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Inledning

Långtidslagring är en alltid aktuell angelägenhet inom arkivvetenskapen och inom 
arkivarieyrket. Omständigheterna för långtidslagring har förändrats i och med uppkomsten av 
digitala medier, men även innan har det varit en aktuell fråga, då analogt material, 
pappersbaserade arkiv, skulle hanteras och förvaras i en sådan miljö att de bevaras så väl som 
möjligt.

Det har bedrivits en hel del tidigare forskning på området, både för långtidslagring av analogt 
material och digitalt material. Syftet med denna uppsats är att sammanställa material kring 
denna forskning och sammanfatta vilka metoder som finns för långtidslagring, samt belysa 
fördelar och nackdelar med dessa. Det sker idag också en omfattande omvandling från analogt 
till digitalt arkivmaterial och det digitala materialets omfattning ökar alltmer. Riksarkivet 
nämner exempelvis att de i dagsläget har 87 miljoner digitala bilder.1 Man nämner också att 
man varje år digitaliserar (dvs. överför från analogt till digitalt format) ett betydande antal 
analoga handlingar av olika format.

Centrum för Digital Informationsförvaltning (CEDIF) vid Mittuniversitetet har utarbetat ett 
dokument med förslag på ett antal olika områden inom arkivvetenskapen där mer forskning 
framförallt bör bedrivas.2 Där nämns just detta ämne som ett viktigt forskningsområde, att 
forska kring de olika metoderna för långtidslagring. Framförallt därför har ämnet valts för 
denna uppsats.

Syfte och frågeställningar

Det har utarbetats fyra frågeställningar inom ramen för denna uppsats. Tanken med dem är att 
få fram alla de metoder som finns för långtidslagring för arkivmaterial, dels i analog form, 
dels i digital form. Syftet med uppsatsen är även att få fram svar på vilka hot det finns mot 
arkivmaterialet, vad som kan skada materialet på ett eller annat sätt och göra materialet 
svårare att tolka eller till och med helt förstöra det. För att de olika metoderna för 
långtidslagring ska bli utredda och diskuterade på bästa möjliga sätt behövs även svar på 
frågan om vilka hot som finns mot långtidslagringen. Syftet med uppsatsens 
enkätundersökning har dels varit att besvara frågeställningarna, men även att se hur 
möjligheterna gällande långtidslagring skiljer sig mellan olika arkivmyndigheter beroende på 
deras storlek och deras olika resurser. Därför har både små, medelstora och stora 
arkivmyndigheter undersökts. Den typ av myndigheter som undersöks är offentlig sektor, dvs. 
statliga och kommunala arkiv. Med litteraturstudien och enkätundersökningen tillsammans är 
det tänkt att denna uppsats ska kartlägga forskningsläget och den vardagliga praxisen vad 
gäller långtidslagring av information.

Detta är uppsatsens frågeställningar:
Vilka hot finns vid långtidslagringen 
– för analogt material?
– för digitalt material?
1 Riksarkivet, Underlag till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande, 
2010, sida 2
2 CEDIF Research areas, version 2.1, rev. 2009-04-28, Mittuniversitetet
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Vilka metoder finns för långtidslagring
– för analogt material?
– för digitalt material?

Metod

Uppsatsen bygger på en kvalitativ litteraturstudie efter litteratursökning, samt en 
enkätundersökning av några svenska arkivmyndigheter. Litteraturstudien har använts för att få 
ett underlag till en sammanställning över de metoder som finns för långtidslagring samt 
belysa de hot som finns mot det långsiktiga bevarandet. Uppsatsens enkätundersökning är en 
kvalitativ sådan och är uppbyggd av öppna frågor.3 Stängda frågor där respondenten får välja 
mellan ett antal på förhand utvalda alternativ har valts bort, därför att studien gagnas mest av 
att respondenterna fritt får svara och önskan dessutom är att få så utförliga svar som möjligt. 
Anledningen till att en kvalitativ enkätundersökning har valts framför en kvantitativ sådan är 
för att syftet är att ge svar med ett djup och inte bara med bredd.4 Tanken har aldrig varit att 
genom enkät samla ihop statistik som grund för tabeller och diagram, utan att få kvalitativa 
svar på hur situationen ligger till hos de olika arkivmyndigheterna i landet gällande 
långtidslagringen av digital information.

Tillvägagångssätt
Litteratursökningen genomfördes först som en datorbaserad sökning i artikeldatabasen 
”Artikel sök”.5 Sökordet som användes var ”preservation”. Detta kompletterades med en 
manuell sökning i innehållsförteckningarna till ett flertal arkivvetenskapliga tidskrifter på 
biblioteket i Härnösand.6 I engelskspråkiga tidskrifter eftersöktes artiklar med ordet 
”preservation” i rubriken och i svenska tidskrifter eftersöktes artiklar som handlade om 
”lagring” eller ”bevarande” av arkivmaterial. Ett antal artiklar har även valts ut som inte 
innehöll dessa ord i rubriksättningen, men som ändå tycktes behandla frågan kring lagring. I 
de flesta fall lästes artiklarna fragmentariskt igenom för att det skulle bli säkert vad de 
egentligen behandlade.

Artiklar har använts från olika arkivvetenskapliga tidskrifter. Vidare har material använts från 
tidigare kurslitteratur från A- och B-kursen i arkivvetenskap samt från de föregående delarna 
av C-kursen. Vid sidan av efterforskningen i vetenskapliga artiklar har en sökning efter ordet 
”preservation” genomförts i böcker, rapporter och annat skriftligt material, via en manuell 
granskning av deras innehållsförteckningar och index.

Enkätundersökningen bestod av ett e-brev med presentation av studien och dess syfte och i 
detta brev fanns också en länk till en sida där enkätfrågorna fanns, med svarsfält för 
urvalsgruppen att fritt svara på frågorna. Enbart sex frågor har använts, men dessa är 
formulerade på så vis att de ska räcka för att täcka in allt det nödvändiga för studien. Enkäten 
har lagts upp på en separat hemsida och i brevet har det funnits en länk till denna, där 
representanter för arkivmyndigheterna har kunnat svara. För enkätundersökningen användes 
programmet e-Val, ett program för att skapa digitala enkäter.7 Genom detta har inte snigelpost 
3 Ejvegård, R. (2009) Vetenskaplig metod. Malmö: Studentlitteratur, sida 51
4 Holme, I. M. & Solvang, B. K. (2008) Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Pozkal, 
Polen: Studentlitteratur, sida 78
5 http://sob.btj.se.proxybib.miun.se/sb/FrontServlet?jump=asok (hämtad: 100114) och 
Backman. J. (1998) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur, sida 188
6 Backman. J. (1998) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur, sida 149
7 http://www.eval.jamtland.net/eval/ (hämtad: 100419)
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behövt användas, utan hela processen har snabbats upp, genom att den utförts helt och hållet 
digitalt. Detta har flera fördelar, framförallt att svaren kommer in snabbt och de snabbt kan 
hanteras och att inga svar behöver överföras från analog till digital form, utan att allting sköts 
helt digitalt hela processen igenom. Det finns också ett flertal andra verktyg för digitala 
enkäter, men e-Val valdes för att det rekommenderas av Mittuniversitetet och att de har licens 
för detta verktyg.8

Institutionerna till enkäten valdes ut med tanken att försöka få en geografisk spridning över 
myndigheter från olika delar av landet och även av olika storlekar och olika typ (både 
kommunala och statliga). E-postadresser till samtliga dessa myndigheter fanns tillgängliga på 
deras respektive hemsidor. Enkäten skickades ursprungligen ut 16 april och därefter skickades 
skriftliga påminnelser ut i två omgångar, 26 april och 3 maj. För att få in ytterligare svar 
ringdes urvalsgruppen upp för muntliga påminnelser under 4 och 5 maj. Efter att de olika 
myndigheterna under dessa muntliga samtal gav löften om att besvara enkäten innan sista 
inlämningsdagen företogs inga fler påminnelser.

Avgränsning och urval

Arbetet begränsar sig till en litteraturstudie och en enkätundersökning. Sedan har ytterligare 
avgränsningar och urval företagits i samband med litteraturstudien. Enbart de tio senaste årens 
utgåvor av arkivvetenskapliga tidskrifter har använts. Begränsningen har gjorts till material 
från tidskrifterna Archivaria, The American Archivist, Tema Arkiv, Arkivmagasinet och 
Arkiv, samhälle och forskning. 

Att arbetet har begränsat sig till artikelmaterial från enbart de tio senaste åren har sin grund i 
att uppsatsen ska vara så aktuell som möjligt. Det är de tio senaste åren som speglar den 
aktuella situationen allra bäst och det är under de senare åren som de digitala mediernas 
inverkan på och förändring av omständigheterna för långtidslagring har blivit starkare. Det är 
motiveringen för denna tidsavgränsning. Dock används visst material från en tid ännu längre 
tillbaka än tio år, men det är i sådana fall annat material än artiklar.

Gällande enkätundersökningen har det gjorts en avgränsning och ett urval tänkt att få fram en 
så pass bra verklighetsbild som möjligt över den rådande situationen för långtidslagring ute 
hos myndigheterna, även om inte samtliga myndigheter är en del av studien. 
Undersökningsobjekten har valts från den offentliga sektorn, ett urval av både statliga och 
kommunala arkiv. De myndigheter som har mottagit enkäten har varit: Riksarkivet, de sju 
landsarkiven (Landsarkivet i Göteborg, Landsarkivet i Härnösand, Landsarkivet i Lund, 
Landsarkivet i Uppsala, Landsarkivet i Vadstena, Landsarkivet i Visby och Landsarkivet i 
Östersund) samt tre kommuner av olika storlekar. När det gällde kommunerna skickades 
enkäten till en stor, en mellanstor och en liten kommun: Göteborgs kommunarkiv, Sundsvalls 
kommunarkiv och Nordanstigs kommunarkiv.

Alla myndigheter som utgjorde den ursprungliga urvalsgruppen har inte svarat på enkäten, 
utan det har blivit ett visst bortfall. Landsarkivet i Vadstena föll bort rent naturligt eftersom de 
hävdade i ett telefonsamtal att de inte har någon långtidslagring av information och därför inte 
ansåg att enkätfrågorna var relevanta att svara på för deras del. Undersökningen behandlade 
just långtidslagring av information och därigenom hade inte Landsarkivet i Vadstena 
någonting att bidra med. Den ursprungliga tanken var att undersöka de myndigheter som 
8 http://www.bib.miun.se/LRC/larstod-larare/larare-verktyg#enkat (hämtad: 100419)
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nämns i föregående stycke, men det har bara kommit in svar från sex av dessa (om man 
bortser från Landsarkivet i Vadstena, vars yttrande är tveksamt om det kan kategoriseras som 
ett svar). Ett av syftena med undersökningen var dock att utreda skilda möjligheter att bedriva 
långtidslagring för små, mellanstora och stora arkivmyndigheter och det har kommit in svar 
från alla dessa tre olika typer av myndigheter, så detta har blivit uppfyllt. De myndigheter 
som har lämnat in svar på enkäten är: Landsarkivet i Härnösand, Landsarkivet i Uppsala, 
Riksarkivet, Nordanstigs kommunarkiv, Sundsvalls kommunarkiv och Landsarkivet i Visby (i 
den turordningen).

Definitioner

Det finns ett par begrepp som måste förklaras för att underlätta förståelsen kring denna 
uppsats. Väldigt centrala begrepp är ”preservation” och ”långtidslagring”. Dessa bägge 
begrepp kan definieras på i stort sett samma sätt. Preservation betyder bevarande, men 
långtidslagring heter i sin tur ”long-term preservation” på engelska. Med detta menas att se 
till så att någonting (i detta fall arkivmaterial) förvaras på ett sådant sätt att det inte får några 
skador och klarar sig i bra skick så länge och så väl som möjligt. Att lagra eller bevara 
innebär också att se till så att ingen informationsförlust inträffar, utan att materialet är läsbart 
och möjligt att tolka även långt i framtiden.9 Raivo Ruusalepp hänvisar till att PROV (Public 
Records Office of Victoria) anser att just långsiktig lagring är att lagra material i minst 100 
år.10

Ett annat centralt begrepp i denna uppsats är ”arkivmyndighet”, vilket beskrivs i arkivlagen. I 
arkivlagen nämns att det ska finnas arkivmyndigheter både inom den kommunala och statliga 
förvaltningen och vilka uppgifter dessa myndigheter har.11

Tidigare forskning

9 http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=78 (hämtad: 100517)
10 Ruusalepp, R. Digital Preservation in Archives, Riksarkivet, 2005, sida 15
11 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900782.htm#R4 (hämtad: 100517)
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Hot vid långtidslagring
– analogt material

Hot mot långtidslagringen av analogt arkivmaterial kommer från flera olika håll. Pappret har 
en utvecklingshistoria där kvalitén och hållbarheten har förändrats fram och tillbaka utefter 
förändringar i tillverkningssättet och materialet. Allt papper bryts ned automatiskt och 
långtidslagringens syfte är att försöka få detta förlopp att ske så långsamt som möjligt. Denna 
automatiska nedbrytning blir ett hot mot långtidslagringen av analogt material. Nedbrytningen 
gör efter en att tid pappret blir känsligt för hantering och riskerar att gå sönder och att viktigt 
arkivmaterial även på det viset riskerar att skadas eller försvinna, om det inte hanteras på rätt 
sätt.12 Den naturliga nedbrytningsprocessen är omöjlig att stoppa eller bryta, men den kan 
bromsas ner och det kan förhindras att nedbrytningen accelererar i hög takt. Olika former av 
papper står sig olika bra mot nedbrytningen och detta styrs av mängden hemicellulosa och 
lignin som finns i pappret, där papper baserat på träfibrer har olika höga nivåer av detta, 
medan bomullspapper och lumppapper nästan helt saknar lignin. Papper som innehåller olika 
former av metaller har en snabbare nedbrytning och är utsatt för ett extra starkt hot ur 
bevarandesynpunkt.13 Likaså påverkar olika varianter av illustrationer på pappret hållbarheten, 
vilka i vissa fall kan ge allvarliga skador och förändra papprets färg.

Möjligheterna för långtidslagring av papper påverkas dels av pappret självt, hur pappret är 
tillverkat, vad det är tillverkat av och dess beståndsdelar, men hot mot långtidslagringen 
kommer även från omgivningen, exempelvis temperatur i luften, nivån av luftfuktighet, 
ljusstyrka och om det finns några eventuella gifter i luften. Papper kan riskera att blekas och 
drabbas av mögel och skadedjur av olika slag. Om förvaringsförhållandena är rätt och 
gynnsamma kan arkivmaterialet klara sig bra, men när materialet väl tas fram för olika former 
av hantering riskerar ofta skador att uppstå, när användare agerar oförsiktigt.14 Hanteringen 
ökar riskerna för dokumenten och ju mer ett dokument används, desto högre blir risken för 
skador.

Ett mer dramatiskt och mer ovanligt hot som finns mot analogt (och för den delen även 
digitalt) arkivmaterial är olika former av naturkatastrofer, såsom översvämningar, 
jordbävningar eller bränder.15 En försvårande faktor efter en katastrof är om möjligheter 
saknas för att snabbt börja behandla materialet för att bromsa den negativa utveckling på 
materialet som olyckan kan ha satt igång. Något som kan sätta stopp på denna möjlighet är att 
området kan spärras av av brandkår eller polis för eventuella brottsplatsutredningar eller att 
det anses osäkert att ta sig in på området av andra skäl.16

Även sådant material som förvaras i skåp av stål för att skyddas från bränder kan utsättas för 
extremt höga temperaturer i och med en brand, även om själva materialet aldrig tar eld.17 

Detta kan inverka negativt, men sedan kan material som aldrig genom branden tagit eld 
skadas även av släckningsarbetet, vilket kan skapa fuktskador. Även om materialet aldrig får 
skador av själva elden kan de ta skada indirekt och få skador av rök eller vatten. Om 
materialet efter en olycka inte behandlas på rätt sätt kan skadeutvecklingen accelerera mer och 
mer, så att material som genom olyckan bara fått mindre skador kan bli totalförstört. Som 

12 Björdal, L. Papperskonservering. Vårda, bevara och hantera, Rapport 1993:3, Riksarkivet, sida 5
13 Ibid., sida 6
14 Ibid., sida 8
15 Møller Pedersen, A. (1991) Brand, vand, mug og grimme dyr. Helsingør, Danmark: Rigsarkivet, sida 5
16 Ibid., sida 8
17 Ibid., sida 10
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exempel nämns om någon eventuellt beslutar om att låta vattenskadat material torka upp av 
sig självt och inte använder någon av de etablerade metoderna för upptorkning.18

När beslut ska fattas om att försöka gripa in med åtgärder mot skadat material och någon 
beslutar om felaktiga eller olämpliga metoder är risken att skadeeffekten inte förbättras, utan 
istället försämras. Allt material kan inte behandlas på samma vis, utan det måste göras 
skillnad på olika varianter och typer av arkivmaterial och människan utgör ett stort hot mot 
arkivmaterialets framtid om felaktiga beslut fattas. När det gäller fotografiska negativ och 
positiv (diabilder) förvaras dessa ofta i pergamyn och om denna förpackning utsätts för vatten 
smälter fotona samman med pergamynpåsarna och allting blir förstört.19 Skaderisken på 
fotomaterial av vatten är alltså ännu större än skaderisken hos pappersmaterial.

När användare nyttjar arkivmaterial är deras hantering av materialet avgörande för dess 
livslängd och hur pass bra det kan bevaras. Material kan skadas av ett oförsiktigt agerande på 
det viset att användaren överskattar materialets skick och inte inser att det kan vara åldrat och 
skört och gå sönder lätt, men materialet kan även skadas om användaren har fuktiga eller 
smutsiga fingrar och med dessa bläddrar i arkiverade dokument.20 En form av användning 
materialet kan utsättas för är kopiering, och kopieringen kan ske på olika sätt, varav vissa är 
mer skadliga än andra. Kopiering med xerox-maskiner ger skador på böcker eller material 
med bindning, eftersom denna kopiering förstör bokryggar, häftning och bindning. Det här är 
alltså inte någonting som gäller allt material, eftersom allt material inte är häftat eller bundet.

Mycket gammalt arkivmaterial har under långa perioder förvarats i temperaturer och nivåer av 
luftfuktighet som är högre än vad som idag skulle rekommenderas, men har ändå efter 
omständigheterna klarat sig relativt bra, då riktigt gammalt arkivmaterial är tillverkat av 
lumppapper eller bomullspapper. Detta riskerar att ge en falsk känsla av säkerhet då personer 
riskerar att tro att även dagens arkivmaterial, tillverkat av träfibrer, skulle kunna klara sig lika 
bra under dåliga lagringsförhållanden bara för att det gamla lumppappret gjorde det.21 

Partiklar från industrier eller avgaser kan med luften ta sig in till arkivmaterialet, om det inte 
förvaras på lämpligt sätt, och ge skador.22 Detta sker om lokalerna är otäta och har dåligt 
konstruerade ventilationssystem som för in skadliga partiklar eller om det till och med hålls 
vidöppna fönster som leder luften rakt in till arkivmaterialet. Skadorna i ett sådant läge blir 
större om materialet förvaras fuktigt eller att luftfuktigheten i lokalen är hög, så om flera 
ogynnsamma villkor uppfylls på samma gång blir skadorna ännu större. När bakterier och 
svampar sätter igång sitt naturliga händelseförlopp på materialet och angriper det blir 
förloppet hastigt, eftersom bakterierna har en väldigt snabb takt av förökning. Bakterier och 
mögelsvampar angriper inte pappret bara ytligt, utan äter sig in i pappret ner på molekylnivå 
och kan därmed snabbt ge mycket allvarligt skador och kan snabbt totalförstöra stora mängder 
material.

Bakterier och svampar finns i allt organiskt material, men kan under lämpliga 
förvaringsförhållanden vara passiva och ha en avstannad tillväxt, men så fort miljön förändras 
på ett sätt som är gynnsamt för dem, speciellt då en miljö med hög luftfuktighet, sätter deras 
förlopp igång.23 Svamparnas tillväxt är inte helt och hållet beroende av en hög luftfuktighet, 

18 Møller Pedersen, A. (1991) Brand, vand, mug og grimme dyr. Helsingør, Danmark: Rigsarkivet, sida 12
19 Ibid., sida 15-16
20 Ibid., sida 19
21 Ibid., sida 21
22 Ibid., sida 22
23 Møller Pedersen, A. (1991) Brand, vand, mug og grimme dyr. Helsingør, Danmark: Rigsarkivet, sida 23
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utan denna tillväxt kan sätta igång även i en lokal utan någon luftfuktighet, men som istället 
är helt tillstängd utan någon form av ventilation. Även en sådan miljö kan vara ett hot mot 
materialets långtidslagring. Material kan angripas av insekter, och då vanligtvis deras larver. 
De har likheten med bakterier att de trivs i högre luftfuktighet än vad som rekommenderas att 
förvara arkivmaterial i, och trivs även i en något högre temperatur än vad som 
rekommenderas, men de kan också utvecklas i lägre temperaturer, sådana som ligger inom 
gränsvärdena för rekommenderad temperatur.24 

Silverfiskar är en variant av skadeinsekt, vilka trivs i mörker och inte tål ultraviolett 
belysning, men sådan belysning är heller inte gynnsam för arkivmaterialet, så deras 
gemensamma behov av mörker innebär att risken finns att de kommer i kontakt med varandra. 
Precis som de andra skadedjuren och bakterierna trivs de i hög luftfuktighet, så en hög 
luftfuktighet är något som skapar stora risker från många olika håll. Den mest skadliga 
insekten är dock termiter, vilka till och med äter upp bokhyllorna. En termitkoloni kan växa 
sig mycket stor om inga åtgärder kommer in, och när en koloni är för stor bildar de dessutom 
ännu fler kolonier.25 De trivs bäst i varmare klimat, men har en viss anpassningsförmåga även 
för platser som är kallare.

En norsk konservator skriver att han har sett mycket skador på arkivmaterial som har 
tillkommit genom tidigare konservatorers arbete och återigen dyker den mänskliga faktorn 
upp som ett hot.26 Många skador har skapats genom konservatorers arbete under 1950- och 
60-talet, där material behandlades med alun, vilket inte var särskilt gynnsamt för materialet. 
Dylikt experimenterande under årens lopp har skapat skador som hade kunnat undvikas med 
bättre efterforskning på förhand. År 2002 rapporteras det i Arkiv, samhälle och forskning om 
ett seminarium som har hållits för att diskutera mögel och vilket hot dessa svampar utgör mot 
arkivmaterialet. Där beskrivs svamparna som väldigt livskraftiga, vilket förstås är ett 
problem.27 Mögelsvamparna kan ha en stor spridning och därmed en stor yta att hämta näring 
ifrån, vilket kan försörja även de delarna av möglet som befinner sig på mindre gynnsamma 
platser, om dessa nu är förbundna med varandra. Mögelsvamparna kan anpassa sig och lära 
sig leva i miljöer de inte tidigare klarat av och de kan utveckla resistens mot vissa 
bekämpningsmedel, vilket gör dem ännu mer hotfulla mot arkivmaterialet. Dock behövs vissa 
villkor uppfyllas för att de ska börja bildas och växa sig större, och det främsta villkoret är 
hög luftfuktighet.28

Det finns olika varianter av metoder för mögelbekämpning, men även dessa kan i sig utgöra 
hot mot arkivmaterialet om de utförs på fel sätt. Dels att svamparna kan utveckla resistens 
mot de bekämpningsmedel som används, vilket gör dem ännu starkare och mer livskraftiga, 
men sen även att mögelsporer kan tränga ännu längre in i materialet vid försök att rengöra det 
och att därmed rengöringen kan ge ännu djupare skador än vad som fanns tidigare.29

– digitalt material

24 Ibid., sida 26
25 Ibid., sida 26-27
26 Myrvold, T. Digitalisering i et konserveringsperspektiv, Arkivmagasinet, nr. 2, 2001, sida 61
27 Dahlström, J. Om ren luft, giftiga svampar och ökad samverkan. Rapport från ett seminarium om mögel i  
arkiv, Arkiv, samhälle och forskning, nr. 1, 2002, sida 57
28 Ibid.
29 Dahlström, J. Om ren luft, giftiga svampar och ökad samverkan. Rapport från ett seminarium om mögel i  
arkiv, Arkiv, samhälle och forskning, nr. 1, 2002, sida 58
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Ett stort problem för långtidslagringen av digitalt material är att den tekniska utrustningen 
hela tiden uppdateras och förändras och att det därmed uppstår risker för att material i 
föråldrade format inte längre går att läsa eller tyda.30 I en artikel om Riksförsäkringsverket 
behandlas de problem som kan dyka upp när tekniken utvecklas och förändras. När nya 
maskiner började användas blev de tidigare magnetbanden oanvändbara.31 Banden fortsatte att 
förvaras, trots att deras innehåll inte längre gick att tolka med den nya utrustningen, och vissa 
av banden drabbades av mögelskador, vilket därmed kan vara ett problem både för analogt 
och digitalt material. Därefter har man varit tvungna att under årtionden leta efter någon som 
fortfarande kunde ha kvar den föråldrade utrustningen som krävdes för att kunna göra 
materialet användbart igen.32 Arkiveringen har blivit mycket mer komplex sedan de digitala 
medierna kom till, därför att de olika varianterna av digitalt arkivmaterial är så många fler än 
de olika varianterna av analogt material. Det finns idag hundratals eller tusentals olika 
varianter och format av digitalt material som skiljer sig på olika sätt och kräver olika 
utrustning, och däri ligger den digitala långtidslagringens komplexitet.

Det digitala arkivmaterialet har medfört nya möjligheter, men de har även medfört att många 
nya stora problem har dykt upp vad gäller långtidslagringen.33 Denna långtidslagring handlar 
inte bara om teknik, utan involverar flera andra områden och exempelvis juridiska och 
ekonomiska aspekter gör situationen än mer komplex. Hoten mot långtidslagringen handlar 
inte bara om tekniken, utan berör också praktiska frågor såsom arbetsmetoder och rutiner. 
Även om något digitalt arkivmaterial till viss del kan bevaras kan det hända att det faller ut ur 
sin kontext till följd av teknikskiften, och att delar av materialet blir omöjliga att tolka, medan 
andra delar klarar sig. Detta är ett hot som gäller både analogt och digitalt material, men där 
de olika förutsättningarna skiljer sig. Runardotter skriver att dagens situation med avsaknad 
av fungerande arbetsmetoder och rutiner för digitalt material i sig är ett hot mot 
långtidslagringen.34 En faktor som förvärrar situationen är brist på resurser, både vad gäller 
ekonomi och utbildning/kunskap.35

Både när det gäller analog och digital arkivering är arkivarier beroende av andra yrkesgrupper 
för att långtidslagringen ska fungera väl. Många arkivarier har ett dåligt samarbete med andra 
yrkesgrupper som har en roll vid att bevara de digitala dokumenten, såsom IT-tekniker och 
administratörer, och vidare håller dessa ofta arkiveringen som en låg prioritering.36 Detta hotar 
långtidslagringen av digitala arkiv, att arkivariernas roll inte uppmärksammas när det gäller 
digitalt material, utan att de andra yrkeskårerna mest tycks betrakta arkivarbetet som att 
enbart vara ansvarig för det analoga materialet. Runardotter anser att det mestadels är när det 
gäller det digitala materialet som det finns brister hos arkiven idag och att det är den digitala 
delen som är den svaga punkten hos de flesta arkiven.37 Detta bör då innebära att det är på 
detta område som de främsta satsningarna bör göras i framtiden, framförallt vad gäller 
utbildning. Ett problem är dock att de som ansvarar för att fördela ekonomiska resurser ofta 
har den föreställningen att digital långtidslagring egentligen inte kostar pengar, eller 
åtminstone inte särskilt mycket pengar.38

30 Halén, O. Framtidens långtidsarkiv – konstant nätverkslagring, Tema Arkiv, nr. 4, 2006, sida 23
31 Löfgren, R. Flera års detektivarbete för att konvertera gamla magnetband, Tema Arkiv, nr. 4, 2003, sida 4
32 Ibid., sida 5
33 Runardotter, M. Information Technology, Archives and Archivists – and Long-term Digital Preservation, 
Arkiv, samhälle och forskning, nr. 2, 2007, sida 24
34 Ibid., sida 25
35 Ibid., sida 28
36 Ibid., sida 29-30
37 Runardotter, M. Information Technology, Archives and Archivists – and Long-term Digital Preservation, 
Arkiv, samhälle och forskning, nr. 2, 2007, sida 30
38 Ibid.
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Pappersbaserad text går att läsa och förstå med blotta ögat, men när det kommer till digital 
information lagras informationen, eller ”texten”, i mikroskopiskt format, vilket gör att det tar 
mindre plats, men även att det är omöjligt att läsa med människans ögon.39 Informationen är 
omöjlig för människan att tolka även av den anledningen att den är kodad på ett sådant sätt att 
enbart teknisk utrustning förstår den, och där behövs både mjukvara och hårdvara som 
samarbetar för att allting ska bli rätt. Det rör sig om en stor komplexitet och systemet är mer 
finkänsligt än det analoga och är beroende av många fler komponenter. Däri ligger 
säregenheten för digital information och detta är svaret på varför den är så svår att långsiktigt 
lagra. Det finns olika former av lagringsmedia även för digital information, men de har 
allesammans svagheter och de har inte en alltför lång hållbarhet. Det finns redovisat en tabell 
över den förväntade livslängden för olika lagringsmedia för digital information, vilken ger 
informationen att en hårddisk håller i 3-6 år, magnetiskt band i 10-20 år, cd-skivor i 10-100 
år, magnetisk diskett i 1-5 år och statiskt minne i 50-100 år.40 De lagringsmedia som idag 
finns kan alltså lagra information i maximalt 100 år och i vissa fall bara i något enstaka år. 
Förutsättningarna skiljer sig klart och tydligt från den analoga informationen och visar att 
digitalt arkivmaterial är extra hotat och att de allra bästa ”säkerhetslinorna” kan lagra 
materialet i 100 år.

Runardotter et el. redovisar även en sammanfattning av de primära problemen som finns när 
det gäller datorhantering av information: risken finns att det saknas specifikationer för 
eventuella problem, det saknas lösningar för vissa problem, vissa av lösningarna kan inte 
levereras inom rimlig tid, det går inte att lita på hårdvaran, utan risken finns att tekniska 
problem inträffar, något som även gäller för mjukvara, och ju mer komplex mjukvaran är, 
desto större är risken för att problem inträffar, och därutöver kan den mänskliga faktorn ställa 
till med saker och säkerheten kan ibland vara bristande, vilket i den digitala världen kan leda 
till olika former av virus och trojaner.41 Trots att de digitala medierna har funnits en så pass, 
förhållandevis, kort tid, har det fortfarande hunnit inträffa en mängd teknikskiften som gjort 
tidigare material mycket svårtillgängligt. Ett av de senaste exemplen, som de flesta människor 
har drabbats av, är att det nu är mycket svårt att hitta datorer som kan läsa disketter och att det 
numer bara finns läsare för USB-minnen på nya datorer. Detta drabbar inte bara arkiven, utan 
även privatpersoner. De paradigmskiften och tekniska förändringar som har inträffat har inte 
på något vis föregåtts av planering för den långsiktiga lagringen.

Cloonan och Sanett beskriver informationen idag som flyktig.42 De är överrens med så många 
andra av skribenterna i denna fråga om att livslängden för information har förkortats betydligt 
och att informationen dessutom är mer hotad idag än vad den tidigare har varit. De återger ett 
citat som hävdar att det primära när det gäller långtidslagringen av digital information 
egentligen inte är tekniska frågor, utan i första hand ekonomiska och organisatoriska och att 
tekniska sammanbrott kan förebyggas och skadorna efter tekniska problem ersättas bara det 
finns en välbyggd organisation och god ekonomi.43 En undersökning pekar på att avsaknaden 
av kostnadsmodeller och bevarandestrategier är ett stort besvär för det långsiktiga bevarandet 

39 Runardotter, M. et al. The Information Life Cycle – Issues in Long-term Digital Preservation, Arkiv, samhälle 
och forskning, nr. 1, 2006, sida 25
40 Ibid., sida 26
41 Ibid.
42 Cloonan, M. V. & Sanett, S. Preservation Strategies for Electronic Records: Where We Are Now – Obliquity  
and Squint?, The American Archivist, volym 65, nr. 1, 2002, sida 70
43 Lynch, C. (2000) ”Strategic Issues: Technology, Trends and Solutions.”, i Preserving Digital Information, 
Vantage Point series. EBSCO Subscription Services, sida 3-4
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av digital information hos ett antal undersökta projekt i USA.44 Denna fråga tycks vara 
lågprioriterad hos många organisationer. 

Även hos konservatorerna har det dykt upp bekymmer när det gäller omvandlingen från 
analogt material till digitalt, och en norsk konservator skriver att när han har skannat in 
analoga dokument har det nästan alltid blivit för mörkt eller för ljust och besvär med 
kontraster och färger.45 Att skanna in analogt material på detta vis innebär med andra ord inte 
enbart att den långsiktiga bevaringen blir hotad, utan även att information försvinner, när 
material som i det analoga formatet är läsligt blir oläsligt när det skannas in och blir digitalt. 
Vidare nämner han också problemet att när det digitala materialet väl är läsligt finns risken att 
när analoga utskrifter görs, att dessa istället blir oläsliga. Kommunikationen mellan de 
analoga och digitala medierna har uppenbarligen vissa brister.

Metoder för långtidslagring
– analogt material

Det finns en rad olika metoder för långtidslagring av analogt material, men det finns också 
olika metoder för att reparera skadat analogt material och detta bör också räknas in som 
metoder för att stärka den långsiktiga lagringen och förbättra förutsättningar för en lång 
hållbarhet och livslängd hos materialet. Det är inte enbart arkivarier som är inblandade i 
sådant arbete, utan också andra yrkesgrupper, såsom konservatorer har en viktig roll. En 
metod som konservatorer använder för att reparera revor och andra skador i papper är att 
binda ihop de skadade delarna av pappret med ”japanpapper”, papper tillverkat på det vis som 
japanerna gjorde under papprets barndom.46 Papper har haft olika kvalitet under historien 
beroende på de olika tillverkningsmetoder och tillverkningsmaterial som har använts, och det 
papper som används idag är speciellt preparerat (bland annat med sulfit- och sulfatmetoden) 
för att få bort de brister som har funnits med tidigare tillverkningssätt.47 Genom olika tillsatser 
kan pappret göras mer livskraftigt, få en mögelresistens och starkare skydd mot eventuella 
skador från eld och vatten.48 Även när det gäller limning av papper används idag metoder – 
neutrallimning – med syfte att ge så lång hållbarhet som möjligt.

Eftersom papper med hög halt av hemicellulosa och lignin bryts ned snabbare och har lägre 
livslängd tillverkas nu papper med låga halter av detta.49 Utöver att tillverka papper med 
sådana metoder att livslängden ska bli så lång som möjligt är också 
förvaringsomständigheterna för pappret avgörande för livslängden, och det gäller att undvika 
allt sådant som försämrar livslängden. Pappret måste förvaras under sådana omständigheter 
att temperaturen inte för varm eller kall, luftfuktigheten bör vara låg, ljusstyrkan bör vara låg 
och giftiga partiklar och luftföroreningar bör hållas borta från materialet. Det finns olika 
rekommendationer för inom vilka gränsvärden pappret bör förvaras. En källa anger att 
temperaturen bör vara 18 ± 2° C, luftfuktigheten 45 ± 10 % RH och ljusstyrkan maximalt 50 
LUX.50 En annan källa anger att temperaturen bör vara 18° C och luftfuktigheten 50-60 % RH 
för pappersmaterial, temperaturen 10-15° C och luftfuktigheten 30-40 % RH för mikrofilm, 

44 Cloonan, M. V. & Sanett, S. Preservation Strategies for Electronic Records: Where We Are Now – Obliquity  
and Squint?, The American Archivist, volym 65, nr. 1, 2002, sida 91
45 Myrvold, T. Digitalisering i et konserveringsperspektiv, Arkivmagasinet, nr. 2, 2001, sida 61
46 Björdal, L. Papperskonservering. Vårda, bevara och hantera, Rapport 1993:3, Riksarkivet, sida 2
47 Ibid., sida 3
48 Ibid., sida 4
49 Ibid., sida 6
50 Björdal, L. Papperskonservering. Vårda, bevara och hantera, Rapport 1993:3, Riksarkivet, sida 8
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samt temperaturen 18° C och luftfuktigheten 50 % RH för magnetband.51 En tredje källa anger 
värdena <20° C för temperatur och luftfuktighet på 40 ± 10 % RH.52 Som synes av detta är de 
rekommenderade värdena olika för olika varianter av analogt arkivmaterial. När det gäller 
ljuset kan materialet skadas både av UV-strålning och av värmestrålning, så bägge dessa 
varianter av ljus måste undvikas.

Undersökningar av skador för olika bränder i arkivlokaler i Danmark visar att skadorna kan 
minskas ner om arkivlådor används och material förvaras i sådana lådor. Där sådana inte har 
använts har mycket material totalförstörts, men där material förvarades i lådor hade lådorna 
enbart på utsidan kommit i kontakt med vatten i och med släckningsarbetet, medan innehållet 
fortfarande var torrt.53 I ett annat exempel förstördes det arkivmaterial som förvarades på olika 
kontor, medan det som förvarades i låsta stålskåp klarade sig med bara marginella skador och 
materialet inne i själva arkivmagasinet, till vilken det fanns en mycket kraftig dörr, hade 
klarat sig från skador från elden och bara fått vissa skador från vattnet genom 
släckningsarbetet.54 Exemplen visar att förebyggande åtgärder för förvaring och arkivlokaler 
kan göra stor skillnad vid en eventuell brand.

Møller Pedersen listar några punkter som bör tillämpas och ses över för att förebygga 
brandskador och medföljande vattenskador: arkivlokalerna bör vara solida och ha en särskild 
branddörr och dörrar mellan olika arkivlokaler bör hållas stängda, arkivmaterial får gärna 
förvaras i arkivlådor inuti låsta stålskåp, det material som istället förvaras på vanliga hyllor 
bör stå tätt packade och hyllorna kan gärna vara tillverkade av stål och alltid när nya 
arkivlokaler ska tas i bruk bör det genomföras konsultationer med kunniga fackmän och 
rådgivare.55 Förutom när det gäller eld kan även andra former av katastrofer drabba lokalerna 
och material kan vattenskadas exempelvis via släckningsarbeten efter en brand, men också 
genom översvämningar och läckage. Därför bör arkivlokaler gärna utplaceras på en något 
högre höjd, för att minska risken för översvämningar, och vattenledningar bör inte vara 
dragna genom lokalen. I de fall vattenledningar och rör ändå är dragna genom lokalen är det 
nödvändigt med kontinuerliga och noggranna kontroller av deras status, granska så att alla 
ventiler och tätningar är i önskvärt skick och inte riskerar att gå sönder.

Det finns också ett antal punkter som bör efterföljas och kontrolleras för att minska effekterna 
av eventuella läckage eller översvämningar: inget material ska placeras direkt på golvet, utan 
några decimeter upp, så att det kan skyddas från mindre översvämningar som kanske bara 
drabbar golvnivå, eventuella vattenrör ska vara isolerade och täta, så att inget läckage eller 
kondensvatten avges från dem, precis som vid brand kan material skyddas från vattenskador 
om det förvaras i arkivlådor, taket över lokalen måste vara tätt för att inte släppa in regnvatten 
och för alla former av katastrofer bör det finnas en plan, så att räddningsarbetet sker så 
effektivt som möjligt och skadorna minskas ner till så nära minimum som möjligt.56 Om 
material trots allt har blivit vattenskadat finns det olika metoder av torkning, varav vissa dock 
kan ge extra skador om de inte utförs på rätt sätt och den inblandade personalen är okunnig 
och dåligt utbildad. Torkningen bör helst inledas inom de första 24 timmarna, eller åtminstone 
inom de första 48, och en metod för torkning är lufttorkning, vilket innebär att böcker och 

51 Møller Pedersen, A. (1991) Brand, vand, mug og grimme dyr. Helsingør, Danmark: Rigsarkivet, sida 29
52 Dahlström, J. Om ren luft, giftiga svampar och ökad samverkan. Rapport från ett seminarium om mögel i  
arkiv, Arkiv, samhälle och forskning, nr. 1, 2002, sida 58
53 Møller Pedersen, A. (1991) Brand, vand, mug og grimme dyr. Helsingør, Danmark: Rigsarkivet, sida 6
54 Ibid., sida 7
55 Ibid., sida 9-10
56 Møller Pedersen, A. (1991) Brand, vand, mug og grimme dyr. Helsingør, Danmark: Rigsarkivet, sida 11-12
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dokument hängs upp på snören och filterpapper läggs mellan deras olika sidor och blad, för 
att fukten ska överföras från arkivmaterialet till filterpappret.57 

En mer modern och bättre metod är däremot frystorkning, där materialet först fryses ner och 
sedan frystorkas. Alla bindningar tas bort från dokumenten inför nedfrysningen, materialet 
nedfryses till ungefär -30° C, vilket tar död på all framväxt av mögel eller andra liknande 
mikroorganismer eller skadedjur och insekter.58 Det nedfrysta materialet placeras i vakuum 
och där förvandlas isen återigen till vatten och leds bort från arkivmaterialet och förs över till 
kylelement, där det återigen blir till is. I mindre skala kan även material torkas i 
mikrovågsugn, men denna metod ger inte utrymme för särskilt stora kvantiteter.59 Fotografiskt 
material och mikrofilm ska, när det har drabbats av vatten, skiljas från eventuella påsar eller 
förpackningar de ligger i, läggas i destillerat vatten och först därefter torkas.

Møller Pedersen belyser att någon form av katastrofplan bör finnas när det handlar om 
vattenskador. Först av allt måste det utredas vad som egentligen har hänt och vart skadan 
finns. Vattentillförseln bör stängas av så fort som möjligt, om det ens är möjligt, de ansvariga 
för att pumpa lokaler fria från vatten ska kontaktas, material bör flyttas undan från riskzonen 
och de områden som är drabbade av vatten, men ingenting annat bör i detta läge göras med 
det skadade arkivmaterialet, förrän sakkunniga har tillkallats, där en konservator bör komma 
för att bedöma skadan och besluta vad som ska göras, och vid beslut om torkning ska 
materialet packas ner på lämpligt sätt och transporteras till lokal där torkningsmöjligheter 
finns.60

Ljus är en nedbrytande faktor för arkivmaterial, och riktvärdet är maximalt 50 LUX, men 
ljustekniker anser att 150 LUX är rekommenderat maximalt ljus i samband med utställningar, 
och med andra ord bör utställningar för arkivmaterial, under de omständigheterna att ljuset 
kan uppgå till så pass mycket som 150 LUX, undvikas.61 Det påpekas också gång på gång att 
temperaturen och framförallt luftfuktigheten i en arkivlokal är viktig att hålla på en rimlig 
nivå, för att undvika olika former av skadedjur, och med hjälp av teknisk utrustning kan det 
hållas ständig koll på om värdena för temperatur eller luftfuktighet ändras i en viss lokal.62 

Som framgår under avsnittet ”Hot mot långtidslagring av analogt material” i denna uppsats 
kan många olika former av mögel, skadedjur och insekter förhindras om luftfuktigheten hålls 
på en låg nivå, så detta är någonting i allra högsta grad avgörande. För att undvika mögel 
behövs också en fungerande ventilation, för annars kan nedbrytningsprocessen sättas igång, 
även om luftfuktigheten är mycket låg.63 Vid det läget att mögel och skadedjur ändå drabbar 
materialet finns det olika former av bekämpningsmedel och gifter att använda, men dessa kan 
i viss fall skada även arkivmaterialet självt och bör därför användas med försiktighet. 
Frysning, vakuum och vissa andra metoder kan temporärt stoppa insekter och skadedjur, men 
har ingen långsiktig verkan.64 För att få bort silverfiskar och mögel kan dammsugare med 
speciella filter och 70%-ig etanol som bekämpningsmedel användas. Det har dock 
rapporterats att möglet riskerar att utveckla en resistens mot etanolen.65

57 Ibid., sida 13
58 Ibid., sida 14
59 Ibid., sida 15
60 Ibid., sida 16-17
61 Ibid., sida 20
62 http://ingtor.com/termohygrograf.html (hämtad: 100223)
63 Møller Pedersen, A. (1991) Brand, vand, mug og grimme dyr. Helsingør, Danmark: Rigsarkivet, sida 23
64 Björdal, L. Papperskonservering. Vårda, bevara och hantera, Rapport 1993:3, Riksarkivet, sida 7
65 Dahlström, J. Om ren luft, giftiga svampar och ökad samverkan. Rapport från ett seminarium om mögel i  
arkiv, Arkiv, samhälle och forskning, nr. 1, 2002, sida 58
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– digitalt material

Ruusalepp har gjort en sammanställning och jämförelse av de vanligast förekommande 
strategierna för att bevara digitalt material och skriver att ingen metod passar för allting, utan 
att det skiljer sig mellan olika typer av material.66 Han återger en graf över hur mycket olika 
metoder exempelvis är inriktade på att bevara objekt eller teknologi. I denna del av uppsatsen 
ges närmare beskrivning för en rad olika metoder och strategier som används på området och 
som har föreslagits från olika håll som tänkbara lösningar på den digitala långtidslagringens 
problem. Två framstående metoder är migrering och emulering, varav migrering är den 
vanligast förekommande metoden. Att fortfarande så mycket forskning bedrivs kring detta 
antyder att migreringen inte har klarat av att lösa problemen.67

Antalet medium och format för digital information är många och situationen är mycket 
komplex, och även när det gäller metoder för att försöka lösa detta problem är antalet stort. 
Ove Halén skriver exempelvis om ett nätverk kallat Storage Area Network (SAN), vilket är 
utformat för lagring av digital information.68 Network Attached Storage (NAS) är relaterat till 
SAN och innebär att olika sorters lagringsenheter för digital information är ihopkopplade med 
ett nätverk. Han nämner att dessa två lagringsnätverk ibland är kombinerade med varandra, 
men att de har olika mjukvara och fungerar på något olika sätt. Arkiverad information i dessa 
nätverk migreras med jämna mellanrum till ett slags råformat, bland annat standarden ASCII, 
vilken är internationellt etablerad.69 Han anser att en potentiell lösning i framtiden skulle 
kunna vara att ha alla myndigheter i landet ihopkopplade i ett och samma SAN-nätverk och 
att information skickas via bredband till Riksarkivet, för att där migreras, under deras ansvar.
Även hos det stora företaget AstraZeneca har man funderat en del kring hur långtidslagringen 
ska skötas när det rör sig om digitalt material. Deras koncernarkivarie Mikael Dahlin berättar 
att de använder sig av OAIS-modellen, och i denna ingår planering för det långsiktiga 
bevarandet.70 

I Arkiv, samhälle och forskning rapporteras om andra projekt kring bevarandefrågorna, där en 
arbetsgrupp med representanter från flera olika svenska universitet, kallad AGDA, har 
presenterat vad som kallas för DSpace.71 Tester utfördes både i ursprungligt format (bit 
preservation) och genom att migrera (functional preservation) (det migrerade materialet 
omvandlades till XML-format) och olika databaser med olika strukturer användes, och 
resultatet av detta var att det dök upp en hel del problem med hantering av det icke-migrerade 
materialet, medan det som var migrerat i XML-format var mycket mer användarvänligt och 
mindre krångligt att handskas med.72 DSpace är uppbyggt för att kunna ta hand om material i 
ett stort antal olika format, men utgör ändå inte någon garant för att informationen bevaras 
oförändrad för all tid.73 DSpace beskrivs som en mjukvara för att bevara och tillgängliggöra 

66 Ruusalepp, R. Digital Preservation in Archives, Riksarkivet, 2005, sida 39
67 Ibid., sida 40
68 Halén, O. Framtidens långtidsarkiv – konstant nätverkslagring, Tema Arkiv, nr. 4, 2006, sida 22
69 Ibid., sida 23
70 Dahlin, M. Tuff väg att utveckla eArkivet, Tema Arkiv, nr. 3, 2004, sida 6
71 Arovelius, R. Forskningsmaterial, DSpace och digitalt bevarande, Arkiv, samhälle och forskning, nr. 1, 2006, 
sida 53
72 Arovelius, R. Forskningsmaterial, DSpace och digitalt bevarande, Arkiv, samhälle och forskning, nr. 1, 2006, 
sida 54
73 Ibid., sida 55
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olika typer av digitalt material, och är dessutom gratis (open source) och möjligt för varje 
Internetanvändare att använda sig av.74

De krav som ställs på metadata genom ISAD(G), såsom arkivbildare, datum, arkivets 
omfattning m.m. finns allesammans representerade på ett bra sätt i DSpace. När material ska 
föras in till DSpace skriver användaren i de flesta uppgifter för metadata, medan systemet 
självt lägger till andra metadata. Administratörer har möjlighet att ta bort, lägga till och 
redigera metadata. För att allting ska bli rätt granskas allt material i flera olika steg innan det 
ens förs in i systemet. Testet med DSpace visade att det inte är långsiktigt hållbart att föra in 
material i ursprungsformen, utan att det bör migreras till XML-format, som är en metod som 
artikelförfattaren anser säkrar långtidslagring för framtiden.75 DSpace är ännu ej 
färdigutvecklat (enligt artikeln publicerad 2006) och kräver en hel del förutsättningar i form 
av IT-stöd för att kunna fungera.

Reagan W. Moore, som var med i forskningen kring InterPARES 2, har skrivit om något som 
kallas för datagrid-teknologi. Datagrid är en teknologi som gör det möjligt för digitala 
handlingar att bli oberoende av infrastruktur och bidrar med nödvändig mjukvara för att 
digitalt material ska kunna anpassa sig till olika miljöer.76 Moore återger en lång lista på 
metadata som måste finnas för att ett digitalt dokument ska kunna betraktas som pålitligt och 
autentiskt och långtidslagringen måste bedrivas på ett sådant sätt att inga av dessa går 
förlorade. För att kort återge vilka metadata det handlar om: datum för när handlingen är 
skapad, överförd, mottagen och arkiverad, upphovsman/författare, mottagare, arkivbildare, 
handlingens syfte/ämne, format, klassifikation, signatur, person och myndighet ansvarig för 
arkiveringen och anteckningar kring eventuella åtgärder som har vidtagits, såsom ändring 
eller borttagning av den digitala signaturen eller om migrering har genomförts.77 Det gäller att 
hitta en metod för långtidslagring som garanterar allt detta och där riskerna att något av detta 
går förlorat är eliminerade. Genom den migrering som förr eller senare är nödvändig för 
material i olika digitala format riskerar delar av dessa metadata att försvinna och det är för att 
radera denna risk som datagrid-tekniken utvecklas.78

Enligt Moore har det visat sig att datagrid har förmågan att bevara autenticiteten för digitala 
dokument genom den tekniska utvecklingen, oavsett vilken metod av lagring som används.79 

De attribut som tillhandahålls av olika lagringssystem lever inte upp till de krav som ställs av 
InterPARES och dessa riskerar dessutom att ändras när material flyttas över från ett 
lagringssystem till ett annat, vilket skapar problem och kan innebära förlust av information.80 

Vad som är nödvändigt för att undvika att information går förlorad genom detta är att göra de 
digitala handlingarna oberoende av ändringar av mjukvara och hårdvara och att de bevaras i 
oförändrad form även när denna omgivning med mjukvara och hårdvara förändras, och när 
datagrid (som beskrivs som ”infrastruktur för datahanteringens mjukvara”) används mellan de 
olika lagringssystemen och tillträdet till handlingarna kan handlingarna göras oberoende av 

74 http://www.dspace.org/about-dspace/introducing/ (hämtad: 100517)
75 Arovelius, R. Forskningsmaterial, DSpace och digitalt bevarande, Arkiv, samhälle och forskning, nr. 1, 2006, 
sida 56
76 Moore, R. W. Building Preservation Environments with Data Grid Technology, The American Archivist, 
volym 69, nr. 1, 2006, sida 139
77 Ibid., sida 140-141
78 Moore, R. et al. mySRB and SRB, Components of Data Grid, 11th High Performance Distributed Computing 
conference, Edinburgh, Skottland, 2002
79 Moore, R. W. Building Preservation Environments with Data Grid Technology, The American Archivist, 
volym 69, nr. 1, 2006, sida 142
80 Moore, R. W. Building Preservation Environments with Data Grid Technology, The American Archivist, 
volym 69, nr. 1, 2006, sida 143
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omgivningen.81 Datagrid automatiserar namngivningen av filer och andra attribut kopplade till 
dem, så att när filerna flyttas till annat lagringssystem uppdateras dessa uppgifter för att 
anpassas till det nya lagringssystemet, utan att metadata och information går förlorad.

Ett center för superdatorer i San Diego är uppbyggt på datagrid-teknologin och kan lagra och 
ta hand om information gjorda i UNIX-system, Windows-system, lagringssystem baserade på 
diskar och band m.m., och när nya lagringssystem dyker upp skrivs nya mekanismer in för att 
ta hand om information även från dessa system.82 Datagrid kräver en hel del administrativt 
arbete och innefattar en hel del olika komponenter som allesammans måste hanteras, och ju 
större systemet är, desto mer administrativt arbete krävs det, personer som administrerar: 
lagringssystem, databaser, datagrid, nätverk och säkerhet.83

När omständigheterna kring arkiveringen förändras måste nya metoder utvecklas för att 
anpassa sig till detta. För att göra utvecklingen av nya metoder för långtidslagring möjlig 
krävs framförallt utbildning. Enligt en källa saknas mycket av den expertis som krävs på detta 
område, personer med omfattande utbildning kring digital långtidshantering.84 Situationen är 
den att kunskap på detta område snabbt blir föråldrad eftersom utvecklingen sker så fort och i 
så rask takt. Det blir vissa svårigheter att inom arkivvärlden ha en kunskap som håller jämna 
steg med den tekniska utvecklingen. Behovet av kontinuerlig utbildning för arkivarier och 
andra personer med ansvar för arkivering belyses.85

Electronic Resource Preservation and Access Network (ERPANET) anordnar seminarier för 
att utbilda kring dessa frågor. Forskning har visat att genom att öka medvetandet kring dessa 
frågor kan kompetensen ökas hos dem som arbetar med arkiv och det har även visat sig att en 
studiegrupp var missnöjda med den brist på utbildningsåtgärder som finns, men att 
deltagarnas kunskaper ökade genom att de fick delta i praktisk träning.86 Metoden som har 
använts vid seminarierna anordnade av ERPANET har inneburit att deltagarna har fått vissa 
övningsuppgifter eller fått utföra problemlösning och denna metod har visat sig ge ökad 
kunskap och har givit deltagarna möjlighet att få utöva de nya teoretiska kunskaperna i 
praktiska övningar.87 Genom en enkätundersökning som har genomförts hos ett antal 
deltagare vid ERPANET:s seminarier har det visat sig att en mycket stor andel har delat med 
sig av informationen och kunskaperna från seminariet till sina kollegor och sin arbetsplats.88 

Detta indikerar att seminarierna kan utbilda folk även indirekt och att kunskap i bästa fall kan 
sprida sig som ringar på vatten och nå ut till många fler än bara deltagarna.

En stor andel av deltagarna har även haft användning av sina nya kunskaper i det praktiska 
arbetet, vilket bevisar att utbildningsåtgärder av denna typ förbättrar hanteringen och arbetet 
med långtidslagring av digitalt material ute hos olika myndigheter och institutioner.89 Det har 
även bedrivits forskning och undersökning kring hur arkivanvändarna upplever arbetet med 
långtidslagring av digitalt arkivmaterial och de olika metoder som används där, i ett projekt 

81 Ibid., sida 144
82 Ibid., sida 148-149
83 Ibid., sida 157-158
84 Duff, W. M. et al. Digital Preservation Education: Educating or Networking, The American Archivist, volym 
69, nr. 1, 2006, sida 188
85 Ibid., sida 189
86 Ibid., sida 190
87 Ibid., sida 191-192
88 Ibid., sida 198
89 Duff, W. M. et al. Digital Preservation Education: Educating or Networking, The American Archivist, volym 
69, nr. 1, 2006, sida 199
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som kallas för CAMiLEON.90 Informationen arkiveras för användarnas skull och för att de 
ska kunna ta del av den och i ett så användarvänligt format som möjligt. Därför är det av vikt 
att utreda hur de reagerar på olika metoder som används. Syftet med CAMiLEON var i 
huvudsak att undersöka bevarandemetoden emulering, en metod som går ut på att härma 
föråldrade program och plattformar, så att handlingar och filer kan användas med den 
föråldrade mjukvaran, men på moderna datorer och med modern hårdvara.91 Tanken med 
emulering var att de gamla handlingarna skulle fungera precis som i originalform, fast i den 
nya miljön, och projektet CAMiLEON skulle se huruvida användarna verkligen upplevde det 
så.

En metod som förekommer betydligt oftare än emuleringen är migreringen, som istället 
innebär att material konverteras från gamla format till nya, istället för att deras originalmiljö 
ska försöka återskapas, men i modern form, vilket emuleringen innebär.92 Bägge dessa 
metoder kan i olika hög omfattning förändra materialets utseende och beteende, även om 
målsättningen är att allting ska bevaras så väl det bara är möjligt. Forskning vid Cornell 
University har visat att bitströmmar (enheter av den minsta beståndsdelen för digital 
information) kan förändras vid migrering, som ett resultat av datorbuggar, att originalformatet 
och det migrerade formatet inte har någon fungerande koppling mellan varandra, eller andra 
tekniska problem, vilket kan innebära att information går förlorad.93 Hedstrom et al. 
genomförde några test, bland annat med ett dataspel, där användarna först fick testa 
originalversionen på en dator från 1980-talet, som spelet är skapat för, och därefter spela på 
en modern dator, antingen i form av en emulering eller i form av en migrering.94 Användarna 
märkte inga egentliga skillnader mellan de två moderna versionerna av spelet, men enligt 
deras kommentarer tycks de bägge nyare versionerna ha fungerat bättre att spela än originalet, 
vilket ser ut att ha berott mycket på utrustningen, såsom det nya tangentbordet och den nya 
skärmen.95

Man utförde också ett test för textfiler, där några tal från början av 1990-talet användes i 
originalformat (MORE), en migrerad version till Microsoft Word v. 6.0 och en version i 
ASCII.96 Försökspersonerna skulle svara på vilken version som mest sannolikt verkade vara 
originalversionen, och alla tre fick då ganska dåliga siffror som resultat, men den egentliga 
originalversionen i MORE och den i Word bedömdes ha samma sannolikhet av att vara 
originalversionen, medan något färre trodde att versionen i ASCII var originalet.97 Många av 
deltagarna anmärkte på svagheter hos ASCII-versionen, såsom att det tycktes som att texten 
där var kopierad från något annat format (vilket var sant) och att det var stora mellanrum 
mellan olika bokstäver och att texten var ostrukturerad.98 Slutsatsen blir då att användare 
föredrar den migrerade versionen i Word än versionen i ASCII, och slutsatsen från testet med 
spelet är att inga anmärkningsvärda skillnader kring uppfattningen av migrerade respektive 
emulerade versioner har noterats. I detta fall har varken migreringen eller emuleringen visat 
sig vara starkare än det andra alternativet, utan användarna har snarare föredragit dessa före 
90 Hedstrom, M. L. et al. ”The Old Version Flickers More”: Digital Preservation from the User’s Perspective, 
The American Archivist, volym 69, nr. 1, 2006, sida 160
91 Rothenberg, J. Ensuring the Longevity of Digital Documents, Scientific American 272, nr. 1, 1995
92 Hedstrom, M. L. et al. ”The Old Version Flickers More”: Digital Preservation from the User’s Perspective, 
The American Archivist, volym 69, nr. 1, 2006, sida 161
93 Ibid., sida 164-165
94 Ibid., sida 169
95 Ibid., sida 170
96 Ibid., sida 172
97 Hedstrom, M. L. et al. ”The Old Version Flickers More”: Digital Preservation from the User’s Perspective, 
The American Archivist, volym 69, nr. 1, 2006, sida 176
98 Ibid., sida 180

18



Kalle Wadin Wesslén, 880319

originalversionen, och för testen med texterna har den migrerade versionen i Word i princip 
betraktats som jämbördig med det egentliga originalet (i MORE).

Grimard skriver att en lösning för långtidslagringen av digital information skulle kunna vara 
att överföra den till mikrofiche.99 Detta har bland annat föreslagits av ett antal universitet i 
Québec, och genom denna metod är förhoppningen att informationen lagrad på mikrofiche 
ska kunna läsas av framtida teknisk utrustning och inte vara beroende av att hårdvara och 
mjukvara är densamma som informationen en gång skapades av.100 Han nämner också 
standardisering som ett alternativ, där en standard används för dokumentformat och att 
därmed denna stora variation av en stor mängd olika format undviks. Det är också en metod 
som gör informationen och dokumenten oberoende och fristående från hårdvara och mjukvara 
i original. I USA har en hel del datafiler kunnat göras oberoende från hårdvara i enlighet med 
denna metod.101 När det gäller lagringsmedierna för digital information har de ofta en väldigt 
kort livslängd, men den kan förlängas under rätt omständigheter, vilket kan göra 
möjligheterna för långtidslagring av digital information åtminstone något bättre, framförallt 
genom att förvara dessa digitala lagringsmedia i kall temperatur och undvika värme.102 

Grimard citerar förslag på att förvaring ska råda i en temperatur kring bara 5° C och en 
luftfuktighet på 20 % RH.

När Cloonan & Sanett gjorde en undersökning och frågade försökspersonerna vilka metoder 
som används för långtidslagring på deras respektive arbetsplatser fick de ett stort antal svar: 
migrering, kunskapsbaserat objektbevarande, emulering och fysiskt bevarande, förnyande, 
digital arkeologi, bevarandekopiering och sammanfogande.103 Det pekar på en mycket stor 
variation och att ett stort antal metoder faktiskt finns och används, men bristen på enhetlighet 
kan även vara en indikation på att ingen metod ännu har visat sig överlägsen de andra. I 
artikelns appendix finns kortare beskrivningar för vad dessa olika metoder egentligen 
innebär.104 Metoden förnyande innebär att handlingar och digitalt material med jämna 
mellanrum flyttas över från en lagringsenhet till en annan. Vad som kallas för 
”kunskapsbaserat objektbevarande” innebär att material görs oberoende av infrastruktur och 
lagras i ett beständigt arkiv och ska därefter återskapas med ny teknologi. Bevarande av 
teknologi innebär att allting i originalmiljön för materialet, såsom mjukvara, hårdvara etc. 
bevaras. Metoderna migrering och emulering har redan behandlats i denna uppsats, men det 
finns ytterligare några metoder som i sig är varianter av emulering, såsom Universal 
Preservation Format (UPF), där flera olika format hanteras samtidigt och UPF fotograferar 
informationen, vilket gör det svårt att bevara sammanhang och kontext.

McKemmish et al. tar upp ytterligare en strategi som de kallar för inkapsling.105 Med 
inkapslingen används XML för att förpacka alla olika digitala ”lager” för handlingarna 
tillsammans med varandra. XML är oberoende av plattform och används för att lägga till 

99 Grimard, J. Managing the Long-term Preservation of Electronic Archives or Preserving the Medium and the 
Message, Archivaria, nr. 59, 2005, sida 159
100 Ibid., sida 160
101 Committee on Government Operations, Taking a Byte out of History. The Archival Preservation of Federal  
Computer Records, Twenty-fifth Report to the 191st Congress, Washington, USA: 1990, sida 18
102 Grimard, J. Managing the Long-term Preservation of Electronic Archives or Preserving the Medium and the 
Message, Archivaria, nr. 59, 2005, sida 164
103 Cloonan, M. V. & Sanett, S. Preservation Strategies for Electronic Records: Where We Are Now – Obliquity  
and Squint?, The American Archivist, volym 65, nr. 1, 2002, sida 77
104 Ibid., sida 95-96
105 McKemmish, S. et al. (2005) Archives: Recordkeeping in Society. Wagga Wagga, Australien: Centre for 
Information Studies, sida 182
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information om struktur och betydelse hos olika former av digitala dokument.106 XML är 
flexibelt, då det inte bara är ett digitalt språk (märkspråk), utan även kan användas som format 
för olika filer och dokument. XML är dessutom oberoende av plattform och kan därmed 
användas på flera olika plattformar, och texten kan läsas och tolkas både av människor och 
maskiner. XML fyller en viktig funktion för långtidslagring av digital information och kan 
kombineras med flera av de olika metoderna som finns för detta. Även filer och dokument 
som inte skapas i XML direkt kan omvandlas till XML-format och därmed anpassas bättre till 
det långsiktiga bevarandet. Om dokument skapas i formatet XML ska de inte behöva migreras 
mellan olika format utefter att den tekniska infrastrukturen förändras, utan XML är tänkt att 
vara beständigt genom dessa omvandlingar, vilket då också innebär att de risker för 
informationsbortfall mellan ett stort antal olika migreringar försvinner.

Det finns flera olika varianter av XML. Något som redan har nämnts är inkapsling, där XML 
exempelvis kan lägga till metadata till PDF- och TIFF-filer eller användas som ett 
komplement till emulering och beskriva metadata vid emuleringen.107 Projektet Victorian 
Electronic Records Strategy (VERS) i Australien hävdade att digital information kan lagras 
långsiktigt och att XML är nyckeln till lösningen, där metoden som ska användas är att 
dokument, filer och deras kontext ska inkapslas tillsammans, med XML som språk, så att 
ingenting separeras från varandra och därmed hotar att innebära informationsbortfall, 
metadata ska läggas till i ytterligare lager, när det behövs, och dessutom måste alla handlingar 
ha digitala signaturer.108 Enligt en rapport från Nederländerna är en kombination av PDF och 
XML den bästa lösningen för långtidslagring av digitala textdokument, men för kortidslagring 
anser de migrering vara den mest passande metoden.109 Det är inte bara enskilda dokument 
och filer som kan omvandlas till XML-format, utan det är någonting som går att genomföra 
med hela databaser, och tre olika metoder har i en nederländsk rapport testats för att överföra 
hela databaser till XML-format: Access 2002, WinAllora Express och XML Junction.110

Digital Preservation Testbed utvecklade en egen metod för att överföra databaser till XML-
format, eftersom de inte ansåg de tre testade metoderna vara tillräckligt effektiva och önskade 
istället en metod där denna överföring till XML kunde ske med hela databaser i ett slag.111 En 
metod som kallas för SIARD (Software-invariant Archiving or Relational Databases) 
utvecklades, med vilken överföringen av databaser är snabbare och enklare, hela databaser 
kan överföras på en enda gång och inte uppdelat i olika omgångar och en databas överförd till 
XML kan överföras tillbaka till Microsoft Access eller Oracle. Det har dessutom 
sammanställts en grafisk modell för hur arkivarier ska fatta beslut kring vilka metoder som 
ska användas för långtidslagringen av olika former av digitalt material.112 Där ska den 
ansvarige svara på olika ja- eller nej-frågor, exempelvis om applikationer ska bevaras för en 
databas, och blir svaret ”nej” bör den konverteras till XML, men blir svaret ”ja” föreslås 
exempelvis emulering av hårdvaran.

106 Ibid., sida 28
107 Digital Preservation Testbed, From digital volatility to digital permanence. Preserving text documents, Haag, 
Nederländerna, 2003, sida 29-30
108 Ibid., sida 30
109 Ibid., sida 38
110 Digital Preservation Testbed, From digital volatility to digital permanence. Preserving databases, Haag, 
Nederländerna, 2003, sida 26
111 Ibid., sida 35
112 Digital Preservation Testbed, From digital volatility to digital permanence. Preserving databases, Haag, 
Nederländerna, 2003, sida 63-64
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Digital Preservation Testbed nämnde att när material ska lagras för kort tid ansåg de 
migrering vara bäst. Även när det gäller migrering finns ett antal olika metoder. Metoden 
refreshment går ut på att material överflyttas från ett lagringsmedium till ett annat, metoden 
spegling innebär ofta att man har materialet på två olika ställen samtidigt och att de speglar 
varandra, med metoden komprimering minskas storleken på materialet ner så mycket det går 
och det packas ihop och möjligheten finns att sedan packa upp det igen på annan plats, och 
när det gäller komprimering finns en metod som gör det möjligt att sedan återskapa det 
”överflödiga” som har tagits bort, en metod som kallas för lossless compression.113

Riksarkivet har under 2009 kommit med två författningssamlingar om digital information 
(RAFS 2009:1 och RAFS 2009:2). RAFS 2009:1 innehåller flera olika föreskrifter för att 
undvika informationsförlust för digitalt material, bland annat föreskrivs att arkivmyndigheter 
ska se till att digitala handlingar bevaras i sin ursprungsform om det beslutas att dessa 
handlingar ska förändras på något sätt, att när format byts eller andra ändringar genomförs 
handlingarna i fråga bifogas uppgifter om detta och vad ändringarna har inneburit och bestått 
i.114 Följande paragrafer i samma författningssamling föreskriver också att det ska ske 
kontinuerliga utvärderingar av systemen man använder för behandling och lagring av digital 
information hos olika arkivmyndigheter, att proveniensen hela tiden måste behållas (för att 
undvika informationsförlust) på det viset att när digitala handlingar överförs mellan olika 
platser eller förändras på ett eller annat sätt, att omfattande kontroller genomförs och att man 
ska söka reda på eventuella brister och åtgärda dessa, samt att varje fil (digital handling) ska 
ges en unik beteckning (förbättrar spårbarhet och tar bort risken att olika handlingar blandas 
ihop med varandra).115

Författningssamlingarna från Riksarkivet lägger stort ansvar på de olika arkivmyndigheterna 
och ger dem i uppgift att själva utveckla metoder och regelverk kring arbetet med 
långtidslagring av information, men författningssamlingarna ger fortfarande en vägledning. 
Det finns också en omfattande lista över vad Riksarkivet vill att de olika arkivmyndigheterna 
ska dokumentera när det gäller olika digitala handlingar.116 Det är en rad redogörelser och 
beskrivningar som måste företas för de digitala handlingarna så att man inte riskerar 
informationsbortfall. Det går inte att vara hundraprocentigt säker på att alla landets 
arkivmyndigheter följer dessa föreskrifter, men under den förutsättningen att de gör det så bör 
riskerna för informationsbortfall för digitalt material vara väldigt minimerade och 
möjligheterna goda för ett långsiktigt bevarande.

RAFS 2009:02 är mer inriktad på tekniska krav än RAFS 2009:01 och ska dessutom tjäna 
som ett förtydligande av den sistnämnda. Där fastställs vilka format som ska användas för 
databaser och vilka standarder som dessa format i sin tur ska följa.117 I övrigt består kapitel 3 i 
denna författningssamling av bestämmelser för vilka format och standarder som ska gälla för 
olika typer av arkivmaterial. Varje arkivarie som har funderingar kring en viss typ av digitalt 
arkivmaterial kan gå till denna författningssamling och se efter vilka standarder som gäller för 
just den typen, och därigenom utgör RAFS 2009:02 en bra vägledning för arbetet med den 
långsiktiga lagringen.

Sammanfattning

113 Ivarsson, E. OAIS som analysverktyg – en jämförande studie av ett digitaliseringsprojekt, C-uppsats, 
Mittuniversitetet, 2008, sida 9-10
114 RA-FS 2009:01, kapitel 4, paragraferna 9-10
115 Ibid., paragraferna 13-14
116 Ibid., kapitel 5, paragraferna 4-5
117 RA-FS 2009:02, kapitel 3, paragraferna 1-2
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De olika metoderna för långtidslagring av digital information kan sammanfattas lite kort. 
Digitalt material kan lagras på olika sätt. En lagringsmetod är Storage Area Network eller 
Network Attached Storage, vilket är sammankopplat med migreringsstrategin, där material 
omvandlas från föråldrade format till mer moderna sådana. Det finns också rena 
lagringsenheter såsom mikrofiche (och där är förhoppningen att material lagrat på mikrofiche 
ska kunna läsas oberoende av den tekniska utrustningens mjukvara eller hårdvara), men även 
lagringsmedia såsom CD-skivor och hårddiskar, vilka har en bättre hållbarhet om de förvaras 
i låg temperatur och låg luftfuktighet.

Metoder som har använts har också varit att försöka omvandla digitalt material till olika 
former av standardformat eller format som är oberoende av en specifik mjukvara och 
hårdvara, och ska kunna läsas av olika typer av teknisk utrustning. Där kan nämnas datagrid-
teknologin eller XML-format, även kallat ”inkapsling”. XML kan användas på olika sätt och 
är både ett digitalt språk och ett format och är läsbart både manuellt av människor och 
elektroniskt med maskiner. ASCII är också ett standardformat/råformat som används.

Migrering och emulering är de vanligast omtalade metoderna, där migrering innebär att 
omvandla en digital handling eller digital information från ett äldre format till ett nyare och 
emulering innebär att man försöker återskapa den ursprungsmiljö som informationen från 
början skapades inom. Det finns olika typer av både migrering och emulering. Migrering kan 
kombineras med de olika metoderna kring standardformat/råformat, då migrering används för 
att överföra material från sina ursprungliga format till dessa. Det är inte bara enskilda 
dokument som kan migreras utan också hela databaser, med metoden SIARD.

Enkätundersökning

Enkätundersökningen är till för att komplettera litteraturstudien i att besvara uppsatsens 
frågeställningar och syften. Frågorna i enkäten skiljer sig något från uppsatsens 
”grundfrågeställningar”. Enkätfrågorna återfinns under ”Bilaga 1”. Enkäten har bestått av ett 
e-brev som skickats ut till de e-postadresser som funnits angivna på arkivmyndigheternas 
respektive hemsidor. Framförallt är enkäten till för att se efter om förutsättningarna skiljer sig 
mellan olika arkivmyndigheter av att de har olika storlek eller olika resurstillgångar.

Regelverk kring informationsflöden
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Landsarkivet i Härnösand: Våra regelverk: lagar och förordningar (ex 
tryckfrihetsförordningen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen m.fl.), 
Riksarkivets föreskrifter RA-FS och RA-MS, diarie- och dossierplan, arkivförteckning och 
rutinbeskrivningar.

Landsarkivet i Uppsala: Generella regler på området finns för vår del i Arkivlagen 
(1990:782) och i olika föreskrifter och allmänna råd utgivna i Riksarkivets 
författningssamling, RA-FS. Interna föreskrifter finns i form av diarie- och dossierplan.

Riksarkivet: Vad gäller våra informationsflöden, främst mottagande och bevarande av 
information i form av allmänna handlingar från de statliga myndigheterna, så regleras dessa 
övergripande av arkivlagen och arkivförordningen. Till detta utfärdar Riksarkivet ett antal 
föreskrifter, RA-FS, varav flera på olika sätt kan sägas beröra informationsflödet. Vad gäller 
digital information så är det RA-FS 2009-1 och RA-FS 2009-2 som är det väsentligaste. Till 
detta har vi interna strategier, policys och rutiner som vi löpande utvecklar.

Nordanstigs kommunarkiv: Ja, det finns ett väl utarbetat regelverk i form av arkivlagen, 
arkivförordningen, olika policys, rutinbeskrivningar, arbetsordning, delegationsordning och 
Riksarkivets författningssamling som reglerar hanteringen av digital information.

Sundsvalls kommunarkiv: Fullmäktige har antagit en strategi för dokument- och 
arkivhanteringen som ålägger nämnder och bolag att koppla dokumenthanteringen till sina 
verksamhetsprocesser.

Landsarkivet i Visby: Landsarkivet i Visby följer det regelverk som föreskrivs i Riksarkivets 
författningssamling vad gäller hanteringen och förvaringen av levererade arkiv. Detsamma 
gäller för det interna informationsflödet där vi även följer de rutiner och policys som arbetats 
fram inom Riksarkivet, Landsarkivet i Visby.

Metoder för långtidslagring av analog information
Landsarkivet i Härnösand: Papper förvaras i aktomslag och arkivbox, ritningar och kartor i 
mappar av arkivbeständigt papper. Fotografier förvaras i speciella arkivgodkända fotofickor 
eller arkivbeständiga fotokuvert, mikrofilm i askar och videofilm och ljudband i plastfodral 
eller i kuvert stående.

Vi har ett klimatarkiv (särskilt byggt i förhållande till övriga arkivlokaler) för mikrofilmerna, 
filmer och fotografier. En del av videofilmerna och ljudbanden samt fotografier står dock i 
vanlig arkivlokal. I huvudsak är temperatur och luftfuktighet ok i vanliga arkivlokaler även 
för det materialet.

Landsarkivet i Uppsala: Besvaras av IT-avdelningen vid RA, Marieberg. (Se svaret på fråga 
3.)

Riksarkivet: Det analoga materialet ska förvaras och hanteras i enlighet med Riksarkivets 
föreskrifter, bl.a. gällande arkivlokaler. Pappersmaterial behandlas vid behov med 
konserveringsmetoder. Då detta resursmässigt på långa vägar inte kan ske med allt material 
där som skulle behövas har, som ett alternativ, bevarande av skannade kopior fastslagits. 
Dessa bildkopior kan bevaras digitalt eller på COM-film, bl.a. beroende på 
användningsfrekvens. Det analoga audiovisuella materialet bevaras genom konvertering till 
lämpliga digitala format.
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Nordanstigs kommunarkiv: Även här följer vi Riksarkivets föreskrifter för bl.a. arkivlokaler, 
förvaring av analogt material, skrivmateriel och arkivredovisning.

Sundsvalls kommunarkiv: De traditionella: i arkivlokaler för papper och mikrofilm.

Landsarkivet i Visby: Den analoga informationen (pappersbaserad) långtidslagras i våra 
klimatiserade arkivmagasin. Vi avställer exempelvis regelbundet de interna allmänna 
handlingarna vi producerar i vårt ämbetsarkiv. Vi följer även där de aktuella föreskrifter som 
Riksarkivet fastslagit i Riksarkivets författningssamling.

Metoder för långtidslagring av digital information
Landsarkivet i Härnösand: Vi hanterar i princip ingen långtidslagrad digital information. 
Däremot förvarar vi en del digitalt arkivmaterial. Materialet är säkerhetsexemplar av material 
som tillhör Riksarkivet Stockholm. Detta skickas till Riksarkivet för kontroll och 
konvertering. Det vi gör är att se till att förvaringen är bra, dvs. att arkivlokalen uppfyller 
kraven. Våra egna digitala system som vi själva använder är Riksarkivet Stockholm 
systemansvariga för, även om vi är ansvariga för uppgifterna i dessa system som produceras 
av oss. Någon långtidslagring av systemen och uppgifterna sköter inte vi, utan görs av 
Riksarkivet Stockholm. Vi har även en del egentillverkade program. Det handlar då 
uteslutande om ärendehanteringsstöd. De handlingar som skapas skrivs ut på papper och 
bevaras på det sättet.

Det material som vi skannar (dvs. levererat arkivmaterial på papper) bevaras digitalt i TIFF-
format och bränns ned på CD-skiva för lagring. Skivorna förvaras i arkivlokal. Någon plan för 
långtidslagring av detta material finns nog inte. Materialet har dock även överförts till andra 
system som ligger öppna mot webben och därför finns materialet också lagrat på servrar som 
tillhör Riksarkivet. Man får förmoda att dessa servrar kontinuerligt uppdateras och underhålls 
samt att erforderliga konverteringar sker. Det sker i så fall inte heller av oss, utan av 
Riksarkivet Stockholm eller Riksarkivet SVAR.

Landsarkivet i Uppsala: Vi ansvarar vid Landsarkivet i Uppsala i praktiken inte själva för 
långtidslagringen av vår egna (vårt ämbetsarkivs) elektroniska handlingar. För 
långtidslagringen av den digitala informationen som tillkommer i verksamheten (i 
diarie-/ärendehanteringssysten, personal- och ekonomisystem, m.m.) ansvarar vår IT-
avdelning som är placerad vid Riksarkivet (RA), Marieberg, Stockholm. (Landsarkiven var 
t.o.m. 31 dec 2009 egna myndigheter. RA var då landsarkivens chefsmyndighet, men sedan 1 
januari är landsarkiven och RA sammanslagna. Landsarkiven utgör idag avdelningar inom det 
nya Riksarkivet.)

Riksarkivet: Ända sedan vi började med långtidslagring av digital information kan man säga 
att vi allmänt tillämpar migreringsstrategin. Vi har sedan flera år anammat OAIS-modellen 
och implementerar den i olika aspekter bland annat med hjälp av metadatastandarder som 
METS och PREMIS. Vi arbetar också med att utveckla våra strategier, policys och rutiner 
med målet att kunna uppfylla kriterierna för en ”Trusted Digital repository” (RLG-OCLC 
2002).118

118 Research Libraries Group kom år 2002 ut med en rapport om tillförlitlig digital lagring, med en rad punkter 
som myndigheter eller organisationer vilka lagrar digital information bör följa, och denna rapport hänvisar 
Riksarkivet till i sitt svar på enkätfrågan. Se: 
RLG-OCLC, Trusted Digital Repositories: Attributes and Responsibilities, Mountain View, USA, 2002
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Nordanstigs kommunarkiv: Myndigheten använder sig av en migreringsstrategi, vilket 
betyder att vi använder de av Riksarkivet fastställda reglerna för dokumentation och format 
för långtidslagring av digital information.

Sundsvalls kommunarkiv: Under utveckling.

Landsarkivet i Visby: Landsarkivet i Visby långtidslagrar ingen digital information. Vi tar 
inte emot digitala leveranser och våra interna digitala system; ex. diarium, arkivinformations-, 
ekonomi- och personalsystem, administreras av och långtidslagras vid Riksarkivet Marieberg.

Tillfredsställelse med det nuvarande arbetet för långtidslagring av information
Landsarkivet i Härnösand: Magnetband ska vändas årligen för att inte ta skada. Med det 
digitala materialet görs detta kontinuerligt och det finns en liggare vari man för in 
underhållsåtgärder. Däremot är det sämre ställt med video- och ljudbanden som får ganska 
undermåligt underhåll. En orsak kan vara att materialet står så utspritt i arkivlokalerna att det 
är svårt att få någon helhetsbild över det. Det finns ett stort behov av kopiering och 
konvertering av materialet, men planer för detta saknas än så länge, även om diskussioner har 
förts och vi är medvetna om problemet.

Landsarkivet i Uppsala: Besvaras av IT-avdelningen vid RA, Marieberg. (Se svaret på fråga 
3.)

Riksarkivet: Det kan väl enkelt sammanfattas med att det finns mer att göra både kvantitativt 
och kvalitativt. Det är dock i få fall vi direkt förlorat data. Metadata är något som det kan vara 
brister med, särskilt vad gäller äldre leveranser, och det blir påtagligt om man ser det relativt, 
de mål vi har för att uppfylla kriterierna för en ”Trusted Digital Repository”.

Nordanstigs kommunarkiv: I det stora hela har det hitintills fungerat tillfredsställande, men 
med den allt snabbare och mer komplexa bilden av IT-utvecklingen står vi inför stora 
utmaningar. Som exempel kan nämnas sociala medier, applikationer i mobiltelefoner och 
olika molntjänster. Men det är även en utmaning att rädda analoga ljud- och 
videoupptagningar åt eftervärlden.

Sundsvalls kommunarkiv: Den processbaserade dokumenthanteringen och e-arkiv för 
mottagning och förvaltning av elektroniska arkiv är företeelser i utveckling. Frågan kan 
ställas om fem år. Förvaltningen är dock väldigt positiv till det förändringsarbete som pågår.

Landsarkivet i Visby: Detta arbete fungerar mycket bra.

Nödvändiga förändringar för att göra situationen mer tillfredsställande
Landsarkivet i Härnösand: En konverteringsplanering för analogt video- och 
ljudbandsmaterial till digitalt medium måste till för att materialet inte ska förstöras. Därefter 
måste en plan för digital långtidslagring upprättas för detta material.

Landsarkivet i Uppsala: Besvaras av IT-avdelningen vid RA, Marieberg. (Se svaret på fråga 
3.)

Riksarkivet: Det skulle behövas mer resurser både för metodutveckling och löpande arbete. 
Samtidigt kan också samordning med andra myndigheter vara ett sätt att förbättra situationen.
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Nordanstigs kommunarkiv: Det behövs ett pågående forsknings- och utvecklingsarbete för 
att säkra vårt digitala kulturarv, se även Riksarkivets underlag till digitaliseringsstrategi som 
nås via länken http://www.riksarkivet.se/default.aspx?ptid=1145&id=21734

Sundsvalls kommunarkiv: Vårt utvecklingsarbete måste ske i samarbete med andra aktörer 
som har samma behov. Vi besvarar egentligen tre frågor:
– vad ska göras, dvs. hur ska de funktioner för e-arkiv som beskrivs i standarden OAIS 
utvecklas?
– hur ska det göras, dvs. vilka system och metoder behöver vi?
– vem ska göra det, dvs. ensam eller tillsammans, eller som köpt tjänst?

Landsarkivet i Visby: Se pkt 4.

Önskvärda satsningar vid mer resurser
Landsarkivet i Härnösand: Eftersom vi inte har någon omfattande långtidslagring av digital 
information behövs inga fler resurser till detta.

Landsarkivet i Uppsala: Besvaras av IT-avdelningen vid RA, Marieberg. (Se svaret på fråga 
3.)

Riksarkivet: Vi skulle ytterligare utveckla våra strategier och modeller samt skapa nya 
automatiserade verktyg. Detta och mer löpande resurser skulle innebära att vi kunde ta 
mycket mer digital information, främst från andra statliga myndigheter.

Nordanstigs kommunarkiv: Se till att de system som tas i drift inom statsförvaltningen är 
förberedda för uttag i format som säkrar informationen för framtiden. Ett arbete som bör 
göras i nära anslutning till den svenska e-förvaltningssatsningen.

Sundsvalls kommunarkiv: Jag skulle forcera det utvecklingsarbete som berörs i fråga 5.

Landsarkivet i Visby: Se pkt 3. I övrigt har Landsarkivet i Visby inte för avsikt att börja 
långtidslagra digital information. Detta är en mycket kostnadskrävande verksamhet som, 
organiserad som en central verksgemensam funktion, blir mest kostnadseffektiv.

Sammanfattande slutdiskussion

Metod
Det finns både fördelar och nackdelar med kvalitativa metoder i förhållande till de 
kvantitativa. Den kvalitativa metoden ger en djupare förståelse för de frågor som undersöks 
och passade sig i detta sammanhang, enligt en personlig bedömning, bäst av de tänkbara 
alternativen av metoder.119 På grund av att enkäterna har varit kvalitativa finns det inte någon 
omfattande statistik att basera resultaten på och därför går det inte i studien att alltför brett 

119 Holme. I. D och Krohn Solvang. B. (1997) Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Pozkal, Polen: Studentlitteratur, sida 14
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uttala sig om sakernas tillstånd, men å andra sidan har det varit möjligt att i enkäten verkligen 
ställa frågor på djupet. 

Avgränsning och urval
Av de myndigheter som var tänkta att användas i enkäten svarade sju, men svaret från 
Landsarkivet i Vadstena har inte behandlats under resultatavsnittet, eftersom deras svar enbart 
bestod av ett meddelande om att de inte har någon långtidslagring av information och därmed 
inte kan bidra med någonting till enkäten. Det innebär ett bortfall på fyra av elva myndigheter 
och att svarskvoten hamnar på ungefär 65 %. Ejvegård skriver att svarsfrekvenser för 
enkätundersökningar bör vara över åtminstone 70 % för att de med trovärdighet ska kunna 
bearbetas statistiskt.120 Frekvensen i detta fall är lägre än så, men å andra sidan har heller 
ingen statistisk bearbetning gjorts och detta har aldrig varit tanken, så svarsfrekvensen bör 
därför vara acceptabel för bearbetningen av denna enkät, där syftet var att göra jämförelser 
mellan arkivmyndigheter av olika storlekar och få in djupgående svar via öppna frågor, inte 
att göra någon statistik.

Vid telefonsamtalet med Landsarkivet i Vadstena sade man att enbart vissa av landsarkiven 
ägnar sig åt långtidslagring av information. Från landsarkiven i Lund, Göteborg och 
Östersund inkom aldrig några svar. Med vägledning av samtalet med Landsarkivet i Vadstena 
kan det antas att dessa myndigheter inte heller har någon omfattande långtidslagring av 
information och därmed fann enkäten ointressant att besvara, även om de själva inte uttryckte 
någonting sådant i telefonsamtal. Hos flera av de myndigheter som ringdes upp sade man 
också att man hade vidarebefordrat enkäten till olika personer och man hänvisade fram och 
tillbaka till vilka personer hos respektive myndighet som skulle vara ansvariga för att besvara 
enkäten och hos vissa myndigheter var det också väldigt svårt att få tag på de ansvariga. En 
teori kan därför vara att enkäten i denna förvirring har slarvats bort, eftersom det rådde 
osäkerhet kring vilka som egentligen hade ansvaret att besvara enkäter. Hos flera av de 
myndigheter som ännu inte hade svarat på enkäten sa man vid telefonsamtalen att enkäterna 
verkade ha skickats till fel mailadresser eller hänvisats till fel personer. Flera av de personer 
som då lovade att svara på enkäten gjorde det också senare, men inte alla, utan vissa 
negligerade den trots löften att svara, eller glömde helt enkelt bort den, trots upprepade 
påminnelser.

Resultat
Arkivlagen föreskriver att ”Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas 
så att de tillgodoser
1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen,
3. och forskningens behov.” 121 Därför är långtidslagringen viktig, för utan den, om arkiven 
förlorar information alltefter utvecklingens gång, så kan arkiven heller inte uppfylla det som 
lagen kräver av dem. Enligt Arkivlagens paragrafer 5 och 6 ska arkivmyndigheterna också 
tillämpa de metoder som är lämpliga för att få materialet att bevaras så väl som möjligt och se 
till så att materialet inte drabbas av någon form av skada eller annat som äventyrar 
materialet.122 Det står inte specificerat vilka metoder som är mest lämpliga för arkiven att 
använda vid arkivvården, utan metoderna är deras egen uppgift att utveckla. När det digitala 
arkivmaterialet har ökat i omfattning har då behovet blivit alltmer skriande hos olika 
arkivmyndigheter för att bevara dessa relativt nya typer av material så väl som möjligt.

120 Ejvegård, R. (2009) Vetenskaplig metod. Malmö: Studentlitteratur, sida 56
121 Gränström, C. et al. (2006) Arkivlagen – Bakgrund och kommentarer. Göteborg: Norstedts Juridik, sida 90
122 http://www.notisum.se/Rnp/SLS/LAG/19900782.htm (hämtad: 100511)
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Litteraturstudie
Litteraturstudien har visat på flera olika hot som finns mot långtidslagring av arkivmaterial, 
både i analog och i digital form. För det analoga materialet (främst papper) handlar det om 
materialets egna beståndsdelar, att olika typer av sammansättning i papper får pappret att 
åldras olika fort. Skador kan uppstå av starkt ljus, hög luftfuktighet och olika former av 
skadedjur och insekter. Detta bearbetas genom att lagra materialet i speciella lokaler, vilka 
uppfyller en rad olika kriterier så att inte arkivmaterialet ska utsättas för en skadlig miljö. 
Olika källor anger olika gränsvärden inom vilka pappersbaserat arkivmaterial bör förvaras, 
men källorna anger siffror någonstans i närheten av temperatur på 18 ± 2° C, luftfuktighet på 
45 ± 10 % RH och ljusstyrka på maximalt 50 LUX. Följs dessa värden så försvinner en hel 
del av skaderiskerna för materialet. Sedan tar materialet också upp att förvaring bör ske i 
lokaler som är så väl skyddade som möjligt mot olika former av naturkatastrofer, dvs. brand, 
vattenläckage och liknande. Som exempel bör branddörrar användas. Om analogt material väl 
utsätts för olika former av skador, såsom mögel eller vattenskador, så finns det metoder för 
konservering. Som exempel kan material i ett sådant läge torkas eller nedfrysas. På så vis 
minimeras skadorna och mögeltillväxt stoppas upp. Även revor och liknande skador i papper 
kan lagas. Att reparera tidigare skador eller stoppa upp en skadlig utveckling av materialet är 
att betrakta som metoder för att förbättra det långsiktiga bevarandet.

När det gäller det digitala materialet är situationen mer mångfacetterad. Hoten mot materialet 
är fler och mer komplicerade och likaså är metoderna för att åtgärda dessa hot. När det gäller 
digitalt arkivmaterial kan olika former av formatbyten och förändringar av utrustningen 
innebära viss informationsförlust. I det studerade materialet nämns också att ett problem när 
det gäller den digitala delen är bristande resurser, både när det gäller ekonomi, men i hög grad 
också när det gäller utbildningen. Utbildningen och kunskapen är i många fall för dålig hos 
dem som arbetar med långtidslagring av digitalt material. Arkivarier har också berättat att de 
har bemötts med bristande förståelse från andra yrkesgrupper, som är nödvändiga för detta 
arbete, som exempelvis IT-tekniker och administratörer. Den mänskliga faktorn kan också 
vara ett hot mot det digitala materialet, såsom exempelvis när personer konstruerar virus och 
trojaner som kan slå ut informationen.

Omständigheterna kring det digitala materialet förändras i så pass hög takt att det är svårt för 
arkivvetenskapen och arkivpraktiken att riktigt hänga med, men litteraturstudien i denna 
uppsats har givit en del förslag på lösningar på problemen. Framförallt nämns en metod som 
heter migrering, vilken förekommer frekvent i litteraturen. Migrering innebär att material 
konverteras från gamla format till nya och därmed är tanken att de digitala handlingarna ska 
vara fortsatt läsbara även om deras ursprungsmiljö har försvunnit, vilket händer med ganska 
snabb hastighet inom den digitala världen. En annan metod som nämns i litteraturen som en 
lösning på problemen med långtidslagring är emulering, där man försöker återskapa de 
digitala handlingarnas originalmiljö, istället för att överföra dem till nya och moderna format. 
Därutöver behandlas i viss mån också metoder med olika standardformat och format som ska 
göra filer och digitala handlingar oberoende av plattform och fungera för olika plattformer. 
Digitalt material kan lagras på en rad olika lagringsmedia, exempelvis hårddiskar, cd-skivor 
m.m., vilka i absolut bästa fall kan ha en livslängd på 100 år. I litteraturen som har bearbetats 
i litteraturstudien för denna uppsats nämns att den långsiktiga lagringen för dessa 
lagringsmedia kan förbättras en hel del om de förvaras i rätt miljö, men att det är oundvikligt 
att förr eller senare behöva föra över materialet från en lagringsenhet till en annan. Det nämns 
att en temperatur på 5° C och en luftfuktighet på 20 % RH är lämplig för att få digitala 
lagringsmedia att förvaras så långsiktigt som möjligt.
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Det går att se vissa teman i litteraturen, saker som återkommer som gemensamma nämnare 
hos flera författare. Mögel, hög ljusstyrka och hög luftfuktighet är återkommande hot som 
nämns mot det analoga materialet. Därav återkommer också gemensamma nämnare kring 
metoderna för att bekämpa hoten mot förvaring av analogt material: att förvara materialet 
under sådana omständigheter att ljusstyrkan och luftfuktigheten är låg. Det är däremot främst 
när det gäller den digitala sidan som det går att tala om teman. Många tycks vara eniga om att 
hotet mot det digitala är de ständiga förändringarna och att information riskerar att falla bort 
med alla de formatbyten som inträffar. Som metod för att lösa detta problem nämner flera 
författare olika varianter av migrering och det framstår en bild som att migrering är den 
absolut vanligast förekommande metoden. Många övriga metoder som nämns är i själva 
verket olika varianter av migrering eller kopplade till migrering. Även metoderna emulering 
och inkapsling nämns hos fler än en författare, men förekommer ändå inte lika ofta i 
litteraturen som migrering, vilket får sägas vara den främsta gemensamma nämnaren hos 
olika författare i denna litteraturstudie.

Artiklar har använts från flera olika håll i litteraturstudien. De är skrivna av personer med 
olika bakgrunder. Det handlar om praktiserande arkivarier eller professorer och forskare vid 
olika universitet i USA, Kanada och Skandinavien, som i flera fall har tidigare erfarenheter 
som praktiserande arkivarier. Det rör sig i vissa fall om representanter för organisationer som 
arbetar med arkivfrågor. Exempelvis har artiklar använts skrivna av personer som 
representerar International Council on Archives (ICA). Samtliga engelskspråkiga artiklar som 
har använts är skrivna av forskare. De svenska artiklarna är mer ”populärvetenskapliga” och i 
huvudsak skrivna av praktiserande arkivarier, vilka inte bedriver forskning som sitt främsta 
förvärv, men som rapporterar om erfarenheter från arbete hos olika arkiv. Dessa är 
verksamma vid kommunala eller statliga arkiv, men det finns också en representant från 
näringslivets arkiv, nämligen koncernarkivarien hos AstraZeneca. Material har också använts 
skrivet av personer verksamma som konservatorer. Sammanfattningsvis har litteratur använts 
författat av personer både från den akademiska världen och praktiserande arkivarier, både 
inom det offentliga och inom det privata.

För litteraturens del går det att se en viss utveckling över tiden. Det material som har använts i 
litteraturstudien skiljer sig en del mellan de äldsta använda källorna och de senaste. 
Framförallt har metoderna för att lösa problemet med digital långtidslagring eftersom 
förfinats, även om ännu inte någon metod finns för handen som helt kan utradera risken för 
informationsbortfall. För den analoga sidans del har det inte hänt särskilt mycket. 
Omständigheterna kring analog långtidslagring har stått relativt stilla i många år. Eftersom 
hoten inte har förändrats så har heller inte metoderna förfinats just någonting, men för den 
digitala sidan förändras ständigt hoten och omständigheterna kring långtidslagring och därför 
har det i många år bedrivits arbete och forskning kring att utveckla metoder som kan minska 
ner hoten.

Slutsats litteraturstudie
Hoten mot långtidslagring av analogt material är starkt ljus, hög luftfuktighet, hög temperatur, 
mögel, skadedjur och naturkatastrofer av olika slag, såsom brand eller översvämning. Detta 
förebyggs eller åtgärdas med ändamålsenliga lokaler, att materialet förvaras inom speciella 
riktlinjer för temperatur, luftfuktighet och ljusstyrka (18 ± 2° C, 45 ± 10 % RH och ljusstyrka 
på maximalt 50 LUX), att branddörrar används för att skydda mot eld och att arkivlokaler 
placeras på en viss höjd över vattennivån, för att undvika översvämningar. Hoten mot digitalt 
material är den snabba och ständiga förändringen, att formatbyten som inträffar relativt ofta 
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riskerar att leda till informationsförlust. Den digitala världen är också känslig för olika, av 
människor skapade, virus och trojaner. Någon universalmetod finns inte för att bekämpa dessa 
hot, men migrering av olika slag nämns på många olika ställen och verkar användas på de 
flesta håll. Detta innebär att handlingar omvandlas från föråldrade format till moderna och 
läsbara sådana. Detta kan dock inte garantera till 100 % att ingen information faller bort.

Enkätundersökning
I uppsatsen har det tagits upp en rad olika hot som finns mot arkivmaterial av både analog och 
digital typ. Olika tekniker och metoder för att försöka förhindra hoten har också behandlats. 
När det gäller den enkätundersökning som företagits har fokus varit något annorlunda än för 
litteraturstudien, för de undersökta myndigheterna har blivit tillfrågade om olika regelverk 
och policys och inte bara tekniska metoder. Bägge delar spelar in när det gäller arbete för 
långtidslagring. De olika myndigheterna har svarat att de följer olika regelverk och 
författningssamlingar utarbetade av Riksarkivet, dvs. expertis på området. Det pekar på att 
Riksarkivets författningssamlingar har stor inverkan på arbetet. De olika myndigheterna har 
också egna regelverk och föreskrifter i form av diare- och dossierplaner. Kommunarkivet i 
Sundsvall nämner också att Sundsvalls kommunfullmäktige har antagit en egen strategi för 
dokument- och arkivhanteringen.

I uppsatsens enkätundersökning användes öppna frågor, vilket gör att de svarande i viss mån 
får tolka själva och därför föreligger också en risk för felaktiga tolkningar. Det är uppenbart 
att vissa av dem som svarat har tolkat en del av frågorna på ett annat sätt än vad som var 
tänkt. Exempelvis har Landsarkivet i Vadstena svarat att de inte har någon långtidslagring av 
information, vilket rimligen bör vara en missuppfattning. Enkäten har tagit upp frågor om 
både digital långtidslagring och analog långtidslagring och åtminstone bör Landsarkivet i 
Vadstena långtidslagra analog information, men de har möjligen inte noterat att vissa av 
frågorna i enkäten behandlade detta. Även Landsarkivet i Uppsala har besvarat frågor kring 
den analoga långtidslagringen med att de inte har någon långtidslagring av elektroniska 
handlingar och hänvisar därefter till Riksarkivets IT-avdelning. Antingen är frågorna otydligt 
formulerade eller så har de olika myndigheterna inte läst igenom dem ordentligt före de 
svarade. Om frågorna hade formulerats på ett annat sätt hade möjligtvis risken för 
missförstånd kunnat minskas ner.

Uppsatsens frågeställningar besvarades med information hämtade ur litteratur, men för 
enkätundersökningen användes något annorlunda frågeställningar. En av huvudtankarna 
bakom enkätundersökningen var att se efter om det fanns skilda förutsättningar för olika 
arkivmyndigheter att bedriva sitt arbete med långtidslagring beroende på vilken storlek de 
olika arkivmyndigheterna hade och beroende på deras skilda ekonomiska och materiella 
resurser. Det kom aldrig in något svar från Göteborgs kommunarkiv, som var tänkt att 
användas som exempel på en större arkivmyndighet, men istället har Riksarkivet varit med i 
studien och kan lika bra (eller möjligt ännu bättre) fungera som detta exempel. Om svaren 
från Riksarkivet jämförs med svaren från Sundsvalls kommunarkiv (medelstor myndighet) 
och Nordanstigs kommunarkiv (liten myndighet) går det att se vissa skillnader.

Alla tre myndigheterna i jämförelsen (Riksarkivet, Sundsvalls kommunarkiv och Nordanstigs 
kommunarkiv) följer arkivlagen och arkivförordningar när det gäller sina informationsflöden, 
och de har också interna, eget framställda rutiner. Riksarkivet ger också ut egna 
författningssamlingar, som både de själva och de andra två myndigheterna följer, så 
Riksarkivet styr i viss mån arbetet hos de andra två. När det gäller långtidslagring av digital 
information meddelar både Riksarkivet och Nordanstigs kommunarkiv att de använder sig av 
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migreringsstrategi, och Riksarkivet skriver också att de utvecklar egna strategier, medan 
Nordanstigs kommunarkiv inte skriver något om egen utveckling på detta vis. Sundsvalls 
kommunarkiv skriver att deras metoder ännu är under utveckling, vilket kan tolkas antingen 
som att de inte har kommit lika långt på detta område som de andra två myndigheterna, eller 
att de redan har etablerade metoder sedan tidigare, men försöker utveckla dessa till ett mer 
avancerat stadium.

När det gäller lagringen av analogt material förvarar alla de tre myndigheterna sådant material 
i arkivlokaler som uppfyller vissa kriterier, men Riksarkivet ägnar sig också åt en del 
konservering och överföring av bilder och audiovisuellt material till digitala format eller 
COM-film (för bilder). De andra myndigheterna nämner ingenting sådant. Myndigheterna i 
enkäten har svarat att klimatiserade magasin och arkivlokaler används och att det analoga 
materialet placeras i lämpliga arkivaskar, aktomslag, mappar, fotofickor och kuvert, beroende 
på vilken typ av analogt material det rör sig om. Riksarkivet och Nordanstigs kommunarkiv 
tycker att arbetet med långtidslagring har fungerat bra, men Riksarkivet ser brister med 
arbetet kring metadata och Nordanstigs kommunarkiv tycker att IT-utvecklingen är en svår 
utmaning, bland annat att rädda analoga ljud- och videoupptagningar åt eftervärlden. 
Sundsvalls kommunarkiv har ännu sina metoder under utveckling när det gäller 
långtidslagring av digital information och beräknas vara färdiga om fem år, så just nu ser de 
andra två myndigheterna i exemplet ut att vara på ett mer framskridet stadium. Myndigheterna 
anser att det behövs mer resurser för att utveckla detta arbete (vilket alltså även gäller 
Riksarkivet, som har överlägset mest resurser av exemplen i detta fall) och att det vore 
positivt med långtgående samarbete olika myndigheter emellan. Riksarkivet önskar också 
skapa nya automatiserade verktyg, om de får utökade resurser.

Jämförelse litteraturstudie - enkätundersökning
I uppsatsen tycks resultaten av litteraturstudien och enkätundersökningen (teori och praktik) 
stämma rätt bra överrens. När de olika myndigheterna har besvarat hur de i praktiken hanterar 
långtidslagring av analogt och digitalt material nämner de metoder som har behandlats i den 
tidigare litteraturstudien, så dessa stämmer bra överrens med varandra. Man nämner att man 
förvarar analogt material i för ändamålet lämpliga arkivaskar och att det förvaras inom 
rekommenderad temperatur och luftfuktighet och att material också behandlas med 
konserveringsmetoder, när materialet på något sätt är hotat, och dessa olika metoder 
behandlas också i litteraturstudien. När det gäller den digitala långtidslagringen har 
Landsarkivet i Härnösand svarat att de lägger material på cd-skivor, vilka dock enligt 
litteraturstudien enbart har en begränsad livslängd, på 10-100 år.123 I övrigt skriver 
myndigheterna om att de använder migreringsstrategi, vilket också har behandlats i 
litteraturstudien, och migrering nämns i flera källor i litteraturdelen som den vanligast 
förekommande metoden, så de svenska myndigheterna ser inte ut att skilja ut sig på detta 
område. Riksarkivet skriver också att de använder sig av metadatastandarderna METS och 
PREMIS, och just dessa specifika metadatastandarder förekommer inte under litteraturdelen, 
men däremot behandlas standarder och råformat av olika slag just som metod för 
långtidslagring.

Litteraturstudien och enkätundersökningen kan egentligen endast sägas ha två gemensamma 
frågeställningar, vilka har diskuterats något under stycket ovan. I övrigt har olika hot mot 
långtidslagringen behandlats under litteraturstudien, men inte i enkäten. Större fokus har lagts 
på metoderna, därför att metoderna är det primära i detta sammanhang. Metoderna är ett 
resultat av och ett svar på hoten. Det var nödvändigt att under litteraturstudien utreda hoten, 

123 Se sida 11 och fotnot 40 i uppsatsen.
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men mest för att visa vad som är bakgrunden till att metoderna finns till, där metoderna är det 
primära för denna studie och därför har givit uppsatsen dess namn. De övriga 
frågeställningarna som har använts i enkäten är unika för just enkäten och förekommer inte i 
litteraturstudien. De var inriktade på myndigheternas uppfattning om den rådande situationen 
för långtidslagring av information just nu och hur de vill att saker och ting förbättras och 
utvecklas i framtiden.

Fortsatt forskning
Detta är ett område som hela tiden förändras och som det ständigt kommer krävas ny 
forskning kring. I denna uppsats har genomförts en enkätundersökning, men begränsad sådan. 
Det är nödvändigt att genomföra enkätundersökningar som omfattar betydligt fler 
arkivmyndigheter än i detta fall, för att få en ordentligt god överblick över den rådande 
arbetspraxisen kring metoder för långtidslagring. Nya metoder utvecklas ständigt när det 
gäller långtidslagring av, framförallt digital, information och dessa nya metoder måste 
efterhand ständigt utvärderas och granskas. Ännu finns ingen metod som löser alla problemen 
som finns kring långtidslagring av information och därför behövs fortsatt forskning för att i så 
hög grad som möjligt utveckla fram sådana metoder.
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Bilaga 1

Enkät (presentation och frågor)
Hej!

Jag heter Kalle Wadin Wesslén och läser Arkiv- och informationsvetenskap C vid 
Mittuniversitetet i Härnösand och arbetar just nu med min C-uppsats, som handlar om 
långtidslagring av digital, och i viss mån också analog, information. Studien består bland 
annat av en kvalitativ enkätundersökning av situationen gällande den digitala och analoga 
långtidslagringen hos olika arkivmyndigheter i landet, och därför skulle jag gärna vilja ta 
emot svar från er för mina frågor som finns på följande adress: 
http://www.eval.jamtland.net/eval/pub/165352/default.asp?rn=89870C0

1. Har ni några regelverk kring era informationsflöden, och hur är dessa i så fall utformade?
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2. Vilka metoder har ni för långtidslagring av analog information?

3. Vilka metoder har ni för långtidslagring av digital information?

4. Hur väl fungerar detta arbete, är resultatet av era metoder tillfredsställande eller ej?

5. Om nu långtidslagringen hos er inte fungerar bra, vad skulle behövas för att göra 
situationen mer tillfredsställande?

6. Om ni blev tilldelade mer resurser, vad skulle ni då förändra i arbetet med långtidslagring 
av digital information?

Sista datum för svar är 10 maj. Jag är tacksam över ert deltagande.

Hälsningar
Kalle Wadin Wesslén

Påminnelsebrev
Hej!

Jag har tidigare skickat ut ett meddelande till er om en enkätundersökning som jag vill att er 
arkivmyndighet är en del av, men har ännu inte fått in något svar, så därför skickar jag denna 
påminnelse. Det är viktigt för mig att få in svar, så att undersökningen blir så tillförlitlig som 
möjligt. Undersökningen omfattar bara sex frågor och tar inte alls många minuter att besvara. 
Detta var mitt tidigare meddelande:

Jag heter Kalle Wadin Wesslén och läser Arkiv- och informationsvetenskap C vid 
Mittuniversitetet i Härnösand och arbetar just nu med min C-uppsats, som handlar om 
långtidslagring av digital, och i viss mån också analog, information. Studien består bland 
annat av en kvalitativ enkätundersökning av situationen gällande den digitala och analoga 
långtidslagringen hos olika arkivmyndigheter i landet, och därför skulle jag gärna vilja ta 
emot svar från er för mina frågor som finns på följande adress: 
http://www.eval.jamtland.net/eval/pub/165352/default.asp?rn=89870C0
 
Sista datum för svar är 10 maj. Jag är tacksam över ert deltagande.

Hälsningar
Kalle Wadin Wesslén
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