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Abstract 
Marie Westberg, archivist/records manager  

Tjänsteorienterad arkitektur – Ett arkiv- och informationsvetenskapligt perspektiv på 
tjänsteorienterad arkitektur (Service Oriented Architecture – An Archival- and Informa-
tion perspective on Service Oriented Architecture) 

Mid Sweden University, Department of Information Technology and Media, Archival 
and Information Science C. 

 

The starting point of this paper has to do with rapid changes within the information 
technology and the need for agile and fast systems. The primary goal is to investigate 
what happens with recordkeeping practices in agile environments like service oriented 
architecture (SOA). It is in the possible transfer between IT architecture and digital ar-
chive the area of this paper resides. The paper relates to the Records Continuum model 
by which records will be considered historical and active at the time of creation. In the 
Records Continuum model recordkeeping practices and archival requirements will have 
to be taken into account at the time of creation. 

This paper concerns SOA from the perspective of Archival and Information science. It 
describes the different parts that make it possible to achieve a SOA with emphasis on 
those parts which have the most impact on the requirements of a digital archive. The 
main requirements discussed in this paper are the principle of provenance, the need to 
ensure that records remain authentic, reliable and keep their integrity and usability over 
time. The issue of keeping track of information and activities in a SOA is also dis-
cussed. It is established that records which need to fulfil the requirements mentioned 
above do exists in a SOA. The purpose of this paper is to investigate whether or not the 
principle of provenance and the archival requirements will be affected by SOA, and 
whether or not the requirements can be fulfilled over time. 

Information collection for this paper is basically through studies of literature and infor-
mation gathering on the Internet. The method is descriptive and comparison between the 
information gathered has been made. In addition one short interview has been under-
taken with Skatteverket, a government that are in the process of implementing both 
SOA and a digital archive. The main purpose with the interview was to find out if there 
are any collaboration between SOA and the digital archive at Skatteverket. 

The results indicate that a lot of the problem concerning preservation of digital records 
over time also applies for SOA, such as the lack of sustainable format and media and 
the potential loss of information. However some successful implementations of digital 
archives based on the OAIS-model with SOA as tool for realising the digital archive has 
been found. The archival requirements and the principle of provenance will be affected 
by SOA but it is only when there is a connection between SOA and a digital archive that 
it is possible to secure some of the archival requirements. 

 

 

Keyword: Arkiv, Arkivinformation, Records, Recordkeeping, Dokumenthantering, 
SOA, Tjänsteorientering, Affärsprocesser, Verksamhetsprocesser, Informationshanter-
ing 
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1 Inledning 
Tjänsteorienterad arkitektur även kallad SOA (Service Oriented Architecture) har blivit 
något av ett modeord när man talar om IT-arkitektur. Men vad är tjänsteorienterad arki-
tektur egentligen och framförallt, i flödet av information som sker mellan tjänster i en 
tjänsteorienterad arkitektur, tas det någon hänsyn till det långsiktiga bevarandet av in-
formationen. Känner man i så fall till vilka krav som ställs på information som skall 
bevaras över tiden, det vill säga arkivinformation1? Tar man hänsyn till dessa krav vid 
implementering av en tjänsteorienterad arkitektur?  

1.1 Bakgrund 
I dagens informationssamhälle har många organisationer komplexa och tunga system 
där mycket av den affärsinformation som organisationen är beroende av för att kunna 
bedriva sin verksamhet finns. Systemen är ofta rigida, oöverskådliga och föråldrade. 
Icke desto mindre är informationsvärdet som finns lagrat i dem värdefullt och dess roll i 
organisationen central. Att byta ut dem mot system som är mer flexibla och anpassade 
till dagens verksamhet skulle bli för kostsamt och risken för informationsförlust stor. 
”Monolithic legacy business systems are the norm in almost all organizations. They 
cannot just be ditched because of the cost of replacement is simply too high, and the 
value of the data stored in them is too high to contemplate not having access and migra-
tion may be too costly.” (Reed 2008, s 9). Behovet av att överföra information mellan 
olika system för att undvika dubbelarbete och överflödig information har lett till att 
organisationer har integrerat sina system (McGoveran 2006, s 1). Integrationen har ofta 
varit ”hårt kopplad” och bland annat inneburit höga underhållskostnader och ofta nyut-
veckling när verksamheten, tekniken eller omvärlden ändras/ställer nya krav (Bloom-
berg & Schmelzer 2006, s 113).  

 
 

Behovet av flexibilitet och att snabbt kunna anpassa sig i en föränderlig värld ligger 
bakom uppkomsten av tjänsteorientering. Enligt en undersökning i Computer Sweden 
2004 (Andersen) prioriterar avdelningschefer (ej IT) på företag bland annat; bättre in-
tegration mellan program, tjänster och verksamhetsprocesserna och förbättrad tillgång 
till relevant information vid anskaffning av IT-lösningar. En tjänsteorienterad arkitektur 
erbjuder en möjlighet till åtkomst och utbyte av information mellan verksamhetssystem 
utan ”hårt kopplad” integration. Interaktion mellan olika system och applikationer sker 
genom ett tjänsteutbyte via meddelanden. En tjänst är ett sammandrag av en underlig-
gande programvara. I en tjänsteorienterad arkitektur är utgångspunkten verksamhetens 
processer snarare än tekniken, inbördes beroenden mellan system kan därmed undvikas. 
(Bloomberg & Schmelzer 2006, s 103, 244). Processen kan bestå av flera individuella 
tjänster som tillsammans bildar ett flöde. Varje tjänst kan i sin tur ingå i flera processer 
vilket ger en hög grad av återanvändning och flexibilitet samt lägre kostnader. Nya pro-
cesser kan skapas utifrån befintliga tjänster och sammansättningar av tjänster. När en 
process ändras, ändras också tjänsten, dess implementering och eventuell sammansätt-
                                                                                                                                
1
 I uppsatsen används begreppet arkivinformation synonymt med begreppet Records med undantag vid cite-
ringar 

Tight Coupling (hårt kopplad); Hårdvara och programvara är sammanlänkade och 
beroende av varandra (http://www.techweb.com/encyclopedia/)  
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ning. De underliggande systemen kan dock förbli oförändrade (Bloomberg & Schmelzer 
2006, s 180, 192 och Reed 2008, s 11). Det sammansatta flödet skall utföra specifika 
funktioner (Reed 2008, s 12). Målet är att kunna inbegripa nya funktioner utan att riske-
ra framtida begränsningar (Popkin 2007, s 5). 

Det finns två rådande perspektiv inom arkivteori; livscykelmodellen och records conti-
nuum-modellen. Ur ett livscykelperspektiv genomgår arkivinformationen olika faser 
från skapa/fånga till att långtidslagra/gallra, modellen är ”post-aktiv” där man skiljer på 
information som används i den dagliga verksamheten och information som inte längre 
används aktivt. Arkivhanteringen blir i denna modell aktuell först när arkivformationen 
upphört att vara aktiv (McKemmish et al 2005, s 248). I records-continum-modellen är 
arkivhanteringen proaktiv, vilket innebär att hänsyn till arkivkrav skall tas redan när 
arkivinformationen skapas ”recordkeeping activities need to occur at desktop level” 
(John McDonald enligt Upward 1997-1998). Modellen är aktivitetsbaserad och arkivin-
formationen betraktas som historisk och aktiv redan när den skapas. Det finns inga slut-
produkter, sambanden mellan arkivinformationen och dess omvärld förändras kontinu-
erligt allteftersom metadata kompletteras och ändras. I den här studien kommer perspek-
tivet vara detsamma som i Records Continuum-modellen, det vill säga arkivkraven skall 
finnas med redan från början. 

1.2 Syfte och problemformulering 
Tjänsteorienterad arkitektur är ett relativt nytt område, även om det finns de som ifråga-
sätter om det är så nytt eller om det handlar om något som funnits en tid men fått ett nytt 
namn (Höglund 2004, Campidoglio 2007, s 27). Frekvent i litteraturen om tjänsteorien-
terad arkitektur som jag har studerat tas verksamhetsarkitektur, processer, affärsnytta, 
web service, standarder och metadata upp. Mer sällan berörs informationsarkitektur, 
informationsstruktur, bevisvärde, dokumenthantering, recordkeeping, elektroniska ar-
kiv, strategier för långsiktigt bevarande och informationsmodellering. 

Syftet med att skriva en uppsats om tjänstorienterad arkitektur ur ett arkiv- och informa-
tionsvetenskapligt perspektiv är att undersöka hur/om man kan säkerställa att överföring 
och användning av arkivinformation i en tjänsteorienterad arkitektur bevarar arkivin-
formationens autenticitet, tillförlitlighet, integritet, användbarhet och spårbarhet. Cent-
ralt inom arkivvetenskapen är proveniensprincipen ”som bygger på respekt för arkivens 
ursprungliga ordning och som innebär att varje arkivbildares handlingar betraktas och 
bevaras som en organiskt framvuxen enhet och helhet2”. Undersökningen kommer även 
att omfatta om och i vilken grad proveniensprincipen iakttas i en tjänsteorienterad arki-
tektur. Det handlar i grund och botten om organisationens minne, den samlade kunska-
pen och informationen som förvärvats under organisationens levnadstid, oavsett om 
betraktelser sker ur ett arkivperspektiv eller affärs/verksamhetsperspektiv. 

‘”As companies devote more effort to developing Services, it’s clear that the 
one thing they will need most of all is a corporate memory for how they create 
and evolve their Services over time..//.. Specifically, companies should main-
tain a memory for how they develop agile applications out of loosely coupled 
Services..//..companies need a memory for why they made certain decisions as 
well as assumptions underlying the decisions to build, buy, or repurpose exist-
ing Services.” (Bloomberg & Schmelzer 2006, s 229)    

Ett aktuellt ämne i sammanhanget är elektroniska arkiv, speciellt när vi talar om eFör-
valtning och 24-timmarsmyndigheten. I Regeringskansliets Handlingsplan för eFörvalt-
                                                                                                                                
2
 http://www.sehv.se/index.php?option=com_glossary&func=view&Itemid=30&catid=13&term=Proveniensprincipen 
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ning talar man (2008, s 12) om ”en öppen tjänsteorienterad arkitektur” inom eFörvalt-
ningen. 

  
 

En tes, från min sida, är att det inom myndighetsvärlden idag har initierats projekt 
rörande tjänsteorienterad arkitektur likväl som elektroniska arkiv men utan gränsöver-
skridande återgärder. Problemet ligger i så fall i bristen på kännedom om den koppling 
mellan de båda som den här studien har för avsikt att påvisa. 

IT-arkitektur/SOAE-arkiv

Studie/Problem

IT-arkitektur/SOAE-arkiv

Studie/Problem

 
 

Figur 1.1 Illustration av problemområde 

 
Meddelanden i en tjänsteorienterad arkitektur är arkivinformation och bör behandlas 
därefter, med det menas att arkivkravens uppfyllnad ska säkerställas och informationen 
värderas. Vad är det då som gör meddelanden till arkivinformation? Meddelanden base-
ras på dokument, det är meddelanden som åstadkommer en aktivitet – automatiserad 
eller mänsklig. När meddelanden skickas och tas emot genomgår de en transaktion och 
överföringen av meddelanden ”will be essential to be able to assert authenticity” (Reed 
2008, s 14f). Bearman menar (1994, s 40) att transaktionen är vad som gör information 
till arkivinformation, ”records are information that participate in "transactions"” enligt 
the United Nations Administrative Coordinating Committee for Information Systems 
(ACCIS) (ibid 1994, s 133). 
 

 
 

Figur 1.2 Grundläggande tjänsteorienterad arkitektur som visar hur meddelanden sänds och tas emot.  
Källa: http://www.service-architecture.com/web-services/articles/service-oriented_architecture_soa_definition.html  

 

Initialt ska information bedömas för att avgöra vad som är arkivinformation och i andra 
steget bedöms hur de arkivteoretiska kraven skall uppfyllas. Enligt Bearman (1994, s 
15) är det transaktionstypen som ska avgöra hur länge arkivinformationen ska sparas, 
inte informationsinnehållet.  I elektroniska informationssystem liksom i en tjänsteorien-

eFörvaltning; eFörvaltning kan innefatta många saker. Vinnova definierar eFörvalt-
ning som “kontakten mellan medborgare och tjänstemän med hjälp av informations- 
och kommunikationsteknologi (IKT) både vad gäller tjänster från förvaltning till 
medborgarna och medborgarnas möjlighet till att föra en dialog med förvaltningen” 
(Vinnova 2006, s 17) 
 
24-timmarsmyndigheten; ”Med det avses möjligheten att ha kontakter och tillgång 
till vissa tjänster från myndigheter och offentliga institutioner 24 timmar om dygnet, 
oavsett om det är på arbetstid eller ej.” Ibland används även begreppet 24SJU eller 
24/7 det vill säga ”Öppet 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan” (24-
timmarsdelegationen 2005) 
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terad arkitektur är det av stor vikt att göra denna bedömning innan arkivinformationen 
skapas. I förlängningen innebär det att metadata för arkivinformation läggs in när in-
formationen skapas.  

 

1.2.1 Frågeställning 
Hur påverkar en tjänsteorienterad arkitektur de arkiv- och informationsvetenskapliga 
kraven? Vilken hänsyn tas till proveniensprincipen? Kan arkivinformationens autentici-
tet, tillförlitlighet, integritet, användbarhet och spårbarhet garanteras över tiden i en 
tjänsteorienterad arkitektur (i så fall hur)? 

1.3 Metod (tillvägagångssätt) 
Det delområde inom tjänsteorienterad arkitektur som jag valt att utforska, se figur 1.1, 
är nästintill outforskat. Arbetssättet är explorativt och metoden deskriptiv. I en deskrip-
tiv metod redogör man enligt Ejvegård (2003, s 32) för en företeelse, kritiskt är att fakta 
som beskrivs skall vara riktiga och relevanta. Framställningens sammanhang är viktigt 
och det gäller att göra ett urval så att de fakta som tas fram motsvarar vad som krävs för 
att svara på frågeställningen som lagts fram.  

Informationsinsamlingen baseras huvudsakligen på litteraturstudier och informations-
sökning via Internet. Sökord som har använts är, kombinerat eller var för sig, SOA, 
Tjänsteorienterad Arkitektur, Informationsintegration, Informationsutbyte, Interoperabi-
litet, Arkiv, Arkivinformation, Records, eArkiv, E-arkiv, E-förvaltning, Record Mana-
gement, IT-arkitektur, verksamhetsarkitektur med flera. Litteratur- och källförteckning-
ar i tidigare avhandlingar och uppsatser samt i kurslitteratur för A – och B-kursen i ar-
kiv- och informationsvetenskap har använts som källa till ytterligare litteratur och viss 
litteratur från tidigare kurser har använts direkt i uppsatsen. En kvalitativ intervju har 
genomförts på en myndighet för att testa om de resultat som framkommit stämmer med 
verkligheten. På myndigheten har man initierat både ett projekt för tjänsteorienterad 
arkitektur och ett projekt för elektronisk arkivering. Kategoriseringen av intervjun som 
kvalitativ baseras på Trost (2005, s 1, 14, 16); det har handlat om att öka min förståelse 
för tjänsteorienterad arkitektur ur ett arkiv- och informationsvetenskapligt perspektiv, 
urvalet har varit litet (en myndighet) och svaren har varit komplexa och innehållsrika. 
Däremot har intervjun inte genomförts utifrån ett frågeformulär utan har snarare haft 
karaktären av samtal då det till viss del handlat om ett utbyte av åsikter och fakta (Trost 
2005, s 34). 

En stor del av litteraturstudierna har handlat om att förstå vad tjänsteorienterad arkitek-
tur är, utan att går ner alltför djupt i de tekniska detaljerna. Utgångspunkten för att sys-
tematisera informationsinsamlingen har varit; Vilka beståndsdelar krävs för en funge-

Transaktion; En aktivitet eller förfrågan, uppdaterar en eller flera Master Files, ger 
spårbarhet och historik inför framtida analyser. Kan vara ändringar, order, inköp, 
förfrågningar eller andra affärshändelser (det vill säga Transaktionstyp). En samling 
av transaktionsdata kallas Transaction file (Bearman 1994, s 7, 
www.techweb/encyclopedia/) 
 
Master File; ”A collection of records pertaining to one of the main subjects of an 
information system, such as customers, employees, products and vendors. Master 
files contain descriptive data, such as name and address, as well as summary infor-
mation, such as amount due and year-to-date sales” (www.techweb/encyclopedia/)
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rande tjänsteorienterad arkitektur och vilka delar är relevanta ur ett arkiv- och informa-
tionsvetenskapligt perspektiv. Söker man exempelvis via Google på ”Tjänsteorienterad 
arkitektur” får man upp drygt 10 000 träffar (2008-04-16), vilka i sin tur har länkar till 
ytterligare information. Många av träffarna rör företag som säljer tjänster och/eller pro-
dukter inom området, vilket inte har varit relevant för denna uppsats.  

En redogörelse för beståndsdelarna i en tjänstorienterad arkitektur har lämnats. Proces-
ser är en viktig del inom både tjänsteorientering och arkiv- och informationsvetenskap, 
relevanta delar rörande processer har beskrivits liksom tillämpliga delar inom arkivteori. 
Litteraturen har jämförts och analyserat för att dels finna svar på frågeställningen i upp-
satsen men också för att upptäcka eventuell diskrepans, framförallt då rörande litteratur 
om tjänsteorienterad arkitektur. Slutligen har resultaten sammanställs och analyserats 
samt verifierats mot den ursprungliga frågeställningen.  

1.4 Avgränsningar och förtydliganden 
Tjänsteorienterad arkitektur, dess koppling till arkivinformation och arkivteoretiska 
krav kommer i uppsatsen att behandlas på konceptuell nivå. Några specifika programva-
ror eller system kommer inte att behandlas, i sammanhanget berörda tekniker kommer 
endast att behandlas om så är nödvändigt för att öka förståelsen av det valda ämnet. 
Uppkomsten av tjänsteorienterad arkitektur och vilka koncept och/eller tekniker som 
föregått tjänsteorienterad arkitektur kommer inte heller att beröras. Utgångspunkten är 
vad som betraktas vara tjänsteorienterad arkitektur i dagsläget. 

Verksamhetsarkitektur kommer att beskrivas till viss del, för den som är intresserad av 
en utförligare beskrivning finns det framtagna ramverk och modeller, exempelvis 
Zachman Framevork3.  

För att möjliggöra utbyte av information behöver parterna komma överens om utbytes-
format, i det avseende kommer endast XML att tas upp (översiktligt). Valet har fallit på 
XML, det format som har fått/håller på att få störst genomslagskraft när det gäller utby-
te av data via Internet4, till exempel utgår E-Nämnden (2005) i från XML. 

 

 
 

Kort sagt kommer uppsatsen inte att behandla de systemtekniska delarna av tjänsteori-
enterad arkitektur. Fokus ligger på det som Bloomberg & Schmelzer kallar (2006, s 
129) Information View och dess koppling till Process View, se figur 1.3. Processvyn rör 
förståelse, planering och hantering av en organisations processer, Informationsvyn 
”concerns how the organization creates, moves, manages, and uses information”.  

 

                                                                                                                                
3
 http://www.zifa.com 

4
 www.w3.org 

XML = Extensible Markup Language (www.w3.org), används för att berika data med 
information om dess struktur och betydelse (The Digital Preservation Testbed 2002). 
XML kan ses som informationsbäraren (Höglund 2004, s 4) 
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Figur 1.3 View Model of SOA Källa: Bloomberg & Schmelzer (2006, s 128). Den centrala användarfallsvyn är där af-
färs/verksamhetskrav via tjänster kopplas ihop med de underliggande systemen (implementationer). 

Vidare är det i första hand tjänsteorienterad arkitektur hos arkivbildare såsom myndig-
heter och företag som är intressant för uppsatsens ändamål snarare än hos arkivinstitu-
tioner såsom Landsarkiv och Riksarkiv. 

Metodvalet har sin grund i att studien handlar om ett relativt nytt område och inom det 
delområde jag har valt finns begränsat med forskning i nuläget. Det finns idag, vad jag 
känner till, ingen organisation i Sverige som har implementerat både en tjänsteoriente-
rad arkitektur och ett elektroniskt arkiv fullt ut. Något underlag för en riktig fallstudie 
och/eller intervjuer har därmed inte funnits. 

1.5 Disposition 
Inledningsvis lämnas en bakgrundsbeskrivning och ämnesvalet problematiseras. Vald 
metod, avgränsningar och forskningsläget beskrivs också i det inledande kapitlet. Däref-
ter beskrivs tjänstorientering och angränsande områden som studien utgår från; tjänste-
orienterad arkitektur, processer och arkivteori. Enligt Ejvegårds föreslagna disposition 
(2003, s 29) är denna del att betrakta som en del av avhandlingen. Jag har dock valt att 
lägga det som ett eget kapitel för att lättare urskilja teorin från den faktiska tillämpning-
en. Avsnittet om tjänsteorientering och angränsande områden samt undersökningsav-
snittet är tematiskt indelat med vissa dialektiska inslag (Sundqvist5 s 3). I det tredje ka-
pitlet beskrivs undersökning och analys (avhandlingen) närmare och problembilden 
utvecklas. Det fjärde kapitlet omfattar resultat, slutsatser och egna reflektioner/analyser. 
Slutligen sammanfattas uppsatsen i avsnitt fem. 

1.6 Forskningsläge och källkritik 
Det för uppsatsen valda området tycks tämligen outforskat. I den informationssökning 
som har genomförts har någon forskning i Sverige, rörande det delområde som beskriv i 
avsnitt 1.2, ovan inte hittats. Ett par internationella initiativ har identifierats, se nedan. 
De mest framträdande inriktningarna som kan urskiljas vad gäller forskningsläget kring 
SOA idag är; ett systemtekniskt perspektiv, ett verksamhets/affärsperspektiv och/eller 
eFörvaltning. I det systemtekniska perspektivet studeras teknisk utveckling, tekniska 
protokoll, programvaror, standarder med mera (Höglund 2004).  

                                                                                                                                
5
 Referensen avser dokumentet ”Uppsatsskrivande C-nivå i Arkiv- och informationsvetenskap”, årtal för doku-
mentet framgår ej 
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Ett verksamhets/affärsperspektiv fokuserar på processer, affärsnytta, styrning, policy, 
strategier med mera (Bloomberg & Schmelzer 2006, Campidoglio 2007, Windley 
2006). För tjänsteorienterad arkitektur inom eFörvaltning handlar forskningen om utby-
tesformat, standarder, ramverk och tjänsteutbyte inom likväl som mellan myndigheter 
(VERVA 2006, OASIS 2006)      

1.6.1 Sverige 
Kombineras sökbegreppen SOA/tjänsteorienterad arkitektur med arkiv/record så tycks 
det inte finnas några uppsatser om detta ämne på www.uppsatser.se, däremot finns ett 
30-tal C- och D-uppsatser om SOA6. Av titlarna att döma rör majoriteten verksam-
hets/affärsperspektivet och det systemtekniska perspektivet. Någon enstaka uppsats 
behandlar eFörvaltning och SOA. I gengäld finns flera utredningar (VERVA 2006, E-
nämnden 2005, VINNOVA 2006) om eFörvaltning och tjänsteorienterad arkitektur eller 
i tjänsteorienterad arkitektur ingående delar. Den uppsats som närmast angränsar till det 
arkiv- och informationsvetenskapliga perspektivet rör kontroll över själva tjänsteutbudet 
(Olofsson & Svensson 2006), inte informationen som utbyts i tjänsterna.  

1.6.2 Internationellt 
OASIS7 är ett icke vinstdrivande konsortium som driver utveckling och användandet av 
öppna standarder globalt. OASIS har tagit fram en referensmodell för tjänsteorienterad 
arkitektur, ”to guide and foster the creation of specific, service-oriented architectures”8. 
Referensmodellen har en övergripande inriktning med fokus på mjukvaruarkitektur. 
Den är inte knuten till någon specifik standard, teknik eller andra konkreta införandede-
taljer. ”It does seek to provide a common semantics that can be used unambiguously 
across and between different implementations”. (OASIS 2006, s 1). En referensmodell 
är ett ramverk som syftar till att öka förståelsen för sambandet mellan enheter i en speci-
fik miljö. Målet med referensmodellen för tjänsteorienterad arkitektur är att med stöd av 
en framtagen vokabulär definiera kärnan i, och öka förståelse för tjänsteorienterad arki-
tektur (ibid s 4).  

I internationella sammanhang finns en hel del litteratur som rör verksam-
hets/affärsperspektivet (Bloomberg & Schmelzer 2006, Windley 2006, Reed 2008). 
Reeds artikel är ett utdrag från Monash University, Faculty of Informations Technolo-
gy’s Clever Recordkeeping Metadata Project. Detta projekt rör och har hög relevans för 
uppsatsens ämnesområde, liksom det arbete som bedrivs av The U.S. National Archi-
ves/the National Archives and Records Administration (NARA)9. NARAs arbete inne-
fattar bland annat att definiera arkivinformationstjänster ur ett livscykelperspektiv. När 
det gäller eFörvaltning och SOA pågår flera initiativ rörande delar av SOA såsom in-

                                                                                                                                
6
 Sökbegrepp SOA eller tjänsteorienterad arkitektur 

7
 Organization for the Advancement of Structured Information Standards 

8
 http://www.oasis-open.org/  

9
 http://www.archives.gov/era/rms/rms-documents.html 

Protocol (tekniska protokoll); The format and procedure that governs the transmit-
ting and receiving of data (www.techweb.com/encyclopedia) 
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formationsutbyte, interoperabilitet, standarder10. Rörande hela konceptet SOA inom 
eFörvaltning hänvisas till IT- og Telestyrelsen i Danmark, som för övrigt tittar på  
OASIS referensmodell11 och Center for Digital Government i USA12. Ett intressant pro-
jekt för uppsatsens ändamål gäller eFörvaltning, SOA och arkiv. Det är ett projekt som 
bedrivs i Holland ”the development of a service-oriented architecture in a project that 
aims to realise a digital archive for long time preservation of digital objects of the mu-
nicipality of Rotterdam” (Jonkers et al 2007, s 1).  

1.6.3 Källkritik 
Att utöva källkritik innebär att bedöma material ur saklighetssynpunkt och objektivitets-
synpunkt. De kriterier som ska iakttas är äkthet, beroendeförhållande, tid13. Primärkällor 
är alltid bättre än sekundärkällor. (Ejvegård 2003, s 62ff). Leth & Thurén tar även upp 
kriteriet tendens (2000, s 18), vilket innebär att en part i ett mål kan vara otillförlitlig – 
tendentiös – ”varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen måste 
också misstänkas för att göra det” (Leth & Thurén s 26, kursiv av författarna).  

När Internet används som källa är ovanstående källkritiska kriterier giltiga, det tillkom-
mer dock ytterligare tre kriterier världsbild och kunskapssyn som tendens, trovärdighet 
och källans förutsättningar och egenskaper (Leth & Thurén 2000, s 11, 20). För att 
bedöma påståenden, omdömen och uppgifter ska man enligt Ejvegård ”hela tiden be-
döma sina källor och söka sig till den som han själv som vetenskapsman håller för den 
mest tillförlitliga” (2003, s 66).  Det hindrar inte att olika syner på en företeelse presen-
teras. 

Mycket av litteraturen om tjänsteorienterad arkitektur är inte akademiskt förankrad. I en 
del fall kan ett visst kommersiellt intresse också skönjas (Popkin 2007, McGoveran 
2006) som föranlett att särskild aktsamhet iakttagits. Även när det gäller utredningar 
gjorda av statliga organ anser jag att man kan inta en källkritisk hållning och fråga sig 
vad syftet med utredningen är och vem som har beställt den. I de fall som sekundärkäl-
lor har använts har primärkällan inte kunnat återfinnas eller inte varit tillgänglig i sin 
helhet. Likaså har vissa engelska uttryck används då lämplig översättning inte har stått 
att finna. 

                                                                                                                                
10

 Govtalk http://www.govtalk.gov.uk/ och IDABC =Interoperable Delivery of European eGovernment Services to 
public Administrations, Business and Citizens http://ec.europa.eu/idabc 

11
 http://www.itst.dk/arkitektur-og-standarder/ 

12
 http://www.centerdigitalgov.com/index.php 

13
 Färskhet; hur gammal/ny är källan och samtidighet; hur lång tid har förflutit mellan händelsen och beskriv-
ningen av händelsen 
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2 Tjänsteorientering och angränsande områden 

2.1 Tjänsteorienterad arkitektur (SOA) 
Tjänsteorientering handlar om att flytta fokus från underliggande programvaror och 
system till gränssnitten som tillhandahåller funktionerna, ”SOA provides an abstraction 
layer on top of existing technology resources” (Bloomberg & Schmelzer 2006, s 242, 
OASIS 2006, s 12). Användaren behöver inte känna till alla tekniska detaljer för att 
kunna använda tjänsten. Jonkers et al (2007, s 2) menar att ett av kännetecknen för 
tjänsteorienterad arkitektur är att den separerar tjänster från dess förverkligande. 

 
Figur 2.1 Tjänsteorienterad arkitektur. I den tjänsteorienterade arkitekturen finns en tillhandahållare och en användare 
av tjänsten samt en eller flera tjänster i ett arkiv (registry), (övre del i figur). Hos tillhandahållaren av tjänsten sker 
uppdelningen mellan resurslager där underliggande programvaror och system finns, verksamhetslager där grundförut-
sättningar finns och presentationslagret där gränssnittet mot slutanvändaren skapas (nedre del i figur).  
Källa: http://www.inf.ethz.ch/personal/frei/docs/fgstuttgart.pdf, kompletterad av Westberg 

För att en tjänsteorienterad arkitektur skall verkställas krävs det att verksamheten och 
organisationer/företag som verksamheten interagerar med via tjänsteorientering uppfyl-
ler vissa krav eller om man så vill, har implementerat de grundförutsättningar som be-
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hövs. Med det avses att rätt tjänster måste kunna tillhandahållas på rätt sätt. Det kan 
vara standarder och överenskommelser om hur, till vem etcetera som tjänsterna skall 
tillhandahållas. Metadata om tjänsterna skall definieras och det ska finnas en verksam-
hetsarkitektur (Enterprise architecture) som tillåter lösa kopplingar. Tjänsteorientering 
är ett medel för att lösa affärsproblem (Bloomberg & Schmelzer 2006, s 225) såsom 
integration, informationsutbyte och tillhandahållande av tjänster som efterfrågas.  

”Service Orientation is a way of looking at the relationship between business 
and IT. Enterprise architecture, however, is a set of best practices – a disci-
pline, if you will – for building businesses that leverage IT resources.” 
(Bloomberg & Schmelzer 2006, s 125) 

Enligt OASIS (2006, s 8) är tjänsteorienterad arkitektur ett sätt att organisera och dra 
nytta av de möjligheter som erbjuds i nätverk där skilda domäner ingår, det centrala är 
att åstadkomma något. Både Bloomberg & Schmelzer (ibid) och OASIS (ibid) menar att 
värdet av tjänsteorienterad arkitektur ligger i att den erbjuder ett ramverk för att matcha 
behov och möjligheter efter de krav som ställs.  

2.1.1 Synlighet, interaktion och effekt 
Synlighet, interaktion och effekt är nyckelbegrepp inom tjänsteorienterad arkitektur.  

Med synlighet menas sannolikheten att de som erbjuder tjänsten och de som kan tänkas 
ha behov av tjänsten hittar varandra – vilket inte är självklart –, det vill säga matcha 
möjligheter mot behov. Synlighet främjas av funktionella och lättförståeliga beskriv-
ningar och förutsätter att parterna är medvetna om varandras existens, vill interagera 
med varandra och är tillgängliga för varandra (OASIS 2006, s 8, 14). OASIS lägger 
större vikt vid synlighet än Bloomberg & Schmelzer.  

Interaktion bygger på ett sammanhang där någon form av verkställande sker (execution 
context), inom tjänstorientering är ett typiskt sätt att åstadkomma detta att utbyta med-
delanden. Verkställandet är viktigt av flera skäl: 

− Via verkställandet etableras en förbindelse mellan tillhandahållaren och använ-
daren  

− Via verkställandet kan beslutspunkter identifieras och tjänster kan särskiljas från 
varandra.  

− Vid verkställandet tolkas data som utbyts vid interaktionen.  

En interaktion är en handling och resultatet av handlingen ska ge en verklig effekt. 
(OASIS 2006, s 8, 25, Bloomberg & Schmelzer 2006, s 102, 193f). En interaktion utgår 
från en tjänstebeskrivning. Tjänstebeskrivningen baseras på en informationsmodell och 
en beteendemodell.  

I informationsmodellen finns endast information som kommer, eller potentiellt kommer, 
att utbytas i en tjänst. Informationsmodellen innehåller upplysningar som behövs för att 
information skall kunna tolkas vid informationsutbytet såsom format, strukturer och 
beskrivningar av termer som används i tjänsten. Informationsmodellen innehåller en del 
av det metadata om tjänsterna som skall definieras. Beteendemodellen redogör för det 
aktivitetsflödet som leder fram till interaktionen och består av två delar. Den första de-
len handlar om kunskap om åtgärder som sätter igång tjänsten, om svar på dessa åtgär-
der och om beroendeförhållanden – vad OASIS kallar ”Action model”. Den andra delen 
är processmodellen, den kännetecknas av relationer och egenskaper som uppstår (tillfäl-
ligt) i aktivitetsflödet vid interaktion via en tjänst. (OASIS 2006, s 16ff). Det kan till 
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exempel röra skillnader i en tjänsts användningsområde beroende på vem som använder 
tjänsten. 

För att summera; ”Action model” tillsammans med processmodellen utgör beteendemo-
dellen. Beteendemodellen i sin tur, tillsammans med informationsmodellen stödjer och 
underlättar interaktion. 

    
Figur 2.2 Interaktionens förutsättningar. Omarbetad utifrån delar av OASIS modell (2006, s 16). 
 

Den verkliga effekt som ska uppstå kan vara central ur ett arkiv- och informationsveten-
skapligt perspektiv. Den verkliga effekten kan vara att ett gemensamt tillstånd uppnås. 
Med det menas att tillhandahållaren av tjänsten och användaren av tjänsten delar infor-
mation, det kan till exempel vara information om en lagd order. Handlingar från endera 
parten påverkar det delade tillståndet och den verkliga effekten blir summan av de ac-
kumulerade handlingarna. I fallet med en order leder exempelvis leverans av varan till 
en annan verklig effekt än den som uppstår när order först är lagd. Genom att registrera 
varje ny handling kan spårbarhet uppnås, det finns dock inget krav på att detta måste 
registreras för att en tjänsteorienterad arkitektur skall fungera. Ett ”enskilt” tillstånd kan 
för tillhandahållaren vara att den specifika varan är såld och för användaren kan det 
handla om hur varan ska betalas. Det ”enskilda” tillståndet är en privat/intern angelä-
genhet, okänd inom ramen för den tjänsteorienterade arkitekturen (OASIS 2006, s 18f). 
Det gemensamma tillståndet torde vara föremål för arkivkrav inom ramen för den tjäns-
teorienterade arkitekturen medan eventuella arkivkrav för de enskilda tillstånden är obe-
roende av den tjänsteorienterade arkitekturen.  

2.1.2 Tjänster och Tjänsteorientering 
I en tjänsteorienterad arkitektur måste det finnas regler för vilka funktioner som skall 
finnas i de tjänster som använder arkitekturen. Vilken data som returneras i tjänsten, 
ansvarsförhållanden och policy som beskriver vem som ska ha tillgång till tjänsten, 
säkerhets- och behörighetsnivåer och andra regler som kan finnas. Bloomberg & 
Schmelzer (2006, s 94) kallar detta sammantaget för Kontrakt (Contract). Ett Kontrakt 
är en uppsättning metadata som är nödvändig i en tjänsteorienterad arkitektur. Tjänster 
kan ha flera Kontrakt vilket innebär att en tjänst kan tillhandahålla skilda data och funk-
tioner till olika processer och användare (2006, s 178). Det är lättare att hantera flera 
Kontrakt för en tjänst än att hantera flera olika tjänster (2006, s 232). Ett Kontrakt inne-
fattar även de krav som ställs på användaren av tjänsten (Windley 2006). I OASIS refe-
rensmodell (2006, s 24) är ett kontrakt en överenskommelse som skall hantera krav och 
förväntningar från två eller fler parter. Det Kontrakt som Bloomberg & Schmelzer be-
skriver är en speciell typ av överenskommelse som skall innehålla vissa specifika delar, 
dessa delar förekommer delvis hos OASIS i tjänstebeskrivningen. 
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I OASIS beskrivning innehåller tjänstebeskrivningen den information som är nödvändig 
för att kunna använda en tjänst. Syftet med tjänstebeskrivningen är att förenkla interak-
tion och synlighet. Med det menas att den skall innehålla tillräckligt med data för att 
tillhandahållaren och användaren skall kunna interagera med varandra. Hur beskriv-
ningen ser ut beror på det sammanhang den förekommer i och de behov tjänsten skall 
tillfredsställa. Tjänstebeskrivningen bör dock alltid beskrivas med ett ”standard, refe-
renceable format”, det skall framgå att den existerar och är tillgänglig, information om 
vilken funktion/uppsättning av funktioner som utförs av tjänsten och den verkliga effek-
ten av dessa funktioner, vilka restriktioner och policyer som omgärdar tjänsten, att tjäns-
ten kommer att uppfylla de riktlinjer som användaren av tjänsten har satt upp. Det ska 
framgå hur man interagerar med tjänsten för att nå de förutbestämda målen och den bör 
innehålla informationsmodellen. De olika delarna behöver inte införlivas direkt i 
tjänstebeskrivningen utan kan tillhandahållas indirekt till exempel via länkar. Det går 
heller inte att beskriva ALLT, ”complete precision is not necessary – what is required is 
sufficient scope and precision to support intended use”.(OASIS 2006, s 20ff)   

Höglund (2004, s 3) beskriver utifrån Tarka Modi tjänsteorienterad arkitektur som ”en 
samling tjänster i ett nätverk som kommunicerar med varandra” där arkitekturen består 
av en tjänst, en tillhandahållare av tjänsten och en användare. Användaren av tjänsten 
behöver inte vara känd för tillhandahållaren av tjänsten (OASIS 2006, s 12). Ur ett af-
färstänkande kan en tjänst definieras som en resurs, tillgänglig för verksamheten 
och/eller marknaden (Bloomberg & Schmelzer 2006, s 104). En tjänst ger via ett förut-
bestämt gränssnitt tillgång till en eller flera resurser och utförs i enlighet med det Kon-
trakt och/eller den tjänstebeskrivning som skall finnas. Resursen ligger utanför den 
tjänsteorienterade arkitekturen men det är via den tjänsteorienterade arkitekturen som 
tillgång till tjänsten/resursen ges (OASIS 2006, s 12f). Med tjänster syftas i en tjänste-
orienterad arkitektur på ”software Services as IT functionality and capabilities that one 
computer system provides to another” (Bloomberg & Schmelzer 2006, s 101). En tjänst 
har förmågan att utföra ett arbete för någon annan, kan specificera arbetet som erbjuds 
och erbjuder sig att utföra arbetet (OASIS 2006, s 8). Bloomberg & Schmelzer definie-
rar (2006, s 102) tjänster som: 

- Gränssnitt till programvaror, inte programvaran eller komponenten i sig. Det vill 
säga en förenkling av den underliggande programvaran 

- För att ett gränssnitt skall betraktas som en tjänst (Service) måste det finnas ett 
Kontrakt  

- Både leverantörer och konsumenter tillhandahåller tjänster via ett gränssnitt 

- Tjänster samverkar/interagerar via meddelanden (sänder och tar emot) 

 

Det finns enligt Bloomberg & Schmelzer (2006, s 178) två typer av tjänster; atomiska 
tjänster vilket är ett överenskommet gränssnitt för ett underliggade system och samlade 
tjänster vilket är en förenkling av en samling tjänster som tillsammans utgör en mer 
avancerad tjänst (process). Skillnaden har primärt betydelse när det handlar om att ta 
fram en tjänst från början. Sundblad har, till skillnad från Bloomberg & Schmelzer, en 
funktionell syn på olika typer av tjänster och har identifierat fyra typer (2004, s 6): 

 

 



 

Westberg Tjänsteorienterad arkitektur, 2008 version 1.2    17 (45) 

 

 

- Entitetstjänster – tillhandahåller och skyddar informationen 
som verksamheten är beroende av, tar emot ny och ändrad 
information från processen 

- Primitiva aktivitetstjänster – ansvariga för arbetet i en eller flera 
processer, har bland annat till uppgift att begära och sända 
information från/till entitetstjänsterna 

- Övergripande processtjänster – håller ihop var sin process och 
fördelar arbetet till aktivitetstjänsterna 

- Presentationstjänster – utgör gränssnittet mellan användare och 
processtjänsterna, kommunicerar endast med processtjänsterna 

Entitetstjänster är de mest stabila, det vill säga de som ändras mest sällan, och presenta-
tionstjänsterna de mest flyktiga. Entitetstjänsterna bör därför placeras underst i server-
skiktet. Genom att separera intresseområdena blir det enklare att anpassa de olika tjäns-
terna utifrån nya eller ändrade krav. (Sundblad 2004, s 6f). 

Bearman säger (1994, s 75) ”any approach to managing electronic information will need 
to be sufficiently flexible to accommodate substantial change”. Rörlighet är styrkan med 
tjänsteorienterad arkitektur. Med rörliga system kan verksamheten lätt anpassas om 
omvärlden och marknaden förändras – vilket den i det flesta fall gör förr eller senare. 
Med tjänsteorienterad arkitektur är förutsättningar för att utveckla skalbara, utveck-
lingsbara och lättskötta system bättre (OASIS 2006, s 11). Det är till och med så att 
Bloomberg & Schmelzer menar (2006, s 245) att tjänster i en tjänsteorienterad arkitek-
tur är menade att ersättas och ändras. Baserat på tjänsteorienteringen har Jonkers et al 
(2007, s 8) identifierat nya dimensioner av flexibilitet:  

- Flexibilitet att ersätta tjänster om fel uppstår 

- Flexibilitet att uppgradera eller ändra tjänster utan att den operativa verksamhe-
ten påverkas 

- Flexibilitet att byta leverantör av tjänster och därmed motverka leverantörsbero-
ende 

- Flexibilitet att återanvända tjänster för nya produkter eller tjänster 

- Nya möjligheter till outsourcing 

Konkurrens mellan tillhandahållare av tjänster, återanvändning och outsourcing kan alla 
bidra till lägre kostnader. Processförändring, förändringar i IT-implementeringar och 
förändringar i tjänsterna påverkar alla varandra. Införande av tjänsteorientering kan 
därmed aldrig betraktas som något avslutat.  

2.1.3 The concept of abstraction 
Utöver standarder är the concept of abstraction (Bloomberg & Schmelzer 2006, s 77) en 
viktig ingrediens vid utbyte av information. Det handlar om förenkling, att avsiktligt 
framställa något komplext som enkelt. Komplexiteten kvarstår men den har omvandlats 
till något begripligt för användaren. Ett system kan vara komplext medan användar-
gränssnittet som ger tillgång till systemet är förenklat. 
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2.1.4 Verksamhetsarkitektur 
Enligt OASIS (2006, s 5) skall systemarkitektur utgå från de mål, motiv och krav som 
preciserar det aktuella problemområdet. För att omsätta en tjänsteorienterad arkitektur i 
praktiken krävs att verksamheten har etablerat en verksamhetsarkitektur inriktad mot 
tjänster. En verksamhetsarkitektur skall omfatta hela verksamheten inklusive IT, alla 
tjänster och dess inbördes relationer samt organisationens omvärld, till exempel kunder 
och leverantörer. ”Service Orientation represents an organizing principle that can help 
guide organizations through the labyrinth of enterprise architecture.”(Bloomberg & 
Schmelzer 2006, s 121, 125f, Reed 2008, s 13). Popkin menar (2007, s 3) att verksam-
hetsarkitekturen är den intellektuella komponenten i en tjänsteorienterad implementa-
tion Verksamhetsarkitekturen är länken mellan IT, data och verksamhetsprocesser och 
det är verksamhetsarkitekturen som stödjer själva utförandet av tjänsteorienterad arki-
tektur (Popkin 2007, s 8f). Elektroniska arkiv är en viktig del av verksamhetsarkitektu-
ren (Wallin 2008). 

En genomtänkt verksamhetsarkitektur skall motverka att verksamheten och dess IT-
satsningar utvecklas vertikalt, det vill säga motverka att varje enhet/avdelning/funktion 
har sin egen IT-arkitektur. Att inte ha en gemensam verksamhetsarkitektur kan jämföras 
med att vara en funktionsorienterad organisation i vilken funktionerna/ avdelningarna 
utvecklas och drivs parallellt och delvis isolerat14. En gemensam verksamhetsarkitektur 
kan i sin tur jämföras med en processorienterad organisation i vilken det handlar om att 
få en helhetssyn där processerna är det funktionsöverträdande medlet. (Ljungberg & 
Larsson 2001, s 76ff)   

2.1.5 Metadata 
Metadata beskrivs (ICA 2005, s 13, Hofman 2000, s 2, The Digital Preservation Test-
bed, 2003a s 10) ofta som “data om data”. I ett arkivsammanhang skall metadata vara 
ett stöd för bevarande över tiden (McKemmish et al, 2005, s 95). Aktiviteter, format och 
metadata bildar tillsammans arkivinformation i en digital miljö. I den digitala arkivin-
formationen ligger metadatafokus enligt Hofman (2000, s 3, 8) på innehåll, kontext, 
form och struktur och den måste vara integrerbar med andra typer av metadata. Under-
håll och hantering av metadata i sig skapar metadata, det vill säga metadata om metada-
ta (Hofman 2000, s 3). Metadata och det Kontrakt som är en sådan viktig förutsättning i 
en tjänsteorienterad arkitektur är att betrakta som arkivinformation liksom vad som be-
skrivs i informationsmodellen.  

Det finns flera metadatastandarder och metadatamodeller där Dublin Core som blivit 
internationell metadatastandard (SS-SIS 15836) och AGLS15 bedöms vara de viktigaste 
när det handlar om sökning och återvinning via Internet (Information Discovery) (Hof-
man 2000, s 8). E-nämnden rekommenderar (2005, s 16) att metadata skall anges enligt 
Dublin Core-modellen för att främja kategorisering och sökning av XML-scheman16. 
Dublin Core Metadata Initiativ (DCMI) är ett oberoende initiativ vars huvudsyssla är att 
utveckla och underhålla en stomme av metadatatermer samt ta fram riktlinjer, procedu-
rer och annat stöd för implementering av Dublin Core17.  

                                                                                                                                
14

 Även kallat stuprörsorganisation 
15

 Australian Government Locator System 
16

 Se avsnitt 2.1.7 om XML-scheman 
17

 www.dublincore.org 
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Nämnas kan också18: 

EAD - (Encoded Archival Description) - HTML-baserad, utbytesformat för att ta fram 
internetbaserade sökhjälpmedel. ”The EAD Document Type Definition (DTD) is a 
standard for encoding archival finding aids using Extensible Markup Language 
(XML).”19 

 

UBC - (University of British Columbia, Kanada) - Projekt som har definierat krav och 
metadata som behövs för att garantera autencitet och tillförlitlighet för arkivinformation. 
Beskriver arkivinformationens komponenter; media, innehåll, intellektuell och fysisk 
form, roller och aktiviteter 

ISO-23081-1 - Ramverk för att skapa, hantera och använda arkivinformationens meta-
data. Används som guide för att implementera och använda metadata inom ISO 1548920. 
Innehåller fem huvudtyper av metadata; regler, policyer & uppdrag, aktiviteter & pro-
cesser, arkivinformation, aktörer och dokumenthanteringsprocesser  

BAC - (Business Acceptable Communications, Pittsburgh USA) - Fokus på att arkivin-
formation skall vara pålitlig och autentisk med hänsyn bland annat till bevisvärde. Pro-
jektet har tagit fram en metadatamodell med sex lager; hantering, villkor, struktur, kon-
text, innehåll och användningshistorik 

2.1.6 Lösa kopplingar 
En förutsättning för lösa kopplingar är distributed computing. Ett nätverk inom vilket 
alla datorer i en organisation är sammankopplade och i vissa fall dessutom kopplade till 
ett externt nätverk såsom Internet. (Beekman & Quinn 2006, s 430 Bloomberg & 
Schmelzer 2006, s 73ff). 

Bloomberg & Schmelzer menar (2006, s 75f) att styrkan i tjänsteorienterad arkitektur 
ligger i de lösa kopplingar som tjänsteorienterad arkitektur bygger på. Det är dessa lösa 
kopplingar som gör systemen rörliga och lättanpassliga. Lösa kopplingar innebär att 
utbyte inom ett nätverk bygger på en uppsättning regler (standarder) som berörda parter 
är överens om. Överenskommelsen gör att varje tjänst och applikationer som använder 
tjänsten kan justeras i ett nätverk oberoende av övriga tjänster. En förutsättning för att 
förverkliga lösa kopplingar är att det finns ett Kontrakt (metadatauppsättning), i skriftlig 
form (Bloomberg & Schmelzer 2006, s 105). Det är på dessa grunder som Internet base-
ras och det är också det som gjort Internet så vida spritt, om exempelvis en webläsare 
går ner så innebär det inte att hela Internet slutar fungera. 

OASIS menar (2006, s 9) att lösa kopplingar är ett subjektivt begrepp som är svårt att 
mäta och tar därför inte upp lösa kopplingar i sin referensmodell.  

 

                                                                                                                                
18

Beskrivningar delvis hämtade från Westberg 2007b, vilka baseras på Hofman 2000, s 7-10 
19

 http://www.loc.gov/ead/ 
20

 Se mer om ISO 15489:1 i avsnitt 2.3 

HTML – Hypertext Markup Language; “märkordssystem för textdokument som skall 
presenteras på World Wide Web” (www.ne.se). 
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2.1.7 Standarder, Web Services och utbytesformat 
Det finns två typer av standarder; de jure standarder och de facto standarder. De jure 
standarder har tillkommit i förväg genom att organisationer diskuterat och kommit 
överens om hur det ska vara. De facto standarder skapas genom att de används kontinu-
erligt och att användningen sprids. Det finns också ”öppna” standarder21 vilket innebär 
att de inte ägs av ett specifikt företag och att det är fritt tillgängliga för vem som helst att 
använda utan restriktioner (Bloomberg & Schmelzer 2006, s 81, The Digital Preserva-
tion Testbed 2003b s 26). Standarder kan, som i fallet med Internet, bestå av hur man 
kommunicerar genom standardiserade sätt att sända, ta emot och visa text och bild. 
Bloomberg & Schmelzer (ibid) menar att standarder handlar just om att komma överens 
om någonting och att standarder i sin tur leder till tillförlitlighet och förutsägbarhet. 
Enligt Windley (2006) är det standarder som möjliggör tjänsteorienterad arkitektur. Det 
är upp till varje organisation att avgöra vilka standarder som ska användas, var de ska 
användas och när de ska användas.   

Web Services är standarder som gör att tjänster kan samverka (Bloomberg & Schmelzer 
2006, s 103, 170), dessa är gränssnitt till programvarufunktioner där det finns ett Kon-
trakt. Web Service kan också definieras som:  

“A Web service is a software system designed to support interoperable ma-
chine-to-machine interaction over a network It has an interface described in a 
machine-processable format” (World Wide Web Consortium, W3C,  
http://www.w3.org/TR/ws-arch/#whatis).  

I båda definitionerna avses att Web Services kan ses som ett lager/gränssnitt som ligger 
ovanpå programvaran som i grunden tillhandahåller funktioner och information. W3Cs 
definition ligger enligt min åsikt nära den beskrivning av tjänster som Bloomberg & 
Schmelzer använder (2006, s 101), se 2.1.2. Även Reed tycks blanda ihop tjänster och 
Web Services (se exempelvis 2008, s 10) men skiljer på Web Services och tjänsteorien-
terad arkitektur (2008, s 13). Web services likställs ofta med tjänsteorienterad arkitektur 
men är egentligen bara ett sätt att realisera en tjänsteorienterad arkitektur, om än det 
mest förekommande sättet (Höglund 2004, s 5, 8).  

XML är en kostnadsfri och mjukvaru/hårdvaruoberoende de jure standard (The Digital 
Preservation Testbed 2003b), framtagen av the World Wide Web Consortium. XML 
underlättar sökning och data/informationsutbyte mellan system. Till följd av detta har 
XML fått stor spridning och är en av utgångspunkterna för webtjänster (Wiktorin 2003, 
s 257, Sundqvist 2005, s 59). XML används för att tillföra data information om dess 
struktur och betydelse (The Digital Preservation Testbed 2002 s 9). Metadata är en inte-
grerad del av XML - ”Varje meddelande i XML bär med sig sin egen definition av data, 
som det mottagande systemet själv kan koda av och konvertera till sitt eget interna for-
mat” (Wiktorin 2003, s 257). Wiktorin menar dock (ibid) att datautbytet endast gäller 
hur data ska tolkas syntaktiskt, vilket inte innefattar betydelsen av data (semantik). 

För att förenkla kommunikation via meddelande kan parterna komma överens om någon 
form av standardmeddelande baserat på ett överenskommet utbytesformat. Med stan-
dardmeddelanden avses en definierad informationsmängd som utgör utdrag ur register 
som efterfrågas av många eller indata som frekvent ska lämnas till många. Inom eFör-
valtning kan det handla om att utväxla e-dokument som skall registreras och arkiveras 
såsom allmänna handlingar. (Statskontoret 2004 s 8, 15) Standardmeddelanden skall 
                                                                                                                                
21

 www.openstandards.se 
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vara enkla att förstå, återanvändbara och stabila22. Standardmeddelanden kan tas fram 
med XML-scheman (Statskontoret 2004 s 19), som i sin tur bör utformas utifrån en 
informationsmodell. Modellen skall definieras på en hög konceptuell nivå. För att utby-
te av data skall kunna ske via XML-baserade Standardmeddelanden krävs att den part 
”som erbjuder standardmeddelandet har beskrivit och tillgängliggjort XML-scheman för 
meddelandeformaten”. (E-nämnden 2005, s 7-10, 16 citat s 10)  

 

För att XML-scheman skall vara återanvändbara skall det bestämmas redan vid kon-
struktion av XML-scheman hur dessa skall dokumenteras. En separat dokumentation för 
beskrivning av standardmeddelandets innehåll, tillämpning, använda begrepp och ter-
mer och nyttjandevillkor kan också behövas. Om XML-scheman, som genomgår en 
transaktion, versionshanteras ökar sannolikheten för att spårbarhet skall kunna garante-
ras. (E-nämnden 2005, s 16, 19) 

2.1.8 SOA Governance 
SOA Governance innefattar styrning och ledning av en tjänsteorienterad arkitektur ge-
nom utveckling och tillämpning av policyer, procedurer och regler. En policy inom 
tjänsteorienterad arkitektur består enligt OASIS (2006, s 23) av tre delar; påståenden23, 
ägande och upprätthållande24. Ett sätt att skapa policyer är att utgå från standarder, detta 
kan göras genom att skapa ett ramverk – ”Interoperability Framework”. (Windley 2006)  

 
 

En kontrollerad styrning ger stadga och förutsägbarhet åt en tjänsteorienterad arkitektur 
och ger de som utvecklar ett sammanhang, till vilket de genom nämnda policyer och 
procedurer får riktlinjer att förhålla sig till. Styrande artefakter skall vara skriftliga, sök-
bara, versionshanterade, lätta att förstå och innehålla referensinformation. Tjänsteorien-
terad arkitektur innebär decentralisering, vilken förutsätter regler och disciplin, dessa 
regler leder till flexibilitet. Genom tillämpning av en viss standard kan användning av 
tjänster och utbyte av information hypotetiskt ske med alla som tillhandahåller en tjänst 
med samma standard som bas. (Windley 2006) Genom styrning kan organisationer säk-
ra att rätt tjänster utarbetas på rätt sätt. Utan styrning kan i värsta fall tjänster utvecklas 
isolerat, på olika sätt och på olika håll i organisationen. Det kan få till följd att tjänsterna 
inom en organisation inte kan samverka/kommunicera med varandra (stuprör). Med 
styrning av tjänsteorienterad arkitektur följer ägandet av verksamhetsdomäner (service 
domains). Det är ett sätt att bryta ”stuprören” genom interna överenskommelser gällan-
de nyttjande av varandras tjänster. Det vill säga finansiering och utarbetandet av tjänster 
                                                                                                                                
22

Framåtkompatibla – möjligheten att ta emot nya versioner utan uppgradering 
Bakåtkompatibla – möjligheten att fortsätta skicka gamla versioner när motparten uppgraderat 

23
 Hur tjänsten förverkligas 

24
 Säkrar att det som påstås i policyn stämmer överens med verkligheten 

Interoperability Framework (IF); “An IF is a special policy that lists the standards 
that your organization will use, points to reference information, and indicates status 
of the choice” (Windley 2006)  

XML-scheman; “XML Schemas express shared vocabularies and allow machines to 
carry out rules made by people. They provide a means for defining the structure, 
content and semantics of XML documents in more detail.” 
(http://www.w3.org/XML/Schema)   
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i enlighet med framtagna policyer och procedurer sker inom respektive verksamhetsdo-
män men internt inom organisationen sker tjänsteutbyte enligt en överenskommelse, 
likartad det Kontrakt som upprättas med externa användare. (Bloomberg & Schmelzer 
2006, s 154f)  

 
Tjänsteorienterad arkitektur i sig hanterar inte alla begrepp relaterade till verksamhets-
domäner och däri förekommande transaktioner, dessa hanteras troligen genom tjänste-
beskrivningar och tjänsternas gränssnitt. Tjänsteorienterad arkitektur uppmärksammar 
det faktum att domängränser är något som behöver övervägas vid byggandet av en arki-
tektur och utveckling av system (OASIS 2006, s 10).  

Policyer, procedurer och regler kan i den bästa av världar omvandlas till metadata som 
kan tolkas av tjänsterna och därigenom användas för att automatiskt tvinga fram en ef-
terlevnad av reglerna. Med andra ord, styrningen är inkorporerade i tjänsterna. (Bloom-
berg & Schmelzer 2006, s 205). 

2.2 Processer 
En väldefinierad process har en början och ett slut, däremellan finns ett aktivitetsflöde 
som omvandlar en organisations resurser till ett för organisationens kunder värdeska-
pande resultat. En process upprepas i tiden. (Bergman & Klefsjö 2001, s 416). En pro-
cess ingår ofta i ett nätverk bestående av flera processer. Processerna kan också ses som 
”det system som ska förverkliga affärs- eller verksamhetsidén” (Ljungberg & Larsson 
2001, s 191). Det finns tre typer av processer huvudprocess25, stödprocess och lednings-
process. Huvudprocessen genomsyrar hela organisationen och är kritisk för verksamhe-
ten, via huvudprocessen förverkligas affärsidén. Stödprocesser skall stödja huvudpro-
cessen, den är i sig själv inte kritisk för verksamheten. Syftet med ledningsprocesser är 
att styra och koordinera verksamheten. Arkivering kan vara både en huvudprocess och 
en stödprocess beroende på vilket verksamhet som bedrivs. På ett landsarkiv är arkive-
ring sannolikt en huvudprocess medan det inom en myndighet26 är en stödprocess. Om-
fattande och komplexa processer delas ibland in i delprocesser (Bergman & Klefsjö 
2001, s 40, Ljungberg & Larsson 2001, s 145, 185). Oavsett vilken typ av process det 
handlar om så använder processen information för att utföra aktiviteter och därmed 
uppnå mål och resultat, information är en form av resurs (Bloomberg & Schmelzer 
2006, s 61). 

Ett sätt att införa en tjänsteorienterad arkitektur är att plocka isär beståndsdelarna i en 
process och beskriva processen på en nivå som kan tolkas av ett system, Bloomberg & 
Schmelzer kallar (2006, s 177) detta  process decomposition. Det vill säga dela upp 
processen i delprocesser. 

2.2.1 Tjänsteorienterade processer 
Bloomberg & Schmelzer föreslår (2006, s 110) att tjänsterna kan användas för att sepa-
rera processen från de underliggande systemen. I systemen realiseras aktiviteterna i 

                                                                                                                                
25

Ibland även kallad kärnprocess eller operativ process 
26

 Undantaget Riksarkivet 

Service domains; “Managed sets of Services sharing some common business context. 
In many cases these sets of Services are business Services, such as customer infor-
mation, order processing, or product analysis” (Bloomberg & Scmelzer 2006, s 155) 
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processen då utifrån tjänsterna. Därmed behöver en förändring i processen inte påverka 
de underliggande systemen och dess funktioner. Bloomberg & Schmelzer talar om 
(2006, s 112) tjänsteorienterade processer och beskriver dessa som ”metadata that we 
publish and make accessible as if they were Services – because such processes are Ser-
vices”. I den ultimata rörliga tjänsteorienterade världen skulle det innebära “We’re 
composing processes out of Services and then exposing those processes as Services so 
other processes can consume them”27 (2006, s 116). För att detta skall vara möjligt mås-
te man enligt min uppfattning befinna sig på delprocessnivå, att skapa en tjänst baserat 
på en huvudprocess lär knappast främja flexibilitet. 

Enligt en artikel i nätupplagan av Computer Sweden28 menar analytiker att värdet av 
tjänsteorienterade processer kan förverkligas när processerna kan känna av och svara på 
frågor som uppstår i en verksamhet. 

2.2.2 Metaprocesser 
Vid hantering av processer, tjänsteorienterade processer i synnerhet, är det viktigt att 
skilja på verksamhetsprocesser, sammansatta av tjänster, och metaprocesser. En meta-
process är en process för att hantera processer (Bloomberg & Schmelzer 2006, s 237).  

2.2.3 Arbetsprocess för dokument/arkivhantering 
När det gäller processer specifika för arkivvetenskapen har man bland annat i Australien 
tagit ett initiativ – ”workprocess analysis for recordkeeping” – som blivit australiensk 
standard (AS 5090). Den innefattar fem aktiviteter för att få fram en arbetsprocessanalys 
vars syfte bland annat är att identifiera dokumenthantering/arkivhanteringskrav vid ut-
veckling och design av informationssystem. De fem stegen är: 1) identifiera aktivitets-
flödet 2) identifiera och analysera variation i processen 3) fastställa regler för i proces-
sen ingående aktiviteter 4) identifiera kopplingar till andra system 5) validering av ar-
betsflödet29.  

Sahlén menar (Sundqvist 2005, s 11) att dokumenthanteringen utgör en egen process. 
Samtidigt förekommer det dokument i varje process och dokumenttyperna inom varje 
process skall kartläggas (2005, s 43). Det finns alltså en dokumenthanteringsprocess, i 
sin egen rätt, som följer på de processer där dokumenten uppstår. 

2.3 Arkivteoretiska & arkivhanteringsmässiga krav 
Centralt inom arkivteori är proveniensprincipen. Proveniensprincipen innefattar sam-
bandet som handlingarna i ett arkiv har, vilket i sin tur är kopplat till arkivinformatio-
nens ursprung, Proveniens. Principen består av två delar; den yttre principen som rör 
arkivbeståndens integritet30 och den inre principen som rör arkivinformationens ur-
sprungliga ordning31. (Mäkinen et al 2003, s 173, Bearman 1994, s 147).   

                                                                                                                                
27

 Se exempelvis det holländska projektet som beskrivs i avsnitt 3.2.1 
28

 2008-04-03, http://computersweden.idg.se/2.2683/1.44871 
29 http://www.archives.gov/records-mgmt/policy/bpa-benchmarking-2-1.html 
30

 Arkivet skall hållas samman som en enhet, varken blandas med andra arkiv eller delas upp (Mäkinen et al 
2003, s 173, Bearman 1994, s 147) 

31
 Det ska gå att härleda handlingarna till dess arkivbildare och det sammanhang i vilket handlingen har upp-
stått, ursprunglig funktion, syfte och inbördes sammanhang skall bevaras (ibid) 
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Arkivinformation utmärks av dess bevisvärde, informationsvärde, innehåll, struktur, 
kontext och koppling till det processuella sammanhanget (transaktion). Kraven i ISO 
15489:1 enligt Wallin (2006) och McKemmish et al (2005, kap 5) som ställs på arkivin-
formation är att den över tiden skall vara autentisk, tillförlitlig, behållit sin integritet och 
den skall vara användbar. Med autencitet syftas på att arkivinformationen är vad den 
utger sig för att vara, att dess upphovsman är oförändrad och att den skapats vid den 
tidpunkt som uppges. Tillförlitlighet innebär att innehållet är komplett och korrekt. För 
att ha bevarat sin integritet skall arkivinformationen vara fullständig och oförändrad 
(ICA 2005, s 11f). Med användbarhet menas att man skall eftersträva att dokumenten 
kan återsökas, visas och tolkas (Wallin 2006, McKemmish et al, 2005,  
s 105-110). En viktig del av användbarheten är utseendet/presentationen. Enligt The 
Digital Preservation Testbed (2003b s 15) är utseendet en av de svåraste delarna att be-
vara ”appearance is one of the most difficult characteristics to retain in preserved re-
cords”. Även den elektroniska filens beteende med vilket ”the interactive characteristics 
of a record” åsyftas är svår att bevara (The Digital Preservation Testbed 2003b s 10). 
Det är också viktigt att ta hänsyn till spårbarheten, vilket i sig inte är ett krav på arkivin-
formationen men väl på systemen som skall hantera informationen32. Acland menar en-
ligt McKemmish (2002, s 343) att centralt inom arkivvetenskapen är bevisvärdet. Det är 
det dokumentära uttrycken snarare än informationsdelarna i ett informationsflöde som 
är viktigt ur ett arkivhänseende. För att ha ett legitimt bevisvärde måste kraven på au-
tencitet, tillförlitlighet, integritet och användbarhet vara uppfyllda. Arkivverksamheten 
skall bevara och vid behov gallra arkivinformation på ett sådant sätt att kraven ovan 
uppfylls.  

Som nämnts i avsnitt 1.2 så är transaktionen avgörande för huruvida information är ar-
kivinformation eller ej. När ett meddelande skickas i en tjänst inom en tjänsteorienterad 
arkitektur uppstår en transaktion, meddelandet blir därmed arkivinformation. Hur länge 
den arkivinformationen ska sparas beror dock på transaktionens art. 

2.3.1 Elektronisk arkivinformation och XML 
Vid bevarande, ur ett arkivperspektiv, bör format som väljs för elektronisk arkivinfor-
mation enligt ICA (2005, s 54): 

- ha förmågan att representera information och relationer i den ursprungliga arkiv-
informationen som bedöms som betydelsefull 

- vara definierad och tillgänglig som en standard på internationell, nationell eller 
offentlig nivå 

- bevisat långlivad och spridd användning 

- direkt användbar vid åtkomst eller möjlig att omvandla till användbara format 

- oberoende av specifik mjukvara och/eller hårdvara   

- formatet skall gå att automatiskt konvertera från original till bevarandeformat 
innefattade automatisk upptäck och rapportering vid fel, när och om dessa upp-
står vid konverteringen 

- (valfritt) formatet skall gå att automatiskt konvertera från bevarandeformat till 
formatet som används i de ursprungliga eller nuvarande system där arkivinfor-
mation skapas 

                                                                                                                                
32

 Delar i detta stycke är hämtad från Westberg 2007a 
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Den kontextuella informationen är betydelsefull för att länka information till de aktivite-
ter och processer vari informationen har uppstått. Metadata är en kritisk del av den kon-
textuella informationen (ICA 2005, s 13). Genom den kontextuella informationen kan 
arkivinformationens autencitet, tillförlitlighet, integritet och användbarhet säkras (ICA 
2005, s 11f). XMLs egenskaper är lämpliga för att specificera metadata (ICA 2005, s 
26) och kan därmed också bidra till bevarandet av den kontextuella informationen. En-
ligt The Digital Preservation Testbed (2002 s 26) kan dock autencitet och integritet inte 
garanteras med XML eller något annat format. Utöver kontexten och de ovan nämnda 
egenskaperna är enligt, The Digital Preservation Testbed (2003b s 29), innehåll, struk-
tur, utseende och beteende (funktion) viktig vid hanteringen av digital arkivinformation, 
dessa egenskaper kan bevaras med XML33. Som beskrivits i avsnitt 2.1.7 uppfyller XML 
flera av punkterna ovan såsom mjukvaru- och/eller hårdvaruoberoende, definierad och 
tillgänglig som standard och direkt användbar eller möjlig att omvandla till användbara 
format. 

                                                                                                                                
33

 Detta avsnitt är hämtat från Westberg 2007b, dock inte i sin helhet 
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3 Undersökning och analys 
Undersökningen baseras huvudsakligen på litteraturstudier. OASIS referensmodell och 
Bloombergs & Schmelzers bok är de två verk jag studerat och jämfört mest utförligt i 
avseendet tjänsteorienterad arkitektur. Den största skillnaden är att i OASIS ligger fokus 
på begreppen synlighet, interaktion och effekt medan Bloomberg & Schmelzer mer 
ingående beskriver de delar som måste finnas för att en tjänsteorienterad arkitektur skall 
vara genomförbar. OASIS beskriver utförligare hur tjänsterna skall lokaliseras, vad som 
krävs för att ett utbyte skall kunna ske baserat bland annat på informationsmodell och 
informationsstruktur samt vilken effekt användningen av tjänsterna får. Det förekommer 
också olika uppfattningar om vad ett kontrakt respektive en tjänstebeskrivning innehål-
ler. Bloomberg & Schmelzer placerar till exempel beskrivning av funktionerna i kon-
traktet medan OASIS placerar dem i tjänstebeskrivningen. OASIS befinner sig enligt 
min uppfattning på en högre konceptuell nivå än Bloomberg & Schmelzer som är mer 
praktiskt inriktad och i hög grad riktar sig till icke-tekniker. 

3.1 Tjänsteorienterad arkitektur och arkivteoretiska krav 
Implementering av tjänsteorienterad arkitektur kan leda till riskreducering genom ex-
empelvis bättre kontroll på verksamhetsprocesserna, genomförandet av policyer och 
spårbarhet för den information som flödar i arkitekturen (Bloomberg & Schmelzer 
2006, s 194). För att garantera spårbarhet måste meddelanden loggas tillsammans med 
de transaktioner de leder till, det kan innebära ”att du ibland måste sända samma med-
delande mer än en gång samtidigt som du tar emot dem på ett sådant sätt att resultatet 
blir detsamma oavsett hur många gånger det kommer fram” (Sundblad 2004, s 7).  

I samband med en tjänsteorienterad arkitektur uppkommer ett “nytt” arkivförtecknings-
behov. Det krävs registrering och förvaring för att hålla reda på de tjänster som tillhan-
dahålls där bevarande över tiden kan säkras. ”There must be a registry or repository that 
serves as clearinghouse for available Services.” (Bloomberg & Schmelzer 2006, s 232). 
Även för policyer och strategier som behövs för att styra en tjänsteorienterad arkitektur 
krävs registrering och kontroll  
 

”Registries are the primary tool organizations use for managing and communi-
cating governance artefacts..//..A registry provides a central reference or "sys-
tem of record" for services..//..a control point for governing service availability, 
versioning, and compliance with internal and external requirements” (Windley 
2006). 

 
Viktigt att komma ihåg är ”saving databases does not preserve evidence, only informa-
tion”. Bevisvärdet ligger i samverkan mellan struktur, kontext och transaktionen. Infor-
mationens bevisvärde är beroende av hur arkivinformationens hanteras. (Bearman 1994, 
s 285f) 
 
För att bedöma de arkivteoretiska kravens relevans i en tjänsteorienterad arkitektur 
kommer varje del av den tjänsteorienterade arkitekturen, som beskrivits i avsnitt 2, att 
ställas mot de arkivteoretiska kraven; proveniensprincipen, autenticitet, tillförlitlighet, 
integritet, användbarhet och spårbarhet. Fastställande om vad som är arkivinformation 
säger i sig inte något om hur länge informationen ska bevaras. För detta måste en värde-
ring göras.  
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Synlighet, interaktion och effekt 
Synligheten i sig är svår att ställa arkivteoretiska krav på, däremot är de beskrivningar 
som skall åstadkomma synligheten att betrakta som arkivinformation och därmed skall 
proveniensprincipen och de arkivteoretiska kraven iakttas för beskrivningarna. 

Inom begreppet interaktion utbyts meddelanden, verkställande sker (data tolkas), be-
slutspunkter identifieras. En interaktion är en handling som utgår från en tjänstebeskriv-
nings som i sin tur baseras på en informationsmodell och en beteendemodell. Medde-
landen, beslut som fattas, tjänstebeskrivningar och informationsmodellen är samtliga 
arkivinformation där informationsmodellen är av särskild vikt då det är där metadata till 
tjänsterna definieras. Aktiviteterna i beteendemodellen bildar tillsammans med format 
och metadata arkivinformation i den digitala miljön. 

Den verkliga effekten är summan av de ackumulerade handlingarna och kan i vissa fall 
utgöra ett delat tillstånd där tillhandahållaren och användaren av tjänsten delar informa-
tion. De kan också utgöra ett enskilt tillstånd där endast en part har tillgång till en viss 
information. Oavsett om det handlar om ett delat eller ett enskilt tillstånd så är den verk-
liga effekten resultatet av interaktion och därmed i allra högst grad arkivinformation. I 
det senare fallet (enskilt tillstånd) rör det arkivinformation som är oberoende av den 
tjänsteorienterade arkitekturen. 

Tjänster och Tjänsteorientering 
Inom tjänsteorienterad arkitektur är Kontraktet kanske den viktigaste arkivinformatio-
nen tillsammans med meddelanden som genomgår en transaktion. Kontraktet innehåller 
metadata som är viktigt för den tjänsteorienterade arkitekturen skall fungera och meta-
data som är viktigt för att det långsiktiga bevarandet av arkivinformation skall möjliggö-
ras. Detsamma gäller för OASIS motsvarighet – tjänstebeskrivningen. 

Gränssnitt, Kontrakt/tjänstebeskrivning och meddelanden är alla arkivinformation och 
bildar tillsammans en tjänst (se avsnitt 2.1.2). Bedömningen om de arkivteoretiska kra-
ven uppfylls bör enligt min uppfattning i första hand göras för respektive beståndsdel 
och i andra hand för tjänsten som helhet. 

Med Sundblads tjänsteindelning (se avsnitt 2.1.2) torde entitetstjänsterna vara mest re-
levanta för de arkivteoretiska resonemangen då det är i entitetstjänsterna som informa-
tionsförsörjning och informationssäkerhet hanteras. De är också entitetstjänsterna som 
är mest stabila vilket ytterligare talar för att det är inom dessa man i första hand bör 
säkerställa att de arkivteoretiska kraven uppfylls. För användbarheten är också presenta-
tionstjänsterna viktiga. 

The concept of abstraction 
En viktig del av användbarheten är utseendet/presentation, det vill säga gränssnittet. 
Med gränssnitt syftas här på de tekniska gränssnitten, eller presentationslagret (se figur 
2.1), inte de grafiska gränssnitten. Presentationslagret är också en av de svåraste sakerna 
att bevara. The concept of abstraction berör gränssnitten/presentationslagret och därmed 
användbarheten. Gränssnitten i sig är dock inte arkivinformation utan kan snarare be-
traktas som förmedlaren av information, oavsett om det är arkivinformation eller ej. 
Kraven på autencitet, tillförlitlighet, integritet och spårbarhet torde därmed inte påver-
kas av vilken abstraktionsnivå det handlar om. Även när det gäller proveniensprincipen 
ligger kravet utanför gränssnittet.  
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Verksamhetsarkitektur 
Verksamhetsarkitektur är i sig ett koncept/en modell, abstraktionsnivån är hög och om-
fattar hela verksamheten. Att säkerställa arkivteoretiska krav på den nivån är enligt min 
uppfattning omöjligt i praktiken. En handling som illustrerar verksamhetsarkitekturen 
kan i sig vara arkivinformation men då rör den inte den tjänsteorienterade arkitekturen. 

Metadata 
Metadata skall vara ett stöd för bevarande över tiden och bildar tillsammans med aktivi-
teter och format arkivinformation i en digital miljö. Metadata i sig är arkivinformation 
liksom det är en del av arkivinformationen som utgörs av Kontrakt, tjänstebeskrivning 
och informationsmodell. 

Genom användandet av etablerade metadatastandarder och metadatamodeller kan vissa 
av de arkivteoretiska kraven uppfyllas. Dublin Core verkar för en fortsätt användbarhet 
vilket innefattar återsöka, visa och tolka information. Andra projekt som till exempel 
UBC34 har sitt fokus på hur autencitet och tillförlitlighet skall garanteras. 

Lösa kopplingar 
Lösa kopplingar är av mer teknisk karaktär för den tjänsteorienterade arkitekturen och 
har mindre betydelse ur ett arkiv- och informationsvetenskapligt perspektiv.  

Standarder, Web Services och utbytesformat 
Standarder är viktiga för de arkivteoretiska kravens verkställighet och de leder till till-
förlitlighet. Standarderna i sig är inte arkivinformation hos den organisation som infört 
en tjänsteorienterad arkitektur utan hos den organisation eller samverkan av organisa-
tioner som tagit fram standarden.  

Web Services som standard betraktat faller under samma krav som övriga standarder. 
Web Services är ett sätt att realisera tjänster och skiljer sig inte konceptuellt från tjänster 
realiserade på andra sätt. Vad avser de arkivteoretiska kraven gäller samma som ovan 
beskrivits även för tjänster realiserade via Web Services. 

Även XML som standard betraktat faller under samma krav som övriga standarder. 
Vidare är XML i sig inget metadata, utan en bärare av metadata. Metadatahanteringen 
underlättas av XML vilket är nog så viktigt ur ett arkiv- och informationsvetenskapligt 
perspektiv. Standardmeddelanden baserade på XML-scheman och XML-scheman i sig 
är däremot att betrakta som arkivinformation så snart det genomgått någon form av 
transaktion. 

SOA Governance 
Styrning är ett sätt att arbeta. Däremot är de verktyg som används för styrning såsom 
regler, procedurer och policyer arkivinformation och därmed föremål för de krav som 
diskuteras i denna uppsats, spårbarheten icke att förglömma.  

Om tjänsterna kopplas till en verksamhetsdomän, se avsnitt 2.1.8, bör man beakta pro-
veniensprincipen. För en organisation/arkivbildare som har flera verksamhetsdomäner 
kommer enligt min uppfattning det sammanhang i vilket handlingen har uppstått, ur-
sprunglig funktion, syfte och inbördes sammanhang35 att påverkas. 

                                                                                                                                
34

 University of British Columbia, Kanada 
35

 Den inre principen 
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3.2 Tjänsteorienterad arkitektur och elektroniska arkiv 
Det finns ett samband mellan elektroniska arkiv och tjänstorienterad arkitektur. Elektro-
niska arkiv är en del av verksamhetsarkitekturen och en etablerad verksamhetsarkitektur 
är en av förutsättningarna för att lyckas med en tjänsteorienterad arkitektur. 

Tjänsteorienterad arkitektur och arkivvetenskapliga krav har i viss mån samma utgångs-
punkt, i båda fallen är det viktigt att utgå från verksamheten och dess processer och i 
båda fallen finns det fördelar med att ta ett verksamhetsövergripande helhetsgrepp. Det 
finns dock motsägelser; tjänsteorienterad arkitektur strävar efter rörlighet medan arkiv-
hanteringen gynnas av stabilitet. Reed (2008, s 7) talar en del om motsättningarna där 
enkelhet ställs mot komplexitet, snabbhet mot innehållsrikedom, flexibilitet inför fram-
tiden utan att förlora värdefull data som samlats in tidigare etcetera. 

Enligt Reed (2008, s 14-19) finns det fyra områden inom tjänsteorienterad arkitektur där 
arkivhantering bör ingå: 

− Tjänster som dokumentcentrad teknik 
Har att göra med att tjänster samverkar via meddelanden och att meddelande är 
dokument som genomgår en transaktion och därmed blir arkivinformation samt 
värdering av dessa, se bland annat avsnitt 1.2 och 2.1.2 

− Införliva tjänster med arkiv- och dokumenthantering för att ordna och beskriva 
(orchestration) verksamhetsprocesser 
Handlar om att införliva arkiv- och dokumenthanteringsprocesserna i verksam-
hetsprocesserna och att vissa i verksamhetsprocesserna ingående tjänster kan 
vara att fånga arkivinformation. Här har The National Archives and Records 
Administration i USA (NARA), enligt Reed (2008, s 15), arbetad en del för att 
definiera arkivinformationstjänster36. Arkivinformationstjänsterna som identifie-
rats är 1) Fånga arkivinformation 2) Provenienshantering 3) Kategorisering  
4) Autencitetshantering 5) Akthantering 6) Disponering 7) Referenshantering. 
Med Records Continuum-modellen i åtanke torde följande enligt Reed (2008,  
s 16) justeras/kompletteras, i samtliga fall med hantering av metadata i åtanke; 
tjänst 1 & 2 slås ihop, en tjänst för att koppla ihop arkivinformation som ingår i 
samma verksamhetsprocess, återsökningstjänster, tillgänglighetstjänst med där-
till hörande behörighetsstrukturer, tolkning av arkivinformation och/eller meta-
data samt tjänster för bevarande, migrering etcetera 
 

 
 

− (Framtid) Leverera kompletta arkiv-och dokumenthanteringsfunktioner som en 
serie tjänster 
Är kopplat till att hantera arkiv- och dokumenthanteringsfunktioner som tjänster 
i sin egen rätt, inte bara som en integrerad del av verksamheten. Metadatastan-
darder är en del av detta men mycket återstår innan det är realiserbart   

− Användning av specifika Web Services för provisoriska strategier 
Exempel på en sådan interimslösning är konvertering av metadata i XML-
schema 

                                                                                                                                
36

 Baserade på ett livscykelperspektiv 

Orchestration; “The description of the sequence of activities that make up a business 
process is called an orchestration” (Reed 2008, not 5 s 19) 
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Reeds sammanfattning av situationen (2008, s 19) är att tekniken finns tillgänglig men 
integration, Governance och affärstänkandet, idag, är inte redo för att ta in de möjlighe-
ter som finns inom området tjänsteorienterad arkitektur kopplat till arkiv- och doku-
menthantering. 

3.2.1 OAIS-modellen 
OAIS37 är en modell som blivit standard (ISO 14721:2002), den är framtagen av den 
amerikanska rymdstyrelsen NASA och tar upp terminologi och koncept relevanta för 
digital arkivering (Statskontoret 2003, s 11). Modellen visar ett arkivs beståndsdelar och 
uppbyggnad. Den kan bland annat användas som vägledning till vilka övergripande 
funktioner och processer ett digitalt arkiv kräver för att åstadkomma en systemförvalt-
ning som fungerar med arkiveringsprocessen. För integrering av arkiveringsprocessen i 
systemförvaltningsmodeller och för att strukturera och avgränsa kraven som ställs på ett 
digitalt arkiv38 (Sundqvist 2005, s 88f, 103). Enligt OAIS måste följande funktioner rea-
liseras i ett digitalt arkiv; arkivleverans, dataadministration, arkivförvaring, tillgänglig-
görande, administration och bevarandeplanering. I modellen kan en klar gräns mellan 
arkivbildare, användare och administrationen av det digitala arkivet påvisas (The Digital 
Preservation Testbed 2003a, s 92).  

 
Figur 3.1 Förenklad bild av OAIS-modellen enligt Jonkers et al (2007 s 5, del av figur 4) 

 

Det holländska projekt som nämns i avsnitt 1.6.2 utgår från OAIS-modellen och Re-
cords Continuum-modellen i realiseringen av ett digitalt arkiv i en tjänsteorienterad 
arkitektur. Långtidsbevarande av digital arkivinformation är en verksamhetsövergripan-
de fråga och kan verkställas med stöd av tjänsteorienterad arkitektur. Det är också vad 
projektet går ut på där ”the city of Rotterdam” är arkivbildare. Verksamhetsarkitekturen 
i lösningen innefattar hur arkivprocessen stöds av applikationer där arkivprocessen mot-
svarar verksamhetsnivån och applikationerna systemnivån.  Funktionerna i applikatio-
nerna exponeras som tjänster som används i arkivprocessen. Arkivprocessen har tre 
roller; arkivskapare-, arkivadministratör- och arkivanvändare. Administratören ska blan-
da annat lagra, gallra och migrera. Huvuddelarna i det digitala arkivet, E-depot, har 
identifierats med stöd av OAIS-modellen, se figur 3.1 ovan. En del av ”Ingest” rör regi-
strering, det är inom den aktiviteten som arkivinformationen tilldelas metadata. ”Archi-
val storage” innefattar bland annat metadataadministration, såsom ajourhållning och 
indexering, och val av bevarandestrategi för att garantera den långsiktiga tillgänglighe-
                                                                                                                                
37

 Open Archival Information System (Statskontoret 2003, s 10) 
38

 De användningsområden som tagits upp här är de som anses relevanta för uppsatsens vidkommande 
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ten. Av vikt vid införande av ett koncept som detta är ett gemensamt språk och termino-
logi som används av samtliga berörda parter. (Jonkers et al 2007 s 1ff, 4ff, 8)  

Tjänsterna som används i arkivprocessen erbjuds från de olika komponenterna i  
E-depot, se figur 3.2, i figuren framgår det också vilka tjänster de olika rollerna använ-
der. Varje tjänst är oberoende av övriga tjänster och kan även förverkligas av en obero-
ende komponent eller tredje part. Tjänsterna som tillhandahålls via E-depot kan också 
erbjudas som Web Services. (Jonkers et al 2007, s 6f) 

 
Figur 3.2 Realisering av tjänster från E-depot (Jonkers et al 2007, s 6) 

 

I den här beskrivna tjänstorienteringen betraktas dokumenthanteringssystem eller pro-
cesspecifika applikationer som tjänster, vilka ger tillgång till dokument och data som 
hanteras av avdelningar utanför arkivet. (Jonkers et al ibid) 

3.3 Skatteverket – nedslag i verkligheten 
En kortare intervju/samtal har genomförts med Skatteverket där syftet var att få över-
skådlig information om hur deras tjänsteorienterade arkitektur är kopplat till eArkivet 
(digitalt arkiv), få synpunkter på vissa resultat/slutsatser jag kommit fram till och att 
”göra ett nedslag i verkligheten”. Under den tid som fanns till förfogande diskuterades 
Skatteverkets lösning på en översiktlig nivå, deltog gjorde förutom jag själv Skattever-
kets (och Kronofogdemyndighetens) chefsarkitekt och en IT-arkivarie från Skatteverket.  

Skatteverket är en myndighet som har kommit långt med både tjänsteorientering och 
eArkiv. Tjänster har man arbetat med sedan mitten av 1990-talet och trots att utgångs-
punkten har varit ett tekniskt perspektiv har man idag en infrastruktur som garanterar att 
autencitet, tillförlitlighet, integritet, användbarhet och spårbarhet för den information 
som ligger i systemen. Tyvärr hann vi under vårt möte inte komma in på hur de garante-
rar att detta består ur ett långsiktigt perspektiv39. Vad man har är förtroendekedjor där 
behörigheter säkras och loggas, vilket gör att informationen i databaserna behålls intakt. 
                                                                                                                                
39

 Med långsiktigt perspektiv menas längre än 10 år 
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Bearman (1994, s 285f) menar som tidigare nämnts att ”saving databases does not pre-
serve evidence, only information” och att det är samverkan mellan struktur, kontext och 
transaktion som säkrar bevisvärdet. Det finns en samverkan mellan information som 
passerar i tjänsterna och kontexten som säkras genom metadata i eArkivet. I eArkivet 
lagras arkivinformation tillsammans med metadata om informationens flöde, strukturer, 
kontext och yttre och inre proveniens. I infrastrukturen har regler satts för när en trans-
aktion uppstår, i flödet finns en förutbestämd punkt, när den passeras uppstår en trans-
aktionen. Utgångspunkten för eArkivet har varit OAIS-modellen, se figur 3.1, och ett 
regelverk innehållande bland annat styrdokument (lagtolkningar) och mallar. 

eArkivet på Skatteverket är inte ett IT-stöd utan ett verksamhetsområde som syftar till 
att understödja och förbättra tillgången till digital lagrad information – långsiktigt. På en 
översiktlig nivå ser koppling mellan tjänster och eArkivet ut som i figur 3.3. En använ-
dare loggar in på en tjänst och genomgår då en behörighetskontroll, via verksamhetssy-
stemet kommunicerar användaren med handlingslagret, som är en tillfällig lagringsplats. 
Handlingarna som utväxlas ingår i ett av användaren och Skatteverket delat tillstånd och 
även om dessa utgör arkivinformation stannar de i handlingslagret till dess en verklig 
effekt har uppstått, det vill säga summan av de ackumulerade handlingarna, dessa bildar 
tillsammans en akt som bevaras i eArkivet.  

Skillnaden mellan Handlingslagret (HL) och Långtidsarkivet (LA) är att handlingslagret 
lagrar handlingar i öppna ärenden, ansvaret för att handlingarna hanteras enligt gällande 
regelverk ligger ute i verksamheten. I Långtidsarkivet hanteras handlingar i avslutade 
ärenden, ansvaret för att gällande regelverk följs ligger hos eArkivet. All arkivvård sker 
i långtidsarkivet (introduktion_kort.ppt 2008). 

 

 
Figur 3.3 Översiktlig bild över Skatteverket tjänsteorientering och eArkiv enligt möte med Skatteverket 2008-05-08 
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Tjänster erbjuds både internt och externt. Via det tillfälliga ”Handlingslagret”, se figur 
3.3, erbjuds internt hjälp till laguppfyllnad av allmänna handlingar (regelverkstjänster) 
och tjänster såsom Lagra, Återsöka, Beställa, Rensa/Gallra för digitalt lagrad arkivin-
formation. I regelverkstjänsterna ingår, utöver laguppfyllnad av allmänna handlingar, 
gallringsutredningar, analysera behov av sökningar och sammanställningar och analyse-
ra begränsningar för sökningar/sammanställningar (introduktion_kort.ppt). Gallringsut-
redningstjänster innefattar bland annat att identifiera och värdera dokument/information 
som skapas ute i verksamheten. För att detta skall vara möjligt finns en överenskommel-
se med eArkivförvaltningen (tillhandahållaren) och den till tjänsten anslutande parten 
(användaren), liknande det sätt som beskrivs i avsnitt 2.1.2 ovan. Dokumentenheten 
erbjuder dessutom anslutningsutredningar som blir underlag för hur verksamheter tek-
niskt skall ansluta sig till handlingslagret och/eller långstidsarkivet. Syftet är att åstad-
komma en bra arkivvård och god användbarhet där förteckningsarbete och identifiering 
av metadata är en del av tjänsten anslutningsutredning. Externt förekommer bland annat 
tjänster inom taxering, se figur 3.4. Totalkostnader och kostnadsfördelning inom olika 
områden och tjänsteområden är uppföljningsbara, där exempelvis kostnaden för tjänster 
och andra resurser rörande inkomstdeklarationen är en del av kostnaden för deklaratio-
ner som helhet. 

Arbete med att hantera digitala signaturer inom eArkivet pågår och beräknas gå i skarp 
drift 2010/2011 (introduktion_kort.ppt 2008). 

 
 
Figur 3.4 Tjänster som erbjuds via Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se 2008-05-09) 

 

Inom Skattverket betraktas Skatteverket som en arkivbildare och Kronofogdemyndighe-
ten som en arkivbildare. Det är möjligt att på domännivå40 erhålla spårbarhet via meta-
data. Arkivstrukturen, se figur 3.5, finns som en del av kontexten på domännivå. Den 
inre proveniensen kan alltså kopplas till verksamhetsdomän.  
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Figur 3.5 Arkivstruktur på Skatteverket (Introduktion_kort.ppt 2008 från Skatteverket) 

 

Skatteverket som exempel på hur det ser ut i verkligheten är uppenbarligen mycket mer 
komplex än vad som går att få fram på ett kort möte och mer än vad som framgår av 
detta avsnitt. Det finns flera intressanta frågeställningar som till exempel mer detaljer 
om hur bevisvärdet säkras, hur det långsiktiga bevarandet säkras, hur de arkivteoretiska 
kraven uppfylls och vad en överenskommelse/Kontrakt innehåller. En mer omfattande 
fallstudie skulle säkerligen ge en del svar på ”hur”-frågor. Inom ramen för denna upp-
sats har huvudsakligen utrymme för att konstatera ”att” till exempel de arkivteoretiska 
kraven är uppfyllda funnits. 

Informationen i detta avsnitt baseras på vad som kommit fram under den genomförda 
intervjun/samtalet, på e-postkorrenspondens med Skatteverkets chefsarkitekt och IT-
arkivarie samt på vad som står i ”introduktion_kort.ppt” (2008). 
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4 Resultat och slutsatser 
En förutsättning för att en tjänsteorienterad arkitektur ska fungera är att processerna för 
de i arkitekturen ingående tjänsterna är kartlagda, oavsett om kartläggningen sker från 
start eller om det sker genom process decomposition. Kartläggning av processer kan 
vara avgörande för hur framgångsrik implementeringen kommer att bli. Det är viktigt 
att komma ihåg att när det gäller den tjänsteorienterade arkitekturen så handlar det om 
en hög detaljeringsgrad ner till funktionsnivå. Ur ett arkivteoretiskt perspektiv är det 
däremot vikigt att lägga sig på en hög abstraktionsnivå för de processer som skall ingå i 
klassificeringsstrukturen. Detta för att sannolikheten att processerna är stabila är högre 
med en hög abstraktionsnivå och därmed underlättas sökbarhet av arkivinformation över 
tiden. Motsättningen ligger i att i en tjänsteorienterad arkitektur är det en fördel om pro-
cesserna kan förändras om kraven förändras, det vill säga rörlighet eftersträvas. För det 
arkivteoretiska perspektivets del är det en fördel om processerna är stabila, med det inte 
sagt att det skall vara statiska. I båda fallen handlar det dock om att separera processerna 
från tekniken och koppla dem till verksamheten.  

Samtidigt som processer enligt min uppfattning behöver kartläggas för att hitta och im-
plementera rätt tjänster på rätt sätt så menar Bloomberg & Schmelzer (2006, s 129) att 
tjänster är råmateria till processerna. I en tjänsteorienterad arkitektur menar de att pro-
cesser exponeras och konsumeras som tjänster (s179). Ett exempel på detta är det hol-
ländska projektet (Jonkers et al 2007) där funktionerna i applikationerna motsvarar akti-
viteter i processen, vilka exponeras som tjänster i arkivprocessen. Det vi talar om här är 
det som beskrivits som tjänsteorienterade processer. Bloomberg & Schmelzer (s 112) 
menar att en förändring i processerna inte behöver påverka de underliggande systemen. 
Om funktionerna i system motsvarar aktiviteterna i processen så har jag svårt att se hur 
de underliggande systemen skulle vara opåverkade av förändringar i processen, åtmin-
stone om dessa förändringar består i att nya aktiviteter, och därmed nya tjänster, till-
kommer i processen. En sådan förändring skulle också påverka beteendemodellen då 
den redogör för aktivitetsflödet. För att hålla reda på de tjänster som tillhandahålls vid 
en viss tidpunkt krävs registrering och bevarandestrategier av tjänsteutbudet, det är ett 
”nytt” arkivförteckningsbehov som kan liknas vid exempelvis katalogtjänster kopplade 
till bibliotek, även om informationsstrukturen inte behöver se likadan ut. En viktig del 
för spårbarheten och för att säkra bevisvärdet är att veta vilka tjänster som fanns till-
gängliga vid en viss tidpunkt, när/om eventuella förändringar i tjänsterna uppstått. 

Som nämnts under bakgrundsbeskrivningen (avsnitt 1.1) prioriterar företagen bland 
annat tillgången till relevant information vid anskaffning av IT-lösningar. Frågan som 
uppkommer är då hur informationens relevans kan bedömas om det arkivteoretiska kra-
ven inte är säkerställda? Visst kan relevansen bedömas utifrån vilken nytta informatio-
nen bedöms göra men om det inte går att lita på informationen så spelar nyttan ingen 
roll. Opålitlig eller felaktig information kan i värsta fall orsaka onödiga skador i form av 
beslut fattade på opålitliga/felaktiga grunder.  

 “We need a whole lot of infrastructure to make this even an idea existing as a 
twinkle in the eye. We have recognized some of the building blocks. We are 
working on some of the very basic building blocks, prime amongst them being 
metadata standards. To make this world reality, we would need very clear ar-
ticulation of various services that make up recordkeeping functionality. We are 
closer than we were, but we are quite a long way from that reality” (Reed 2008, 
s 17)  
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I problemformuleringen ovan (avsnitt 1.2) konstateras att meddelanden, grunden för 
kommunikation i en tjänsteorienterad arkitektur och det som åstadkommer den centrala 
interaktionen, är arkivinformation, liksom informationen i ett Kontrakt. Även tjänstebe-
skrivningen, och i den ingående delar, är enligt min bedömning arkivinformation. I 
OASIS sägs (2006, s 20) det att ”One of the hallmarks of a Service Oriented Architec-
ture is the large amount of associated documentation and description”. Min undersök-
ning visar också att mycket av den dokumentation och beskrivning som nämns är arkiv-
information och därmed bör behandlas som sådan, det vill säga arkivkravens uppfyllnad 
måste säkras.  

Följande har identifierats som arkivinformation i en tjänsteorienterad arkitektur: 

- Meddelanden 

- Kontrakt 

- Överenskommelser 

- Tjänstebeskrivningar 

- Fattade beslut (beslutsunderlag och beslutet) 

- Informationsmodell med metadata för tjänster (kan eventuellt ingå i tjänstebe-
skrivningen) 

- Beteendemodell (aktivitetsflödet) 

- Resultatet (summan av ackumulerade handlingar, verklig effekt) 

- Metadata 

- Standardmeddelande 

- XML-scheman 

- Styrande artefakter såsom policyer, procedurer och regler 

När arkivinformation i en tjänsteorienterad arkitektur nu har identifierats måste den 
värderas. Det är på basis av transaktionstypen som värderingen av arkivinformationen 
görs, denna värdering skall leda till ett beslut om hur länge varje transaktionstyp skall 
sparas. Om det inte finns en naturlig punkt när en transaktion uppstår, till exempel när 
ett meddelande skickas så ska det finnas regler för när en transaktion anses ha uppstått. 
Värderingen måste utföras så att lagar och regelverk uppfylls, den är individuell för 
varje organisation men likheter mellan olika organisationer kan förekomma där verk-
samheten är likartad och/eller styrs av samma lagar och regelverk. Vid kategorisering av 
tjänster enligt Sundblads indelning torde arkivinformationen i entitetstjänsterna enligt 
min uppfattning vara mest kritisk att identifiera och värdera för att säkra arkivinforma-
tionens autenticitet, tillförlitlighet och integritet. För användbarheten är presentations-
tjänsterna viktiga, utseende är svårt att bevara liksom den elektroniska filens beteende. 
Det har dock inget med beteendemodellen att göra. 

I uppsatsen har ett samband mellan tjänsteorienterad arkitektur och elektroniska arkiv 
påvisats41, båda har en koppling till verksamhetsarkitekturen. Det innebär att gränsöver-
skridande åtgärder vid införandet av både en tjänsteorienterad arkitektur och ett elektro-
niskt arkiv är central. I avsnitt 1.2 ovan är en tes från min sida att det inom myndighets-
världen idag har initierats projekt rörande tjänsteorienterad arkitektur likväl som elek-
troniska arkiv men utan gränsöverskridande återgärder. I undersökningen i denna upp-
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 Se bland annat avsnitt 3.2 
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sats har några bevis för att så är fallet inte påträffats, snarare visar både det holländska 
projektet och Skatteverket motsatsen. Kunskapen om sambandet tycks alltså högre än 
vad jag initialt trodde. För att få en korrekt bild av hur det ser ut i verkligheten behövs 
en studie med fokus på kunskapsgraden inom området tjänsteorienterad arkitektur och 
dess samband med digitala arkiv, innefattande intervjuer med personer på flera myndig-
heter. 

Det förekommer att Web Services likställs med tjänster. Då dessa bara är ett sätt att rea-
lisera tjänster har några resultat och slutsatser runt Web Services inte dragits separat. 
Resultat och slutsatser som framkommit och tjänster och tjänsteorientering anses appli-
cerbara även på Web Services. Som standard betraktat torde Web Services öka tillförlit-
ligheten och förutsägbarheten på samma sätt som andra i uppsatsen nämnda standarder. 

4.1 Frågeställningar 
En del av det resultat som framkommit är direkt kopplade till de frågeställningar som 
varit utgångspunkten för uppsatsen, vilka redovisas nedan: 

 

Hur påverkar en tjänsteorienterad arkitektur de arkiv- och informationsvetenskapliga 
kraven? 
Svaret är tudelat och beror på om det finns ett digitalt arkiv och om detta i så fall har en 
koppling till den tjänsteorienterade arkitekturen. Finns det inget digitalt arkiv vill jag 
påstå att en tjänsteorienterad arkitektur inte påverkar de arkiv- och informationsveten-
skapliga kraven på något annorlunda sätt än andra digitala miljöer. Med andra ord, den 
tjänsteorienterade arkitekturen påverkar de arkiv- och informationsvetenskapliga kraven 
men det gör andra system också. I mångt och mycket handlar det om ett annorlunda sätt 
att kommunicera, istället för att till exempel skicka en order via e-post, få en bekräftel-
se, leverans, faktura och så vidare, sker kommunikationen/orderprocessen genom tjäns-
ter. Skillnaden är att parterna, det vill säga tillhandahållaren och användare i högre grad 
uppnår ett delat tillstånd vid samma eller närliggande tidpunkt, där informationen är 
gemensam för båda parter. Genom att registrera varje ny handling och meddelande kan 
spårbarhet uppnås, det finns dock inget krav på att detta måste registreras för att en 
tjänsteorienterad arkitektur skall fungera. På samma sätt finns det inget krav på att ”van-
lig” e-post måste registreras för att e-posten skall fungera. Ur ett arkivteoretiskt per-
spektiv är det däremot viktigt att klassificera och bedöma handlingar, meddelanden och 
e-post för att arkivhanteringen skall fungera. Den verkliga effekten är resultatet av de 
handlingar som ackumuleras i det delade tillståndet. Dessa handlingar är föremål för de 
arkivteoretiska kraven på samma sätt som ackumulerade handlingar i en akt utanför en 
tjänsteorienterad arkitektur är föremål för de arkivteoretiska kraven. Möjligen påverkar 
den tjänsteorienterade arkitekturen de arkivteoretiska kraven i något högre grad än 
andra system för att den är dokumentcentrerad och har en hög transaktionsgrad. Med 
hög transaktionsgrad syftas på att meddelanden som skickas och tas emot är en del av 
kärnan i en tjänstorienterad arkitektur.  

En tjänsteorienterad arkitektur påverkar däremot de arkiv- och informationsvetenskapli-
ga kraven om det finns en koppling till ett digitalt arkiv. Ett bra exempel på detta är det 
holländska projektet som beskrivits ovan där den tjänsteorienterade arkitekturen, med 
OAIS-modellen som anknytningspunkt, används för att förverkliga ett digitalt arkiv. I 
det fallet underlättas arkivhanteringen genom att funktioner/aktiviteter i arkivprocessen 
kan erbjudas som tjänster baserade på de olika delarna i OAIS-modellen. Slutsatsen jag 
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kan dra från detta projekt är att den tjänsteorienterade arkitekturen kan vara till hjälp 
men det måste finnas en arkivteoretisk grund att stå på som till exempel OAIS-modellen 
för att den tjänsteorienterade arkitekturen inte ska ha en negativ inverkan på de arkivte-
oretiska kraven. Så som projektet beskrivits (Jonkers et al 2007) tycks det framtidssce-
nario som Reed (2008) tar upp till viss del redan vara verklighet, det vill säga möjlighe-
ten att leverera kompletta arkiv- och dokumenthanteringsfunktioner som en serie tjäns-
ter. En viktig aspekt som framkommit i samtalen med Skatteverket är att ett digitalt 
arkiv, i deras fall, i första hand är ett verksamhetsområde som syftar till att understödja 
och förbättra tillgången till digitalt lagrad information snarare än ett IT-stöd. 

Om tjänster införlivas med arkiv- och dokumenthantering för att ordna och beskriva 
verksamhetsprocesser som Reed (2008) tar upp, påverkas också de arkivteoretiska kra-
ven av den tjänsteorienterade arkitekturen, eller om man så vill de arkivteoretiska kra-
ven påverkar den tjänsteorienterade arkitekturen. Arkivinformationstjänster som identi-
fierats är: Fånga arkivinformation tillsammans med provenienshantering eller som sepa-
rata tjänster beroende på om man utgår från livscykelmodellen eller Records Continu-
um-modellen, Kategorisering, Autencitetshantering, Akthantering, Disponering, Refe-
renshantering samt Sammanlänkning av arkivinformation ingående i samma verksam-
hetsprocess, Återsökning, Tillgängliggörande, Tolkning och tjänster för Bevarande. 
Flera av dessa finns i det holländska projektet, se figur 3.2, dock inte alla. Exempelvis 
skriver Jonkers et al (2007) inget om Autencitetshantering. Såtillvida har Reed rätt i att 
kompletta arkiv- och dokumenthanteringsfunktioner som en serie tjänster är fortfarande 
ett framtidsscenario. Inom Skatteverket erbjuds följande tjänster (internt) från eArkiv-
förvaltningen; hjälp till laguppfyllnad av allmänna handlingar, gallringsutredningar, 
analysera behov av sökningar och sammanställningar, analysera begränsningar för sök-
ningar/sammanställningar, anslutningsutredningar och tjänster som lagra, återsöka, be-
ställa och rensa gallra för digitalt lagrad arkivinformation. 

 

Vilken hänsyn tas till proveniensprincipen? 
I OAIS-modellen tas hänsyn till proveniensprincipen via det regler som finns uppsatta 
när det gäller vad bevarandeinformationen skall innehålla. När man utgår från OAIS-
modellen i en tjänsteorienterad arkitektur, som i det holländska projektet och vid Skat-
teverket, separeras arkivbildaren från administrationen av det digitala arkivet. Det är 
första steget till att säkra den yttre principen. Den yttre och inre principen säkras av de 
regler som finns uppsatta inom OAIS-modellen. Det vill säga vilken bevarande-
information som skall finnas vid leverans till arkivinstitutionen och av att det finns reg-
ler för hur den bevarandeinformationen skall administreras inom arkivinstitutionen. 

Den inre principen kan påverkas om tjänsterna är kopplade till verksamhetsdomäner och 
om det finns flera verksamhetsdomäner hos en organisation/arkivbildare. Ägande är 
kopplat till verksamhetsdomän och med ägande kommer ansvar. Det kan alltså vara en 
fördel om den inre proveniensprincipen har en koppling både till arkivbildare och till 
verksamhetsdomän. Till exempel ligger ansvaret för fångandet av bevarande-
information närmare den del av verksamheten där arkivinformationen har uppstått om 
ansvaret kopplas till verksamhetsdomän. Inom Skatteverket går det att erhålla spårbar-
het via metadata och arkivstrukturen finns som en del av kontexten på domännivå. Nå-
gon hänsyn till proveniensprincipen behöver enligt min bedömning inte tas när det gäll-
er hanteringen av det tekniska gränssnittet. 
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Kan arkivinformationens autenticitet, tillförlitlighet, integritet, användbarhet och 
spårbarhet garanteras över tiden i en tjänsteorienterad arkitektur (i så fall hur)?  
Där etablerade arkivteoretiska modeller/koncept är en del av den tjänsteorienterade arki-
tekturen, till exempel OAIS-modellen kan en del av de arkivteoretiska kraven säkras. 
Vidare är metadata och användandet av metadatastandarder ett stöd för bevarande över 
tiden oavsett om det handlar om en tjänsteorienterad arkitektur eller ej. Användandet av 
standarder ökar sannolikheten för att metadata skall vara integrerbart med andra typer 
av metadata och leder till tillförlitlighet och förutsägbarhet. För arkivinformation ligger 
metadatafokus på kontext, format och struktur där XML kan bidra till bevarandet. Den 
kontextuella informationen, vari metadata är en kritisk del, kan säkra arkivinformatio-
nens autenticitet, tillförlitlighet, integritet och användbarhet. XML kan bidra till beva-
randet av den kontextuella informationen men arkivinformationens autencitet och integ-
ritet kan INTE garanteras med XML eller något annat format. Däremot kan egenskaper 
kopplade till användbarheten såsom utseende och beteende bibehållas med XML. För 
den tjänsteorienterade arkitekturen ligger en stor del av metadata i Kontrakt, tjänstebe-
skrivningar och i informationsmodellen som är en del av tjänstebeskrivningen. Den 
information i tjänstebeskrivningen som tillhandahålls via länkar kan potentiellt försvin-
na, framförallt om länkar ägs av någon annan än arkivbildaren. Vilken information som 
tydligt skall framgå i tjänstebeskrivningen och vilken som skall tillhandahållas via län-
kar bör utredas.  

Ett väl etablerat informationssäkerhetskoncept, där behörigheter är styrda och kopplade 
till vem som får göra vad och garantier för att någon är den som den utger sig för att 
vara, kan bidra till att de arkivteoretiska kraven autenticitet, tillförlitlighet, integritet 
samt spårbarhet efterlevs. Innefattar informationssäkerhetskonceptet även loggning av 
meddelanden tillsammans med de transaktioner de leder till så kan även spårbarheten 
garanteras, se exempelvis Skatteverket. 

Nyckelorden i den här frågeställningen gäller bevarande över tiden, inom det området 
torde den tjänsteorienterade arkitekturen brottas med samma problem som gäller för all 
digital arkivinformation oavsett i vilken miljö den uppstår, det vill säga bristen på be-
ständiga format och media som kan garantera bevarandet av informationen över tiden. 
Hög utvecklingstakt för system, användargränssnitt och informationshantering, vilken 
kanske till och med är ännu högre i en tjänsteorienterad arkitektur än i andra IT-
lösningar, bidrar till problemet. Tillsammans innebär detta att en långsiktig plan för 
bevarandet över tiden innefattande migrations- och/eller emuleringsplan måste upprät-
tas, för att minimera informationsförluster. Utan en koppling till ett digitalt arkiv kan 
jag inte se hur detta skall förverkligas i en tjänsteorienterad arkitektur. Varken av det 
holländska projektet eller i den forskning Reed presenterar framgår det något om hur 
bevarandet över tiden skall ske annat än att migrering är en del av lagringskomponenten 
i det holländska projektet. För Skatteverket fanns det inte tid att gå igenom hur de hante-
rar bevarandet över tiden. 

4.2 Reflektion 
Tjänsteorienterad arkitektur har blivit ett hett ämne de senaste åren och ses som en väg 
till att åstadkomma en välutvecklad e-förvaltning (Regeringskansliet 2008, s 12). Hög-
lund menar (2004, s 5) att tjänsteorienterad anses ha funnits länge men att teknikutveck-
lingen de senaste åren har gjort det möjligt att i vidare utsträckning än tidigare sprida 
konceptet.  
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Livscykelperspektivet kontra records-continuumperspektivet, se punkt 1.1 kan enligt 
min uppfattning även appliceras på traditionell systemutveckling jämfört med tjänste-
orienterad utveckling. I traditionell systemutveckling anses ett datasystem (Wiktorin 
2003, s 128) gå från idé till avveckling42. En tjänsteorienterad systemutveckling är aldrig 
fullständig utan alltid under ständig förbättring ”part of a continually evolving whole” 
(Bloomberg & Schmelzer 2006, s 213). En tjänst kan upphöra, förändras så till den grad 
att den inte längre kan betraktas som samma tjänst eller för den delen bli en del av en 
annan tjänst. Det är det konstanta förändringstillståndet som är intressant, faserna som 
finns i traditionell systemutveckling har suddas ut. Detta överensstämmer med Records 
Continuum-modellen där kontinuerlig förändring av arkivinformationen i samband med 
nya användningsområden gör att den aldrig kan betraktas som en slutprodukt. 
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 Avveckling jämför arkivering i livscykelmodellen 
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5 Sammanfattning 
Den tjänsteorienterade arkitekturen består av följande koncept/delar; synlighet, interak-
tion och effekt, tjänster och tjänsteorientering, ”The concept of abstraction”, verksam-
hetsarkitektur, metadata, lösa kopplingar, standarder varav Web Services är en, utbytes-
format och ”SOA Governance”. I uppsatsen har det konstaterats att det förekommer 
arkivinformation i en tjänsteorienterad arkitektur och arkivkraven delvis kan säkras 
genom upprätthållandet av ett väl uppbyggt informationssäkerhetstänkande, behörighet, 
loggar, metadata och användandet av standarder. Standarder kan vara metadatastandar-
der, Web Services, XML och OAIS-modellen. En tjänsteorienterad arkitektur är doku-
mentcentrerad där meddelande utgör en av de viktigaste byggstenarna. En naturlig in-
grediens i meddelanden är dess transaktionsart, det vill säga meddelanden är till för att 
skickas och tas emot. Utgår man från att transaktionen är vad som gör information till 
arkivinformation så är alltså en av de centrala delarna i en tjänsteorienterad arkitektur i 
allra högst grad föremål för de arkivteoretiska kraven. Arkivinformationen i en tjänste-
orienterad arkitektur torde dock brottas med samma problem som gäller för all digital 
arkivinformation det vill säga en brist på beständiga format och media, risk för informa-
tionsförlust vid migrering/emulering, risk för oanvändbarhet om migrering/emulering 
inte genomförs med mera. Vidare har OAIS-modellen visat sig användbar som koncept 
att utgå från vid införande av ett digitalt arkiv, där den tjänsteorienterade arkitekturen 
har varit verktyget för att realisera införandet. En gemensam nämnare för digitala arkiv 
och tjänsteorienterad arkitektur är att de är beroende av kartläggningen av processer för 
att ett förverkligande skall vara möjligt. Aktiviteterna i en process kan utgöra funktioner 
i applikationer som i sin tur tillhandahålls som tjänster. Tjänsterna kan i sin tur ingå i en 
eller flera processer där både tjänsterna och processerna kan vara oberoende av var-
andra. Proveniensprincipens uppfyllnad kan under vissa omständigheter förenklas om 
verksamhetsdomäner används som en del av begreppet arkivbildare. I vilken utsträck-
ning de arkiv- och informationsvetenskapliga kraven påverkas av en tjänsteorienterad 
arkitektur beror på huruvida ett digitalt arkiv ingår som en del i den arkitekturen eller ej. 
Arkivinformationstjänster som berörs av en tjänsteorienterad arkitektur har identifierats 
och för vissa av dessa tjänster finns det också exempel på implementering. En av de 
svåraste tjänsterna att förverkliga tycks vara autencitetshantering. Slutligen måste även 
tjänsterna som sådana registreras och bevaras likväl som den i tjänsterna ingående in-
formationen. 
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Bilaga 1 - Definitioner beskrivna i den löpande texten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Service domains; “Managed sets of Services sharing some common business context. In many 
cases these sets of Services are business Services, such as customer information, order processing, 
or product analysis” (Bloomberg & Scmelzer 2006,  s 155) 

Orchestration; “The description of the sequence of activities that make up a business process is 
called an orchestration” (Reed 2008, not 5 s 19) 

Interoperability Framework (IF); “An IF is a special policy that lists the standards that your or-
ganization will use, points to reference information, and indicates status of the choice” (Windley 
2006)  

HTML – Hypertext Markup Language; “märkordssystem för textdokument som skall presenteras 
på World Wide Web” (www.ne.se). 

Protocol (tekniska protokoll); The format and procedure that governs the transmitting and receiv-
ing of data (www.techweb.com/encyclopedia) 

Master File; ”A collection of records pertaining to one of the main subjects of an information 
system, such as customers, employees, products and vendors. Master files contain descriptive data, 
such as name and address, as well as summary information, such as amount due and year-to-date 
sales” (www.techweb/encyclopedia/)  

eFörvaltning; eFörvaltning kan innefatta många saker. Vinnova definierar eFörvaltning som “kon-
takten mellan medborgare och tjänstemän med hjälp av informations- och kommunikationstekno-
logi (IKT) både vad gäller tjänster från förvaltning till medborgarna och medborgarnas möjlighet 
till att föra en dialog med förvaltningen” (Vinnova 2006, s 17) 

24-timmarsmyndigheten; ”Med det avses möjligheten att ha kontakter och tillgång 
till vissa tjänster från myndigheter och offentliga institutioner 24 timmar om dygnet, oavsett om 
det är på arbetstid eller ej.” Ibland används även begreppet 24SJU eller 24/7 det vill säga ”Öppet 
24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan” (24-timmarsdelegationen 2005) 

XML-scheman; “XML Schemas express shared vocabularies and allow machines to carry out 
rules made by people. They provide a means for defining the structure, content and semantics of 
XML documents in more detail.” (http://www.w3.org/XML/Schema)   

XML = Extensible Markup Language (www.w3.org), används för att berika data med information 
om dess struktur och betydelse (The Digital Preservation Testbed 2002). XML kan ses som infor-
mationsbäraren (Höglund 2004, s 4) 

Transaktion; En aktivitet eller förfrågan, uppdaterar en eller flera Master Files, ger spårbarhet och 
historik inför framtida analyser. Kan vara ändringar, order, inköp, förfrågningar eller andra affärs-
händelser (det vill säga Transaktionstyp). En samling av transaktionsdata kallas Transaction file 
(Bearman 1994, s 7, www.techweb/encyclopedia/) 

Tight Coupling (hårt kopplad); Hårdvara och programvara är sammanlänkade och beroende av 
varandra (http://www.techweb.com/encyclopedia/)  


