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Abstract 
 
 
The scope of this paper is to investigate if it is possible to use the OAIS Reference Model 
(Open Archival Information System, developed by US Consultative Committee for Space 
Data Systems, CCSDS) as a tool to theoretically evaluate a digitization project.  
 
The empirical investigation is a qualitative study of a Digitization Project related to the 
Broadcast Industry, migrating Television Programmes stored on analogue videotapes, to 
digital files. This digitization will put those programmes as records into equal problems with 
Longt-term Digital Preservation as other Digital Records “born digital”.  
 
Each activity in the Digitization Project has been compared by the six high level processes of 
the OAIS Reference Model. The evaluation criterion was made as an assessment of how the 
activities of the Digitization Project meet archival theory as the Principle of Provenance and 
Authenticity.  
 
One key role in the OAIS Reference Model– Management - has been evaluated according to 
economic incentives to finance a Digitization Project. 
 
The empirical Digitization Project has four different participants, each of them represented in 
the projects Steering Committee. During the empirical investigation it was also found that the 
four participants have different objectives of the digitization of Television Programmes.  
 
The conclusion is that it is possible to use the OAIS Reference Model as an evaluation tool. 
The assement shows low correspondence in important functional entities as Archive Storage 
and Preservation Planning.The responsibility of ownership in the empirical project is weak 
according to the criteria proposed in the role of Management in the OAIS Reference Model.  
 
Keywords: OAIS, digitalisering, autenticitet, proveniens, management, broadcast,  
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1 Inledning 
Digitalisering, överföring av arkivmaterial till digitalt media, görs främst med syftet att 
skydda originalen för slitage och tillgängliggöra materialet via datorer, ofta som en skannad 
bild. Går det inte att läsa den digitala bilden, kan man i värsta fall gå till originalet. Parallellt 
med digitalisering lagras och vårdas också originalarkivalierna enligt arkivtekniska metoder. 
Om behov skulle uppstå, går det att göra en ny digitalisering utifrån originalmaterialet. 
Videoband har funnits sedan drygt 40 år tillbaka i olika format. Utrustningen som krävs för att 
spela upp ljud och bild är mekanisk och unik för varje typ (fabrikat) av videoband. När ett 
format försvunnit ur marknaden har uppspelningsmaskinerna också försvunnit. 
Tillgängliggörande och bevarande av videoband innebär att informationen, (bild och ljud) 
måste göras om till ett annat format och sparas på nytt lagringsmedia. Den migreringen 
kommer att vara oåterkallelig. Saknas bildsekvenser eller ljud, finns det inget original att gå 
tillbaka till.  
 

1.1 Bakgrund 
I Sverige fick televisionen det stora publika genombrottet 1958 då fotbolls-VM sändes från 
Råsunda fotbollsstadion. Av denna TV-sändning finns mycket lite bevarat idag – några 
enstaka 16 mm filmsekvenser och ljudinspelning från radion är vad som finns bevarat hos 
SLBA och i SVTs arkiv.1 De första årens TV-sändningar som bevarats dokumenterades  
genom s k telefilmning, som innebar att TV-kamerans bild filmades av i en speciell 
utrustning.2  I USA genomfördes de första TV-sändningarna redan 1939, men i Europa blev 
television vanlig först efter andra världskrigets slut. Först 1956 startade reguljära TV-
sändningar i Sverige, som till största delen var direktsändningar. Under 1960-talet börjar man 
spela in program på videoband. Fördelarna var flera. Inspelade program kunde redigeras, dvs 
man kunde ”klippa bort” bild och ljud om någon sa något olämpligt. Man kunde utnyttja 
studior och teknik mer effektivt genom att spela in program i förväg. Vidare blev det möjligt 
att visa program i repris. I den mån programmen sparats har syftet främst varit att reprisera 
äldre program eller att hämta ”arkivklipp” till nya produktioner. 1979 utvidgades lagen om 
pliktexemplar3 till att även gälla ljud och bild. I samband med detta inrättades SLBA, Statens 
Ljud och Bildarkiv (1979 Arkivet för ljud och bild, ALB). I uppdraget ingick att bevara och 
tillgängliggöra alla sändningar från svensk radio och TV. Från och med 1979 har SVT 
levererat pliktexemplar av alla program, utländska inköp undantagna, till SLBA.  
Det finns tre olika syften med att bevara TV-program: 

o Legala krav (pliktleverans) 
o Återanvändning (repriser och inklippsbilder i nya program) 
o För framtida forskning 

 
Under åren har TV-inspelningar gjorts på ett 50-tal olika typer av videoband med därtill 
passande uppspelningsutrustning. Flera insatser har gjorts i mindre skala, både hos SVT och 
hos SLBA, med att ”rädda” de sämsta banden genom att spela över dem till bättre bärare. 
SLBAs arkiv innehåller mer än 4,7 miljoner timmar räknat i speltid. Samlingarna består till 

                                                 
1 http://www.slba.se/slbaweb/index.jsp 
2 Svanberg, s 41 
3 SFS 1978:779 
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dryga 90 % av olika typer av magnetband.4 Sedan 1994 har SLBA arbetat med att överföra 
äldre magnetband till digitala informationsbärare. SOU 2004:53  Bevara ljud och rörlig 
bild. Insamling, migrering – prioritering redogör ingående för problematiken med att föra 
över materialet till digitala medier. En viktig variabel är tidsaspekten – en del av banden är i 
så dåligt skick, att de inom några år kommer att vara förlorade. Eftersom det rör sig om så 
stora mängder material har man inriktat sig på att genomföra en storskalig, automatiserad 
migrering av hela bärare (=band), för att i ett senare skede ta ställning till eventuell gallring. 
Ett videoband kan alltså innehålla fler program. Av SOU:n framgår att man från SLBA:s sida 
är orolig över den dåliga konditionen på delar av materialet eftersom man ser risken att 
programmen gallras okontrollerat utifrån bandens kvalitet och inte efter ett medvetet urval. 
Vid migrerig måste materialet också göras sökbart. SLBAs uppdrag är tillhandahålla ljud och 
rörlig bild för forskningens behov. Därför måste målet vara att långtidsbevara så mycket som 
möjligt, eftersom man idag inte vet vad framtida forskning kommer att finna intressant5. 
 
I ”arkivlänet” Västernorrland finns, förutom arkiven i Härnösand,  två verksamheter vars 
främsta syfte är att tillgängliggöra arkivmaterial genom att överföra pappersdokument till 
digitalt media. Båda har Riksarkivet som huvudman. SVAR, (Svensk Arkivinformation) i 
Ramsele och MKC (Mediekonverteringscentrum) i Fränsta, Ånge kommun.  
 
I Ånge tillkom ytterligare en verksamhet 2005 - ”Migrering av ljud- och bildinspelningar” 
med syfte att i större skala överföra TV-program från videoband till digitala filer. Projektet 
finansieras av Länsstyrelsen i Västernorrland, Ånge Kommun, Ljunganstiftelsen och EU:s 
strukturfond Mål 1.  
Projektets mål är ”att bygga upp ett kunskapscentrum genom att investera i utrustning och 
inventarier, tillföra tekniskt och annat nödvändigt kunnande, utveckla metoder och system för 
att därmed skapa en nationell plattform för migrering, som är attraktiv också för andra 
intressenter på marknaden”. 6   
 
”Ångefabriken” är verksamhetsmässigt organiserad som en avdelning under SRF (Sveriges 
Radios Förvaltningsbolag). Intressenter är SVT (Sveriges Television), UR 
(Utbildningsradion) och SLBA (Statens Ljud och Bildarkiv). Enligt ett gemensamt 
pressmeddelande (2005-10-27) anges syftet med migreringen för SRFs del att bygga upp en 
kompetens, för SLBA att rädda en omistlig del av 1900-talets kulturarv. För SVT och UR är 
syftet att återanvända materialet i reprisering, nyproduktion samt publicering av program på 
digitala plattformar som Internet.7  
 
 
 

                                                 
4 SOU 2004:53, s 142 
5 SOU 2004:53 s 43 
6 Mål 1 Södra Skogslänsregionen Dnr Y3041-638-2005) – http://www2.z.lst.se/eu) 
7 Pressmeddelande 2005-10-27 Länsstyrelsen Västernorrland 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att pröva om OAIS-modellen kan fungera som analysinstrument 
genom att använda den som underlag för en kvalitetsbedömning av ett digitaliseringsprojekt. 
Studieobjektet är det projekt med överspelning av videoband med TV-program till digitala 
filer som pågår i Ånge, ”Migrering av ljud och bild- inspelningar” 8.  
Genom att videobanden riskerar att förstöras av ålder samt att uppspelningsapparaturen inte 
längre kan repareras har denna digitalisering karaktären av en räddningsaktion. Det finns bara 
en chans att rädda TV-programmen och det är genom att ”migrera” dem till digitala filer. När 
dessa bilder väl har digitaliserats, ställs man inför samma långsiktiga bevarandeproblematik 
som för information som skapats digitalt från början.  
OAIS beskrivs som ”ett arkiv, bestående av en organisation, människor och system, som har 
åtagit sig att bevara information och göra den tillgänglig för en användargrupp”.9 Projektet i 
Ånge är just en sådan konstellation av människor och system, genom att det har fyra 
intressenter (SRF/Ånge, SVT, UR och SLBA). Genom att jämföra Digitaliseringsprojektets 
aktiviteter och roller med OAIS referensmodell vill jag se om det är möjligt att göra en 
bedömning av digitaliseringsprojektets arkivmässiga kvalitet. Vidare vill jag studera hur de 
tre bärande rollerna (Producer, Consumer och Management) som definieras i OAIS kan 
gestaltas i praktiken.  
 

1.3 Avgränsningar 
Det finns liknande projekt inom SFI:s regi med att digitalisera film (Grängesberg) som ej 
berörs i denna uppsats. Tekniska frågor kring överflyttning av bild och ljud från video till 
digitala filer kommer att beröras på en generell nivå. Någon djupare redogörelse eller analys 
av val av olika migreringstekniker görs inte heller. OAIS-modellen är omfattande och i denna 
uppsats berörs bara de övergripande nivåerna.  
 

1.4 Metod 
Som analysinstrument har jag utgått från OAIS referensmodell10. Den består av sex 
funktioner, tre roller (aktörer) och tre olika informationspaket. Huvudsyftet med OAIS är att 
bevara och tillgängliggöra arkivinformation på lång sikt och modellen rymmer alla 
nödvändiga funktioner för det digitala arkivet. Som modell kan OAIS  användas på både 
pappersarkiv och digitala arkiv. Ejvegård11 menar att en deskription i sig är empirisk men att 
det kan finnas ett underliggande syfte, t ex som att förbättra något. Genom att jämföra hur väl 
intressenternas aktiviteter inom ramen för Digitaliseringsprojektet sammanfaller med  varje 
del som beskrivs i OAIS referensmodell12,  har jag gjort en  bedömning av  projektets resultat 
avseende filernas kvalitet som arkivmaterial relativt begrepp som proveniens och autenticitet. 
Vidare har de tre rollerna (Producer, Consumer, Management) analyserats utifrån vilka 
drivkrafter som påverkar de ekonomiska förutsättningarna för ett digitaliseringsprojekt.  

                                                 
8 Pressmeddelande 2005-10-27 , Länsstyrelsen i Västernorrland m fl 
9 CCSDS sid 1-1 ”An OAIS is an archive, consisting of an organization of people and systems, that has accepted 
the responsibility to preserve information and make it available for a Designated Community” 
10 CCSDS sid 4-1 
11 Ejvegård s 33 
12 faserna leverans, bevarande och tillgängliggörande, de sex funktionerna och tre informationspaketen (SIP, AIP 
och DIP) 
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Intervjuerna är kvalitativa, informella intervjuer13. Jag har intervjuat företrädare för tre av de 
fyra intressenterna om hur deras respektive organisation deltar i Digitaliseringsprojektet. 
Respondenterna har av mig ombetts att berätta om sina aktiviteter i projektet. Varje 
respondent har, efter en kort orienterande genomgång av mig, också ombetts placera in sin 
verksamhet på översiktsbilden av OAIS. Syftet med detta är att få en indikation hur 
intressenterna ser på sin egen roll. Intervjuerna har skrivits ned och sänts till respektive 
respondent för genomläsning och i förekommande fall korrigering av faktafel. Tolkning och 
analys av intervjuerna är uteslutande mina egna.14 Jag har fått intervjuer med företrädare för 
tre av de fyra intressenterna; SRF/Ånge, SLBA och SVT.  
Eftersom mina undersökningsobjekt till övervägande delen inte är myndigheter utan privata 
bolag, har jag valt att inte publicera respondenternas namn i denna uppsats.  
 
Jämförelsen mot OAIS definition av rollen Management grundas på hur projektets effektmål, 
styrning och resurstilldelning beskrivs dels av intervjusvaren samt i pressmeddelanden, 
promemorior och SOU 2004:53 ”Bevara ljud och rörlig bild. Insamling, migrering – 
prioritering”. 
 
Analysen av rollerna ur ett ekonomiskt beslutsfattarperspektiv grundas på Brian Lavoies 
artikel The Incentives to Preserve Digital Materials från OCLC Online Computer Library. Det 
innebär att grunden för min analys kommer från en sekundär källa. Ejvegård15 menar att man 
ska undvika sekundära källor och istället gå till primärkällan. I detta fall har jag dock valt att 
inte gå djupare ned i företagsekonomisk teoribildning eller organisationsmodeller. Syftet är att 
få en indikation på om intressenternas rollfördelning i projektet kan ha påverkan på 
ekonomiska incitament för resurstilldelning för ett digitaliseringsprojekt. Min bedömning är 
att sekundärkällan är tillförlitlig och tillräcklig för att möjliggöra en analys i generella termer 
av föreliggande material.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Trost s 23 
14  Ibid sid 112 ff 
15 Ejvegård s 63 
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2 Forskningsläge 

2.1 Branschspecifika aktiviteter inom broadcast 
Bevarandet av ljud och bild är en fråga som engagera ett flertal radio- och tv-bolag runt om i 
världen. FIAT/IFTA  (Fédération Internationale des Archives de Télévision / The 
International Federation of Television Archives) är en sammanslutning mellan TV-arkiv 
världen över. Problemet med sköra videoband och föråldrad uppspelningsapparatur är väl 
känt inom medlemsorganisationerna (ca 250 st). Inom FIAT/IFTA pågår flera projekt med 
teknisk inriktning, standardisering, metadata och katalogisering. Man delar också erfarenheter 
och ”best practice” med varandra, främst genom konferenser och seminarier. SMPTE (The 
Society of Motion Picture and Television Engineers) bildades i USA 1916 och har en teknisk 
inriktning med utveckling av tekniska standards och teknisk metadata inom ljud och bild.  
EBU (European Broadcasting Union) är en sammanslutning av europeiska public service-
bolag. Där har man arbetat fram P-Meta16 som är en begreppsmodell för utbyte (B2B17) av 
material mellan TV-bolag. Av intresse för denna uppsats är den övergripande modell av fyra 
aktörer som kan jämföras med några OAISmoduler: Content Creators (motsvarar Producer) 
gör nya program. Archives (Administration, Preservation Planning) bevarar TV-program som 
kan återanvändas samt utvecklar ny teknik som kan generera metadata automatiskt vid 
digitalisering. Content Distributors (Access) distribuerar programmaterialet som 
Broadcasters eller Content Aggregators. Consumers (Customer) är slutanvändaren i form av 
publiken. P-Meta definierar också begreppet Media Object, som är ett program eller en 
enskild del av ett program lagrat på en mediatyp, dvs ett videoband som innehåller ett 
program eller en del av ett program. 
PrestoSpace är ett projekt som finansieras med EU-medel inom 6:e ramprogrammet. 
Projektet är en fortsättning av PRESTO som startades1999 under ledning av BBC i syfte att 
utveckla tekniker för bevarande av audiovisuella arkiv. Projektets aktiviteter har bl a varit att 
inventera bevarandebehovet hos europeiska TV-bolag samt att ta fram kalkylmodeller för hur 
tekniska investeringar i migreringsteknik kan räknas hem genom att digitaliserat 
programmaterial kan återanvändas i ny produktion eller genom arkivförsäljning. Vidare 
arbetar man fram tekniska lösningar för automatisk insamling av metadata och robotiserad 
migrering, utvecklande av s k ”bevarandefabriker”. Både SLBA (som utvecklat ett eget 
robotsystem för massmigrering) och SVT finns med som deltagande institutioner i 
PrestoSpace-projektet.18  

2.2 Internationella aktiviteter inom arkiv 
I urval, relevant för denna undersökning: 
OAIS (ISO 14721:2003) är ett ramverk för ett digitalt arkiv eller pappersarkiv. Framtaget av 
amerikanska rymdstyrelsen NASA med syfte att bevara digital forskningsdata som 
organisationen samlat sedan 1958. Modellen förvaltas och utvecklas av The Consultative 
Committee for Space Data Systems (CCSDS), en sammanslutning där även Sverige deltar 
som observatör genom Swedish Space Corporation (Rymdbolaget).  
 

                                                 
16 Tec_doc_t3295v2-20 s 8 
17 Business-to-business = handel mellan företag. Jfr  B2C, Business-to-customer =handel företag till kund 
18 Deliverable D22.9 AV Preservation Status 2008, s 5 
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Library of Congress19 i Washington i USA har världens största samling av ljud och rörlig 
bild. Där pågår ett privatfinansierat (Packard Humanities Institute) storskaligt 
migreringsprojekt som omfattar hundratusentals timmar video. Med avancerad robotteknik  
räknar man med att årligen kunna föra över material  motsvarande 3-5 petabyte. Projektet ska 
också kartlägga och identifiera material som riskerar att förloras, inte bara video utan även 
film, ljud och webbsidor. Ytterligare ett uppdrag är att utveckla ett nationellt nätverk bland 
arkiv och bibliotek för samarbete kring digitaliseringsfrågor samt utveckla teknik för lagring, 
förvaltning och sökverktyg. 
 
InterPARES (The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic 
Systems) arbetar med standards och rekommendationer kring begreppet autenticitet och 
digital långtidslagring. Projektet bedrivs vid University of British Columbia i Kanada under 
ledning av Luciana Duranti och inleddes 1999 med InterPARES 1 vars syfte var att ta fram 
teorier, metoder, modeller, strategier och policies för att säkerställa långsiktigt bevarande av 
autentiska digitala dokument. InterPARES 2 som avslutades 2006 har tagit fram guidelines 
för långsiktigt bevarande av digitala dokument med bibehållen autenticitet. A Chain of 
Preservation Framework20  har en koppling till OAIS-modellen och behandlar strategier och 
metoder för långtidslagring av digitala dokument, även rörlig bild och andra ”dynamiska” 
dokument. En ytterligare fortsättning är InterPARES 3 som etablerades 2007 och där man 
avser att testa modeller och strategier i olika praktikfall tillsammans med företag och 
organisationer21. 
 
 

2.3 Svenska aktiviteter inom arkiv 

2.3.1 LDB  
LDB (Långsiktigt Digitalt Bevarande) är ett projekt där Riksarkivet tillsammans med Luleå 
Tekniska Universitet bedriver forskning kring hur Riksarkivet och Landsarkiven kan utveckla 
arkivering av digital information. Ett projekt av intresse här är Automatiserat Digitalt 
Bevarande, som studerar den automatiserade digitalisering som görs på SLBA (Statens Ljud 
och Bildarkiv) parallellt med migreringsprojektet i Ånge. Luleå Tekniska Universitet har 
också producerat flera uppsatser och en doktorsavhandling inom detta ämnesområde. Av 
speciellt intresse för denna uppsats är en D-uppsats från 200722 som behandlar frågan om hur 
svenska arkiv i praktiken kan hantera de aktiviteter som krävs för ett digitalt arkiv. Uppsatsen 
har fokuserat och gjort en djupare detaljstudie av OAIS modulen Preservation Planning och 
gjort en jämförelse med andra bevarandeprojekt som IBM/Koninklijke Bibliotheek i 
Nederländerna, InterPARES, Cornell University Library och National Archives of Australia. 
De olika projekten arbetar inte efter OAIS men har utvecklat med modellen jämförbara 
strategier för långsiktigt bevarande. Skillnaden handlar om vilken teknisk strategi som ska 
väljas – ska den digitala informationen bevaras i sin ursprungliga form, eller räcker det att 
informationen är läsbar på modern maskinvara? Bevarande av originalfilen kommer på sikt att 
kräva emulering för att informationen ska kunna läsas. Holtrin och Nymans23 slutsats är att 

                                                 
19 http://www.digitalpreservation.gov/library/challenge.html 
 
20 http://www.interpares.org//ip2/ip2_models.cfm# 
21 http://www.interpares.org/ 
22 Erik Holtin och Patrik Nyman: Tillvägagångssätt vid långsiktigt digitalt bevarande, Luleå Tekniska 
Universitet 2007 
23 ibid s 45 
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svenska arkiv inte ska lösa problemet med att bevara data i ursprungligt filformat, utan istället 
inrikta sig på att genom migrering bevara själva informationsinnehållet så att det går att ta del 
av på lång sikt. Vidare rekommenderar studien att svenska arkiv kan använda modulen 
Preservation Planning som underlag för utveckling av en egen behovsanpassad variant för 
frågor om teknisk metadata, bevarandestrategier för filformat samt former för kontinuerlig 
bevakning den tekniska utvecklingen.  
 

2.3.2 REDA-projektet 
Arbetsgruppen för ett regionalt digitalt arkiv (REDA) gjorde under hösten 2005 en förstudie 
över hur ett digitalt arkiv skulle kunna byggas upp med OAIS-modellen som förlaga. 
Projektet är ett samarbete mellan Arkivcentrum Syd i Lund, Region Skåne, Lunds Universitet, 
Statens arkiv och Lunds Kommun. Förstudien följdes av några studenter inom 
Systemvetenskapliga programmet vid Lunds universitet och utgjorde empiri i en 
magisteruppsats 200624. Uppsatsens forskningsfråga löd: ”Hur hanteras och omfattas OAIS i 
arbetet i en inledande fas vid skapandet av ett digitalt arkiv?”25 
 
Magisteruppsatsen bygger på observationer och intervjuer med dem som arbetade med 
förstudien.26 REDA-projektets deltagare, som alla hade arkivariebakgrund, kände väl igen sig 
i OAIS-modellen och kunde relatera den till vanliga arkivfunktioner. Några slutsatser som 
framkom var att REDA-projektets medlemmar uppfattade OAIS-modellen som alltför 
detaljerad. Därför begränsade man sig till den övergripande delen med de sex modulerna. 
Gruppens uppfattning var också att om man gick in djupare i detalj skulle flexibiliteten med  
att  anpassa lösningar efter det egna behovet minska. Slutsatsen är att OAIS styrka som 
referensmodell finns på den övergripande nivån. För REDA-projektets del blev konsekvensen 
att modulerna Administration och Preservation Planning slogs ihop till en, eftersom man 
upplevde att de var överlappande funktioner. Vidare valde man att ha två typer av AIP, en 
AIP1 som ska innehålla originalfilen (bit preservation) och en AIP2  (functional preservation) 
som man avser att migrera vidare när behov uppstår. Motiveringen var att inför framtiden 
möjliggöra både emulering (AIP1) och migrering (AIP2).  
REDA-projektet ansåg också att terminologin som finns i OAIS bitvis var svår att översätta, 
bland annat för att man ibland var osäker på vad vissa termer konkret representerar och att det 
var svårt att formulera motsvarande betydelse på svenska. Styrkan med OAIS är att är att det 
finns en gemensam terminologi som kan användas vid långtidsbevaring. Svagheten är att den 
kan skapa missförstånd och vara ett hinder i kommunikationen om man tolkat dem olika. 
 

3 Migreringsteknik 
Migrering betyder att digital informations flyttas från ett filformat till ett annat. Vid migrering 
kommer informationsförluster i bemärkelsen förändringar i den grundläggande datalagringen, 
bitstream att påverkas på ett eller annat sätt. OAIS-modellen definierar fyra olika typer av 
migrering27 som har olika stark påverkan på den ursprungliga digitala informationen. 
Refreshment  - på svenska uppdatera, innebär att man kopierar digitalt innehåll från ett 
lagringsmedia till ett annat, t ex från en CD till ett databand.  

                                                 
24 Karin Brissman och David Carlzon, OAIS i praktiken. En studie av OAIS-användning vid skapandet av ett 
digitalt arkiv, Lund 2006 
25 Brissman & Carlsson s 7 
26 REDA Version 2005-12-05 (slutlig) 
27 CCSDS 650.0-B-1, Blue Book, s 5-4 



Elisabeth Ivarsson C-uppsats VT 2008    11

Replication  - på svenska spegling. Innebär att digitalt innehåll kopieras ”speglas” till en 
likadan digital miljö men på annan plats. Vid datalagring är det vanligt att man har dubbla, 
parallellt arbetande databaser för att säkerställa säkerheten, s k RAID-system. Denna metod är 
att rekommendera om man vill automatisera migreringen med minimum av 
informationsförluster. 
Repackaging –  på svenska komprimering. För att filen ska ta mindre plats, tas information 
som inte är nödvändig bort ur filen. En AIP  består av både objektet som ska lagras och 
hjälpfiler med metadata, ett ”paket”. Komprimering innebär att paketet packas upp för att 
sedan packas om på nytt, vilket innebär ändring på bitnivå.  
Transformation – på svenska konvertering. Överföring från ett filformat till ett annat, t ex 
från World till PDF. Metoden påverkar på bit-nivå, antingen innehållet (objektet) eller 
representationsinformationen om hur filen ska tolkas, dvs hur det ser ut på skärmen. En 
konverterad AIP ska därför betraktas som en ny version. 
I det projekt som studerats flyttas information från analog video till digital teknik. Den flytten 
är definitiv. Framöver måste filerna genomgå någon av de fyra nämnda migreringsteknikerna 
för att bevaras långsiktigt. 
 
Ytterligare en teknikfråga som måste beröras här, är komprimeringstekniken Lossless 
Compression28. Bilder är stora filer som kräver mycket lagringsutrymme och som dessutom 
tar lång tid att överföra i nätverken (mail eller FTP). Därför brukar man komprimera dem, 
vilket innebär all ”överflödig” information tas bort ur filen. Det mänskliga ögat kan inte 
uppfatta skillnaden och resultatet på skärmen ser bra ut. Vid för hård komprimering kan dock 
bilden påverkas negativt, vilket inte går att reparera. Lossless Compression innebär att man 
använder en algoritm vid komprimeringen, som matematiskt räknar ut hur bilden ska 
reduceras. Vill man ha tillbaka originalet används algoritmen för ”räkna ut” det ursprungliga 
formatet. OAIS använder begreppet Reversible Transformation och Non-reversible 
Transmission.29  Om bilden inte komprimerats med Lossless Compression, kommer en 
framtida migrering vara en Non-Reversible Transformation, eftersom den innebär 
informationsförluster som inte kan återskapas. Det man erhåller är i så fall  en ny version av 
AIP.  
 
PrestoSpace30 rekommenderar lagring som  lossless video, dvs okomprimerat. Skulle det 
vara så att den första migreringen gjorts komprimerat, ersätt det då med okomprimerat, är 
deras rekommendation.  

                                                

 

4 OAIS 
OAIS-modellen beskriver de funktioner som måste finnas för att långsiktigt upprätthålla och  
autentiskt bevara digital arkivinformation. Objektet för bevarandet (ljud och bild) samt 
tilläggsinformation om hur filen ska tolkas av en dator och om vad den innehåller definieras 
som olika typer av informationspaket (SIP, AIP och DIP). Kärnan i ett OAIS-arkiv är 
hanteringen av informationspaketet  AIP inklusive tilläggsinformation. 
De sex funktionerna ingår i ett flöde, från det att materialet lämnas till arkivet till dess att det 
tillgängliggörs. Vidare finns flera roller, aktörer som på olika sätt påverkar hur och vad som 
ska migreras, långtidslagras och tillgängliggöras. Dessa roller är Management, Producer och 
Consumer. 

 
28 Computer Confluence, s 242-243; se även Wikipedia.org 
29 CCSDS Blue Book  s 5-7 
30 PrestoSpace s 24 
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Den viktigaste uppgiften för ett OAIS-arkiv är att säkerställa att den information som sparas 
kan läsas av användarna på lång sikt utan experthjälp. Det innebär att OAIS-arkivet måste 
identifiera vilka användarna är och hur deras behov ser ut. För att kunna ha kontroll över 
långsiktig lagring måste arkivet också utföra omvärldsbevakning av den tekniska 
utvecklingen. Arkivet ska arbeta efter de standarder, policies och rutiner som man 
överenskommit med användarkretsen.31 
 
Modellen bygger på arkivprocessen Mottagande, Lagring och Tillgängliggörande. Dessa 
faser finns representerade som sex moduler som hanterar alla funktioner som är nödvändiga 
för att upprätthålla ett digitalt arkiv: Ingest, Data Management, Archival Storage, Access, 
Preservation Planning och Administration.  
Vidare består modellen av externa aktörer, som kan vara organisationer eller andra arkiv, samt 
en övergripande ledningsfunktion. Själva objektet för arkivering, arkivinformationen, 
definieras logiskt som ett informationspaket.  
 

4.1 Aktörer 
Modellen har tre externa aktörer: 

o Producer (Producent) som representerar den som levererar material till arkivet. 
o Consumer (Brukare) som representerar den efterfrågar och använder arkivmaterialet. 
o Management (Ledning) har det övergripande ansvaret vilket innebär säkring av 

resurser, kompetens, regelverk, uppföljning och utveckling av arkivet samt avtal med 
rutiner för arkivleveranser, arkivering och tillgängliggörande.32 Ledning har dock ej 
ansvar för den dagliga driften. 

 
Producer och Consumer definieras som en homogen, branschspecifik målgrupp, Designated 
Community. Gruppen har en gemensam kunskap om och intresse av att materialet bevaras på 
lång sikt. Det ska också finnas avtal om vilka regelverk som ska tillämpas som val av  
metadata för hur materialet ska återsökas och användas samt vilka filformat som ska gälla vid 
tillgängliggörandet.   

4.2 Informationsobjekt och Media Objekt 
Digital information består av en bitström, ettor och nollor. (Data Object) För att bli begripliga 
för människor måste dessa tolkas av datorns programvara, (Representation Information) som 
”förstår” hur bitströmmen ska tolkas; som bild, som text. Tillsammans utgör detta ett 
Informations Objekt,33 . Inom broadcastindustrin är motsvarande begrepp Media Objekt34. Ett 
TV-program kan bestå av separata delar, inslag (item) eller av en samling inslag (ItemGroup). 
Ett nyhetsprogram består av flera inslag som vart och ett kan återanvändas enskilt i andra 
sammanhang (i ett annat nyhetsprogram eller Internet). Ett Media Objekt är en komponent 
som kan finnas antingen i ett inslag eller direkt i ett program, t ex en väderkarta.35  Begreppen 
MediaObject och OAIS-modellens Informationsobjekt kommer att användas synonymt i 
denna uppsats.  
 

                                                 
31 CCSDS Blue Book s 3-1 
32 CCSDS Blue Book s 2-8 
33 CCSDS, s 2-4 
34 EBU-Tech 3295-v2 s 9, P_Meta Model 
35 ibid ”This is a single component of a programme or item, of a single media type. It is continuous in time” 
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Information Representation DataObject 

 
 
(Källa: CCSDS 650.8.B-1) 
 

 
 
 
(Källa: EBU-TECH 3295-v2 P_META 2.0) 
 
 

4.2.1 Preservation Description Information 
Ett informationsobjekt/Mediaobjekt består av själva innehållet som ska bevaras (ljud och bild) 
samt beskrivningar av hur den digitala koden ska tolkas. Den viktigaste informationen vid 
långtidslagring finns i Preservation Description Information, nödvändig beskrivande fakta för 
att bevara ett Informationsobjekt autentiskt36.  
En PDI beskriver fyra områden: 

o Proveniens 
o Kontext 
o Referens 
o Fixity (checksum) 

 
Med proveniens avses enligt OAIS-modellen källan, ursprunget, den som har huvudansvaret 
för informationsobjektet sedan dess tillkomst. Med kontext menas hur Content Information 
relaterar till andra Informationsobjekt och varför det tillkommit. Referens syftar på unika 
identiteter som Content Information kan ha, t ex ett ISBN-nummer om det är en publicerad 
skrift. Fixity är ett slags skydd som ska säkerställa att filens innehåll inte ändrats på ett 
okontrollerat sätt. Fixity kan bestå av en checksum som ska vara samma före och efter en 
eventuell migrering eller transferering av filen. 
I beskrivningen PDI hanteras också arkivmaterialets legala status, t ex upphovsrätter. 
  
Det är mycket viktigt, hävdar CCSD37, att ett OAIS-arkiv fastställer vad som utgör innehållet, 
Content Information, i en AIP. Först därefter kan man fastställa vad som måste ingå i  
Preservation Description Information. 
                                                 
36 CCSDS 650.0-B-1 s 4-27 ff 
37 CCSDS Blue Book  s 5-5 
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4.3 Informationspaket 
 
Ett grundläggande begrepp i OAIS-modellen är Informationspaket. Ett sådant paket består 
av  

o den information som ska bevaras – Informationsobjekt38  
o metadata om hur den ska bevaras (Preservation Description Information) 
o metadata som håller ihop de två delarna samt beskriver informationen i paketet 

 
OAIS hanterar tre sorters informationspaket som kan användas för extern filöverföring eller 
intern lagring av arkivmaterial. SIP (Submission Information Package) som är den 
information som levereras in till arkivet av Producenten, AIP (Archival Information Package) 
är den information som lagras i arkivet och DIP (Dissemination Information Package) 
motsvarar den information Consumer får ut ur arkivet. 
 

4.4 Modulerna 
Modulerna beskrivs översiktligt. I varje modul finns en eller flera av rollerna Producer, 
Consumer eller Management representerade. 
 
 

 
 
Källa: CCSDS 650.0-B1 
 
 
 
 

                                                 
38 se punkt 3.1 Informationsobjekt och mediaobjekt 
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4.4.1 Ingest (mottagande) 
Här kommer materialet in i det format som bestämts mellan intressent och arkiv. I Ingest sker 
kvalitetskontroll och materialet görs till en SIP. I princip handlar det om en arkivleverans 
(arkivmaterial och beskrivning av vad det är). Här sker en kvalitetskontroll av att all 
information finns med, s k checksum. En digital fil, eller ett videoband kommer att 
digitaliseras till fastställda filformat och dokumentstandards och blir därmed en AIP. 
Informationen, metadata om filen, läggs in i Description Info. Rollerna  Producer och 
Management finns representerade här via OAIS-arkivets avtal. 
 

4.4.2 Archival Storage (lagring) 
I denna modul långtidslagras alla arkivpaket (AIP). Här hanteras frågor om behov migrering 
av AIP, behov av mer lagringsutrymme, filstorlek på AIP etc. Vidare finns en Disaster 
Recovery, som innebär att det finns redundans, dvs en parallell lösning som lagrar AIP ifall 
något allvarligt fel, t ex brand eller vatten i servermiljön. skulle inträffa. Här finns också 
övervakning och kontroll av servrar, diskar och bandstationer samt loggar över alla händelser. 
Från Archival Storage genereras AIP till en DIP för tillgängliggörande som leverans till 
Access. En stark roll i denna modul är Management, genom strategier för långtidslagring och 
framtida migrering av AIP. 

4.4.3 Data Management (arkivförtecking) 
Här finns informationen om vad arkivet innehåller, motsvarande arkivförteckning eller 
katalog. Systemadministration och funktioner för att tillgängliggöra såväl arkivmaterialet i 
form av filer samt underhåll av den beskrivande informationen, metadata, sker här. Vidare 
hanteras underhåll och uppgradering av arkivets databaser och databascheman samt 
rapportframställning genom frågor och sökning i databaserna för olika behov och ändamål.  
I denna modul är det Management och Consumer som har de mest framträdande rollerna 
genom behovet av att söka efter arkivmaterial. 

4.4.4 Administration 
Administrationen utgör modellens kärna som koordinerar aktiviteterna i de andra fem 
modulerna. Administrationen ansvarar för att arkivet följer fastställda arkivstandards och 
policies. Här hanteras löpande frågor kring drift av operativ och applikationer, nätverk och 
konfigurationsfrågor angående system och hårdvara. Administration tar fram rapporter över 
arkivets datadrift, migreringar, servrar och system, samt bistår med datasökning och support 
till användare (=intressenterna ) samt förhandlingar med Producer om vilka leveransformat 
som ska accepteras. Management har det yttersta ansvaret genom resurstilldelning och 
långsiktiga mål för att arkivets operativa verksamhet fungerar.  

4.4.5 Preservation Planning 
Här säkerställer man att arkivmaterialet kommer att vara åtkomligt även på lång sikt genom 
att upprätta migreringsplaner för arkivet. Omvärldsbevakning av utvecklingen av hårdvara 
och mjukvara, både avseende arkivets behov och kundernas (DIP) behov sker här. Inom 
denna modul görs tester av ny hårdvara, utvecklig av nya mallar för SIP och AIP. Här 
fastställs om och när migrering till andra bärare eller format måste göras. Här sker också 
utveckling av arkivstandards och lagringsformat. I denna modul är rollerna Management och 
Consumer aktiva genom att materialet måste vara tillgängligt på lång sikt. 
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4.4.6 Access (tillgängliggöra) 
Arkivets kundfunktion, som hanterar frågor kring eftersökning och tillgänglighet av 
arkivmaterial. Här sker också behörighetskontroll för att skydda känsligt material eller bevaka 
upphovsrätter enligt de regelverk som fastställts av Management. Vidare finns här frågor som 
åtkomstkontroll, brandvägg, autentisering, virusskydd. Denna modul berör alla tre rollerna 
genom att Producer måste skydda sitt material, Consumer ska ha rätt tillgång till rätt material 
och Management ansvarar för att arkivet har tillräcklig kompetens och resurser för att 
åstadkomma detta. 
 

4.5 Proveniens och autenticitet  
Inom arkivvetenskapen finns två grundläggande begrepp – proveniens och autenticitet.  
Med proveniens menas att arkivmaterialets ursprungliga sammanhang, kontext, måste gå att 
härleda. Begreppet proveniens började användas under 1800-talet och ett verk som ofta 
refereras till är ”den holländska manualen”39 som utkom första gången 1898. 
Proveniensprincipen är grundläggande för all arkivering, såväl pappersdokument som digitala 
filer och utgår från att en verksamhets arkivhandlingar skall bevaras och förtecknas som en 
självständig helhet, den yttre kontexten. Ett arkiv hör således till en arkivbildare. Över tid 
innebär detta att om arkivbildaren ombildas, så ska det gamla arkivet avslutas och ett nytt 
skapas hos den nya huvudmannen. Handlingarna hos varje arkivbildare bör också bevaras i 
sin ursprungliga ordning, den inre kontexten. Moderna organisationer är ofta 
processorienterade, vilket innebär att IT-systemen konstrueras för att stöda processer. Vid 
bevarande av digital information är därför kopplingen till verksamhetens processer nödvändig 
för att fastställa proveniens och autenticitet.40  
 
Följande egenskaper måste finnas för att ett digitalt dokument41 ska anses autentiskt42: 
1. Att det är vad det utger sig för att vara 
2. Att det har skapat eller sänts (transmitterats) från angiven avsändare 
3. Att det har skapats eller sänts vid den angivna tidpunkten 
 
Vidare ska dokumentet ha uppkommit i en verksamhetsprocess, det får inte ha manipulerats 
och dokumentet ska vara användbart i meningen att den kan tolkas och läsas.  
Digital information är instabil genom att utvecklingen av dataprogram hela tiden begränsar 
möjligheten att läsa äldre filer. Det finns flera sätt att komma runt detta problem och göra 
digital information läsbar. Man kan bevara den grundläggande binära koden, bit-
preservation (”ettor och nollor) eller man kan bevara informationen genom att flytta den till 
ett annat filformat, functional preservation.  
Bit-preservation förutsätter att den gamla programvaran och hårdvaran kan ”återskapas” 
genom emulering som innebär utveckling av ett dataprogram som fungerar på ett liknande sätt 
som det ursprungliga och som därmed kan läsa filerna. 
Functional preservation innebär att informationen överförs (migreras) till modernare media 
och programvara även om resultatet inte ser exakt ut som förlagan. För denna uppsats har 
frågan relevans, eftersom videofilmerna som migrerats från analog till digital fil 
fortsättningsvis möter precis samma problematik som all annan ”born-digital”  information, 
dvs den kommer förr eller senare behöva migreras på nytt. Inom arkivteorin har begreppet 
                                                 
39 Muller, Freith & Fruin: Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven/ Manual for the 
Arrangement and Desription of Archives   
40 Dokumentstyrning T Sahlén… s 20 
41 Med “dokument” avses i detta sammanhang all sorts information, även ljud och bild 
42 ISO 15489-1:2001(E) s 7 
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autenticitet olika uttolkare. En skola säger att underliggande bitstream inte får påverkas. Dit 
hör t ex Jeff Rothenberg43 som menar att digitala objekt kan bibehålla sin autenticitet över tid 
endast med orörd bitstream. Genom att utveckla en virtuell kopia, emulator, som fungerar 
som om de vore en äldre dator, kan gamla filer läsas och användas precis som de en gång såg 
ut. Jeff Rothenberg har nyligen presenterat en sådan emulator, Dioscuri44.  David Bearman 
tillhör kritikerna, och menar att emulering inte säkerställer informationsobjektens autenticet 
över tid. Metadata, både om filens innehåll, kontext, egenskaper samt de transaktioner som 
skett är nödvändiga för att informationen ska kunna anses autentisk. Bearman menar att 
emulering endast innebär ett bevarande av systemfunktionaliteten, och därmed utelämnar den 
för autenticitetsbegreppet viktiga historiken om de transaktioner (inklusive migrering) som 
filen genomgått över tid.45   
Val av migreringsteknik medför alltid någon form av påverkan på den digitalt lagrade 
informationen. Det som ser likadant ut på skärmen kan ha ändrats i underliggande bistream. 
Säkraste sättet att bibehålla autenticitet är om informationen skapas, lagras och återanvänds i 
den löpande verksamheten inom samma organisation, menar Heather McNeil46. Hon är 
verksam vid University of British Columbia, som inom projektet InterPARES under Luciana 
Durantis ledning forskat kring autenticitet och digital långtidslagring. InterPARES har under 
Projekt 2 utarbetat rekommendationer för långsiktigt bevarande, Chain of Preservation47. 
InterPARES refererar här vidare till OAIS-modellen med rekommendationen att utgå ifrån 
den vid planering av digital långtidsbevaring. Enligt InterPARES bör en masterfil framställas 
vid migrering/kopiering som uppfyller autenticitetskraven. Den kan därefter användas vid 
kopiering av filer för tillgängliggörande. Vidare ställs kravet att till varje fil bifoga metadata 
om filens egenskaper samt tid och datum för migrering.48 Den ordningen liknar OAIS-
modellens AIP - Archival Information Package, som även inkluderar information om sin egen 
historik 49 (PDI, Preservation Description Information).  

4.6 Resurstilldelning 
Digitalisering är resurskrävande. Finansiering av ett digitaliseringsprojekt tenderar generellt 
sett att utgå ifrån att användarna är mer villiga att betala för tillgängliggörande än för 
långsiktigt bevarande. Detta gäller även för projektet  Migrering av ljud och bildinspelningar, 
där motivet främst handlar om att tillgängliggöra och återanvända (i syfte att tillgängliggöra 
som nya TV-program eller webbpublicering). För SLBA finns också syftet att rädda en 
omistlig del av 1900-talets svenska kulturarv. 
För att digitalisering ska verkställas krävs beslut grundade på ekonomiska realiteter. Det 
medför att de tre aktörerna Producer, Consumer och Management besitter en ekonomiskt 
orienterad roll, som beslutsfattare över vilka resurser man är beredd att satsa på ett 
digitaliseringsprojekt. Brian Lavoie50 har gjort en organisationsanalys som bygger på 
grundläggande ekonomisk teoribildning över hur olika incitament är drivande för aktörernas 
vilja att finansiera ett digitaliseringsprojekt. En fungerande marknad förutsätter en balans 
mellan ”tillgång och efterfrågan”. Det måste finnas ett utbud och kunder som är villiga att 
betala. Utbudet kan bestå av något som kan konsumeras omgående (t ex en glass) eller en 
”nytta” som konsumeras under längre tid (t ex en bil).  

                                                 
43 Rothenberg , Preserving Authenitical s 18 
44 Koninklijke Bibliotheek, Holland, http://dioscuri.sourceforge.net/news.html 
45 Bearman, Reality and Chimeras, s 2 
46 McNeil, Trusting Records s 104 ff 
47 InterPARES  http://www.interpares.org/  
48 InterPARES, Rules for Activities: Rule A33 och Rule A43) 
49 CCSDS s 4-34 
50 Lavoie: The Incentives to Preserve Digital Materials  
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Affärsmodellen i detta sammanhang handlar om nyttan med långsiktigt bevarande av 
information genom digitalisering51. För att en sådan nytta ska uppstå måste resultatet av 
digitalisering uttryckas i ekonomiska termer av värdeökning, till exempel genom återbruk av 
materialet eller i form av godwill för den ekonomiskt beslutsmässigt ansvariga enheten. I 
marknadstermer skulle det betyda att digitaliserad information är en nytta som konsumeras 
under längre tid.  
Lavoie använder begreppet aftermarket för digitaliserat material där det finns tre typer av 
aktörer52: Rights Holder (äger rättigheterna till materialet), Archive (tillhandahåller 
långtidsbevarande och tillgängliggör materialet) och Beneficiary (har nytta av att materialet 
långtidsbevaras).  
 
 
 
Dessa tre OAIS-roller har enligt Lavoie sin ekonomiska motsvarighet: 
 
OAIS-roll Ekonomisk roll 
Producer lämnar material för bevarande Rights Holder 
Consumer användare Beneficiary 
Management + OAIS-arkiv Archive 
 
Lavoie menar att beroende på hur dessa tre organisatoriskt förhåller sig till varandra, kommer 
de att utveckla olika starka incitament för att stöda ett digitaliseringsprojekt. De tre 
ekonomiska rollerna kan vara organiserade utifrån fem olika scenarion:  
 

1. Centripetal Model: Rights Holder, Archive och Beneficiary är samma enhet  
2. Centrifugal Model: Rights Holder, Archive och Beneficiary är tre olika enheter 
3. Supply-Side Model: Rights Holder och Archive är samma enhet, Beneficiary en egen  
4. Demand-Side Model: Rights Holder och Beneficiary är samma enhet, Archive en 

egen 
5. Consolidated Model: Archive och Beneficiary är samma enhet, Rights Holder en 

egen 
 
I de fall Rights Holder och Beneficiary är olika enheter finns oftast ett svagt incitament för 
digitalt långsiktigt bevarande, menar Lavoie53. Om Rights Holder inte ser en vinst för egen 
del av att bevara materialet, är de inte villiga att ta kostnader för bevarande som kan medföra 
nytta för en annan aktör (Beneficiary).  
I ett digitaliseringsprojekt kommer därmed organisationsformer där Rights Holder  och  
Beneficiaries är olika enheter innebära ett passivt förhållningssätt i rollen som ekonomisk 
beslutsfattare.  
 
Balans mellan utbud och efterfrågan är en förutsättning för en fungerande marknad. Om 
balansen sätts ur spel, t ex genom ett för stort utbud och för få köpare, har en 
”marknadsstörning” inträffat. I ett digitaliseringsprojekt kan en sådan ”marknadsstörning” 
inträffa  

o om det finns fler Beneficiaries som har olika kvalitetskrav  
o om det finns fler exemplar av  informationen som ska bevaras.  

                                                 
51 Lavoie s 6 ”The most elegant technical solutions are of little more than academic interest if the cost of 
implementation is prohibitive or unrecoverable”. 
52 Lavoie, s 14 ff 
53 Lavoie s 23 ff 
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En sådan ”marknadsstörning” grundas på att ingen är villig att betala för något som ger andra 
större nytta än man kan få själv, dvs man är inte beredd att finansiera en free-rider. 
Bara om det finns en positiv bieffekt, som kan räknas hem i framtida affärsmodeller (t ex ta 
betalt för nedladdning, licensiering etc) eller yttre påverkan i form av lagkrav eller bidrag från 
en tredje part, kommer Rights Holder vara villiga att investera i ett digitaliseringsprojekt.  
Fenomenet uppstår i modellerna 2. Centrifugal, 3. Supply-Side och 5. Consolidated Model.  
 

5 Empiri 
Nedan följer referat av de intervjuer som gjorts med företrädare hos intressenterna. 
Fortsättningsvis i denna uppsats kommer SRF/Ånge att benämnas ”Förvaltningsbolaget”, 
SVT ”Programbolaget” och SLBA ”Arkivinstitutionen”. Alla tre tillsammans benämns 
”Intressenterna”. Själva projektet inklusive verksamheten i Ånge benämns  
”Digitaliseringsprojektet” 

5.1 Förvaltningsbolaget 
Besök i Ånge den 27 februari 2008 
”Migreringsfabriken” i Ånge etablerades under 2005. Idag är det en fullt fungerande 
verksamhet som digitaliserar TV-program 20 timmar per dygn fem dagar i veckan. I Ånge 
finns 19 anställda; en platschef, en produktionsplanerare, 2 servicetekniker och 14 operatörer.  
Personalen arbetar efter ett tvåskiftsschema med morgon- och kvällsskift. Hos SRF i 
Stockholm finns en IT-tekniker som hanterar drift av mediehanteringssystemet MediArc samt 
det digitala arkivet (bandrobot) där de färdiga filerna lagras.  
Digitaliseringen sker både manuellt och med automatik. För att klara av en omfattning av ca 
100 000 videoband, har parallella produktionskedjor byggts upp. Digitalisering sker dels med 
automatik i en LMS-robot, som kan klara av 6 parallella linjer och manuellt vid 4 
kontrollbord plus 2 två extra ”problemlösarrum” vid behov. Varje operatör övervakar fyra 
olika överspelningar samtidigt och kontrollerar att den s k RF-signalen54 från bandspelaren 
förs över korrekt avseende ljud och bild. Om operatören upptäcker fel, t ex ljud- eller 
bildstörningar, skickas bandet tillbaka i produktionskedjan för åtgärd; det kan handla om 
rengöring eller s k ”bakning” (bandet värms upp för att binda fast magnetskiktet). 
Intressenterna har klassat sitt material i olika grupper där vissa typer av program bedömts 
viktigare än andra att digitalisera. Grundat på denna klassning görs upp till fem försök 
(inklusive tvätt/bakning). Vissa fabrikat är av sämre kvalitet än andra, vilket innebär att de 
program som sparats på dessa band löper en större risk att förloras genom att digitalisering 
inte är möjlig. I Ånge finns en uppsättning äldre videobandmaskiner som ursprungligen 
kommer från Intressenterna. Två servicetekniker sköter om dessa med reparation och byte av 
mekaniska delar. För att klara av den stora mängden band har man i Ånge utvecklat en 
avancerad logistik. Det är mycket viktigt att hela tiden veta var i processen bandet befinner 
sig, eftersom innehållet är produktionsmaterial som med kort varsel kan efterfrågas av 
Programbolaget. Ca 10 band per vecka har innehåll som efterfrågas akut. 
Logistik:  
I Stockholm: Band hämtas ut ur bandlagringen i Stockholm efter den planering som gjorts. 
Varje band har ett unikt id-nummer som består av bandets ursprungliga bandnummer + 
”Ånge-nummer” (i regel år, månad och dag för leverans) plus metadata, information om 
bandformat, programlängd, programtitel, produktionsnummer. Informationen lagras som en 
XML-fil i en databas (Mediarc). 
                                                 
54 ordförklaring sidan 30 
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De streckkodsmärkta banden läggs på lastpall och skickas med lastbil till Ånge.   
I Ånge: Lastpallens streckkodsmärkta band scannas av med en handscanner, 
ankomstregistreras och kontrolleras mot XML-filen i Mediarc. I Ånge gör man en 
produktionsplanering för i vilken ordning banden ska digitaliseras. Efter genomgången 
digitalisering sker en kvalitetskontroll innan de nya filerna lämnar Ånge. Varje fil 
spotkontrolleras. Var 100:e kontrolleras extra noga.  Därefter skickas filen via en 
fiberförbindelse till Förvaltningsbolagets digitala arkiv i Stockholm samt enligt 
överenskommelse till Arkivinstitutionen. Kvalitetskontroll att filen kommer fram med all 
information intakt sker med hjälp av checksum. En säkerhetskopia sparas i Ånge. 
Arkivinstitutionens videoband returneras för att sparas efter genomförd digitalisering. 
Programbolaget har för avsikt att destruera sina videoband. Ännu finns dock inget formellt 
beslut, varför videobanden tills vidare blir kvar i Ånge. 
Banden digitaliseras till olika filformat enligt önskemål från kunderna. Programbolagen vill 
ha filformatet DVCPRO, eftersom det används i den digitala produktionen. Arkivinstitutionen 
vill ha MPEG 2 och browse. 
Respondenten beskriver Förvaltningsbolagets aktiviteter i Digitaliseringsprojektet genom att 
Ingest motsvaras av Mottagning och digitalisering i Ånge inklusive MediArc och 
Förvaltningsbolagets digitala lager. Archival Storage motsvaras av Förvaltningsboalgets 
digitala lager. Access  motsvaras av Programbolagets två katalogsystem; TV-katalogen som 
innehåller information om sända program ända från de första åren på 1950-talet fram till 2007 
(då kataloginformationen istället registreras i Meta-systemet). Både TV-katalogen och Meta 
har kopplingar till ett materialhanteringssystem (Mathis) som är en databas med  information 
om på vilka olika lagringsmedia ett program finns. Lagringsmedia kan vara olika typer av 
videoband eller filer. Data Management motsvaras av Förvaltningsbolagets system för att 
hålla migreringsdata, Mediarc. Mediarc är nödvändigt för att hitta filerna, men det är ingen 
informationskatalog för användare.  
 

5.2 Arkivinstitutionen 
Besök hos Arkivinstitutionen den 10 mars 2008 
Arkivinstitutionen är en statlig myndighet som är det svenska nationalarkivet för ljud och 
bild. Uppdraget är att bevara samt tillgängliggöra ljud och rörlig bild som publicerats i 
Sverige och göra materialet tillgängligt för forskare och där det är möjligt, med hänsyn till 
upphovsrätten, även för den intresserade allmänheten. Arkivinstitutionen har också en stor 
samling fonogram som har digitaliserats. 
Sveriges Television, UR och Sveriges Radio lämnar kopior på sina sändningar enligt Lagen 
om pliktexemplar (SFS 1993:1392). Från Programbolaget får Arkivinstitutionen de s k 
referensbanden, som är inspelningar av utsändningarna på VHS som kan innehålla fler 
program samt hallåinsatser.  Arkivinstitutionen får även i urval leverans av enskilda svenska 
program som håller en bättre bildkvalité, för långsiktigt bevarande. Mellan 1984 – 1999 var 
formatet 1-tumsband s.k. BCN och det är dessa band, tillsammans med U-Matic, som 
migreras i Ånge för Arkivinstitutionens räkning. Från 1999 ersattes BCN med DVC-PRO 25. 
Kostnaden för att migrera hela Arkivinstitutionens analoga samling har uppskattats till 900 
miljoner kronor55 under en tioårsperiod. När digitaliseringsprojektet startade 2005 fanns 20 
miljoner, där 10 miljoner användes för Ånge-projektet och 10 miljoner till Arkivinstitutionens 
egen digitaliseringsverksamhet i Stockholm.   
Vid planeringen av projektet Migrering av ljud och bild i Ånge fanns även Sveriges Radio 
med, men de valde senare att dra sig ur. Idag migreras Sveriges Radios referensband hos 

                                                 
55 SOU 2004:53 sid 106 
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Arkivinstitutionen i Stockholm. Där finns utrustning för att med automatik spela över radions 
band till fil snabbare än realtid, vilket gör att man kan migrera stora mängder radioband.  
Digitalisering av TV-program sker dels hos Arkivinstitutionen i Stockholm, dels i Ånge. De 
videoband som Arkivinstitutionen digitaliserar i Ånge är sådana som kräver manuell 
hantering. Under en treårsperiod kommer ca 35 000 timmar digitaliseras i Ånge, till största 
delen manuellt. Under motsvarande period kommer Arkivinstitutionen själv digitalisera  1,5 
miljoner timmar med automatik i Stockholm. 
I Arkivinstitutionens lokaler i Stockholm har en automatiserad digitaliseringsprocess byggts 
upp. Processen börjar med urval och framtagning av band från arkivet, preparering och 
migrering till fil i en robot som kan hantera 12 st band samtidigt och köras i princip dygnet 
runt, sju dagar i veckan. Filerna som långtidslagras är MPEG2 med en browsekopia i VC1. 
Varje band/fil får ett unikt filnummer som är en kombination av bandets ursprungliga 
medienummer och ett unikt id i databasen MigDB. MigDB är ett egenutvecklat Asset 
Management-system som håller reda på filerna, flyttar och processar filer. MigDB hanterar 
teknisk metadata samt migreringshistorik om varje band/fil. Via MigDB kan filen härledas till 
det ursprungliga bandets proveniens genom kopplingen till det gamla bandnumret och 
katalogposter i Svensk Mediedatabas. 
Kvalitetskontroll sker med hjälp av mätinstrument som avläser bild- och brusinformation efter 
fastställda tröskelvärden. Avvikelser flaggas i systemet MigDB. Operatören åtgärdar 
problemen, som i värsta fall kan betyda att en ny migrering måste göras. Om felet inte kan 
avhjälpas, t ex bandskador eller om man upptäcker fel innehåll i förhållande till 
kataloguppgifterna skrivs en kommentar i ett särskilt fält. 
Arkivinstitutionen lagrar alla migrerade videoband en generation bakåt. Även banden som 
migrerats i Ånge returneras till Arkivinstitutionen för lagring. 
I Ånge digitaliseras de av Arkivinstitutionens videoband som kräver mer manuella insatser. 
Logistiken till Ånge är samma som för Programbolaget; urval, uthämtning ur bandarkiv, 
märkning och placering i lastpall. Frakt till Ånge är gemensam för Arkivinstitutionens och 
Programbolaget. Digitaliserade filer i Ånge levereras via fiberförbindelsen direkt till 
Arkivinstitutionen i Sthlm, dock har endast få filer levererats dags dato.   
Grundinformationen i Svensk Mediedatabas kommer från Programbolagets egen 
programkatalog. Informationen importeras in i  Arkivinstitutionens katalogdatabas.  
Arkivinstitutionen har även möjlighet att söka online efter programinformation i  
Programbolagets programkatalog och i produktionssystemet Meta. 
 
På fråga var Arkivinstitutionen finns i OAIS-modellen, svarar respondenten att 
Arkivinstitutionen är ett eget OAIS-arkiv genom sitt uppdrag att bevara och tillgängliggöra 
rörlig bild och ljud. Dvs de sex funktionerna, rollerna och informationspaketen (SIP, AIP och 
DIP) är närvarande och nödvändiga för den verksamhet som bedrivs hos Arkivinstitutionen.   
Sett ur Ånge-projektet, manifesteras Arkivinstitutionen i första hand i rollerna Management 
och eventuellt i Consumer, där Consumer avser forskare och allmänheten. 
Vidare finns Arkivinstitutionen  med i funktionerna Archive genom att filerna lagras hos 
Arkivinstitutionen, samt i funktionen Preservation Planning, som innebär planering och 
framförhållning, migreringsplaner etc för att långtidslagra och säkerställa tillgängliggörande 
av det digitala materialet. Genom sitt uppdrag som nationellt arkiv faller det naturligt på 
Arkivinstitutionen att ta rollen att ur ett arkivperspektiv bevaka utveckling av hård- och 
mjukvara, ta fram standards och utforma bevarandestrategier. Som en kommentar nämns 
också att Arkivinstitutionen tidigare migrerat mellan olika analoga videobandformat. 
Respondenten  menar att Förvaltningsbolaget kan definieras som rollen Producer, genom att 
de levererar digitala filer till Arkivinstitutionen och Programbolaget.  
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Vidare konstaterar han att intressenterna har olika krav – för Arkivinstitutionens del är kraven 
tydliga ur ett arkivperspektiv med långsiktig bevaring och tillgängliggörande, vilket gör att 
man t ex väljer att lagra i ett standardformat som MPEG2. 
Programbolaget har mer ett produktionsperspektiv och vill ha sitt material migrerat till 
produktionsformatet DVCPRO50, som visserligen håller hög kvalitet men som inte är ett 
utbrett format för annat än produktion och därmed kanske inte optimalt val för 
långtidslagring. 
 

5.3 Programbolaget 
Intervju den 13/3 
Programbolaget har för närvarande ingen egen digitalisering av videoband annat än den som 
behövs för den löpande TV-produktionen. Ett tidigare projekt, ”Rädda banden”, gjordes 
manuellt, vilket innebar att den var tidsödande. Produktionstakten var ojämn och personalen 
som jobbade i projektet bokades ofta ut på andra uppdrag.  
Motivet för Programbolaget att delta i Ångeprojektet var att få mycket stora mängder 
videoband digitaliserade på kort tid. Det hade inte varit möjligt för Programbolaget att själva 
bygga upp motsvarande storskaliga automatiserade process. En sådan verksamhet hade 
inneburit en stor arbetsbörda som skulle ha medfört konkurrens om teknik och personal för 
den ordinarie programproduktionen. Frågan om att rädda band har svårt att hävda sig bland 
alla andra projekt som behöver resurser.  
Digitalisering av de stora 2-tumsbanden görs sedan 2005 i Stockholm men inom ramen för 
projektet. Arbetet ingår i Ångeprojektet men kräver specialistkompetens. Kompetensen på 2-
tumsmaskinerna finns hos ett fåtal medarbetare i Stockholm. Bedömningen är också att det 
innebär en  alltför stor risk att flytta uppspelningsmaskinerna för 2-tumsband till Ånge. 
Maskinerna tillverkas inte längre och det är svårt att få tag på reservdelar.  
Programbolaget har gjort ett urval och en prioritering av vilka program och nyhetsinslag som 
ska digitaliseras i Ånge. Varje band har ett unikt nummer i Programbolagets 
mediehanteringssystem Mathis. Bandnumret ingår i filnamnet som skapas vid digitaliseringen 
i Ånge. Information om ursprungligt bandnummer, pall-id, programtitel etc lagras i den XML-
fil som används i Ånge. Programbolaget har två system för att registrera innehåll; TV-
katalogen och Meta. TV-katalogen (BRS) har programinformation t om 2007-10-08. 
Produktionssystemet Meta används sedan 2007-12-01  också för katalogisering.  
Avsikten är att föra över TV-katalogens information till Meta, men inget projekt har startat 
ännu. En sådan överflyttning förutsätter att Meta har en mer utvecklad och effektiv sökmotor 
än den som finns i systemet idag. En annan fråga som måste lösas är hur återkoppling av 
bärarens identitet (metadata) migreringsinformation, och bandnummer/filnamn mellan 
Förvaltningsbolagets system Mediarc och Meta ska genomföras. Programbolagets 
digitaliserade filer ligger idag lagrade  hos Förvaltningsbolaget. De ska inte läsas in i Meta 
eftersom den stora informationsmängden riskerar att tynga ned produktionssystemet. 
Alternativ som diskuteras är att lagra digitaliserade program hos Förvaltningsbolaget eller hos 
en extern servicebyrå. Enligt tidigare beslut ska Programbolagets digitaliserade band 
destrueras. För närvarande lagras de dock fysiskt i Ånge. Flödet hela vägen till Meta via 
Programbolagets klienter måste fungera tillfredsställande vad gäller  kapacitet och kvalitet, 
dvs från upphämtning ur Programbolagets arkiv, digitalisering i Ånge, leverans av fil till  
arkivroboten hos Förvaltningsbolaget. Först då kan ett formellt beslut tas om destruering av 
Programbolagets band. För närvarande brottas man med tekniska problem, som innebär att 
vissa videoband måste digitaliseras på nytt. 
Programbolaget har valt filformatet DVCPRO50 eftersom det passar in i produktionsflödet. 
Programbolagets Tekniska enhet har gjort omfattande tester och analyser av olika 
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videofilformat med hänsyn till de krav som ställs på TV-produktion, bland annat efterarbete 
och redigering. Valet föll på DVCPRO50 eftersom kvalitén var nästan lika bra som tidigare 
videobandformat. Det finns ett annat videofilformat som är något bättre men som  valdes bort 
eftersom det är leverantörsberoende. DVCPRO50 bedöms vara ett öppet format som också är 
tillräckligt bra för att kunna accepteras som inklippsbilder i kommande HD (High Definition) 
produktioner. Frågan om lossless compression var uppe tidigt i projektet. Det fanns en tanke 
om att migrera till JPEG2000 (=lossless) och låta den utgöra master för andra formatbehov. 
Förslaget föll främst på att konverteringen till produktionsformat (DVCPRO50) skulle ta lång 
tid, vilket upplevdes som orimligt med hänsyn till TV-produktionens krav på snabb 
tillgänglighet av arkivmaterial. En annan faktor var att kostnaden för lagring bedömdes som 
alltför hög. Vid den tidpunkten fanns också en osäkerhet om JPEG2000 verkligen uppfyllde 
kraven på att vara en standard 
Respondenten tycker att  Digitaliseringsprojektet präglas av en osäkerhet, som till stor del 
handlar om oklar rollfördelning. Under projektets gång har man fått ta lärdom av de problem 
som dykt upp under vägen. Projektet är underdimensionerat vad gäller resurser och 
kompetens. Det handlar bl a om förmåga och teknisk kompetens, framförallt IT-kompetens, 
att långtidslagra och tillgängliggöra så stora mängder material. Det har tagit tid att bygga upp 
en fungerande logistik och att definiera samt tydliggöra var leveranspunkterna finns.  
Projektets organisation är ganska snårig. Förvaltningsbolaget är genom verksamheten i Ånge 
och digitala lagret (bandrobot) i Stockholm operativ utförare av projektet. Projektets 
styrgrupp består av representanter för Programbolaget, Förvaltningsbolaget och 
Arkivinstitutionen. Intressenterna har olika syften, t ex så är Arkivinstitutionen ett arkiv med 
krav på långsiktig lagring och tillgängliggörande för forskning, medan Programbolaget är 
programproducerande enhet som måste beakta den löpande produktionens behov.  
Över projektets styrgrupp finns Förvaltningsbolagets styrelse – där Programbolagens (SVT 
och UR) VD:ar sitter, vilket ibland  skapar osäkerhet om i vilket forum och av vem besluten 
som rör ”Ånge-projektet” fattas. Effektmålet är att Programbolaget skall ha avvecklat all 
bandhantering och ha en helt filbaserad TV-produktion och utsändning 2009. Det är dock inte 
realistiskt, ”blandmiljön” med  digitala filer och  videoband  kommer att bestå under 
ytterligare några år.   
På frågan om var programbolaget finns utifrån OAIS placerar respondenten Programbolaget i  
rollerna  Producer i meningen att man lämnar in material för digitalisering och  Consumer 
genom att man är användare av de digitala filerna i sin programproduktion. Via styrgruppen 
för Digitaliseringsprojektet finns Programbolaget också med i rollen Management. I fråga 
om funktioner enligt OAIS finns Programbolaget med i Preservation Planning genom sin 
omvärldsbevakning på teknisk utveckling av inspelningsutrustning och framtida filformat. 
Det är Programbolaget som testar och genomför analyser, som t ex bedömningen om 
DVCPRO50 kvalitetsmässigt kan användas även i HD-produktioner.  
Archival Storage är en viktig funktion för Programbolaget eftersom arkivmaterial måste vara 
tillgängligt för den dagliga programproduktionen i rätt format. Det faller på Programbolaget 
att ta ett grepp om lagringsfrågan på lång sikt samt hur metadata och filer ska vara åtkomliga 
på ett enkelt och säkert sätt, vilket även placerar in Programbolaget i funktionen Access.  
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6 Analys och slutsats 
 
Det är viktigt att framhålla att projektet som används som fallstudie i denna uppsats aldrig 
själv utgett sig för att verka efter OAIS principer. Snarare har mina frågor kring OAIS väckt 
nyfikenhet hos respondenterna och för några verkar modellen inte vara känd alls.  
OAIS hanterar tre typer av informationspaket, SIP, AIP och DIP.  Den bärande tanken är att 
skilja på leverans, arkivering och tillgängliggörande genom att kapsla in information och 
”bitstream” i de tre olika paketen. Teknisk utveckling, förändring av hård- och mjukvara 
pareras genom att AIP är den ”master” från vilken material tillgängliggörs i efterfrågat 
format. OAIS-arkivet måste ha regler för hur AIP ska bevaras och migreras. Det bör också 
finnas en backup av AIP.  
Det finns ingenting som säger att ett OAIS-arkiv måste ha en ägare. OCLC beskriver olika 
konstellationer, som t ex  OAIS-arkivet som en självständig enhet alternativt som samverkan 
mellan fler OAIS-arkiv om gemensamma resurser som sökverktyg eller någon av de sex 
funktionerna, t ex Archival Storage eller Data Management.56 De två D-uppsatserna 
identifierar några komplikationer när man är fler aktörer som arbetar efter OAIS, som 
exempelvis olika tolkning av terminologin, behovet av en eller flera versioner av AIP, 
emulering eller migrering som strategi eller uppfattningen om att vissa moduler kan 
uteslutas.57 
Nedan följer en analys av hur digitaliseringsprojektet i denna fallstudie kan jämföras med 
OAIS-modellen. Jag använder uttrycket stor respektive liten överensstämmelse för att ange 
hur väl intressentens aktiviteter sammanfaller med OAIS rekommendation.  

6.1 De tre faserna 
Samtliga intressenter har en stor överensstämmelse i fasen arkivleverans. Slutsatsen bygger 
på min uppfattning att de olika videobandformat som lämnas till Förvaltningsbolaget i det här 
fallet anses utgöra avtalad SIP. Till varje SIP hör också information om bandens identitet, 
som lagras i en databas, vilket sammanfaller med funktionen Descriptive Info. Intressenterna 
har också upparbetat en logistik för hur det fysiskt ska gå till med ID-märkning av lastpallar 
och videoband. 
Den andra fasen, bevarande, har olika lösningar beroende på om intressenten har ett 
arkivperspektiv eller inte. För Arkivinstitutionen är det naturligt att lagra en arkivfil samt att 
behålla ursprungligt videoband en generation bakåt. Även vad gäller arkivförteckning  (Data 
Management)och sökbarhet har Arkivinstitutionen stor överensstämmelse genom Svensk 
Mediedatabas och koppling till bakomvarande system (MigDB) för migreringsinformation 
och filhantering,  
Programbolaget har ett producentperspektiv som innebär krav på snabb åtkomst av filer i ett 
format som passar i den digitala produktionskedjan. Man är inte villig att lägga resurser på att 
bevara de ursprungliga videobanden. Programbolaget har i praktiken ingen AIP och har 
därmed en liten överensstämmelse i fasen bevarande. Det är också oklart var de digitaliserade 
filerna ska långtidslagras samt hur återkoppling till katalog- och produktionssystem skall gå 
till. För närvarande lagras filerna på en bandrobot hos Förvaltningsbolaget, vilket ger dem en 
roll som digitalt arkiv som de kanske inte har full beredskap eller tillräckliga resurser för. Om 

                                                 
56 CCSDS 650.0-B-1 s 6-2 ff 
57 Holtrin och Nyman, s 60 ff  respektive Brissman och Carlsson, s 45 ff 
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den temporära lagringen drar ut på tiden, måste Förvaltningsbolaget inleda utveckling av de 
funktioner som ingår i Archival Storage, som backup, katastrofberedskap (DRS), övervakning 
av systemets databaser, strategier för framtida migrering etc. Data Management, 
arkivbeskrivning, är ytterligare en funktion som har liten täckning genom att Programbolagets 
olika katalogsystem och Förvaltningsbolagets system Mediarc (migreringsinformation och 
filhantering) inte är synkroniserade. Programbolaget och Förvaltningsbolaget har liten 
överensstämmelse i fasen bevarande. 
 
Den sista fasen, tillgängliggörande, innebär för Programbolaget del stor överensstämmelse 
genom att man använder de digitaliserade filerna direkt i sin produktion. Efterfrågan på 
arkivbilder är frekvent och att få dem tillgängliga som filer i produktionsformatet öppnar 
möjligheten att öka och utvidga återanvändningen genom att t ex lägga ut TV-program på 
Internet. Det finns dock inga planer för hur framtida migrering skall gå till om och när 
produktionsplattformen förnyas.  
Arkivinstitutionen har ett uttalat uppdrag att göra materialet tillgängligt för forskning och för 
en intresserad allmänhet. Hindren handlar för Arkivinstitutionens del om upphovsrättsliga 
begränsningar eller andra lagkrav som PUL. Arkivinstitutionen har också en stor 
överensstämmelse i denna fas.  
Förvaltningsbolaget har en liten överensstämmelse i fasen tillgängliggörande, eftersom de 
digitaliserade filerna bara är tillgängliga via Programbolagets produktionssystem. 
 

6.2 De sex funktionerna 
 

6.2.1 Ingest 
Informationen lämnas in/tas emot enligt överenskommelse mellan Producer och arkiv. 
Tillsammans med den fysiska informationen levereras också en beskrivning av innehållet, 
Descriptive Information. Programbolaget och Arkivinstitutionen agerar här som leverantörer 
av material (SIP) medan Förvaltningsbolaget är mottagare. Programbolaget och 
Arkivinstitutionen har gjort ett urval av vilka program och bärare (videobandtyper) som ska 
digitaliseras. Man har också specificerat vilka filformat som ska gälla samt satt kriterier för 
teknisk kvalitet efter digitalisering. Urvalet av material och kvalitetskriterierna styr hur många 
digitaliseringsförsök som görs. Programbolaget ska destruera sina band efter digitalisering, 
Arkivinstitutionen sparar en generation bakåt som referens. Descriptive Information finns i 
databaserna  Mediarc för Programbolaget och Förvaltningsbolaget och i MigDB för 
Arkivinstitutionen.  
Samtliga intressenter har stor överensstämmelse med OAIS i denna modul genom den 
logistik som utvecklats med att skicka videoband till Ånge. 
 

6.2.2 Archival Storage 
Modulen omfattar långtidslagring av arkivinformationspaket (AIP). Här hanteras också frågor 
om framtida migrering av AIP. Vidare sköts övervakning och drift av digitala arkivet. I en 
AIP ingår metadata om filen och migreringshistorik, PDI. Programbolagets digitaliserade filer 
från Ånge lagras hos Förvaltningsbolaget på en bandrobot. Som framgår av intervjun med 
Programbolaget finns det i nuläget ingen fungerande lösning för automatisk filhämtning 
mellan Förvaltningsbolagets lagring till Programbolagets  produktionssystem. 
Förvaltningsbolaget uppdaterar den XML-fil som innehåller information om migreringen 
samt kopplingen mellan ursprungligt bandnummer och den digitaliserade filen. Detta kan 
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anses utgöra den del av informationspaketet som kallas PDI (Preservation Description 
Information) Filerna lagras i filformatet DVCPRO50 med motiveringen att man snabbt 
behöver ha dem tillgängliga för daglig TV-produktion.  
Arkivinstitutionens digitaliserade filer skickas via fiberuppkoppling och lagras i deras digitala 
arkiv. Arkivinstitutionen lagrar en arkivfil i formatet MPEG2 enligt egen policy. 
Informationspaketet kompletteras med filen som lagrats i MigDB och som innehåller 
information om digitaliseringen samt koppling till den tidigare bärarens identitet. 
Arkivinstitutionen sparar alltid en generation bakåt av videobanden. 
Arkivinstitutionen och Förvaltningsbolaget har en stor överensstämmelse med OAIS i 
Archival Storage genom att de ansvarar för lagringen. Programbolaget har en liten 
överensstämmelse med OAIS genom kravet att ha direkt tillgång till den digitaliserade 
filen, vilket får till konsekvens att det inte finns någon egentlig arkivfil - AIP och DIP är 
samma sak för Programbolaget.  
 

6.2.3 Data Management 
Arkivförteckning, beskrivning av vad som finns i arkivet för tillgängliggörande. Sökning i 
databaser. 
För Programbolaget lagras metadata och migreringshistorik samt information om var filen 
finns i Förvaltningsbolagets system Mediarc. Mediarc inehåller inte metadata som beskriver 
programmens innehåll, klassificering, sändningshistorik mm. Det finns ingen återkoppling av 
information mellan Mediarc och Programbolagets katalogsystem (TV-katalogen, Meta, 
Mathis).  
Arkivinstitutionen lagrar information om teknisk metadata, migreringshistorik och migrerade 
filer i sitt system MigDB. Systemet har koppling till Svensk Mediadatabas, där beskrivning av 
programinnehåll, sändningshistorik samt information om tidigare bärare finns. 
Programbolaget och Förvaltningsbolaget har en liten överensstämmelse med OAIS i 
Data Management genom att det saknas ett övergripande index och beskrivning av vad 
arkivet innehåller. 
Arkivinstitutionen har en stor överensstämmelse med OAIS i Data Management genom 
att mediahantering- och  katalogsystem har koppling.  
 

6.2.4 Administration 
Administrationen utgör modellens kärna och koordinerar aktiviteterna i de andra fem 
modulerna. Policies, arkivstandards leveransformat hanteras här. Programbolaget har samma 
standard för arkivformat och leveransformat grundat på produktionsförutsättningar. 
(DVCPRO50). Arkivinstitutionen har utarbetad arkivstandard (MPEG2) och ett 
leveransformat (VC1). Förvaltningsbolaget är utförare som planerar och genomför 
digitalisering efter en gemensamt utarbetad logistik. I Stockholm sköter Förvaltningsbolaget 
driften av servern med de digitaliserade filerna, samt Mediarc. Arkivinstitutionen har egen 
driftsorganisation för lagring och tillgängliggörande och deltar bara i projektets logistik. 
Administration uppvisar en splittrad bild som kan förklaras utifrån det faktum att de 
tre intressenterna inte har planerat projektet utifrån OAIS. Arkivinstitutionen har en 
stor överensstämmelse med OAIS grundat på egna arkivrutiner medan Programbolaget 
uppvisar en liten överensstämmelse med OAIS genom avsaknad av AIP samt liten 
överensstämmelse i Archival Storage och Data Management. Förvaltningsbolaget har 
också en liten överensstämmelse med OAIS främst genom otillräckliga resurser för att 
kunna hantera långsiktig lagring av de digitaliserade programfilerna. 
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6.2.5 Preservation Planning 
Här säkerställs att arkivmaterialet är åtkomligt även på lång sikt genom att upprätta 
migreringsplaner för arkivet. Omvärldsbevakning av hård- och mjukvara för att vara 
informerad om den tekniska utvecklingen hos ”Designated Community”, dvs för att kunna 
uppfylla de krav Producer och Consumer kan ha på tillgänglighet. Genom sitt uppdrag att 
producera TV-program och aktivt deltagande inom den tekniska utvecklingen besitter 
Programbolaget en hög kompetens och stor omvärldsorientering inom broadcast. Både 
Arkivinstitutionen och Programbolaget deltar aktivt i olika intresseorganisationer som 
exempelvis FIAT/IFTA, EBU och PrestoSpace. Dock har Programbolaget en liten 
överensstämmelse med OAIS vad gäller migreringsplaner, eftersom sådana saknas. 
Arkivinstitutionen har egna migreringsplaner i enlighet med OAIS. Förvaltningsbolaget har 
liten omvärldsbevakning då deras uppgift främst är av förvaltande art.  
Förvaltningsbolaget har en liten överensstämmelse med OAIS inom  Preservation 
Planning genom avsaknad av omvärldsbevakning och migreringsplaner. 
Programbolaget har stor överensstämmelse med OAIS i denna modul grundat på dess 
tekniska kompetens samt omvärldsbevakning och deltagande i olika sammanslutningar 
med teknisk inriktning men försvagas eftersom migreringsplaner saknas. 
Arkivinstitutionen bedriver omvärldsbevakning ur ett arkivperspektiv. De har också 
upprättat egna migreringsplaner, vilket ger dem en stor överensstämmelse inom 
modulen Preservation Planning. 
 

6.2.6 Access 
Arkivets kundfunktion, som hanterar frågor kring eftersökning och tillgänglighet av 
arkivmaterial. Här sker också behörighetskontroll. Eftersom det saknas återkoppling av 
metadata till Programbolagets produktionssystem måste användaren söka i flera olika 
kataloger för att hitta digitaliserade programfiler. Filerna måste tillgängliggöras via 
Förvaltningsbolaget, eftersom Programbolaget för närvarande inte lagrar några digitaliserade 
filer själva. Arkivinstitutionen lagrar på egen server och tillgängliggör bilderna via flera olika 
kanaler (i arkivets forskarsal, på bibliotek och i vissa fall online via Internet), beroende på 
rättighetsbegränsningar. Söksystemet är tillgängligt även via Internet. 
Programbolaget har en liten överensstämmelse med OAIS i Access främst genom 
ofullständig återkoppling av informationen till de egna katalogsystemen. Vidare 
begränsas tillgängligheten genom att filer måste tillgängliggöras via 
Förvaltningsbolaget. Arkivinstitutionen har stor överensstämmelse med OAIS genom 
att de själva kan styra över tillgängligheten  genom att de förfogar över egen lagring och 
söksystem. 
 

6.3 Proveniens och autenticitet 
De digitaliserade TV-bilderna kommer att finnas kvar och återanvändas i verksamheten  av 
sina ursprungliga huvudmän – Programbolaget och Arkivinstitutionen. Därmed kan  
autenticitetskravet anses vara uppfyllt: 
1. Att det är vad det utger sig för att vara 
2. Att det har skapat eller sänts (transmitterats) från angiven avsändare 
3. Att det har skapats eller sänts vid den angivna tidpunkten 
Vidare ska dokumentet ha uppkommit i en verksamhetsprocess, det får inte ha manipulerats 
och dokumentet ska vara användbart i meningen att den kan tolkas och läsas. I 
Programbolagets fall är just återanvändningen av TV-bilderna det viktigaste motivet för 
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digitalisering. Med stöd av McNeils resonemang58 samt InterPARES rekommendationer vill 
jag hävda att detta talar för bibehållen autenticitet genom att materialet används i den dagliga 
produktionsprocessen. Däremot finns svagheter beträffande proveniensen genom att 
kopplingen mellan det digitaliserade materialets filnamn och ursprunglig bärare 
(bandnummer) inte är fullständig. Programmens proveniens framgår av kataloguppgifterna i 
några eller något av  Programbolagets tre katalogsystem. Det finns en risk att den inre 
kontexten går förlorad om kopplingen mellan digitaliserad programfil och ursprungligt 
videobandnummer inte upprätthålls. Eftersom de ursprungliga videobanden ska destrueras, 
kan det blir mycket svårt att fastställa proveniensen, då man inte har något referensmaterial att 
verifiera filens innehåll mot. Kataloguppgifterna kan berätta om vilka videoband som skickats 
till Ånge samt vilka ”Ånge-nummer” de fått, men eftersom det inte finns någon återkoppling 
från Förvaltningsbolagets system Mediarc, saknas metadata om själva digitaliseringen i 
Programbolagets katalogsystem.   
 

6.4 De tre rollerna: Producer, Archive, Consumer 
OAIS-modellen går inte djupare in på hur flera intressenter kan organiseras kring ett OAIS-
arkiv. Samarbete kan grundas på att man delar på en eller flera av modulerna eller att man 
delar på resurser som t ex lagring eller gemensam sökfunktion. Andra sammanhållande 
faktorer kan vara gemensamma standards för SIP eller DIP genom att man verkar mot samma 
Producers. Ett OAIS-arkiv kan vara självständigt och endast serva en kategori nyttjare 
(Designated Community) eller ett samarbete mellan flera arkiv, vilket ställer högre krav på 
format för SIP, DIP och sökverktyg. Den enklaste formen är när ett arkiv är Consumer till ett 
annat, vilket ställer krav på att användande arkivs DIP måste vara kompatibelt med 
producerande arkivs SIP. 59 
I detta digitaliseringsprojekt har Programbolaget dubbla roller som både Producer och 
Consumer. Förvaltningsbolaget motsvaras av rollen Archive. Arkivinstitutionen har också 
dubbla roller, som både Consumer och Archive. För att tydliggöra vilka krafter som styr 
resurstilldelningen kan rollerna också studeras närmare ur ett ekonomiteoretiskt perspektiv. 
Brian Lavoie använder termen Rights Holder för Producer och Beneficiary för Consumer, och 
menar att konstellationer där Rights Holder och Beneficiary är olika enheter innebär svaga 
incitament för att satsa resurser på långsiktigt bevarande60. Om det finns flera Beneficiaries 
som har olika kvalitetskrav, eller om originalmaterialet som ska bevaras finns i flera 
exemplar, uppstår en ”marknadsstörning” som beror på att ingen är villig att betala för något 
som ger andra större nytta än man kan få själv. Utgående från Lavoies resonemang kan 
intressenterna placeras in enligt följande: 
Programbolaget förfogar över rättigheterna vilket innebär att de har inflytande över om och 
hur materialet kan säljas, visas eller återanvändas som television, DVD, Internet eller annan 
multimedia. Utifrån Lavoies resonemang är Programbolaget att betrakta som Rights Holder. 
Programbolaget och Arkivinstitutionen har nytta av att materialet digitaliseras, för att skapa 
nya TV-program eller för att tillgängliggöra dem för forskningsändamål. Därför är de båda 
även Beneficiaries.  
Både Arkivinstitutionen och Förvaltningsbolaget långtidslagrar och tillgängliggör materialet 
som önskade filtyper och därmed motsvaras de i ekonomiska termer av rollen Archive.  
Brian Lavoies resonemang går ut på att incitamentet att bevara stärks om den ekonomiske 
beslutsfattaren äger rättigheterna eftersom det möjliggör nya affärer eller goodwill. För 

                                                 
58 McNeil s 104 
59 CCSDS 650.0.B1 s 6-2 ff 
60 Lavoie, s 28 
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Programbolagets del öppnar digitalisering av videobanden en potentiell ”aftermarket” som 
omfattar både reprisering av gamla program, återanvändning av arkivbilder i nya program, 
försäljning av arkivbilder till andra TV-bolag, försäljning av TV-program till publiken över 
disk eller tillgängliggörande av TV-program via Internet. För Arkivinstitutionens del kan det 
visserligen finnas en mindre ”aftermarket” med tillgängliggörande av programmaterial för en 
bredare krets än forskare, men tyngdpunkten ligger ändå på det uttalade uppdraget att bevara 
utifrån lagen om pliktleverans.  
Emellertid kompliceras det hela genom att Arkivinstitutionen och Programbolaget har olika 
versioner av TV-bilderna. Arkivinstitutionen har arkiverat inspelning av de sk 
referensbanden, som består både hela program och det material som visas mellan dem som 
hallå och trailers, medan Programbolaget arkiverar grundmaterialet, som är enskilda program 
eller inslag (Media Object). Programbolaget har gjort ett vägval då tekniken lossless 
compression valdes bort till förmån för att digitalisera sina originalband till det filformat som 
för närvarande används inom den dagliga TV-produktionen. Arkivinstitutionen valde att 
digitalisera referensbanden till ett standardformat, MPEG2. 
 
Därmed har den sortens ”marknadsstörning” uppstått som enligt Lavoie kan inträffa då  

o Det finns fler Beneficiaries  
o Det finns fler exemplar61 av informationen som ska bevaras  
 

Även om det inte är identiska exemplar, utan olika versioner (”referensband” respektive 
enskilda program) går det att förstå splittringen främst genom att intressenterna i rollerna som 
beneficiaries har helt olika syften med digitaliseringen. Här uppstår fenomenet med ”free-
rider”, när en intressent ogärna finansierar något som kan bidra till större nytta för en annan 
intressent än man kan få själv. Lavoie menar att en sådan ”marknadsstörning” kan 
kompenseras genom t ex tillskjutning av allmänna medel62.  I detta fallet är dock både 
Digitaliseringsprojektet och den verksamhet som Programbolaget, Förvaltningsbolaget och 
Arkivinstitutionen i sin helhet finansierat med allmänna medel.63  ”Marknadsstörningen” 
måste i detta sammanhang ha andra förklaringar. 
 
Enligt OAIS ska Management besluta om riktlinjer och policies på en övergripande nivå64.  
Det är Management som svarar för finansiering, resurstilldelning, kvalitetssäkring och 
effektmål. Det är också Managements uppgift att medla eller ha förmågan att besluta i frågor 
där Consumer och Producer har olika uppfattning. 
Digitaliseringsprojektet uppvisar en stor splittring och det framgår inte klart vem eller vilka 
som har rollen som Management. Gemensamt uttrycker projektets intressenter tre olika 
syften65: 
1. att bygga upp en kompetens 
2. att rädda materialet 
3. att återanvända materialet  
I ett vidare perspektiv är det oklart om syftet är att TV-bilderna ska digitaliseras för att 
omgående nyttjas på en ”aftermarket” eller för att bevaras långsiktigt. Frågan uppstår också 
om framtida migreringsstrategier – ska det finnas en ”master” enligt OAIS, eller ska man 
migrera från produktionsformatet vid behov?   

                                                 
61 Med ”exemplar” avses i detta sammanhang både filtyper och versioner av TV-bilder 
62 Lavoie s 26 
63 statliga anslag, licensmedel, regionala bidrag, kommunala bidrag, EU Mål 1. 
64 CCSDS 650.0-B-1 s 2-2 
65 se p 1.1 s 4 
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Av SOU 2004:53 framgår att utredaren rekommenderar att Arkivinstitutionen är huvudman 
för digitaliseringsprojektet66. Arkivinstitutionen beviljades också extra anslag till 
digitalisering av sitt material.67  Av någon anledning, som faller utanför denna uppsats att 
närmare studera, kom Digitaliseringsprojektet dock att organiseras på annat sätt.  
Istället inledde de fyra Intressenterna ett samarbete genom att söka bidrag för att etablera en 
verksamhet i Ånge med Förvaltningsbolaget som huvudman. Den placeras organisatoriskt 
som en avdelning inom Förvaltningsbolaget. I projektets styrgrupp finns de fyra 
intressenterna representerade men ”Free-rider problematiken” förstärks av att Programbolaget 
kan påverka Digitaliseringsprojektets resurstilldelning genom att också vara dominerande  
ägare av Förvaltningsbolaget. 68 Den från början tilltänkta huvudmannen, Arkivinstitutionen, 
blir beställare av Digitaliseringsprojektets tjänster. Med tanke på Arkivinstitutionens uttalade 
roll som nationalarkiv och materialets fragila karaktär är det lite förvånande att det just är 
bevarandefrågorna på lång sikt som kommit i skymundan i detta Digitaliseringsprojekt.  
 
Grundat på den invecklade ägarbilden menar jag att Digitaliseringsprojektets styrning genom 
Förvaltningsbolaget har liten överensstämmelse på OAIS-rollen Management. Det är 
Management som ska svara för det långsiktiga målet (effektmålet) med digitalisering och 
långtidslagring. Management ansvarar också för att arkivet har tillräckliga resurser och 
kompetens. Digitaliseringsprojektet styrs av Förvaltningsbolaget, som i detta fall får anses 
utgöra Management. Genom att Programbolaget är den störste ägaren av Förvaltningsbolaget 
har dock Management förlorat de främsta kriterier som OAIS lägger i rollen – ansvaret för 
projektets styrning, strategi och resurstilldelning.69 
 
 

6.5 Slutsats 
Min undersökning visar att OAIS referensmodell går att använda som analysverktyg vid en 
kvalitativ undersökning av ett digitaliseringsprojekt. Genom att jämföra projektets aktiviteter 
med respektive modul och roller enligt OAIS framträder bilden av att Digitaliseringsprojektet 
som helhet är intressentstyrt med starka krav på tillgängliggörande, snarare än på långsiktigt 
digitalt bevarande. Indikationer på detta är att projektet har liten överensstämmelse med OAIS 
i modulerna Administration, Data Management och Preservation Planning samt genom att 
informationspaketet AIP till stora delar saknas. Förklaringen går att hitta genom att jämföra 
OAIS definition av rollen Management med Digitaliseringsprojektets styrning. Det går också 
att spåra tendenser till ”free-rider”- problematik genom Programbolagets möjlighet att kunna 
påverka Digitaliseringsprojektets resurstilldelning.  
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att OAIS referensmodell kan användas som  
analysverktyg för att se om ett digitaliseringsprojekt har en inriktning på långsiktigt 
bevarande utifrån arkivmässiga grunder, eller om målet är ett annat. 
 
 

                                                 
66 SOU 2004:53 s 103 
67 Forskningspropositionen Prop 2004/05:80, bilaga 3, 2004/05:NUly,  s 89 not 3. 
68 SRF Förvaltningsberättelse 2007:  ”SRF ägs till 60% av SVT, till 34,4 % av SR och till 4,6% av UR” 
69 CCSDS 650.0.B-1 s 2-8 ”Management provide the OAIS with its charter and scope” 
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7 Sammanfattning 
 
 
OAIS referensmodell är ett konceptuellt ramverk för långsiktigt bevarande av digital 
arkivinformation. Syftet med denna uppsats är att prova om modellen även kan användas som 
kvalitativt analysverktyg.  
 
Empirin är ett digitaliseringsprojekt för överföring av TV-program från analoga videoband till 
filer. Projektet bedrivs i Västernorrland med fyra verksamheter som uppdragsgivare. Eftersom 
videobanden sannolikt inom en snar framtid kommer att vara förstörda, blir de analoga 
bilderna genom digitaliseringen nya original. Därmed ställs man här inför samma problematik 
som med arkivinformation som skapats digitalt från början – hur kan digitalt arkivmaterial 
långtidsbevaras med bibehållen autenticitet och proveniens? 
 
Med utgångspunkt från OAIS referensmodell har digitaliseringsprojektets aktiviteter jämförts 
med respektive OAIS-del för att se i vilken grad det finns en korrelation. Projektets resultat 
har analyserats ur ett arkivvetenskapligt perspektiv över hur väl de digitala filerna på lång sikt 
kan bibehålla proveniens och autenticitet.  
 
Projektets styrning har studerats utifrån hur rollen Management beskrivs i OAIS 
referensmodell. Till grund för analysen har även använts Brian Lavoies artikel The Incentives 
to Preserve Digital Materials. Den handlar om hur flera intressenters inbördes organisation 
kan få påverkan på ekonomiska incitament och därmed ha inflytande över finansieringen av 
ett digitaliseringsprojekt.  
 
Slutsatsen är att OAIS referensmodell kan användas för en kvalitativ analys på övergripande 
nivå av hur väl ett digitaliseringsprojekt uppfyller grundläggande arkivvetenskapliga krav. 
Det går också att göra en bedömning av vilka ekonomiska drivkrafter som kan ha inflytande 
över projektets styrning och därmed också indirekt på resultatet. 
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8 Ordlista 
 
Bandformat under de dryga 40 år som videoband använts i TV-produktionen har en rad olika 
bandtyper och fabrikat kommit ut på marknaden. Bandformat och uppspelningsmaskin hör 
oftast ihop, de kan ha varit i bruk under en längre eller kortare period. I Ånge digitaliseras 
TV-bilder från sju olika format: BetaCam SP, Digital Betacam,U-Matic LB, U-matic HB, 1-
tum B format, 1 tum B-format LP. Program från 1970-talet gjordes på 2-tumsformat och där 
finns bara några få maskiner kvar. Den migreringen kommer att göras från Stockholm.  
 
B2B Business-to-Business, när företag gör affärer med varandra 
 
B2C Business-to-Consumer, när ett företag gör affärer med enskilda konsumenter 
 
Browse: ”sämre”, s k lågupplöst bildkvalitet, som duger att titta på, t ex i en dator, men som 
inte kan användas för produktion. 
 
Digitalisering betyder i detta sammanhang att den analoga videosignalen  görs om till en 
digital fil, ”ettor och nollor”.  
 
Emulering innebär att man utvecklar ett dataprogram som kan läsa och utföra äldre 
programvaror exakt som de en gång var. 
 
Lossless Compression  innebär att man använder en algoritm vid komprimeringen, som 
matematiskt räknar ut hur bilden ska reduceras. Vill man ha tillbaka originalet används 
algoritmen för ”räkna ut” det ursprungliga formatet. OAIS använder begreppet Reversible 
Transformation och Non-reversible Transmission.70   
 
Migrering betyder i detta sammanhang att ljud och bild flyttas från en bärare (videoband) till 
ett annat (hårddisk eller databand). 
 
Mathis Programbolagets materialhanterinssystem. Databas med information om vilket eller 
vilka bärare programmen finns på. Samma program kan finnas lagrat på olika typer av 
videoband, film eller digitala filer. Mathis har information om vilka band som skickats till 
Ånge. 
 
Meta Programbolagets digitala produktionssystem. Systemet används i hela processen från 
inspelning, redigering och sändning samt lagring. Har också klassificerat materialet, t ex som 
Browse eller sändningskvalité.  
 
MediArc  Förvaltningsbolagets materialhanteringssystem. Innehåller metadata om videoband 
och migrerade filer, tekniska kommentarer samt migreringshistorik från processen i Ånge. 
 
MigDB Arkivinstitutionens materialhanteringssystem med metadata, tekniska kommentarer,  
migreringshistorik och återkoppling till  katalogen Svensk Mediedatabas. 
 

                                                 
70 CCSDS Blue Book  s 5-7 
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RF-signal: Radio Frequency. signalen som kommer ur videospelaren  som bär med sig färg 
och ljusstyrka. En TV-bild består av färg (RBG, röd, grön, blå) (krominans) och ljus 
(luminans). För att bedöma signalens kvalitet används mätinstrument.  
 
TV-katalogen Programbolagets förteckning över sända program. Ursprungligen en 
kortkatalog som konverteras. Innehåller bildbeskrivningar och information om medverkande 
och upphovsman samt till vissa delar rättighetsinformation. Innehållet speglas till Svensk 
Mediedatabas hos Arkivinstitutionen. 
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