunnat dra ska ses 
som ett tidigt bidrag, som förhoppningsvis ska inspirera andra till fortsatt forskning 
inom detta viktiga område (se vidare avsnitt 6.3 för förslag till fortsatt forskning). 
 

6.2 Metoddiskussion 
 
Vi anser att vi har uppnått syftet med uppsatsen genom de metoder som vi har valt 
att tillämpa. Som vi diskuterade i avsnitt 6.1 har undersökningen utförts inom ett 
område med relativt lite tidigare forskning, och undersökningen har därför haft 
mycket av en explorativ karaktär.  
 
Vi vill vidare framhäva att vi i denna undersökning har genomfört en liten empirisk 
prövning av tillämpbarheten på existerade teori. Som en följd av detta är uppsatsen 
till stor del på en teoretisk nivå. Som vi har diskuterat tidigare menar vi att detta till 
viss del är en konsekvens av att undersökningen har utförts inom ett relativt 
outforskat område. Vi diskuterar vidare omfattningen på empirin i nästa stycke. 
 
Den empiri som vi samlat in bestod av intervjuer med tre experter inom den 
svenska offentliga arkivsektorn. Det är av intresse att diskutera om vi skulle ha valt 
att intervjua andra eller fler respondenter än de tre experter som vi har valt.  Det är 
naturligtvis fullt möjligt att fler respondenter skulle ha bidragit positivt till upp-
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satsens resultat. Speciellt med tanke på undersökningens explorativa karaktär anser 
vi att det kan ha funnits ett värde i att använda sig av fler än tre respondenter. De 
respondenter som vi har använt oss av är emellertid personer med lång erfarenhet 
och som innehar stor expertis inom digital bevaring. Det är oklart hur många re-
spondenter med liknande erfarenhet och expertis som det går att finna inom den 
svenska offentliga arkivsektorn. Rimligtvis bör antalet vara relativt begränsat. 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Som vi har diskuterat i avsnitt 6.1 har denna undersökning utförts inom ett område 
där det finns relativt lite tidigare forskning och erfarenheter. Därför anser vi att det 
skulle vara intressant att genomföra en liknande undersökning om några år, då det 
förhoppningsvis har publicerats mer forskning inom området. 
 
I denna undersökning har vi studerat bevarandeplanering enligt OAIS-modellen. Vi 
anser att det skulle vara av intresse att i en liknande undersökning studera övriga 
funktionella delar av OAIS-modellen. Detta i syfte att föreslå lämpliga tillväga-
gångssätt för svenska arkiv även avseende dessa delar av OAIS-modellen. 
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