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Tack 
Först vill jag rikta ett varmt tack till Ingvar Anderssons fond för 

arkivvetenskaplig forskning, vars ekonomiska bidrag gjort det möjligt för mig 

att bekosta resor och den tid jag ägnat hela dagar åt att arbeta med uppsatsen. 

 

Ett stort tack går också till min handledare, Lars-Erik Hansen, för hans stora 

engagemang och iver att hjälpa mig framåt när jag kört fast. Det stora intresse 

och besjälade förklarande om ämnet blandat med stor kunskap var en verklig 

vitamininjektion under arbetet. 

 

Jag är också tacksam för att jag fick förmånen att gå magisterprogrammet i 

Arkiv- & Informationsvetenskap på Mittuniversitetet vilket har gett mig en 

sporre att arbeta vidare med arkivfrågorna med förnyade kunskaper och 

insikter. 

 

Naturligtvis är en viktig grupp som ska ha ett varmt erkännande dem som 

ställt upp på intervjuerna som jag genomfört och som har bidragit med sina 

erfarenheter från utvecklandet och arbetet med eArkiv. Utan er hjälp hade 

detta varit ett omöjligt projekt. Jag lärde mig mycket av era kommentarer. 

 

Till slut vill jag tacka min Ewa. Utan ditt tålamod och att du aldrig visat hur 

tråkigt du tyckte det var att få sköta dig själv både kvällar och helger när jag 

försökte hinna med att göra mina uppgifter och slutligen skriva min uppsats 

hade detta år av studier inte kunnat genomföras. Att du också stod ut med att 

ha utskrifter, pärmar och böcker runt sängen, i vardagsrummet, på 

köksbordet, i matrummet och de senaste månaderna hela matsalsbordet fullt 

av små NoteIt-lappar som ivrigt flyttades om under, som jag tror, suckanden 

och stönanden är en stor uppoffring som jag hoppas du vet om är uppskattat. 
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Prolog 
Det är uppmuntrande att höra respondenterna, från olika offentliga 

myndigheter, uttrycka sig om arbetet med eArkiv. Det går att lägga märke till 

att deras arbete inte handlar om att hålla reda på dammiga papper och 

arkivkartonger utan att det istället handlar om att bevara det digitala minnet i 

första hand. De visar en genuin känsla av att vilja utveckla sitt åtagande på 

bästa möjliga sätt och ge ett viktigt bidrag till verksamheten. Resultatet av den 

undersökning som gjorts visar några viktiga åtgärder som vidtagits och 

insikter som arbetet gett. De beskriver i sina uttalanden hur komplext arbetet 

med att skapa ett system för att ta emot digital data är. När det gäller 

standarder så har OAIS-modellen fått en mycket stark ställning hos dem som 

blivit intervjuade. Hur arbetet med att redovisa arkiven enligt verksamhetens 

processer har fungerat berörs också. Däremot var det inte så många andra 

standarder som hade fått någon särskild uppmärksamhet förutom de 

formatstandarder som Riksarkivet utfärdat. Med dessa data som grund har det 

skapats en teori omkring arbetet med att införa ett eArkiv. 

 

Nyckelord: OAIS, grundad teori, arkivstandarder, eArkiv, värdering, 

arkivredovisning. 
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 Inledning  
Även om det under flera år funnits företag och myndigheter som har arkiverat 

sina digitala data i särskilda system när driftsystem bytts ut, istället för att 

migrera insamlad data till nya system, så är det först under senare år som det 

blivit mer allmänt förekommande att det skapats specifika eArkiv och även 

den kommersiella utvecklingen av eArkiv har tagit fart. 

 

På senaste tiden har det tagits ett större nationellt initiativ för att fastställa krav 

och metoder för att ta hand om all digital data som finns lagrat i statens, 

kommunernas, landstingens och regionernas datasystem. Avsikten har varit 

att lätt återfinna dessa data när behov uppstår. Det har då byggts upp en 

kunskapsbank bland dem som arbetat fram lösningar för bevarande av digital 

data om vilka krav som behöver tillgodoses. Denna kunskap sprids på olika 

konferenser för arkivarier och genom de företag som arbetar med att utveckla 

och tillhandahålla lösningar för digitala arkiv, som i dagligt tal kallas eArkiv. 

 

Min första tanke var att undersöka hur offentliga myndigheter har genomfört 

klassificering och beskrivit sina processer för att få kunskap om hur 

värderingen av deras information utförs för att fastställa arkivredovisningen. 

Men det visade sig vara ett alltför stort arbete för en uppsats på den här nivån 

vilket fick till följd att jag ändrade inriktning på undersökningen. Värdering av 

informationen kommer att beröras men huvudfokus kommer att ligga på 

användningen av standarder för utveckling av eArkiv. Arbetet med 

undersökningen har som mål att utforma en teori som är grundad i data.  

 

Många har behov av att skaffa sig kunskap om hur bevarandet av digital data 

ska genomföras och förhoppningen är att den här uppsatsen kan ge ett bidrag 

till den övriga litteratur som finns inom det här området och att de exempel på 

myndigheter som redan skaffat ett eArkiv kan vara en vägledning för andra 

som ännu inte kommit så långt.  

 

Innan jag går in på att beskriva hur undersökningen, som är basen i uppsatsen, 

ska genomföras är det nödvändigt att fastställa hur eArkiv definieras i den här 

uppsatsen för att få en gemensam grund så att det inte blir några missförstånd. 

Lite tankar om värdering och gallring av digital data kommer också att beröras 

och det kommer att göras en kort sammanfattning om några av de viktigaste 

standarder som utarbetats för olika delar av implementeringen av eArkiv. En 

diskussion om metoder inom vetenskaplig forskning och det metodval som 

gjorts i denna undersökning följer innan resultatet av undersökningen 

presenteras i den teori som det lett fram till. Inledningsvis anges syftet och 

avgränsningarna med undersökningen. 
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 Syfte  
Syftet med undersökningen är att bilda en teori om offentliga organisationer 

använder sig av standarder och modeller vid utvecklandet av eArkiv-lösningar 

och om det påverkar arkivarbetet och arkivarierna på något sätt.  

 

Metoden som används i undersökningen kräver inte någon frågeställning eller 

förvalt problem som ska behandlas utan en intervjuguide har skapats till de 

första intervjuerna och beroende på vad de frågorna ger för information 

kommer de resterande intervjuerna att riktas in mot de frågeställningar och 

problem som har vital betydelse.  

 

Avgränsningar 

I den här undersökningen kommer fokus att ligga på offentliga myndigheter 

som tar emot digital data för att bevara och tillgängliggöra den. Det råder 

balans mellan de olika typerna av offentliga myndigheter och det centrala är 

att undersöka vilka standarder de använt när systemet för att ta emot den 

digitala informationen har byggts upp. Avsikten är inte att ta upp hur olika 

funktioner är uppbyggda eller hur systemen har utvecklats tekniskt. 

Underlaget för de vetenskapliga rönen inom bevarande av digitala data ska i 

första hand sökas i det som presenterats i vetenskaplig litteratur under de 

senaste tio åren för att ha den mest aktuella kunskapen i den snabbt 

föränderliga digitala världen. Det kommer inte heller att göras någon 

jämförelse mellan olika typer av eArkiv som används för att bevara digital 

information. Den tidsmässiga begränsningen är också en avgränsning som 

leder till att det fokuseras på de viktigaste lärdomarna i empirin.   
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 Bakgrund 
Hur ett eArkiv definieras i denna uppsats 

Vid en av de intervjuer som genomfördes i den här undersökningen kom 

samtalet in på begreppet eArkiv. Respondenten uttryckte då följande tanke: 

”Med eArkiv menar man olika saker. Mellanarkiv talar man mycket om nu för 

tiden och närarkiv. De flesta verksamheter och förvaltningar pratar om 

närarkiv när de säger eArkiv. Alltså ett arkiv som de har snabb tillgång till 

innan det levereras till arkivmyndigheten. Då kan man kalla oss för slutarkiv.” 

 

När det vid upphandling av digitala system ställs krav på att det ska gå att 

föra över data till ett eArkiv har det lett till missförstånd då begreppet eArkiv 

inte är tydligt definierat. Det kan uppfattas som en lagringslösning för det 

specifika systemet där äldre information ska lagras och vara åtkomligt via en 

arkivfunktion i systemet istället för att det är ett särskilt system som tar emot 

data i specifika format för långtidsbevarande och tillgängliggörande. Jag har 

själv haft erfarenhet av databaser som måste arkiveras när de blir för stora 

genom en speciell funktion i databasen och sedan måste leverantören 

kontaktas för att göra om en arkiverad databas till det ursprungliga formatet. 

Detta är inte ett eArkiv i den mening som den här uppsatsen tar sikte på. För 

att undvika missförstånd om vad som menas med eArkiv i den här 

undersökningen måste detta fastställas. Låt oss först titta på några exempel på 

definitioner. För den som bara vill veta vilken definition som gäller i denna 

undersökning går det bra att gå direkt till rubriken ”Denna undersöknings 

definition av begreppet eArkiv”. Först görs en beskrivning av ett urval 

definitioner av eArkiv och till vissa delar vad som lett fram till dessa 

definitioner. Därefter analyseras definitionerna vilket möjliggör för läsaren att 

göra en egen analys som kan jämföras med författarens analys. 

 

Ett urval definitioner av eArkiv 

Enligt Riksarkivet (2008) anges det att det råder förvirring om begreppet 

eArkiv vilket kan leda till problem mellan myndigheter, leverantörer och 

Statens arkiv. (s. 5) I detta projekt gjorde arbetsgruppen ett antagande om hur 

ett eArkiv ska definieras. Detta antagande formulerades:  

 
e-arkiv är myndighetens elektroniska handlingar, med tillhörande dokumentation, 

som överförts till bevarande och som lagras i format för bevarande och via system 

kan förvaltas och vårdas genom att de går att återsökas, tillhandahållas, 

administreras, migreras, dokumenteras samt överföras till nya databärare. De 

uppgifter som tillkommer i hanteringen av de elektroniska handlingarna inom 

systemet ska kunna överföras till format för bevarande. (Riksarkivet 2008, s. 5) 

 

De har också skrivit om begreppet eArkiv i det sjunde kapitlet och där går det 

att läsa att myndigheter som infört eArkivlösningar haft som syfte att ha 
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”verksamhetsnytta i fokus, där tillgång till information och försök till 

reducering av pappershandlingar betonas” (Riksarkivet 2008, s. 9). 

eArkivlösningarna ska ta emot handlingar med metadata så att autenticitet och 

bevarande kan stödjas. Modeller som OAIS ska användas och handlingar ska 

succesivt överföras. OAIS-modellen är en ISO-standard som beskriver hur 

handlingar ska bevaras. Det finns en kravspecifikation för elektroniska 

dokumenthanteringssystem som kallas för Moreq som står för ”MOdel 

REQuirements for the management of electronics records”. De krav som den 

innehåller kan användas på EDMS, Electronic document management system, 

som är system som kan hantera kontorsdokument, och ERMS, Electronic 

records management system, som är system som förutom att hantera 

kontorsdokument även har möjligheten att se till att med metadata skapa 

autenticitet och bevis för riktighet och spårbarhet samt göra det möjligt att 

utföra gallring i systemet. Enligt tidigare citerade slutrapport från Riksarkivet 

konstaterades det att ”ERMS ligger nära det antagande som gjordes 

inledningsvis rörande e-arkiv”. (Riksarkivet 2008, s. 11) 

 

Det uppmärksammades i Riksarkivets rapport att vid besök hos olika 

myndigheter att det är en brist att det inte finns någon bra definition av eArkiv 

och att det inte heller är något bra begrepp. Att det saknas en klar definition 

kan skapa förvirring i samband med till exempel kravställande hos en 

systemleverantör. Samtliga besökta myndigheter har emellertid definierat 

eArkiv i enlighet med antagandet i denna rapport. Vissa har även ansett att 

eArkiv inte är lämpligt som begrepp för att beskriva system som används för 

att hantera elektroniska handlingar som är överförda till bevarande. Vid 

kontakt med olika leverantörer framkom det att det inte fanns en enhetlig syn 

på hur eArkiv ska definieras. 

 
Arbetsgruppen har identifierat åtminstone två definitioner av begreppet eArkiv 

utifrån leverantörernas perspektiv. Den ena definitionen ligger i linje med 

arbetsgruppens antagande. I den andra definitionen jämställs eArkiv med något 

som mer liknar elektronisk dokumenthantering och mellanlagring av elektroniska 

handlingar. Här saknas således bevarandeperspektivet. Leverantörerna anser sig 

dock uppfylla Riksarkivets föreskrifter i det avseendet att de elektroniska 

handlingarna på sikt kan föras över till en arkivmodul eller tas ut i 

bevarandeformat. (Riksarkivet 2008, s.13) 

 

Den här undersökningen analyserades för att se om antagandet som gjordes 

från början stämmer. De handlingar som tillkommer i verksamheten bildar 

arkivet enligt arkivlagen. Genom att fastställa vilka handlingar som är 

arkivhandlingar avgränsas arkivet. Arkivförordningen ställer upp regler för 

vilka handlingar som ska arkiveras. Regeln att anteckningar i diarier, 

journaler, förteckningar och register är arkiverad när den görs innebär att 

elektroniska handlingar i databaser ska ses som arkiverade när en uppgift 

registrerats. 

 

De föreskrifter som Riksarkivet har när det gäller bevarandet av elektroniska 

handlingar ställer krav på att vissa handlingar ska ha bevarandeformat redan 
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när de skapas medan de andra ska kunna överföras till ett sådant format. 

Elektroniska handlingar i databaser arkiveras ofta tidigare än de överförs till 

ett bevarande, det kan vara flera år mellan de båda händelserna. Arkivet 

utgörs av allmänna handlingar i båda dessa tillstånd. En del av dessa 

handlingar som finns i system i drift ”kan ha format som inte är acceptabla ur 

ett bevarandeperspektiv” (Riksarkivet 2008, s. 14).  

 

Termen elektronisk form är också lite besvärlig att definiera. Arbetsgruppen 

på Riksarkivet har uppfattningen ”att det syftar på de elektroniska handlingar 

som lagras i eArkivlösningen samt lösningen som helhet med dess kopplingar 

till elektroniska handlingar och pappershandlingar” (Riksarkivet 2008, s. 14). 

Detta visar att det behövs ett datasystem för att kunna läsa elektroniska 

handlingar. Därmed utgör elektroniska handlingar arkiv oavsett vilket format 

de har och om de finns i system som är i drift. Detta gör att det antagande som 

först gjordes i den här undersökningen inte stämmer eftersom det bygger på 

”att e-arkivet endast innehåller handlingar som är överförda till bevarande” 

(Riksarkivet 2008, s. 15). Därför blir Riksarkivets definition av eArkiv: 

 
elektroniskt arkiv (e-arkiv) utgörs av myndighetens elektroniska handlingar oavsett 

format, med tillhörande dokumentation, som anses arkiverade i enlighet med 

arkivförordningen eller Riksarkivets föreskrifter. 

 

Förutom detta kommer arbetsgruppen fram till att termen eArkiv ska bytas ut 

mot termen system för bevarande. Ordet bevarande finns i flera olika 

formuleringar i förslaget till föreskrift som Riksarkivet lägger fram. 

Definitionsförslaget för termen system för bevarande lyder därmed: 

 
system för bevarande ska hantera myndighetens elektroniska handlingar, med 

tillhörande dokumentation, som överförts till bevarande och som lagras i format för 

bevarande och via integrerade system kan förvaltas och vårdas så att de kan 

återsökas, tillhandahållas, administreras, migreras, dokumenteras samt överföras 

till nya databärare. De uppgifter som tillkommer i hanteringen av de elektroniska 

handlingarna inom systemet ska kunna överföras till format för bevarande. 

(Riksarkivet 2008, s.15) 

 

För några år sedan gick några kommuner samman för att genomföra ett 

projekt med målet att införa ett gemensamt arkiv för kommuner. Den 

organisation som bildades för detta uppdrag fick namnet Sambruk. Deras 

definition av eArkiv är: 

 
Det finns två sätt att se på e-arkiv. Termen kan stå för den information som ska 

bevaras från kommunens verksamheter i elektronisk form, tillsammans med de IT-

system och den kompetens (utbildad personal, med mera) som behövs för att 

bevara informationen för framtiden. 

Man kan även säga att e-arkivet utgörs av myndighetens elektroniska handlingar 

oavsett format, med tillhörande dokumentation, som anses arkiverade i enlighet 

med arkivförordningen eller andra bestämmelser utfärdade av arkivmyndigheten. 

(Sambruk 2011, s. 4 f) 
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I Kammarkollegiets upphandling av e-förvaltningsstödjande tjänster säger de 

att 

 
3.4.3 Krav på E-arkiv/System för bevarande 

Tjänster för elektronisk arkivering eller system för bevarande (records 

management) fokuserar på funktioner för säkert bevarande av allmänna 

handlingar, både inkomna handlingar och upprättade elektroniska handlingar i 

slutgiltig version. Det kan vara antingen inskannade pappersoriginal eller 

fastställda, eventuellt elektroniskt underskrivna, elektroniska handlingar, i enlighet 

med Riksarkivets föreskrifter. Regelstyrd åtkomst- och behörighetskontroll, 

avställnings- och gallringsmöjligheter samt stöd för leverans till arkivmyndighet är 

viktiga egenskaper. Funktioner för att nå myndighetens arkiv från valfri plats och 

för att kunna erbjuda sökmöjligheter för allmänheten kan också ingå. 

(Kammarkollegiet 2010, s. 52) 

 

Enligt Stockholms stadsarkiv är ett ”e-arkiv – Ett tekniskt system som är 

anpassat för förvaring, vård och tillhandahållande av digitala handlingar. 

Digitalt arkiv är synonym” (Stockholms stadsarkiv 2007) 

 

Utanför Sveriges gränser finns det också definitioner av eArkiv. Ett exempel är 

det som Council of Australasian Archives and Records Authorities  skriver på 

sin webbplats där de uttrycker att digital arkivering omfattar alla processer 

som har att göra med allt från att välja ut och beskriva digitala handlingar till 

att hantera och bevara dem för att kunna ge tillgång till dem. De väljer 

avsiktligt att använda ordet arkivering för att meningen i ordet i IT-världen 

används på ett felaktigt sätt och de vill återupprätta ordets mening. (CAARA, 

2006) 

 

En organisation som arbetar för att värna om bevarandet av digitalt material är 

Digital Preservation Coalition (DPC). I deras handbok om bevarande står det 

att digital arkivering används omväxlande med digitalt bevarande i arkiv- och 

biblioteksvärlden medan det i IT-världen används för backupprocesser och 

löpande underhåll.  För DPC är det definitionen för långsiktigt digitalt 

bevarande som gäller för digital arkivering. Enligt deras utsago är digitalt 

bevarande att säkerställa fortsatt tillgång till digitalt material vilket inbegriper 

allt som krävs för att upprätthålla denna tillgång, vare sig den är skapad 

digitalt eller digitaliserad. När det gäller digitaliserad information så 

presenterar de tre olika definitioner som de gett namnen kortsiktigt, 

medelsiktigt och långsiktigt bevarande. Skillnaden mellan dessa är att 

kortsiktigt ska bevaras för en förutsebar framtid och så länge det inte sker 

några förändringar i tekniken medan det medellånga bevarandet ska kunna 

klara av ändringar i tekniken men bara bevaras för en begränsad tid till 

skillnad från det långsiktiga bevarandet som inte bara ska klara av 

teknikförändringar utan även bevaras för obegränsad tid. (DPC, 2012) 

 

En definition presenterades av Gail M. Hodge i D-Lib Magazine där långsiktigt 

bevarande, lagring och tillgång av digital information betraktas som digitalt 

arkiverat men material som inte var digitalt från början utan fanns på annat 

medium inte ingår i det digitala arkivet. (Hodge 2000) 
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Utvärdering av definitionerna 

Om jämförelsen mellan olika definitioner på eArkiv eller digital arkivering 

begränsas till ovanstående exempel så är det tillräckligt för att klargöra vilken 

definition på eArkiv som ska gälla i den här undersökningen. Det finns bra 

tankar i flera av dessa definitioner men ingen av dem går att använda rakt av i 

den här undersökningen. De tankar som Hodge uttryckte är nog bra i grunden 

då tanken kan vara att det som skapats på analogt sätt ska bevaras analogt och 

inte blandas in i det digitala arkivet. Det kan vara förståndigt att information 

och handlingar inte ska digitaliseras bara för sakens skull. Men eftersom vi 

lever i ett mycket långvarigt paradigmskifte från helt analog till helt digital 

informationshantering måste det finnas en tillåtande miljö för att digitalisera 

analog information som förenklar tillgängliggörandet. 

 

Kammarkollegiets krav på eArkiv som ska få delta i upphandlingen är inte en 

definition i ordets rätta bemärkelse men bör tydliggöra vad ett eArkiv ska 

kunna nå upp till. Deras krav begränsas till de handlingar som skapas och 

inkommer vilket är en mycket snäv begränsning och samtidigt lite vansklig 

eftersom det som ska bevaras är delar av innehållet i databaser. Förutom det 

som klassas som handlingar finns det information om verksamheten som 

behöver bevaras för att skapa förståelse för hur och var handlingarna eller 

informationen har kommit till. 

 

Digital Preservation Coalition erkänner själva att de har en mycket bred 

definition av begreppet digitalt bevarande och de menar att den räcker för 

syftet med deras handbok. Det som är intressant med deras definition är att de 

har tre olika definitioner beroende på hur länge informationen ska bevaras. 

Gemensamt för definitionerna är att det inbegriper alla åtgärder som krävs för 

att upprätthålla tillgången till digitalt material. De nämner inget om den teknik 

som krävs eller någon form av dokumentation omkring informationen. 

 

Sambruk garderar sig med två definitioner där den ena innefattar alla 

elektroniska handlingar som anses arkiverade och dokumentationen till dessa 

medan den andra, förutom den elektroniska informationen, även inbegriper 

IT-systemen och kompetensen hos dem som ska bevara informationen. Det 

verkar som att det är oklart om det är begreppet handlingar som ska användas, 

för att kanske följa begreppen i lagar och författningar, eller om det är bättre 

med begreppet information. Likaså visas en obeslutsamhet mellan att bara tala 

om innehållet i eArkivet eller hela konceptet med IT-system och, kanske något 

förvånande, den kompetens som krävs. Det är säkert så att det underlättar att 

ha två olika definitioner av eArkiv när det är många myndigheter som ska 

samsas om samma slutprodukt. Frågan är bara om det även kan skapa 

osäkerhet och villrådighet när arbetet går mot ett slutresultat som ska uppfylla 

båda definitionerna. 

 

I den definition som levereras av Riksarkivet efter en mycket ingående 

utredning av olika begrepp som ingår i eArkivsystem tillsammans med de 

lagar som styr arkivverksamheten så kommer de fram till att elektroniska 
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handlingar som lagras i IT-system i drift kan vara arkiverade och ett 

databassystem kan i stort sett vara ett eArkiv eftersom uppgifter som skrivs in 

i journaler och register anses arkiverade omedelbart när de skrivits in. Därför 

är deras förslag att termen eArkiv ändras till system för bevarande med en 

definition som talar om elektroniska handlingar, tillhörande dokumentation, i 

ett bevarandeformat och som kan sökas och överföras till nya databärare. 

Genom att sätta ett annat namn på eArkivet menar de att det går att göra sig 

fria från de krav som lagar, förordningar och författningar ställer på 

arkivbegreppet. 

 

Jämför man den tankegången med Stockholms stadsarkivs definition av 

begreppet eArkiv så är det tydligt att de är inne på liknande tankebanor som 

Riksarkivets definition av system för bevarande. De betonar det tekniska 

systemet som ska tillgängliggöra digitala handlingar. Men istället för att tala 

om system för bevarande så använder de begreppet ”digitalt arkiv” synonymt 

med eArkiv. Här märks skillnaden mellan stadsarkivets och Riksarkivets 

tankar. Medan stadsarkivet behåller ordet arkiv så väljer Riksarkivet att 

använda ordet bevarande.  

 

Till sist är det definitionen från CAARA (2006) som ska behandlas. De väljer 

att stolt använda termen digital arkivering för att rätta till den förvanskning av 

ordet arkivering som skett. Deras definition betonade vikten av att alla 

processer finns med i den digitala arkiveringen, från utväljandet av vad som 

ska bevaras och hela kedjan fram till tillgängliggörandet av de digitala 

samlingarna. 

 

Denna undersöknings definition av begreppet eArkiv 

När dessa definitioner vägs samman och det görs en konklusion av dem har 

jag kommit fram till att den definition som gäller i den här undersökningen 

lyder: ”eArkiv omfattar den dokumentation som förklarar hur verksamheten 

har fungerat och alla de processer som krävs för att välja ut digital information 

som ska bevaras och som överförts till ett format för långtidsbevarande så att 

det kan hanteras och bevaras i ett anpassat tekniskt system där den kan 

tillgängliggöras, för verksamhetens behov och allmänhetens och forskningens 

nuvarande och framtida behov”. 

 

Precis som i en del andra definitioner av begreppet eArkiv innehåller denna 

definition en skrivning om att information ska väljas ut innan den bevaras. 

Detta inbegriper värdering av all tillgänglig information för att bedöma vad 

som kan gallras så att essensen av den verksamhet som bedrivits kan följas. I 

följande avsnitt förklaras innebörden i att värdera digital data och de 

svårigheter detta kan innebära för arkivansvariga och de företrädare för en 

verksamhet som ska ansvara för att bedöma och värdera vad som ska bevaras 

och gallras. 
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Vad bedömning, värdering och gallring av digital data 
innebär 

Värdering av information är nödvändig för att utöva en bra arkivvård. Syftet 

är att information med begränsat värde inte ska bevaras längre än nödvändigt 

medan den information som är viktig för en verksamhets intressenter ska 

bevaras och vara tillgänglig både nu och i framtiden. En värdering av 

informationen inbegriper att ta hänsyn till lagstiftningen. Olika lagar kan ställa 

krav på hur länge viss information ska finnas tillgänglig och under den tiden 

får ingen gallring ske. 

 

Den förmodligen lättaste delen i värderingen är att tillsammans med dem som 

känner verksamheten väl ta reda på vilka behov verksamheten har av att 

bevara viss information. Förutom verksamheten och de legala kraven finns det 

andra verksamheter och individer som har behov av att ta del av den 

information som samlas. Att ta reda på vilka behov de har inom den närmare 

framtiden är inte en stor uppgift men när det handlar om decennier och sekel 

framåt i tiden så blir situationen en helt annan. Det är inte bara svårt att veta 

vilken information som då kommer att användas vid forskning utan det är 

också viktigt att den bevaras i ett format som gör den tillgänglig. Däremot är 

det viktigt att gallring genomförs i överensstämmelse med den värdering som 

gjorts eftersom det då blir lättare att bevara och återsöka informationen. Det 

betonades därför i en uppsats att ”vi vill poängtera att det är en mycket god 

idé att bära med sig arkiveringsperspektivet redan under en system-

utvecklingsprocess” (Claesson & Larsson 2001, s. 61). 

 

I den klassiska arkivvården av pappershandlingar har gallringen inte alltid 

genomförts enligt givna föreskrifter eller så har det skett först när arkivalierna 

kommit till arkivet. Detta har inte medfört några större svårigheter så länge det 

gäller enbart pappershandlingar. När det gäller digitala handlingar eller 

digital information så har situationen blivit en annan.  

 
Något nytt som blir nödvändigt i framtiden är att bestämma vad som ska bevaras 

respektive gallras i ett tidigt skede av handlingarnas existens. Detta för att digitala 

handlingar lätt kan bli oläsbara i framtiden om man inte tillämpar 

bevarandeåtgärder redan från början. Detta blir alltså en skillnad jämfört med 

dagens bevarande- och gallringsutredningar som ibland görs när behovet av 

gallring blir märkbart. Visserligen kanske detta kommer hända i framtiden också, 

men då med eventuella informationsförluster som följd. Digital dokument- och 

arkivhantering kommer i framtiden göra det möjligt att redan från början ordna så 

att mindre viktiga handlingar som ändå skulle ha gallrats vid ett senare tillfälle 

direkt kan avskiljas från viktigare handlingar. Digitala arkivhanteringssystem 

skulle också kunna göra att handlingar gallrades automatiskt när gallringsfristen 

gått ut, eventuellt efter att en arkivarie fått godkänna en förfrågan som automatiskt 

skulle komma upp i arkivhanteringssystemet när en gallringsfrist nått sitt slut. 

(Larsson 2011, s. 56) 

 

Även om den digitala världen anses vara extremt föränderlig är det intressant 

att läsa den ovanstående konklusionen om vad som bör hända och jämföra det 

med de åsikter som var förhärskande för närmare två decennier sedan. 
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Most importantly, by the mid-1990s there was a consensus (strongly echoed by the 

Ann Arbor conference) within the archives field that, in order to properly appraise, 

accession, and preserve electronic records, archivists would have to be directly 

involved in managing records at all stages of the traditional life cycle, including 

systems design, system implementation, and records creation. This view is widely 

held today, yet it is still not clear what strategies archivists can use to gain a voice in 

management decisions which in the past have usually been considered outside the 

expertise and political jurisdiction of the archives. (Botticelli 2000, s. 163) 

 

Trots att viljan att påverka utvecklandet av informationssystem från 

arkivariernas sida varit stor har det fortfarande inte blivit allmänt infört inom 

systemutvecklingen utan anses vara något som behöver göras någon gång i 

framtiden. Oftast är det ingen som ägnar en tanke på vad en avveckling av ett 

system kommer att medföra när det gäller omhändertagande, bevarande och 

tillgängliggörande av informationsinnehållet. 

 

Det är inte heller helt enkelt att införa regler för värderingen av data och vilken 

information som ska bevaras. Detta har behandlats vid flera tillfällen och vid 

en konferens gjordes följande iakttagelse.  
 

“Differences exist in data quality and in selection and appraisal criteria used to 

review and assess data value. /…/ The retention of selected and appraised data 

raises other issues. These include maintenance of data quality, enforcement of data 

security, and, migration of data sets to current, available and maintainable, 

hardware and software systems” (Anderson, 2004, s. 196).  

 

För att det ska vara meningsfullt att bevara digital data måste det ställas krav 

på kvaliteten och underhållet av informationen. Till skillnad från den 

pappersbundna informationen så går det inte att ställa digital data på hyllan i 

årtionde efter årtionde. Om det inte underhålls kommer det digitala data som 

bevarats att gallra sig själv. Därför måste det förutom en värdering av 

informationen för att avgöra vad som är av vikt för kommande intressenter 

även ställas krav på underhållet av det som bevarats. Det gör att kraven på 

kvaliteten på sparat data i systemen behöver uppmärksammas vid 

systemutveckling och upphandling. 

 

Under en workshop som hölls i Bern 2003 som behandlade långtidsarkivering 

av databaser sa Terry Eastwood, som arbetar på University of British 

Columbia, angående värdering av digital data:  

 
“As appraisal is effectively a judgement on further preservation activity, he stressed 

the need for appraisal to occur as early as possible in the life cycle of the digital 

object. In order for this to occur, appraisal criteria and policies must be defined and 

implemented. As the ability to place a digital object into context is crucial for its 

long-term usability, context has a great impact on the object’s long-term value” 

(Erpanet, 2003, s. 9). 

 

Värderingen är en viktig del för fortsatt bevarande av värdefull information. 

Därför måste det finnas principer för värderingskriterier. Dessa måste 

tillämpas så tidigt som möjligt i de digitala objektens livscykel vilket gör det 
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lättare att bevara objekten i sitt rätta sammanhang. Detta är av största värde för 

att de objekt som bevaras ska ha ett långvarigt värde. 

 
“In addition, the fact that metadata and appraisal appear to mean different things 

to archivists, records managers, and librarians than they do to the scientific 

researchers may cause problems in the widespread application of archival 

standards” (Erpanet 2003, s. 14).  

 

Här betonas ytterligare ett problem som inte får förbises. De som på något sätt 

behandlar information som framställs har inte samma kontext och 

begreppsbild angående informationen. Verksamheten har en bild av vad som 

är viktigt att bevara, de olika grupper som sedan är intressenter av 

informationen har sinsemellan skilda behov av informationen, varav de 

intressenter som kommer att ha behov av informationen om 50, 100 eller 1000 

år oftast inte går att förutse vad som är av värde för dem. Detta ska 

arkivarierna ta hänsyn till när de gör värderingar. 

 
“Differences in the needs and practices of various scientific disciplines will make it 

difficult, if not impossible, to define a ‘one size fits all’ approach to selecting, 

appraising, and retaining scientific data. For example, the biological sciences 

require the preservation of the physical specimen for any related data to have 

meaning. However, the space sciences rely on the recording of unique events, such 

as solar and lunar eclipses, as the event itself can never be recreated” (Erpanet 2003, 

s. 16).  

 

Detta är inte något som är specifikt för vetenskaplig data men det är ett tydligt 

exempel som kan tillämpas på all värdering av arkivalier eller det som 

kommer att bli arkivalier. Det finns oftast flera behov av samma information 

beroende på vem som är intressent. Då kanske någon tänker att det inte finns 

något behov av att göra några värderingar alls. Det är lika bra att spara allt, det 

tar ju ändå inte någon plats på det sätt som alla pappershandlingar gör. 

 
“We cannot afford to preserve everything being created for perpetuity. 

Accordingly, appraisal and retention policies will be vital to ensure that funds are 

spent on the maintenance and preservation of data and related records, including 

metadata, that are of high value rather than spread too thinly over a massive 

volume of data that is of little consequence. The application of an appraisal tool 

could be beneficial in this process but should ideally include budget requirements. 

Participants were encouraged to consider that although data may no longer have 

value within one community, they could have potential value for other research 

communities.” (Erpanet 2003, s. 22).  

 

Här betonas ytterligare att det kan vara svårt att veta vilka som kan ha nytta av 

bevarad data och att bara för att behovet minskar eller försvinner för vissa 

intressenter kan det dyka upp nya intressenter som har ett behov. Det är också 

svårt att veta vad dessa intressenter kan ha nytta eller behov av. Det enda som 

blir fastslaget är att det inte går att bevara allt hur länge som helst. 

 
“Participants were concerned about the creation of ‘deep archives’ where 

preservation resources are expended on objects that are never accessed. Discussions 



 

12 

 

revealed that archivists might be more pragmatic than scientists when it comes to 

the selection, appraisal and disposal of digital data. As such, it will be necessary to 

achieve a balance between what we can feasibly retain and what can be realistically 

disposed of. The possibility of re-appraising digital data over their lifecycle was 

explored” (Erpanet 2003, s. 25).  

 

Här dyker det upp en tanke som det går att ha åsikter om. Bara för att bevarad 

data inte har blivit eftersökt under de år de bevarats är det inget som säger att 

de aldrig kommer att eftersökas i framtiden. En arkivaries period på 

arbetsmarknaden är förhållandevis kort jämfört med den tid som bevarad 

information finns tillgänglig. Det är omöjligt att förutse vad som kommer att 

vara intressant att forska om i framtiden. Tänk bara på alla som under de 

senaste decennierna har ägnat intresse åt att forska om vilka som tillhört deras 

släkt under de senaste århundradena. De är tacksamma för allt som bevarats 

men de skulle gärna sett att mycket mer information om deras anhöriga hade 

bevarats. Vem kunde förutse något sådant för 500 år sedan? 

 

Att det är skillnad på analoga arkivalier och digital data som blir arkivalier 

betonades också.  

 
“Ultimately, the panel agreed that digital data are different from data stored on 

analogue media. They also agreed that the concept of long-term preservation 

should not be confused with short-term access. 

The development of an acquisition policy in all digital archives was recommended 

as a way of ensuring that data accepted into an archive comply with the 

organisation’s overall mission. Acquisition policies enhance the transparency of the 

appraisal process and provide solid reasons for the rejection of data into the archive 

as well as the eventual disposal of data. The panel suggested that an acquisition 

committee be established for each digital archive to provide a greater level of 

objectivity and accountability. 

The general consensus of the panel was that the appraisal process should be 

collaborative, involving both scientists and archivists and that appraisal should 

take place as early in the life cycle of digital data as possible.” (Erpanet 2003, s. 26)  

 

Skillnaderna mellan analog och digital data är betydande liksom mellan 

långtidsbevarande och korttidstillgänglighet. Det behöver också utarbetas 

riktlinjer för mottagande så att de data som bedöms ska bevaras klarlägger 

organisationens övergripande verksamhet. Varje digitalt arkiv blev 

uppmuntrat att ha en kommitté för mottagande av arkivdata eftersom det ger 

en högre nivå på objektivitet och ansvarighet. Rådet som gavs var att 

arkivarier och verksamheten ska samarbeta i värderingsprocessen och att 

värderingen ska ske så tidigt som möjligt i det digitala datats livscykel. 

 

Standarder för eArkiv 

Intresset för att arkivera digital data har lett till att det utarbetats flera 

standarder för olika delar av implementerandet av ett eArkiv. De viktigaste 

kommer här att presenteras kortfattat. Den som säkerligen är mest omtalad är 

OAIS-modellen (Open Archival Information System) som är en referensmodell 

för arkivering av digital data. I den beskrivning av modellen som arbetats fram 
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av NASA anges de funktioner som kan krävas för att få in, bevara och 

tillgängliggöra de data som ska anslutas till eArkivet. Hela modellen beskrivs i 

bilden nedan. 

 
Figur 1: Referensmodellen OAIS enligt Consultative Committe for Space Data Systems (CCSDS) 

 

Den övre övergripande enheten kallas Preservation Planning som övervakar 

arkivmiljön och ser till att arkiverad digital data på lång sikt tillgängliggörs för 

dem som är konsumenter av eller kunder till eArkivet. Den ska även utvärdera 

arkivets innehåll samt uppdatera och migrera arkivinformationen för att hålla 

den tillgänglig. I botten finns Administration som sköter alla tjänster och 

funktioner i eArkivet, ser till att det görs avtal med dem som producerar data 

som ska till arkivet och att deras data håller den nivå som krävs. Det finns 

ytterligare administrativa uppgifter som sköts av denna enhet. 

 

I den enhet som kallas Ingest finns funktionerna för att ta emot det data som 

ska arkiveras och förbereda den för lagring och tillgängliggörande. Detta görs 

genom att granska de paket med data som kallas SIP och skapa paket som 

kallas AIP som lagras i arkivdatabasen. Dessa paket läggs in i Archival 

Storage som är den enhet där det arkiverade data som levererats lagras, 

underhålls och tillgängliggörs genom enheten Access. Denna enhet hjälper 

dem som är kunder att få tillgång till arkiverad data och begränsa tillgången 

till skyddad data. De paket som genereras som svar på förfrågningar har 

förkortningen DIP. Enheten Data Management ser till att beskrivande 

information till arkiverad data görs tillgänglig för att ge en kontext till det som 

är arkiverat och att hantera lagrad data och databasfunktionerna samt övrig 

databashantering som är nödvändig för att sköta eArkivet. Alla de här 

enheterna är sedan nedbrutna i ytterligare detaljer och noggrant beskrivna för 

att tydligt visa alla moment som ingår. OAIS-modellen har sedan blivit en ISO-

standard med numret 14721. (CCSDS 2003) 

 

Men bara för att denna referensmodell blivit en ISO-standard innebär det inte 

att den är allas svar på en fullständigt implementerad eArkivlösning.  
 

”As acknowledged earlier, the OAIS RM is not an implementation. There were 

many concerns raised by those who reviewed the OAIS RM and those who tried to 
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implement the OAIS, that it did not provide enough guidance to be able to create 

an archive with OAIS compliance. In fact, ICSTI members commented that they 

wanted more information about the ‘ingest’ part of the model. Therefore, the 

CCSDS has drafted a ‘Producer Archive Interface Abstract Methodology Standard’” 

(CCSDS Document 651.0-R-1) (Hodge & Frangakis 2004, s. 52).  

 

Överföringen av informationen från källsystemet till eArkivet är en mycket 

kritisk del av hela arkiveringsprocessen. OAIS-modellen kan användas som en 

checklista som identifierar de olika faserna i processen att ta emot och 

tillgängliggöra digital data. Det börjar med en preliminär fas där det fastställs 

om projektet är genomförbart, identifierar de digitala objekten och de 

standarder som ska användas. Säkerhet, legala och avtalsmässiga aspekter, 

överföring, validering och tidsplan gås igenom innan en preliminär 

överenskommelse upprättas. I formaliseringsfasen definieras objekten som ska 

överföras, metadata identifieras och en dataordlista skapas. Därefter görs ett 

formellt avtal och en detaljerad leveransplan innan omfattande tester och 

validering av systemet görs. (Hodge & Frangakis 2004, s. 53) 

 

De vetenskapliga organisationerna fokuserar mer på att skaffa digital 

information än att bevara den. Även om de använder ordet arkiv och till och 

med har i uppdrag att bevara så är deras mål att samla ihop en kritisk massa 

av material medan de tekniska aspekterna och metadata inte ännu har 

integrerats i deras system. (Hodge & Frangakis 2004, s. 66) 

 

För att ge en bild av vilket omfattande område som standarderna runt 

dokumenthantering och arkivering av digital data är, ges det här helt kort en 

presentation över de mest kända och använda standarderna, förutom OAIS-

modellen, internationellt och nationellt. En standard heter PREMIS, som står 

för PREservation Metadata: Implementation Strategies, och den innehåller ett 

schema som ska representera PREMIS i XML. Den innehåller även 

instruktioner för hur det kan säkerställas att digital data ska kunna läsas och 

göras tillgängligt över tid. Den innehåller också information om hur det kan 

säkerställas att data inte ändras oavsiktligt och att ändringar som ska göras blir 

dokumenterade. 

 

Det finns ett par andra standarder som är viktiga för metadatasättning och de 

heter ISAD(G) och ISAAR (CPF). ISAD(G) står för General International 

Standard Archival Description och innehåller en ram för hur beskrivande 

metadata för serier och processer ska användas i arkivredovisningen. ISAAR 

(CPF) står för International Standard Archival Authority Record for Corporate 

bodies, Persons and Families. Standarden används för att styra beskrivningen 

av arkivbildande företag eller organisationer, familjer och personer som 

beskrivande enheter i ett arkivsystem. 

 

En världsstandard fastställs för det mesta enligt ISO-begreppet. När det gäller 

eArkiv finns det några ytterligare förutom ISO 14721. Det är ISO 15489 som 

ger anvisningar för att göra dokument autentiska och tillförlitliga. Denna 

standard innehåller även standarden ISO 26122 som innehåller information för 
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att beskriva verksamhetsprocesser vilket är något som statliga myndigheter är 

tvungna att göra. ISO 14641 är en standard som tar fram specifikationer för 

bevarande av elektronisk information. 

 

När det gäller metadata finns det även här ISO-standarder. ISO 15836 är en 

metadatastandard som bäst lämpar sig för Internet medan ISO 23081 är en 

metadatastandard som även beskriver sammanhang och förvaltningsåtgärder 

som har betydelse för arkiverade dokument. Dessa metadata ska sättas under 

informationens aktuella livstid innan de sänds till ett eArkiv.  

 

En annan betydelsefull standard som gäller för hanteringen av information är 

den relativt nya ISO 30300 som kompletteras av ISO 30301 och ISO 30302. 

Dessa används för att införa en digital informationsförvaltning enligt en 

utvecklad metod. Dessa kan kompletteras med den australiska DIRKS 

Manual som i en åttastegs-metod ger en praktisk guide för hur 

dokumenthanteringssystem ska utformas och implementeras.  

 

Norska Riksarkivet har arbetat fram en standard som heter NOARK 5 som 

innehåller krav på arkivstruktur, funktionalitet och metadata i 

dokumenthanteringssystemen.  

 

Det finns också några formatstandarder som är värdefulla att känna till för alla 

som har med eArkiv att göra. En standard heter EAD och är ofta använd 

tillsammans med ISAD(G) och ISO 15836. Även sådana standarder som XML 

och PDF/A talas det mycket om. När det gäller bilder handlar det mycket om 

TIFF och JPEG. 

 

En mycket använd vägledning för elektroniska dokumenthanteringssystem är 

MoReq2010.  

 

När det gäller svenska förhållanden är det nödvändigt att även nämna de 

standarder som Riksarkivet ger ut. När det gäller eArkiv och 

dokumenthantering så är de viktigaste RA-FS 2008:4, RA-FS 2009:1 och RA-FS 

2009:2. 

 

 



 

16 

 

 Metod 
Ett gemensamt begrepp i vetenskapsteorin är epistemologin som står för ”vad 

vi kan veta och hur vi kan veta det” (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 107) eller 

”hur man skaffar sig kunskap om verkligheten” (Guvå & Hylander 2003, s. 11). 

Inom biblioteks- och informationsvetenskapen finns det tre epistemologiska 

ståndpunkter som haft särskild påverkan på forskningen. En av dessa är 

empirismen som uttrycks på följande sätt: 

 
Empirismen är en epistemologisk ståndpunkt att observationer och (sensoriska) 

erfarenheter bör ses som det viktigaste eller enda sättet att få kunskap och att alla 

kontroverser helst bör reduceras till påståenden som kan verifieras av iakttagelser. 

/…/ 

Den konsekventa utvecklingen av denna uppfattning under filosofins historia har 

lett till ett omfattande antal antaganden om världen (ontologi), om sinnet 

(psykologi), om begrepp och språk etc, som utgör grunden för den empiristiska 

synvinkeln. Till exempel åsikten att en nyfödd människa inte har någon kunskap 

("tabula rasa"), att komplexa begrepp som skapas i sinnet genom kombinationer av 

enklare begrepp motsvarar enkla känslor och att inlärningsprocesser styrs av lagar 

stadgar, etc. (Hjørland 2004, s. 134) 

 

Den andra ståndpunkten av epistemologin är rationalismen. Likheten med 

empirismen är att den anser att kunskapen har en specifik grund och att 

metoderna att skaffa kunskap är oberoende av forskarens teorier, synsätt och 

begrepp. Den anser att a priori-kunskapen är den viktigaste kunskapen och 

anser att begreppen är medfödda strukturer och att de matchar våra 

uppfattningar. Den anser att begreppsmässiga bevis är betydelsefulla och att 

deduktiva metoder är bättre än induktiva. (Hjørland 2004, s. 135) 

 

Positivismen är den tredje ståndpunkten av epistemologin som Hjørland 

behandlar. Positivismen har bytt skepnad genom århundradena och dagens 

positivism går inte att jämföra med den positivism som Auguste Comte 

förespråkade.  Idag är den synonym med empirism som ignorerar forskarnas 

teoretiska arbete. Det är tydligt att positivismen inte är naturvetenskapernas 

synsätt och den använder sig inte av kvantitativa metoder men det är mycket 

svårare att säga vad den är. (Hjørland 2004, s. 136) 

 

Ett annat begrepp i vetenskapsteorin är ontologi. Den handlar om hur det som 

ska undersökas är beskaffat (Allwood & Erikson 2010, s. 42) eller ”frågan om 

hur man ser på verkligheten” (Guvå & Hylander 2003, s. 11). Inom 

samhällsvetenskapen har den två olika ståndpunkter. Dels är det objektivism 

som i korthet innebär att en företeelse av något slag är oberoende av de aktörer 

som verkar inom företeelsen, dels är det konstruktionism som innebär att 

företeelser är något som kommer till stånd genom de aktörer som verkar inom 

företeelsen. Konstruktionismen kan existera i förhållande till den sociala 
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verkligheten eller i förhållande till kunskapen om den sociala verkligheten. 

(Bryman 2002, s. 30, 33)  

 

Vetenskapliga teorier är en samling satser som beskriver något som existerar 

och de samband som råder. Teorierna säger inget om vad som är rätt eller fel 

lika lite som de säger hur något ska göras. De beskriver bara det som finns i 

världen. De här satserna ska vara av ett särskilt slag och på ett bestämt sätt ha 

anknytning till varandra. (Hartman 2004, s. 110) Det finns två huvudgrupper 

som en teori består av. Det är existens- och relationssatser. Existenssatserna 

kan delas upp i dem som uttalar sig om enstaka händelser och typer av 

händelser medan relationssatserna kan delas upp i dem som uttalar sig om 

relationer mellan enstaka händelser respektive mellan typer av händelser. 

(Hartman 2004, s. 111) När det gäller arkivvetenskap finns det en mängd 

händelser som sker inom arkivverksamheten och likaså flera typer av 

händelser. Det kan vara sådant som hur arkivalier förtecknas, vad som ska 

bevaras, hur det ska förvaras, vem som ska förvara det och syftet med att 

bevara handlingar och annat som är bevarandevärt. Exempel på relationer i 

arkivverksamheten kan vara de legala krav som finns, de behov som finns hos 

intressenterna till det som ska bevaras och orsakerna till att material gallras. 

Det är viktigt att dessa relationer analyseras tillräckligt för att bevisföringen för 

vilka relationer som orsakar något speciellt ska bli tydlig och specifik. Det är 

viktigt att ett orsakssamband inte ges för stor betydelse om det inte är utom 

allt tvivel att inte något annat samband kan leda till samma resultat. (Hartman 

2004, s. 114 f) Som varande den som utför undersökningen är det viktigt att se 

på de händelser som beskrivs av respondenterna som den verklighet de själva 

upplever. Oavsett vilka egna upplevelser och kunskaper som förvärvats får de 

inte påverka den empiri som respondenterna ger upphov till. Att helt och 

hållet låta det material som undersökningen ger ligga till grund för att bilda en 

teori är nödvändigt för att beskriva hurdan verkligheten är. En annan fråga 

som måste beaktas inför en undersökning av en företeelse är hur det empiriska 

materialet ska samlas in. 

 

Kvantitativ eller kvalitativ forskning 

I samhällsvetenskaplig forskning finns det i huvudsak två olika metoder, 

antingen kvalitativt eller kvantitativt. Uppfattningen bland de flesta är att den 

frågan måste relateras till forskningsproblemet vilket gör att det ibland är 

lämpligt med en kvantitativ metod medan det i andra fall är lämpligare med 

en kvalitativ metod eller en blandning av de båda (Alvesson & Sköldberg 2008, 

s. 18). De viktigaste delarna i en kvalitativ undersökning är fältarbete i en 

naturlig miljö, lämpliga datainsamlingsmetoder, litteraturgenomgång, teore-

tiska ramverk, lämpliga urval och framväxande struktur (Pickard 2007, s. 14). 

Kvantitativ forskning börjar med en litteraturundersökning som leder till att 

ett teoretiskt ramverk formas, en hypotes framställs så att det går att urskilja 

olika variabler som ligger till grund för att avgöra vilken den lämpligaste 

undersökningsmetoden är. När all data är samlad ska den bearbetas och 

analyseras. Därefter går det att avgöra om hypotesen var riktig eller inte. 

(Pickard 2007, s. 18) 
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Är då detta två olika typer av metoder? Den gängse uppfattningen är sådan 

hos de flesta. Det finns däremot de som inte anser det. Metod är det 

tillvägagångssätt någon använder för att utföra något. Om det är genom 

intervjuer, enkäter eller observationer så är det inte förfaringssätt som kan 

klassas som kvantitativa eller kvalitativa. Metoder kan också exempelvis vara 

hermeneutiska, fenomenologiska eller positivistiska där det inte är 

datainsamlandet som menas utan vilken kunskap som ska nås. Detta gör att 

begreppet metod är förvirrat. (Åsberg 2001, s. 271) Ett förslag är att använda 

terminologin där metod används avseende metodologi, att ansats används 

avseende epistemologi och termen verklighetsuppfattning används avseende 

distinktioner av ontologi (Åsberg 2001, s. 273). Om skillnaderna med 

metoderna hänsyftar på de latinska begreppen Qualitas och Quantitas så blir 

det lite märkligt eftersom det är egenskaperna hos de fenomen som undersöks 

som begreppen syftar på. Därför skulle begreppet kvalitativ-kvantitativ metod 

enligt det här resonemanget vara en omöjlighet. (Åsberg 2001, 274 f) I det här 

sammanhanget kan det tyckas att en kvalitativ undersökning har större 

kvalitet än en kvantitativ likväl som en kvantitativ kan bygga på ett större 

underlag som gör den mer generaliserbar. Är detta ett förståndigt sätt att 

betrakta skillnaden på begrepp? Enligt det tidigare resonemanget är det inte 

undersökningen som är kvalitativ eller kvantitativ utan det är det data som 

undersökningen ger oavsett om det är via enkäter, intervjuer eller 

observationer som data samlas in. Åsberg (2001, s. 283) skriver: 

 
Dessutom, intervju som metod, dvs. som datainsamlande förfaringssätt, innebär ej 

heller att endast så kallade kvalitativa data kan samlas in. 

Låt oss ta exemplet att man intervjuar några personer, som visat sig suicidbenägna, 

om vad orsakerna kan vara att de sökt ta livet av sig? Så frågar man också: Hur 

många gånger har du försökt? Nu får man alltså kvantitativa eller numeriska data 

som anger antal gånger. Blir då intervjun plötsligt kvantitativ? Självklart inte, 

eftersom intervju som metod innebär en bestämning av ett förfaringssätt när man 

skapar sin empiri, att man samtalar med någon i stället för att till exempel 

observera någon (dvs. använder observation som metod). Det innebär inte en 

bestämning av viss typ av data. 

Således, kan vi genom intervjun, precis som genom vilken annan metod som helst, 

erhålla både kvantitativa och kvalitativa data speglande olika aspekter eller 

egenskaper hos de fenomen vi avser att undersöka. Men detta har inga 

implikationer av kunskapsteoretisk eller allmänt filosofisk art. 

Med ledning av ovanstående resonemang kommer min undersökning att 

bygga på både kvalitativ och kvantitativ data medan den metod som kommer 

att användas gör det möjligt att samla in båda dessa typer av data. I den analys 

som kommer att göras kommer alla data att behandlas oavsett vilken typ de 

har. 

 

Vetenskapliga metoder och strategier 

Det finns en mängd olika metoder som används i vetenskapliga under-

sökningar och forskning. I den här undersökningen har jag, av de metoder som 
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övervägts, valt att använda grundad teori. Ibland ifrågasätts det om det är en 

metod eller om den enbart ska användas för analyser. Den beskrivs som en 

strategi för att hantera forskningsdata och tillhandahålla beskrivning och 

förklaring av begrepp. Lämpliga forskningsområden där grundad teori kan 

användas anses vara etnografi, fallstudier, historisk forskning och 

aktionsforskning. Forskningsdesignen kommer att bli annorlunda när grundad 

teori används eftersom litteraturgenomgången ska genomföras efter analysen 

av empirisk data. (Pickard 2007, s. 155) Det är en metod som styrs av 

noggranna regler i en interaktiv process. Problemet med att följa de exakta 

reglerna för vad man får och inte får göra är att de båda som utvecklade 

metoden, Strauss och Glaser, med åren har kommit med olika uppfattningar 

om hur forskningsprocessen ska se ut. (Hartman 2004, s. 291 f) 

 

Några menar att Strauss har gått för långt från det ursprungliga konceptet med 

grundad teori så att istället för att teori dyker upp under analysens gång så 

tvingar man fram teorin. Varningar har kommit från Glaser att forskningen ska 

vara öppen och mottaglig för insamlad data. Den som gör en undersökning 

måste vara säker på att metoden passar för forskningsfrågan och meningen 

med forskningen. Även om grundad teori utvecklades för att användas för att 

analysera sociala fenomen är den användbar i arkiv- och informationsveten-

skaplig forskning. (Pickard 2007, s. 156) Genom att utgå från verkligheten, som 

empirin kommer från, är det med grundad teori möjligt att skapa en egen 

teori. Teorin utgår från de kategorier som ska utvecklas ur empirin och som 

genereras av den iterativa analysen. Forskarens teoretiska och personliga 

erfarenhet hjälper till att ur de data som granskas upptäcka kategorier som är 

betydelsefulla för att utveckla en teori. En annan betydelsefull detalj är den 

brist på förförståelse hos forskaren som förespråkas. Orsaken är att med en 

inte alltför utvecklad belästhet i ämnet är det lättare att se på empirin med 

fräscha ögon och vara mer kreativ så att tolkningarna blir djärvare. En 

förutsättning är att stilen på analyseringen är abduktiv. Risken med att forska 

om något som är väl utforskat eller att ha begränsad kunskap i ämnet är att 

resultatet kommer fram till något som redan är känt, särskilt om en induktiv 

stil används. (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 134 ff) 

 

En ännu mer ingående förklaring inbegriper både deduktiv, induktiv och 

abduktiv stil eller ansats. Det innebär att om en induktiv och deduktiv ansats 

förenas till en abduktiv slutledningsform kan en anomali som upptäcks skapa 

en ny kunskap. (Guvå & Hylander 2003, s. 13 f) Detta kan förtydligas genom 

att: 
 

Grundad teori kan ses som en process där ett induktivt utforskande leder till en 

upptäckt, som forskaren försöker förstå med hjälp av ett tankesprång i form av ett 

teoretiskt antagande (abduktion), vilket sedan prövas deduktivt. (Guvå & Hylander 

2003, s. 14) 

 

Ett annat typiskt särdrag i grundad teori är användningen av forskningsfrågor. 

Analysprocessen är inte inriktad på att vare sig besvara en specifik fråga eller 

testa en hypotes. Meningen med metoden är att upptäcka, att se vad som 
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händer och varför. Det är först när insamlandet av data sker som forskaren 

börjar inrikta sig på vad som kommer att studeras. Frågorna som ska besvaras 

växer fram när datainsamlandet börjar. (Pickard 2007, s. 157 f) På det sättet 

kommer de data som upptäcks att styra undersökningen. Forskningsprocessen 

delas upp i tre faser som börjar med den öppna fasen. Man kan säga att man 

då är öppen för alla intryck och inte har några begränsningar. (Hartman 2004, 

s. 294) I denna fas ska det genom kodning skapas kategorier från insamlad 

data. Dessa kategorier eller begrepp har egenskaper som särskiljer dem från 

varandra. Genom att göra noggranna analyser av de minnesanteckningar och 

intervjuer som gjorts kan data hänföras till olika kategorier och sedan kan 

forskaren upptäcka de olika kategoriernas egenskaper för att göra dem rikare 

på mening. (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 143 f) När det inte går att hitta fler 

kategorier och lägga till egenskaper är datainsamlandet mättat. Då inträder 

den selektiva fasen där det gäller att välja ut en kärnkategori och sedan se vilka 

av de övriga kategorierna som har relation till den kategorin. Här har man 

nytta av de egenskaper som kategorierna har fått. De kategorier som inte har 

relation till kärnkategorin väljs då bort så att man kan övergå till den sista 

fasen, teoretiska fasen. I detta läge är avsikten att bestämma vilket förhållande 

de olika kategorierna har till varandra, deras inbördes relationer. När det är 

färdigt har man sin teori och man kan skriva färdigt resultatkapitlet. (Hartman 

2004, s. 294 f) 

 

Val av analysmetod 

Syftet med undersökningen av offentliga myndigheter som använder system 

för att bevara digitala handlingar är att få svar på hur de standarder som 

utarbetats används och hur implementerandet av digitala arkiv har gått till och 

påverkat organisationen. Eftersom det är i ett tidigt skede i paradigmskiftet 

från fysiskt till digitalt bevarande som den här undersökningen görs kan det 

finnas ett behov av att utforma en teori angående standardernas betydelse som 

kan jämföras med redan utarbetade teorier för att möjliggöra en 

teoriutveckling. Den metod som då sticker ut bland alla metoder är grundad 

teori. Den överensstämmer väl med avsikten att undersöka vilka standarder 

som används när det förbereds för och implementeras ett arkiv för digitala 

handlingar. Förhoppningen är att undersökningen ska ge sådan empiri att det 

är möjligt att skapa en teori som kan användas i praktiskt arbete med eArkiv. 

 

Arbetsgång med grundad teori 

Det betonas att innan undersökningen inleds ska det finnas så liten styrning 

som möjligt eftersom det är det data som kommer fram i undersökningen som 

ska visa vad det är som är viktigt. (Hartman 2001, s. 40) Därför finns det ingen 

forskningsfråga eller någon problemställning presenterad utan det data som 

kommer fram i intervjuerna ska leda till att ett problem eller en fråga känns 

angelägen att undersöka och bilda en teori kring. När grundad teori används 

startar det med att ett teoretiskt urval görs genom att välja ut lämpliga 

undersökningsobjekt, utifrån den bild som finns om det studerade ämnet, till 

det område som undersökningen avser att behandla. Under intervjuerna eller 
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observationerna gäller det att vara öppen för allt som är av intresse. (Guvå & 

Hylander 2003, s. 72) När material samlas in och transkriberats ska det i en 

iterativ process läsas för att hitta värdefulla kategorier. Detta kallas för att koda 

materialet. Det är en induktiv process vilket innebär att den som gör 

undersökningen måste fråga det material som samlas vilka händelser som 

beskrivs, vilka processer som kan urskiljas och vad det säger om det som 

undersöks. Materialet ska sorteras och alla händelser ska få etiketter som 

utvecklas till begrepp. Därefter ska det i kodningen även tas fram relationer 

mellan begreppen för att till slut hitta kärnprocessen. (Guvå & Hylander 2003, 

s. 37) 

 

Under tiden som kodningen görs ska det ske en komparation då de olika 

kategorierna ska jämföras och länkas till varandra till olika kategorier (Guvå & 

Hylander 2003, s. 40). Därefter går man över till konceptualiseringen där det 

gäller att hitta en kärnkategori som fungerar som ett nav för de andra 

beroende kategorierna. Ur detta är det sedan möjligt att se en teori växa fram. 

Denna ska jämföras med befintliga teorier och förhoppningsvis har det 

upptäckts något som kan tillföra ytterligare kunskap till ämnesområdet. (Guvå 

& Hylander 2003, s. 41 ff) 

 

En svårighet med grundad teori är att de båda som formulerade metoden har 

olika åsikter om hur de som använder metoden ska gå till väga. Det gäller 

därför att välja inriktning och för min del håller jag mig till den mer 

ursprungliga metoden som Glaser håller fast vid då jag anser att den ger det 

insamlade materialet största möjligheten att leda fram till en teori utan att det 

blir framtvingat. 

 

Det är spännande att se om det går att formulera en teori angående 

användandet av standarder vid utvecklandet av eArkiv som det är möjligt för 

andra att utveckla vidare och göra mer generellt tillämpbar. Jag kommer att ha 

en abduktiv ansats för att nå en slutsats av de semistrukturerade intervjuer 

som genomförts.  
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 Teoribildning grundad på data 
Undersökningen inleddes med att formulera ett antal frågor omkring ämnet 

med syfte att få en så allsidig bild av arbetet med och omkring införande av 

eArkiv som möjligt. Intervjuguiden användes till två intervjuer. Svaren 

kodades och analyserades för att hitta kategorier i materialet. Utifrån dessa 

ändrades inriktningen på frågorna något till de följande två intervjuerna som 

gjordes. Innehållet i de båda intervjuerna jämfördes med de tidigare 

intervjuerna och det gjordes ytterligare kodning. För att få ytterligare bredd på 

materialet gjordes ytterligare en intervju. Allt det materialet har sedan 

analyserats och nya kategorier har tagits fram. I ytterligare genomläsningar av 

materialet har det gjorts jämförelser med de olika kategorierna och även gjorts 

försök att ta fram egenskaper till kategorierna. 

 

Två statliga myndigheter deltog i studien tillsammans med en av vardera 

regionalt, kommunalt och landstingsarkiv. Två kommunala arkiv tackade nej 

till att delta i undersökningen. Dessa fem myndigheter (som i redogörelsen 

över resultatet fått beteckningarna S, T, R, A och N) har eArkiv i drift och har 

tagit emot system som överlämnats till arkivmyndigheten och några har även 

drift av så kallade mellanarkiv. När intervjuerna med de fem myndigheterna 

var klara kändes det att det nåtts en mättnad och att ytterligare intervjuer inte 

skulle tillföra något som var av betydande värde med tanke på de begräns-

ningar som avgränsningarna medförde. 

 

Under analysen av de svar som gavs vid intervjuerna har målet varit att hitta 

ett antal kategorier och de egenskaper som de haft. Vartefter nya intervjuer 

genomförts har kategorierna skiftat. Det material som intervjuerna genererade 

har lästs igenom många gånger och det har gjorts jämförelser på flera olika 

sätt. På det sättet har flera kategorier upptäckts och några av dem har fått olika 

egenskaper. Det har skrivits mycket minnesanteckningar och gjorts teoretiska 

urval. Den tid som har varit till förfogande har gett det resultat som kommer 

att presenteras. Även om det under andra förutsättningar getts ett annat 

resultat så är den teori som presenteras här grundad i det data som har 

kommit fram under intervjuerna. 

 

Kärnkategori 

Den här uppsatsen handlar om hur de offentliga myndigheter som deltagit i 

undersökningen har tillämpat standarder från det initiala skede då arbetet 

med ett eArkiv påbörjades tills det har kommit i drift och system har levererats 

in. Det som visat sig vara en tydlig kärnkategori i det material som undersökts 

är: OAIS-modellen formar eArkivet. 

 

Av det empiriska materialet är det ingen tvekan om att det är OAIS-modellen 

som är den viktigaste standard som präglar utvecklande av eArkiv. De 

myndigheter som deltagit i undersökningen har olika upplägg vad det gäller 
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arkivsystem. Det finns myndigheter som har egenutvecklade arkivsystem, 

system som köpts av företag som utvecklar arkivsystem eller så har de 

systemet levererat som en tjänst av leverantören. Oavsett vilken utvecklings- 

och driftform som tillämpas så kan standarderna användas och i fallet med att 

det är system som utvecklats av andra kan det vara värdefullt att arkiv-

myndigheten har vetskap om systemet är anpassat efter några standarder. 

 

Egenskapen pedagogisk 

Samtliga respondenter hade god kunskap om OAIS och dess betydelse för 

utvecklandet av bevarandelösningar. En egenskap som uttrycktes var det 

pedagogiska sätt som modellen är uppbyggd på. ”Modellen är lätt att förstå 

och det märks att den inte är gjord av arkivarier” (S). Antagandet att den inte 

är gjord av arkivarier har jag inte hittat något belägg för men att den är tydlig 

och att det är några få huvuddelar som den består av är säkerligen orsaken till 

att den uppfattas som lätt att förstå. När varje del sedan granskas finns det en 

mängd detaljer som ingår i dem vilket gör att den kan uppfattas på ett annat 

sätt. Det är också en av egenskaperna som präglar hur eArkivet formas av 

OAIS-modellen. ”Alla är bekanta med modellen men om man fördjupar sig i 

den och fokuserar på de fem delar den består av då blir det lite svårare, då 

begriper man hur komplext det kan bli” (R). När modellen består av några få 

delar på en övergripande nivå så blir det tydligt och lätt att ta till sig. Men i 

varje del blir det som en matrjosjka (rysk docka) när man tränger in i 

detaljerna. För varje del man lyfter på så öppnar det sig nya detaljer. Den här 

enkelheten som döljer en komplexitet är tilltalande i arbetet med att införa ett 

eArkiv. ”Främst är det OAIS man har tittat på” (T) är ett uttalande som 

bekräftar detta. Det som är enkelt och förståeligt blir också det man tar till sig 

och vill använda.  

 

Egenskapen superstandard 

Dock finns det en risk när en standard får ett kraftigt genomslag att övriga 

standarder får svårare att dra till sig uppmärksamhet och bli använda. ”Det 

kravställdes i upphandlingen att eArkivet skulle vara uppbyggt enligt OAIS, 

det är den enda standarden som jag känner till men jag har förstått att det dykt 

upp fler standarder” (A). Detta visar att OAIS har fått en ställning som någon 

slags superstandard. Den innehåller det som en del anser vara det de behöver. 

Det gör det också lätt att ställa krav på leverantörer att de ska lova att uppfylla 

OAIS så känner sig arkivansvariga säkra på vad de får. Det går att ifrågasätta 

om denna enkla modell som visar sig vara mycket komplex i alla sina delar ger 

vad man förväntar sig när en leverantör lovar att man uppfyller standarden. 

En komplex modell kräver antagligen ett omfattande och detaljerat underlag 

för att inga kryphål ska vara möjliga att använda. ”Tyvärr är OAIS-modellen 

en sådan standard att det inte går att peka med hela handen och säga till 

leverantören att så vill jag ha det … Sen står det i standarden att man inte 

behöver ha med alla delar.” (R). Om en standard kan tillämpas utan att alla 

delar finns med så är det en indikation på att underlaget i en upphandling 

måste vara väl strukturerat och kravställningen detaljerad. Detta är dock ingen 

kritik mot den arkivmyndighet som upphandlade ett eArkiv med kravet att 

det skulle vara uppbyggt enligt OAIS. Underlaget kan mycket väl ha varit 
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både detaljrikt och omfattande men det är ändå värt att varna för att även om 

OAIS är en standard som många har höga tankar om så är den ändå inte sådan 

att ett upphandlingsunderlag kan förenklas bara för att det ställs krav på 

uppbyggnad enligt OAIS.  

 

Egenskapen ofullständig 

En del väljer också att använda OAIS-modellen som en del av alla de 

standarder och arbetsmetoder som tillämpats under arbetet med att utveckla 

ett eArkiv. ”Man måste säga att vi tänkt på OAIS på en övergripande nivå när 

vi utvecklat eArkivet” (N). Beroende på hur djupt det grävs i OAIS-modellen 

så kan den ge mer eller mindre stöd för olika processer i arkivarbetet. Även de 

som utvecklat OAIS-modellen erkänner, som tidigare beskrivits, att det kan 

behövas fler standarder som komplement till olika arbetsmoment som är 

förbundna med att ta emot digitala arkivalier för bevarande. Detta kom också 

fram i de intervjuer som genomförts. ”OAIS tar nog inte någon höjd för arbetet 

som sker innan det blir en SIP, det kanske behövs en annan standard för allt 

det arbetet.” (N) När arbetet med ett eArkiv ännu är rätt nystartat kan det 

verka som att det mesta arbetet sker innan ett system är klart för att tas emot 

av eArkivet. I synnerhet beror det på att de flesta, om inte alla, system som 

finns på myndigheterna ännu inte, i upphandlingsunderlaget, har med krav på 

att det ska gå att ta ut informationen i ett format som eArkivet kan ta emot. 

 

Egenskapen mellanarkivproblemet 

Kombinationen av att ha flera system som måste arkiveras medan det 

fortfarande är möjligt att göra det och viljan att använda eArkivet till så 

mycket som möjligt har gjort att eArkivet i många fall innehåller både ett 

mellanarkiv och ett slutarkiv. Redan avställda system kommer då att hamna i 

slutarkivet medan system som fortfarande är i drift men innehåller mycket 

data och där delar av innehållet inte används så ofta eller behöver nås lika 

snabbt som nyare material kommer att hamna i ett mellanarkiv. Detta är ett 

sätt som skiljer det analoga arkivet från det digitala. I de flesta fall innehåller 

de analoga arkiven sådant som lämnats över från verksamheten till 

arkivmyndigheten även om det kan förekomma att material har lämnats in till 

förvaring. Innan materialet lämnas över till arkivet bevarar verksamheten 

materialet. Detta kan medföra att det uppstår tankar om eArkivet och de 

standarder som används som egentligen har sin grund i hur analoga arkiv 

används. Därför ansågs det att, mellanarkivet ”passar inte in i OAIS-modellen 

för det har kommit ner i eArkivet men det är verksamheten som har ansvaret 

för gallring och att ingen går in och gör ändringar i handlingarna men det 

ligger även arbetsmaterial där så det går inte att säga att det är administration 

av arkivbeståndet för det är inte riktigt ett arkivbestånd” (S). Information som 

typiskt sett alltid har överlämnats till arkivet råder det inte någon tvekan om 

vem som äger även när det gäller digital information ”men ägarskapet för 

information är svår. Det är en sak om det är avställt men det är annat med 

aktuell information” (T). Det finns också exempel på myndigheter som har en 

tydlig uppdelning i vem som administrerar mellan- respektive slutarkiv. 

”Slutarkivet är arkivets och då är det vanligt förfarande med förfrågningar till 

arkivet, så det är samma process som med papper. Sen är det mellanarkivsidan 
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och då är det verksamheten som ansvarar för det och då går alla förfrågningar 

till verksamheten. Så man siktar in sig i eArkivet att hålla hårt på 

avgränsningarna.” (N) Detta gjorde att problematiken med mellan- och 

slutarkiv och den skiftande synen på vilka regler som ska gälla i dem och hur 

mycket arbete med att föra över informationen i ett arkivformat som ska göras 

innan den förs över till mellanarkivet är en egenskap. 

 

Underkategorin Inlämning  

En underkategori till kärnkategorin ”OAIS-modellen formar eArkivet” är 

Inlämning. Intervjuerna visade att den delen av OAIS-modellen var den som 

var bäst utvecklad hos alla myndigheterna. För att ta emot leveranser av 

system till eArkivet finns det ett antal metoder. Skillnaden mellan dem 

behöver inte vara så stora men de får olika beteckningar. En arkivmyndighet 

kallade dem för inleveransspecifikationer medan andra talade om anslutnings-

process eller leveransprocess. Vad de än kallas är det en specifik metod för att 

på ett enhetligt sätt ta emot och bevara data från system av samma typ. 

Vanligtvis sätts det upp specifikationer eller processer för ekonomisystem, 

personalsystem, administrativa system osv. för att få enhetlighet i fråga om 

vilka metadata informationen ska ha, vilket kommer att underlätta återsökning 

av information.  

 

Egenskapen process 

För att få Inlämning att fungera är det viktigt med väl fungerande processer 

vilket gör att en viktig egenskap för kategorin Inlämning är process. ”Vi har en 

anslutningsprocess som är väl definierad där det tydligt står vad som 

förväntas i varje process.” (S) Detta visar att det inte bara är en enkel liten 

process som inlämningen består av. Den innehåller flera delprocesser som 

tillsammans bildar hela den definierade anslutningsprocessen. ”Vi diskuterade 

om informationsprocessen där man gör små paket och stoppar in i leverans-

processen, metadatafrågan när man ska föra på metadata i nåt läge innan det 

ramlar ner i e-arkivet.” (T) Flera processer samverkar för att leverans- eller 

anslutningsprocessen ska vara fullständig och leda till att alla små paket ska 

bli en komplett leverans. ”Upprättandet av inleveransspecifikationen sätter 

gränsen för vilka metadata som ska vara med.” (N) I det här fallet så är 

inleveransspecifikationen det dokument som ska följas för att det ska bli en 

godkänd inleveransprocess och att tillräckligt mycket och rätt metadata ska 

finnas med.  

 

Egenskapen kontroll 

När det förberedande arbetet med att skapa en process eller specifikation för 

arbetet är genomfört ska det också utföras med alla de moment som ingår. 

”Sedan görs allt jobbet för att få fram allt i rätt format och när man gjort SIPen 

så levereras den in. Då görs en kontroll av den, tekniskt, så görs en körning 

med rätt schema och är det nåt fel så säger den ifrån. Det är valideringen. 

Nästa steg är okulärkontroll tillsammans med källsystemet och kollar att det 

står samma sak.” (N) Detta visar att det i den här kategorin också ingår 

egenskapen kontroll. Innan något får levereras in i eArkivet måste det 

kontrolleras och bli godkänt. ”Ingest är att det finns en arkiveringsfunktion 
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som bara släpper in ett fåtal format.” (A) En av kontrollfunktionerna är att 

formatet följer den standard som är satt. ”Om man pratar om kvalitetssäkring 

då måste det vara en människa som kontrollerar om allt stämmer, om det är en 

människa som tillverkar de här filerna på andra sidan.” (R) Detta innebär att 

det är mycket arbete som ska utföras innan data från ett system kan föras in i 

ett eArkiv. ”Det förberedande arbetet är jättestort, det kanske är där arbetet 

egentligen är. Det är verksamheterna som måste göra jobbet och inte arkivet. 

Det är ett underskattat jobb både finansiellt och arbetsmässigt.” (N) Här 

kommer det en oerhört viktig detalj när det gäller inleverans av arkiverad 

data. Det måste finnas en tydlig rågång mellan vad verksamheten ska utföra 

och vad arkivet har för ansvar. Detta kan kräva stor kontroll från arkivets sida 

att övervaka att allt arbete utförs innan de tar emot leveranser från system- 

eller informationsägare. De har också ansvaret att informera dem som är 

inblandade i leveransen så att de är medvetna om vad som åligger dem och att 

det finns tydliga riktlinjer för arbetet. ”Men jag tror att eArkivet måste vara 

förberett för alla typer av leveranser.” (T) För att kunna hantera ett så stort 

arbete och kunna ta emot olika typer av leveranser krävs det att det är kontroll 

på arbetet och de leveranser som kommer.  

 

Egenskapen relation 

Här har behandlats de leveranser som ska in till eArkivet för dess slutliga 

förvaring. Som tidigare nämnts så finns det oftast även ett mellanarkiv hos de 

flesta arkivmyndigheterna. En del av dessa erbjuder möjligheten att ta emot 

data som fortfarande används i mindre omfattning i verksamhetssystemen. 

Oftast vill verksamheten att den informationen ska vara nåbar från 

verksamhetssystemet. För att möjliggöra det har kategorin Inlämning 

egenskapen relation för att skapa sambandet mellan verksamhetssystem och 

eArkiv. ”Vi har byggt pre-archive och den är ett stöd för de anslutande 

systemen för att det ska vara lättare för dem att göra sipparna och kunna 

leverera sipparna till arkivet. Vi har en sån komponent som används när 

verksamhetssystem ska kopplas ihop med e-arkivet.” (S) ”Vi har en möjlighet 

att ha en tilläggsmodul, pre-ingest, en tilläggsmodul så att vi har möjlighet att 

koppla system till e-arkivet.” (A) Hur förståndigt det är att tala om inleverans 

av data från verksamhetssystem i drift som något för-arkiv läggs det inte några 

aspekter på i den här undersökningen. Det är bara att notera att det görs och 

att det kan bero på att det behöver förtydligas i vilken fas data befinner sig. 

 

Underkategorin Administration 

En av de viktigaste delarna i OAIS-modellen är administrationen av eArkivet 

som påverkar, bevakar och kontrollerar det mesta av de funktioner som finns. 

Själva funktionen nämndes bara vid ett tillfälle men några av funktionerna i 

kategorin Administration nämndes av de övriga i samband med andra upp-

gifter utan att det direkt talades om administrationen. ”Sen har vi administra-

tion och då finns det funktioner i arkivet för att gallra och migrera till andra 

format. Att underhålla arkivet tillhör administrationen och det är det mesta av 

arbetet.” (A) Vid kodningen och skrivandet av minnesanteckningar från 

intervjuerna blev det uppenbart att funktionen att lämna in material till arkivet 

hade den klart största mängden av uttalanden från dem som intervjuats. Det 
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var också tydligt att det var mycket arbete som skulle utföras innan det över 

huvud taget gick att leverera något till arkivet. Trots det sägs det att under-

hållet av arkivet ”är det mesta av arbetet”.  

 

Egenskapen normering 

Av de uttalanden som gjorts om administrationen av eArkivet och 

arbetsuppgifter som går att hänföra till denna kategori är det tydligt att det 

finns en egenskap som kan kallas för normering. ”Vi vill hålla nere antalet 

handlingstyper och arkivaktstyper och det betyder att om du har tio 

handlingstyper som har tre olika uppsättningar metadata, och i viss mån är de 

kanske samma men inte alltid, finns det inte behov av att de ska vara 

obligatoriska, vilket betyder att de måste finnas för att vi ska kunna gallra 

handlingarna, då slår vi ihop alla metadata som förekommer till en 

arkivhandlingstyp som alla de här tio handlingstyperna skickar ner handlingar 

till. … Än så länge har vi inga handlingar som ska gallras. Den delen i OAIS-

modellen är inte klar.” (S) Även om detta var en funktion som ännu inte var 

implementerad i eArkivet på den här myndigheten så fanns momenten klart 

definierade och behovet var tydligt. Trots att det finns behov av funktionalitet 

och att mycket av dessa behov redan är planlagt för, är det inte ovanligt att 

eArkivsystemet börjar användas direkt, innan alla delar är på plats. ”Tanken är 

att kunna gallra information i eArkivet innan det skickas över till slutarkivet. 

Jag tror inte att den funktionaliteten finns idag utan man får gå in i databasen 

och ta bort saker.” (N) Av uttalandena kan det urskiljas att det är en egenskap 

som kommer att utvecklas i sin funktionalitet allteftersom eArkivet drivs och 

fler system tas emot. Hur viktig kategorin är i ett eArkiv beror också på de 

data som ska bevaras, hur länge de ska bevaras och om de ska levereras till en 

nationell arkivmyndighet.  

 

Egenskapen förhandling 

Under intervjuerna var det stor samstämmighet i de åsikter som uttrycktes att 

ha avtal med dem som ska göra data tillgängligt för eArkivet. Däremot kan 

skillnaderna i verksamhet påverka hur angeläget det är att ha formella 

överenskommelser. Det kan också vara så att det fastställs regler som tillämpas 

på de inlevererande systemen utan att det blir uttalat att detta är ett förhandlat 

avtal. Om situationen är sådan att arkivmyndigheten är generös med vad man 

tar emot kan det medföra att det inte görs något särskilt avtal, som i OAIS-

modellen kan jämföras med submission agreement. ”I samband med 

anslutningsutredningen, när man gjort informationskartläggning, alla tester 

och acceptanstester och godkänt den, då tecknas det en överenskommelse 

mellan det anslutande systemet och eArkivförvaltningen.” (S) ”Avtalsdelen 

hanterar vi inte än. Det finns flera olika komponenter för att få den att komma 

in med viss kvalitet så att den uppfyller våra kvalitetskrav.” (T) Av olika 

anledningar kan det vara angeläget att föra in system i eArkivet att det inte 

görs några förhandlingar om avtal och att eArkivförvaltningen sköter de 

uppgifter som krävs för att få de data som ska levereras att hålla den kvalitet 

som de önskar. För att komma till rätta med detta eller ha den funktionen från 

början kan en metod vara att få med den i inleveransprocessen tillsammans 

med övrig information om leveransen. ”Informationsägaren tecknar man 
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överenskommelse med. Initiativet kommer från informationsägaren som gör 

en intresseanmälan med en inleveransplan att få leverera in information från 

ett system. Där anges vad det är för system, varför det ska lämnas till oss, 

storlek, önskan om inleveransdatum.” (N) ”Det är olika typer och de styrs av 

olika avtal de här särskilda leveranserna. Men det vanliga är att det styrs av 

arkivlagen och där behöver inte skrivas något avtal. … Mellan verksamheten 

och arkivmyndigheten finns det inga avtal för det är lagen som styr. Däremot 

kan man ha olika avtal med leverantören och privata företag.” (R) Den 

egenskap som är tydlig i de här uttalandena kan kallas för förhandling då det 

görs överenskommelser om vad som ska gälla i alla frågor om leverans. Även 

om det kan vara en lag som innebär en form av avtal så kan det krävas en 

förhandling i de fall då informationsägaren inte har kunskap om de legala 

aspekterna på informationens livscykel. 

 

Underkategorin Bevarande 

Även den här kategorin har inte kommenterats i någon större omfattning. Den 

har en relation till termen Preservation Planning som används i OAIS-

modellen och som har en nyckelroll för att planera för att data som finns i 

bevarandesystemet ska hållas tillgängligt. En av de viktigaste rollerna ett 

eArkiv har är att bevara en verksamhets minne åt eftervärlden. Detta gör den 

här kategorin helt naturlig i en eArkivförvaltning.  

 

Egenskapen uppsikt 

Den enda egenskapen som framkommit av de intervjuer som har genomförts 

är egenskapen uppsikt eftersom det är något som kommer att behövas för att på 

lång sikt kunna bevara och tillgängliggöra innehållet i det digitala arkivet. 

”Det ingår Preservation Planning när det läggs i långtidsarkivet eftersom 

handlingarna ska vara läsbara under den tid de ska vara kvar men om det är 

korta frister som de ska vara tillgängliga så behövs ingen Preservation 

Planning för att kunna migrera och säkerställa, men det är Preservation 

Planning eftersom vi bara släpper in format som är godkända för långtids-

bevarande.” (S) För att kunna bevara det data som levereras och tillgänglig-

göra det som information är det viktigt att se till att det levereras i rätt format 

för bevarande. Om det data eArkivet innehåller ska bevaras över en period 

som inte går att överblicka under en livstid krävs det att det hålls uppsikt över 

förändringar i rekommendationer om bevarandeformat som kan komma. En 

form av uppsikt som kan behöva hållas är ifall det är lämpligt eller nödvändigt 

att originaldata bevaras i ursprungsformat för att kontroller av migreringar till 

nya format ska kunna genomföras. ”För vår del vet jag att Preservation 

Planning har man inte kommit igång med. Det är nog en sak som är svårare. 

Fokus har varit att få systemet på plats. Det är nu vi ska börja jobba med 

integrationsbitarna i projektet.” (T) Av de olika delar som OAIS är uppbyggt 

av så är detta en av dem som kommer in ett tag efter att eArkivet har tagits i 

bruk. Vissa delar, som att fastställa inleveransformat, har arbetats fram innan 

det första systemet tagits in men det kan ha varit andra standarder som legat 

till grund för de besluten vilket gör att alla inte är medvetna om att 

Preservation Planning redan kommit igång. Däremot kan det vara så att den 

här funktionen inte är fullt ut etablerad i förvaltningsorganisationen.  
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Underkategorin Informationshantering 

Denna kategori var inte någon stor fråga under intervjuerna. Även om några 

av de uppgifter som ingår i informationshanteringen styrs av arkivarierna kan 

det vara så att de sköts av dem som ansvarar för den tekniska driften av 

systemet vilket i många fall blir IT-avdelningen eller en grupp som är knuten 

till den. Om arkivarierna mest har ägnat sig åt det fysiska arkivet i sitt arbete 

så kanske den här delen inte är så framträdande intressemässigt. Det kan vara 

lätt att förbise att vissa arbetsuppgifter som hör till informationshanteringen 

görs i samband med processen att ta emot arkivalierna och att mycket av det 

görs av verksamheten. Andra delar av informationshanteringen som är av mer 

teknisk natur hanteras i många fall av den grupp som ansvarar för drift av den 

tekniska delen av det digitala arkivet. Att uppdatera och administrera 

databasen, utföra databasfrågor och ta ut rapporter kan bli det som utförs av 

tekniker och som arkivarier lätt lämnar ifrån sig trots att deras beslut och 

arkivhantering ligger till grund för de tekniska åtgärder som genomförs. ”Data 

management det är ju beskrivningen av arkivet och alla metadata till 

handlingar på alla nivåer och handlingar till ärenden. Man kan bestämma 

vilka metadata man vill ha och hur man får ut handlingarna.” (A) 

 

Underkategorin Lagring 

Detta är en funktion som arkivmyndigheten i de flesta fall tar hjälp av IT-

avdelningen för att utföra. All data från de system som ska bevaras behöver 

lagras på ett säkert sätt. Att bygga upp ett särskilt lagringssystem för enbart 

det digitala arkivet kan många gånger kännas onödigt när det redan finns 

anordningar för detta inom organisationen/myndigheten.  

 

Egenskapen samarbete 

Den egenskap som är tydligast i den här kategorin är samarbete. ”Sen har vi 

datalagring och det har vi i en server nere i källaren. Lagringen sköter IT-

avdelningen. Det sköter vi själva in-house.” (A) De som inte har eArkivet som 

en tjänst väljer nästan alltid att ha driften av systemet i den egna IT-

organisationen istället för att ha en egen IT-enhet inom arkivet. ”Det är IT som 

driftar alltihop. Arkivmyndigheten ansvarar för informationen medan 

ansvaret för servrar är IT-sidans, men i förvaltningsorganisationens ansvar 

ingår det att det finns tillräckligt med servrar och liknande. Inom förvaltningen 

finns det ett ansvar för driften och en IT-specialist. Så det är en IT-sida men när 

det gäller informationen så är det arkivets ansvar.” (N) Det är tydligt att 

arkivmyndigheten låter de tekniska delarna av arkiven skötas av dem som har 

de bästa kunskaperna om detta. Däremot leder inte ett sådant samarbete till att 

arkivet också lämnar ifrån sig ansvaret för hanteringen av arkiverad digital 

data. ”Vi lagrar det mesta själva. IT ansvarar för servrar och hårddiskar men 

hur det sköts är ju jag som ansvarar för och sen när man kommer högre upp i 

arkivnivån så är det arkivarierna som sköter det så det är flera skikt.” (R) Att 

arkivarierna behöver samarbeta med andra personalgrupper innebär också en 

förändrad roll och krav på utvidgade kunskaper. ”Man behöver inte vara 

systemutvecklare men du måste kunna prata med tekniker och förstå vad de 

säger. Du behöver inte förstå programmeringsspråk utan mer databasnivå som 
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man behöver förstå.” (S) För att kunna samarbeta krävs det att det finns en 

grundläggande förståelse av de tekniska delarna. Det kan innebära ”att man 

har grundläggande kunskap i SQL och kan ställa frågor själv utan att besvära 

någon annan” (R). I en av intervjuerna uttrycktes angående arkivariers IT-

förståelse att ”det är mycket viktigt. Arkivariens roll har ju ändrats 

jättemycket.” (A) En annan av respondenterna sa att IT-förståelse är 

”jätteviktigt, det ingår i jobbet. I dagens läge är det svårt att inte ha det. Ingen 

miljö är befriad från IT.” (T) Det gavs också en kommentar om värdet av IT-

kunskap ”för att förstå hur det hänger ihop och som kravställare. Arkivarien 

måste veta vad man ska återsöka på. Kunna veta vad som är möjligt och att det 

inte är ett verksamhetssystem, att det inte går att göra beräkningar och 

transaktioner.” (N) Av de här kommentarerna går det att urskilja att när det 

blir större kunskapsområden som berörs och fler inblandade som delar på 

ansvaret och arbetsuppgifterna krävs det ömsesidig förståelse för vad alla 

arbetar med för att samarbetet ska bli framgångsrikt. 

 

Egenskapen partsinsyn 

När det blir ett utvidgat samarbete mellan olika personalgrupper och 

avdelningar med många kompetenser så blir medvetenheten större om vad var 

och en kan och behöver bidra med. Det kan leda till att det börjar ställas krav 

på vilka kunskaper som är viktiga och om några saknas kan det bli uppenbarat 

av nya personalgrupper. Därför kan en ytterligare egenskap inom lagringen 

vara partsinsyn. ”Jag tror att IT-sidan måste vara mer på när det gäller storage, 

långtidslagring, formatfrågan, digitala signaturer. Det finns vissa frågor där 

samverkan med IT är jätteviktig när det gäller det långsiktiga. Vi representerar 

verksamhetens behov och så finns det behov av tekniklösningar och en del av 

dem ska levereras av IT. IT har inte den kompetensen, när det gäller digitala 

signaturer och där behöver de uppdatera sin kompetens. Det gäller även 

storagesidan när det gäller verksamhetens informationsbehov. En sak är att de 

kan peta in nya grejor och plocka in flera servrar. Det är IT duktiga på men när 

det gäller att hitta tillbaka till informationen på lång sikt, där upplever jag att 

IT inte har tagit i frågan än. När e-arkivet kommer på plats måste IT vara redo 

att ta ett större ansvar.” (T) Förutom de rent personella kraven som ställs blir 

det nya frågor som kommer fram i ljuset. Tidigare har inte arkivarierna behövt 

tänka på så mycket annat än att förteckna, hitta och lämna ut de handlingar 

som efterfrågas. Nu blir de en del av den tekniska utvecklingen inom sin 

organisation och det kan innebära att de behöver bli uppmärksammade som 

en ny teknisk part inom organisationen. ”De största problemen är inte 

tekniken utan att få den som en naturlig del i den övriga tekniska strukturen.” 

(T)  

 

Underkategorin Tillhandahålla 

Meningen med att bevara data som kan förmedlas som information är att 

tillgängliggöra det på ett eller annat sätt. Arkivens syfte är att bevara 

handlingar och dokument som i den digitala världen blir data och information. 

Denna ska kunna tillhandahållas till alla som har behov av den om de har 

behörighet att få ta del av den.  
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Egenskapen tillgång 

Därför blir en egenskap i den här kategorin tillgång. Hur den tar sig ut kan 

vara olika beroende på vilken arkivmyndighet det är och var i eArkivet 

materialet befinner sig. Har materialet tagits om hand av arkivmyndigheten så 

blir det fråga om ett utlämnande medan det oftast är verksamheten som har 

tillgång till arkivet om det är ett mellanarkiv. ”Slutarkivet är arkivmyndig-

hetens och då är det vanligt förfarande med förfrågningar till arkivet så det är 

samma process som med papper. Sen är det mellanarkivssidan och då är det 

verksamheten som ansvarar för det och då går alla förfrågningar till verksam-

heten. Så man siktar in sig i e-arkivet att hålla hårt på avgränsningarna.” (N) I 

och med att det inte är fullständig tillgång till arkivmaterialet så kan det orsaka 

vissa besvär när det gäller digital data då en del anser att det ska vara lätt 

tillgängligt via varje dator. Arkiv som innehåller data som inte är föremål för 

sekretess har oftast inte några problem med detta så länge det inte blir en fråga 

om stora kostnader för personal och andra investeringar för att tillgängliggöra 

materialet men när stora delar av arkivet innehåller data som omfattas av 

sekretess och utlämnande av materialet kräver men- och sekretessbedömning 

blir situationen en annan. När det däremot gäller information i ett mellanarkiv 

kan det finnas önskemål att den informationen ska finnas mycket lätt åtkomlig. 

”Användarna har ett eget gränssnitt för att återsöka informationen så det sker 

inte från verksamhetssystemen utan det finns en särskild ingång för att 

komma åt e-arkivet. Men de vill inte att det ska märkas att de är i e-arkivet 

utan att de ska komma åt det direkt från sitt system. Dom vill ha något 

fantastiskt, de vill söka i sitt ärendehanteringssystem och finns det inte där ska 

det finnas en koppling så att det automatiskt hittar i e-arkivet så de inte märker 

att de söker i e-arkivet. Men då drar jag öronen åt mig. Det är klart att det ska 

märkas att man söker i arkivet. Annars tar det bort värdet av arkivhandling-

arna ifall användarna kan hitta handlingar, jaså var det från arkivet. Där kan 

de gott öppna ett annat gränssnitt när det gäller arkiverade handlingar.” (A) I 

andra verksamheter kan behoven och åsikterna vara annorlunda. ”Man är inte 

inne i e-arkivet och tittar på handlingarna utan man kommer åt dem via 

verksamhetssystemet oavsett om det är i mellanarkivet eller slutarkivet.” (S) 

Att ha den här strategin gör att det i den här organisationen undviks att arkivet 

behöver göra menbedömningar och utlämnanden utan att det sker genom 

verksamheten.  

 

Egenskapen leverera 

Men det finns de som också erbjuder ett samarbete med arkivariernas hjälp om 

det finns behov av det. ”Accessen går att söka själv och arkivarierna tar fram. 

Det är administrationen i gränssnitten så obehöriga inte kan komma in och sen 

om man inte hittar nånting så får administratörerna ta över.” (T) Det är dock 

inte alla som erbjuder möjligheten att få söka själv eller som anser det vara 

möjligt att göra arkivalier allmänt tillgängliga. Detta kan medföra ett behov av 

att ge tydlig information till de verksamheter som lämnar över sina data till 

arkivmyndigheten på det traditionella sättet vad det är som gäller. ”När det 

gäller verksamhetsstöd så ger vi inget stöd till verksamheterna och de har lite 

svårt att förstå det. De tror att när det kommer till oss så kommer de åt 

materialet på samma sätt som de gjorde tidigare. … Man får besvära sig att 
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komma hit om man vill ha tillgång till arkiverat material.” (R) Detta lägger till 

egenskapen leverera till kategorin Tillhandahålla. När det inte är möjligt att 

själv söka fram det som önskas krävs det att det finns en bra organisation som 

kan leverera det som efterfrågas. 

 

Efter den här genomgången av teorin runt OAIS-modellen finns det ytterligare 

ämnen som behandlades vid intervjuerna som har inverkan på teorin om hur 

OAIS-modellen formar eArkiv. Dessa kommer att presenteras för att göra 

teorin mer komplett som en grund för dem som vill utveckla teorin mer. 

 

Standarder 

Som tidigare påpekats är den mest använda, kända och omtalade standarden 

OAIS-modellen. Alla respondenter nämnde den standarden i sina svar. När 

det handlar om andra standarder så finns det exempel på att de används. Det 

visar sig att ”formatstandarderna följer vi ju dem som Riksarkivet har 

fastställt.” (N) De formatstandarder som är framtagna av Riksarkivet finns i 

deras författningssamling RA-FS 2009:2. I fråga om metadata finns det flera 

standarder. Några av dem inriktar sig på vissa specifika informationstyper 

som webbsidor, ritningar och många andra typer av information. En av 

respondenterna sa att ”det metadata som läggs till idag är mycket basic, det är 

smådelar av PREMIS och andra. Det finns säkert mer att lägga till.” (N) 

Kontorsdokument finns i några olika format och det finns även information i 

databaser av varierande format. För att ta emot dessa informationsmängder till 

ett eArkiv har en del valt att besluta att ”när det gäller uttag från system så kan 

vi ställa krav att det ska vara XML eller textdokument eller PDF/A.” (R) 

Riksarkivet tog i sin RA-FS 2008:4 fram ett nytt sätt att redovisa arkiv på som 

skulle göra det lättare att ta emot digital data och få den att stämma överens 

med verksamheterna informationen kommer ifrån på ett bättre sätt. Det 

uttrycktes att ”man använder den processbaserade arkivredovisningen för att 

ha som stöd för hur det ska vara strukturerat i eArkivet, där känner jag att det 

finns mycket frågetecken … men den processbaserade arkivredovisningen är 

mer komplicerad än vad man tänkt sig från början.” (T) Det som från början 

ser lätt ut i teorin kan innebära en hel del arbete att komma i land med i 

praktiken. Ytterligare standarder påvisades av en annan av respondenterna. 

”OAIS, METS och VERS kollade man på och även andra.” (S) 

 

Olika förutsättningar 

Något som kan uppfattas som ett problem för att kunna använda standarder i 

arbetet med att sätta upp och använda eArkivet är att den egna organisationen 

är speciell eller att förutsättningarna skiljer sig från många andra. Det finns 

exempel på arkivmyndigheter som måste ta emot och bevara all information 

medan det samtidigt finns dem som endast bevarar mellan 2-5 % av den 

information som lagras. ”Vi gallrar mellan 95-98 % av våra handlingar.” (S) En 

annan skillnad mellan arkiv är att arkivmyndigheter i landsting och 

kommuner bevarar sitt arkiv själva medan de statliga myndigheterna levererar 

sina arkiv till Riksarkivet. ”Det vi levererar blir ingest i Riksarkivets OAIS. Har 

man mellanarkiv och slutarkiv så blir det på det sättet. Det vet jag inte hur väl 

det är beskrivet i OAIS att Dippar blir Sippar, att det blir en loop från ett arkiv 
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till ett annat. Då måste Riksarkivet tala om hur vi ska göra de Dippar som ska 

bli Sippar.” (S) Om en arkivmyndighet tar emot information från ett 

verksamhetssystem till ett mellanarkiv måste de få in paket till inleveransen 

(SIP) enligt OAIS. Dessa görs till distributionspaket (DIP) som kan levereras till 

slutarkivet där de tas emot som SIP-paket. När slutarkivet sedan ska levereras 

till Riksarkivet blir det samma arbete igen. Vilket slutarkiv är det egentliga 

slutarkivet? Det beror på vilka glasögon man har på sig. Ser man bara till en 

specifik myndighet eller till informationens continuum eller livscykel finns det 

två svar på frågan. ”Hela vårt arkiv är ett mellanarkiv enligt Riksarkivets 

definition och sedan levereras det som inte gallrats när man inte behöver titta 

på dem så ofta.” (S) 

 

Metadata och arkivredovisningen 

I traditionell arkivverksamhet i fysiska arkiv används arkivförteckningar för 

att hitta arkivalier och arkivbeskrivningar för att få en förståelse för kontexten 

runt arkiven. När det handlar om digital data läggs det till metadata för att få 

samma kännedom om det arkiverade materialet. ”Handlingstyperna kommer 

att ha gemensamma metadata och vi måste ha möjlighet att sätta egna 

metadata på det som levereras in så det kan läggas på historik och kontext.” 

(T) På samma sätt resonerade en annan arkivmyndighet som svarade att 

”verksamheten måste se till att det är de metadata som de behöver. Sen får jag 

snällt ta emot de metadata som de skickar med. Sen sätter jag metadata för 

historik och kontext i administrationsverktyget.” (A) Ett annat svar löd att ”vi 

försöker få ut så mycket metadata som möjligt. Det ursprungliga systemet 

sätter gränser för hur mycket man kan få.” (R) ”Upprättandet av inleverans-

specifikationen sätter gränsen för vilka metadata som ska vara med. … Det 

skulle kunna gå att lägga till hur mycket metadata som helst men det går inte 

att presentera det eller hitta det. Det handlar om en relation, att det hänger 

ihop hela vägen där så det inte blir kaos.” (N) Av de här svaren blir det tydligt 

att de ursprungliga systemen anses behöva innehålla all metadata från första 

början för att det inte ska behöva läggas till mycket arbete för att få med 

nödvändig metadata.  

 

För att få med rätt metadata är det viktigt att redovisningen av arkiven är 

tydlig. Därför finns det krav på att de statliga myndigheterna inför 

processbaserad arkivredovisning och troligen är många andra offentliga 

arkivmyndigheter intresserade av att använda den. Men det verkar inte vara 

det allra lättaste att implementera den i en organisation. ”Den processbaserade 

arkivredovisningen som ska integreras i eArkivet … är mer komplicerad än 

vad man tänkt sig från början” (T) ”Vi måste också göra processorienterade 

dokumenthanteringsplaner och det tar oerhörd mycket tid att göra det för man 

måste ha verksamheten med sig.” (A) ”Det är kopplat till arkivredovisnings-

strukturen. Än så länge har vi bara huvudprocessen och en undernivå för vi 

håller på med arkivredovisningsstrukturen och tanken är att när hela den är 

klar ska den in i eArkiv. Men nu ligger den på en grov nivå.” (S) 
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Informationsvärdering 

Att klargöra vilken information som ska bevaras för alltid och om det finns 

information som ska bevaras en kortare tid innebär en informationsvärdering. 

Detta görs i ett gallringsutredningsprojekt som är förankrat i ledningen. I det 

projektet ska det fastställas vilken information som hanteras, utredas vilka 

interna informationsbehov som finns på kort och lång sikt, utreda vilka 

arkiveringskrav det finns i lagar, förordningar, praxis och annat, utreda de 

historiska och forskningsmässiga värdena, sammanställa en rapport och 

föreslå frister, fatta ett formellt beslut och informera om och verkställa gallring. 

(NLA 2009, s. 90-94) 

 

En viktig detalj när det gäller värdering av digital information är tidpunkten 

för värderingen. ”Så mellanarkivet är ett sätt från oss att få verksamheten att 

börja använda e-arkivet för då är de redan inne i det när det kommer till 

långtidsarkivet. De har redan gjort hela informationskartläggningen, vad de 

har för handlingstyper och så.” (S) ”Normalt görs den under informationens 

livstid och hur det ska fungera i e-arkivet vet jag inte. Det kan behöva göras i 

flera led. … Man skjuter problemen framför sig och gör gallringsutredningen 

när det ska levereras till e-arkivet.” (T) Om värdering eller gallringsutredning 

känns som ett problem så är det förklarligt att det skjuts på. Det resulterar i att 

arbetet uppfattas som stressigt innan systemet ska levereras. För att inte 

hamna i den situationen gavs det uttryck för en annan åsikt om när 

värderingen ska genomföras. ”Värderingen ska helst ske innan man sätter 

igång, innan handlingarna skapas. Man ska ha dokumenthanteringsplaner så 

att det är klart innan dokumenten skapas. Det är samma sak med diarieplan 

som måste vara klar innan man sätter igång så man vet vad man ska göra.” (R) 

Om den här tanken följs, undviks det att värderingen blir ett misslyckande. 

”Det är inte ovanligt att det sker först när systemet ska avvecklas men det är 

inte önskvärt. Risken när det sker för sent är att den inte blir så bra som den 

borde kunna bli, antingen totalbevarande eller att man gallrar för mycket. Man 

har inte rett ut vad den ska grunda sig på.” (N) 
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 Statusförändring: från 
verksamhetsinformation till 
arkivalier 
För att tydliggöra den teori som resultatet av den här undersökningen har gett 

är det passande att tänka på vad införandet av ett eArkiv i en organisation 

egentligen innebär. Allt det arbete som utförs för att nå målet att bevara den 

viktiga information som utgör verksamhetens minne innebär att genomföra en 

förändring av det status som denna information har. Den påbörjas som 

information som påverkar eller påverkas av det verksamheten har som 

uppdrag att utföra och ska, om den inte gallras, bevaras som arkivalier med de 

syften som arkivlagen kräver.  

 

När intervjuerna påbörjades fanns en förväntan att få höra om alla standarder 

som använts i arbetet med att ta fram ett eArkiv. Det har producerats en 

mängd forskning genom åren som lett fram till vetenskapligt vedertagna 

standarder för alla fasetter och behov av bevarandet av digital data. Därför var 

det förvånande att det var en så massiv inriktning på OAIS-modellen när 

verkligheten undersöktes. Det är intressant att lägga märke till att i sektionen 

1.5 i rekommendationerna för OAIS referensmodell är det uppräknat olika 

områden som står öppna för möjliga kompletterande OAIS-relaterade 

standarder. Där föreslås det att det kan komma att behövas kompletterande 

standarder som berör metoder för att; lämna in material till arkivet, lämna ut 

digitala källor, lämna in digitala metadata om de digitala datakällorna, 

identifiera digitala källor i arkivet, söka och hämta metadatainformation om 

digitala och fysiska datakällor, möjliggöra byte av mediahanteringssystem 

utan att behöva omarbeta media, migrera informationen till andra media eller 

format och rekommendera en viss praxis. (CCSDS 2003) 

 

Eftersom OAIS är en referensmodell har den som syfte att på ett övergripande 

sätt skapa större förståelse för vad som krävs för att bevara och tillgängliggöra 

information över lång tid. Modellen tar höjd för att digital information är 

splittrad och att det därför behövs lokala riktlinjer och förfaringssätt för att 

kunna bevara informationen. Där är begreppen och termerna i OAIS till hjälp 

för att nå målet att bevara digitala såväl som fysiska arkiv. Redan i inledningen 

kommenteras det att modellen har ett särskilt fokus på digital information men 

att den även går att tillämpa på fysisk information även om det inte tas upp i 

detalj. Detta avslöjar att det kan vara en viss skillnad på att bevara fysisk, 

analog information jämfört med digital information.  

 

De här uppgifterna som ges i inledningen av modellbeskrivningen visar att det 

i första hand är fråga om att arkivera digital data men att den också behöver 

kompletteras med andra standarder för att kunna tillämpas på alla olika 

situationer som kan uppkomma i digital arkivverksamhet. 
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Instead of assuming that a single method will serve every purpose, we should 

consider using different approaches to migration, transcription or media conversion 

to serve the needs of different communities. (Yeo 2010, s. 110) 

 

I början av den här uppsatsen kommenterades det tilltagande intresset för att 

ta hand om de digitala data som samlats hos de offentliga myndigheterna. Så 

länge det inte finns ett särskilt system där digital data kan bevaras och göras 

tillgängligt för dem som är intressenter till den information som digitala data 

innehåller är det verksamhetens information. Samtidigt finns det stor risk för 

att den digitala information som inte tas om hand och arkiveras kan bli 

omöjliga att få tillgång till. Det bör också påpekas att det inte är alla som 

upplever att omhändertagande av digital data är så omvälvande. ”Om 

digitaliseringen innebär något helt nytt eller en tillämpning av traditionella 

arkivprinciper i en ny miljö råder det delade meningar om.” (Hansen & 

Löfgren 2005, s. 88)  

 

Inom arkivvetenskapen talas det om det minne som arkiven bevarar. Det 

samlade data som finns i datasystem av olika slag i en verksamhet och som är 

nödvändig att bevara för att förstå den verksamhet som bedrivits är den 

verksamhetens samlade minne. För både nutida och kommande generationer 

är det nödvändigt att varje verksamhets minne bevaras och kan hållas 

tillgänglig. Därför är det av vikt att varje verksamhet, organisation, myndighet 

eller företag inte bara sparar sina digitala data i datasystemens specifika 

format utan bedriver en verksamhetsinformation-till-arkivalier arbetsprocess. 

Detta ska vara en viktig fråga för ledningen inom varje verksamhet eller 

myndighet. 

 

Processen verksamhetsinformation-till-arkivalier 

För att genomföra arbetet med att bevara verksamheters minne på ett 

framgångsrikt sätt visades det i undersökningen att det krävdes att arbetet 

hade sin grund i beprövade modeller och standarder. Det mest framträdande 

verktyget för arbetsprocessen med verksamhetsinformation-till-arkivalier är 

OAIS-modellen. Den anses vara pedagogisk på det sättet att den är relativt lätt 

att förstå. Åtminstone gäller det för grundmodellen och dess funktioner. Den 

beskriver huvuddragen i vad som behöver finnas i ett eArkiv för att tillgodose 

de behov som finns när digital data ska bevaras. Under det skalet går det att ta 

fram detaljer för att få en mer sofistikerad lösning på bevarandet av digital 

data. En utmärkande detalj i undersökningen är att de kategorier som på ett 

tydligt sätt framträdde, till stor del motsvarar de olika delarna som OAIS-

modellen består av. Detta skedde trots att teorin enbart utgått från de svar 

respondenterna gett och att syftet har varit att hitta en teori för det fullständiga 

användandet av standarder för att bevara digital data. 

 

OAIS-modellen har utvecklats till något av en superstandard för dem som har 

som uppgift att bevara verksamheters digitala minne. Det kan leda till att 

andra standarder som är till stor hjälp i processen verksamhetsinformation-till-
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arkivalier inte blir använda. Samtidigt är det ett erkännande till dem som 

utvecklat OAIS-modellen att de tagit fram en modell som räcker väldigt långt. 

Som referensmodell klarar den av att användas på flera sätt eller rättare, för 

flera syften. I första hand för digital data som lagras i väntan på gallring eller 

bevarande; som närarkiv som oftast är tillgängligt via verksamhetssystem; som 

mellanarkiv eller som slutarkiv, antingen inom en myndighet eller hos en 

arkivmyndighet. Trots detta kan det inte tillräckligt kraftfullt påpekas att det 

finns många andra standarder som ger värdefulla bidrag till processen 

verksamhetsinformation-till-arkivalier och därför förtjänar att användas. I 

synnerhet är detta viktigt med tanke på att det råder så olika förutsättningar 

för arkivmyndigheter och arkiv som tidigare påpekats. 

 

En annan utmärkande detalj i processen verksamhetsinformation-till-arkivalier 

när det gäller digitala data är den tidpunkt då processen startar. Den analoga 

processen kunde börja med att handlingar gallrades enligt en plan för att 

sedan levereras till arkivet eller så påbörjades processen när de osorterade 

handlingarna levererats till arkivet. För digitala data förespråkas det att 

gallringsplaner byggs in i systemen innan de börjar användas vilket för med 

sig att värderingen av informationen ska ske inför systemutvecklingen eller 

inköpet av ett system. En artikel av Eastwood (2004, s. 203) innehöll 

konstaterandet att “most authorities advocate actively appraising materials 

close to the time of their creation before it is too late to consider long-term 

preservation or effectively bring it about”. 

 

Ett sådant förfaringssätt kommer att underlätta för kontrollen av de system 

som ska levereras liksom inleveransen av källsystem. Mycket av de manuella 

kontroller som måste göras när system inte är utvecklade för att kunna 

levereras i ett format som lämpas för långtidsbevarande kan automatiseras om 

det finns tydliga krav från början av utvecklingen av systemen. Likaså gäller 

detta i de fall källsystemen dignar under alla data som samlas och därför 

behöver avlastas regelbundet långt innan det är dags att avveckla systemet. 

Att innehållet då är värderat gör det lättare att göra delleveranser av data till 

system för långtidsbevarande som kan bli nåbart från källsystemen och viss 

data kan redan vara gallrat vilket kan få ekonomiska implikationer. 

 

För att bevarandet av digital data inte ska innebära ett enormt arbete i 

framtiden är det viktigt att tänka på vikten av kontroll av inlevererande 

system. Att det görs ett grundligt arbete fram till att data levereras kommer att 

underlätta kommande arbete med eArkivet. Detta kräver att det finns en 

skicklig administration som leder arbetet och är mycket noggrann när det 

gäller hur standarder, regler och riktlinjer följs. Vid förhandlingar och 

samarbete med andra inblandade inom eArkivförvaltningen och externa 

intressenter är det av vikt att inget hastverk förekommer i processen 

verksamhetsinformation-till-arkivalier. Det underlättar ifall det även hålls 

uppsikt över det som finns i arkiven och inte bara det som levereras in. Då går 

det att i god tid hitta lösningar på förändringar som teknikutvecklingen eller 

förändringar av organisationen kan medföra så att arkiverad data kan hållas 

tillgänglig för dem som har behov av eller intresse för arkivalierna.  
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I och med att digital data börjar arkiveras i speciella system för långtids-

bevarande blir också behovet av samarbete allt viktigare. Tidigare kan arkiven 

ha uppfattats som något som fanns i källaren för att ta hand om det som inte 

längre var aktuellt.  

 
Det är viktigt att inse att arkivariens yrkesroll och kraven på kompetens kommer 

att förändras. Arkivarien kommer att spela en mer aktiv roll i planeringen och 

styrningen av arkiveringsprocessen. Med hjälp av OAIS kommer cheferna och 

arkivarierna på skilda myndigheter och företag lättare kunna identifiera ansvar och 

roller, och kunna planera och förbereda sin arkivverksamhet för de utmaningar den 

nya tekniken för med sig. (Hansen & Löfgren 2005, s. 89) 

 

Framöver kommer arkivarierna att behöva vara mer påtagligt närvarande i 

verksamheten genom att tydligare kräva att verksamheten hjälper till med att 

värdera informationen, tar aktiv del i att utforma klassificeringsstrukturer och 

tydliggör informationsprocesserna. De kommer också att behöva samarbeta 

med dem som ansvarar för de tekniska delarna i sina organisationer och det 

framhålls att arkivarierna behöver förstå vissa delar av tekniken för att kunna 

komma med rimliga krav och lära sig de viktigaste begreppen för att 

samarbetet ska fungera smidigt. När processen verksamhetsinformation-till-

arkivalier mognar och utvecklas kommer behoven av att använda övriga 

standarder att öka och skapa en balans mellan referensmodellen OAIS och de 

övriga standarder som utvecklats och kommer att utvecklas. Det blir också 

nödvändigt för varje verksamhet att inse arkivariernas allt viktigare roll för 

verksamhetens informationsflöden och för att den nödvändiga återanvändning 

av insamlad data som kan liknas vid en form av beslutstödssystem ska bidra 

till verksamheternas framgång över tid. Det kommer att leda till att 

tillvaratagen och användbar information får ökat värde och status när 

processen verksamhetsinformation-till-arkivalier används för att bevara och 

tillgängliggöra data som den här teorin har visat. 

 

Epilog  

Av det material som samlats in under intervjuerna går det troligtvis att hitta 

ännu fler infallsvinklar. De ligger dock utanför eller i kanten av syftet med den 

teori som presenterats i denna undersökning. Likaså kan det vara möjligt att 

utveckla teorin ytterligare liksom att göra den mer generell och tillämpbar på 

andra områden men det överlåter jag till andra att lägga ner kraft och tid på. 

Att använda den valda metoden i det här ämnet har varit en spännande 

upplevelse. Alla minnesanteckningar och kategoribeskrivningar har sorterats 

om och om igen i hopp om att hitta någon form av enhetlighet och 

nytänkande. Detta tog mycket tid och orsakade en hel del frustration. Till slut 

öppnade det sig en möjlig stig som gick att följa och många bitar fann sin plats 

i den teori som presenterats. Min förhoppning är att detta ska kunna bekräfta 

eller bidra till kunskapen om hur standarder används vid utvecklandet av 

eArkiv trots att det inte har varit möjligt att gå på djupet i de standarder som 

presenterats utan har hållits på en övergripande nivå. 
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 BILAGA 1: Intervjufrågor  
Hur används forskningen och olika standarder i värderingsarbetet? 

Har ni tänkt enligt OAIS när eArkivet utvecklats? Är någon del lätt resp. svår 

att hantera? 

Beskriv hur ni har löst att följa olika standarder. 

Beskriv mottagningsfunktionen.  

Var sker återsökningen?  

På vilka grunder sätts metadata och hur? 

Beskriv hur ni använder det som i OAIS benämns submission agreement. 

Vem ansvarar för arkivlagringen?  

Hur går funktionen Access enligt OAIS till?  

Hur viktigt är det att arkivarier har IT-förståelse? 

Hur förändras organisationen när ett eArkiv implementeras? 

I vilket skede av informationens liv görs värderingen av informationen? 

Vilka problem förekommer i samband med värderingen? 

Leder värderingen till att det görs uttag av data i system som är i drift? 

Påverkar värderingen upphandling och utveckling av datasystem? 

Orsakar värderingen och tillhörande gallring några extra kostnader? 

 


